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บทคัดย่อ 

 การสื่อข่าว ถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักของสื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวสารต่างๆ ออกสู่สาธารณชน ซึ่งการที่
สื่อมวลชนจะท าการสื่อข่าวเพื่อน าเสนอสู่สาธารณชนได้นั้น แหล่งข่าวถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่าง
มากในกระบวนการสื่อข่าวของสื่อมวลชน โดยแหล่งข่าวมีหลายประเภท ซึ่งในปัจจุบันสื่อใหม่อย่างสื่อสังคมออนไลน์ได้ก้าวเขา้
มามีบทบาทต่อการท างานของสื่อมวลชนในฐานะแหล่งข่าวจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถเสาะ
แสวงหาข่าวสารมาน าเสนอได้อย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้การเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งข่าวนั้น สิ่งที่สื่อมวลชนควร
ตระหนักถึงเป็นอย่างยิ่ง คือ ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสื่อ
สังคมออนไลน์นั้น ไม่ใช่ข้อมูลที่มีความถูกต้องเสมอไป มีข่าวลือ ข่าวปลอมแพร่สะพัดอยู่มากมายในโลกของสื่อสังคมออนไลน์ 
ดังนั้นก่อนท่ีสื่อมวลชนจะน าเสนอข่าวสารนั้นควรมีการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวประเภทอ่ืนๆ ควบคู่ไปด้วยเสมอ เพื่อให้
การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนยังคงความถูกต้อง และสามารถรักษาความน่าเช่ือถือในฐานะการเป็นสื่อมวลชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: สื่อสังคมออนไลน์ แหล่งข่าว ความน่าเช่ือถือ 
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Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

Abstract 
News reporting is a primary function of mass media that has to present the news to the public. 

And the news sources are an important element in the news reporting process of mass media. There are 
many types of news sources. At present, the new media like social media has played an important role in 
the work of mass media as electronic data source. It allows mass media to obtain the news quickly. Anyway, 
when using social media as a news source, what the mass media should be aware of are the accuracy and 
reliability of the information. Some information on social media is fact, but not all of them. There are so 
many rumors and fake news spreading on social media. Therefore, before presenting the news, the mass 
media should always crosscheck the information with other sources; so that it can present accurate news 
and maintain its credibility effectively.  
Keywords: Social Media, News Sources, Credibility 
 

บทน า 
 การสื่อข่าว ถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักของสื่อมวลชน
ในการน าเสนอข่าวสารออกสู่สาธารณชน เป็นงานที่ต้อง
อาศัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงประสบการณ์
ของสื่อมวลชนในการตัดสินใจท าข่าวในภาคสนามนั้นๆ เพื่อ
น าเสนอต่อสาธารณชน สังคมในทุกวันนี้มีความสลับซับซ้อน 
มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายในแต่ละวัน อีกทั้งผู้รับ
ข่าวสารก็มีความพยายามในการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อ
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองมากขึ้น ดังนั้น
การสื่อข่าวในยุคปัจจุบันนั้น สื่อมวลชนจึงไม่ได้สื่อข่าวเพียง
เ พื่ อ น า เ ส น อ ผ่ า น สื่ อ ดั้ ง เ ดิ ม อ ย่ า ง ห นั ง สื อ พิ ม พ์  
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เพียงเท่านั้น แต่
สื่อมวลชนยังต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวทันพัฒนาการของ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วย โดยสื่อมวลชน
มีบทบาทหน้าที่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการ
เป็นนายทวารข่าวสาร การเป็นผู้แจ้งข่าวสาร บทบาทการ
เป็นสุนัขเฝ้าบ้าน การเป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ การเป็นผู้
จัดวาระข่าวสาร เป็นผู้เปลี่ยนแปลง และการเป็นกระจกที่
คอยสะท้อนภาพต่างๆ ในสังคมให้ประชาชนได้รับทราบ 
นอกจากนี้หน้าที่ของสื่อมวลชนที่ส าคัญ คือ การเสาะ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อน ามารายงาน
ให้กับกลุ่มผู้รับข่าวสารได้รับทราบถึงความเป็นไปในสังคม 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะเป็นสังคมยุคดิจิทัลที่มีสื่อใหม่เกิดขึ้น
มากมาย ส่งผลให้ผู้รับสารมีทางเลือกในการเปิดรับข่าวสาร
ตามความสนใจได้มากข้ึน สื่อต่างๆ มีการแข่งขันกันน าเสนอ

ข่าวสารบนพื้นฐานของความรวดเร็วมากขึ้น แต่สิ่งส าคัญที่
สื่อมวลชนไม่ควรมองข้ามคือความถูกต้องของเนื้อหาข่าว 
ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสื่อมวลชน 

การที่สื่อมวลชนได้คัดเลือกเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ 
และน าข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินคุณค่าเชิงข่าวโดยอาศัย
ทักษะ การฝึกฝน รวมถึงอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวในการ
สื่อข่าว จึงสามารถหยิบประเด็นเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง
น่าสนใจมาน าเสนอไปยังสาธารณชนด้วยข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง ชัดเจน ถือเป็นการสร้างความน่าเ ช่ือถือของ
สื่อมวลชน โดยการสร้างความน่าเช่ือถือนั้น สื่อมวลชนต้อง
รายงานข่ าวบนพื้ นฐานของความถูกต้ องครบถ้ วน 
(Accuracy) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของข้อมูล 
ก่อนที่จะน าเสนอออกไปสู่สาธารณชน รวมถึงการรายงาน
ข่าวโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรือมีความสมดุล ( Impartiality / 
Balance) ต้องรายงานข้อมูลทั้งสองฝ่าย มีความรับผิดชอบ 
(Responsibility) ในการรายงานข่าว สื่อมวลชนจะต้อง
ค านึงถึงสิ่ งที่ เป็นประโยชน์และอยู่ ในความสนใจของ
สาธารณชนเป็นประการแรก โดยสื่อมวลชนควรยึดหลัก
ข้างต้นเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือในการรายงานข่าว เพื่อให้
สาธารณชนผู้รับข่าวสารได้ รับข่าวสารที่ถูกต้องและ
เหมาะสม (รอส โฮเวิร์ด, 2551, น. 13-14) แต่ก็มีประเด็น
ค าถามที่น่าสงสัยคือ สื่อมวลชนจะรู้ได้อย่างไรว่ามเีหตกุารณ์
อะไรเกิดขึ้น ในพื้นที่ใดบ้าง สื่อมวลชนจะต้องเริ่มหาข่าว
อย่างไร และเริ่มหาข่าวจากใคร แหล่งข่าวคือใคร และจะ
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

สามารถเข้าถึงแหล่งข่าวได้อย่างไร จากประเด็นค าถาม
ต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้สื่อมวลชนต้องเรียนรู้ และท าความ
เข้าใจถึงความส าคัญของแหล่งข่าว ซึ่ งถือได้ว่า เป็น
องค์ประกอบส าคัญที่มีส่วนช่วยให้การท างานของสื่อมวลชน
เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 
แหล่งข่าว 
 แหล่งข่าวถือเป็นศูนย์กลางของสื่อมวลชน โดย
แหล่งข่าวอาจเป็นคน สถานที่ หรือองค์กรที่สามารถให้
ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน และสื่อมวลชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวได้ โดยข่าวบางข่าวอาจรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียว เช่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรรัฐ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือโฆษกขององค์กรเอกชน 
ซึ่ ง เ ปิ ด ป ร ะ ชุ ม แ ถล ง ข่ า ว  ( Press Conference) แ ก่
สื่อมวลชนโดยเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
เพียงผู้เดียว แต่บางข่าวอาจะได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าว
หลายแหล่งปนเปกันในเนื้อข่าวนั้น เช่น กรณีลูกจ้างประท้วง
หยุดงาน สื่อมวลชนต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าว
หลายแหล่ง ท้ังจากฝ่ายผู้ประท้วง ผู้น าการประท้วง ตัวแทน
สหภาพแรงงาน ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ฝ่ายรัฐบาล และอาจรวมไปถึงโรงพยาบาลด้วย หากการ
ประท้วงมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้น (Harcup, 2009, 
p. 59; วัฒณี ภูวทิศ, 2008, น. 31)  

ในปัจจุบันแหล่งข่าวของสื่อมวลชนมีรูปแบบที่
เปลี่ยนไปจากเดิม ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีส่งผลให้
กระบวนการสื่อข่าวเปลี่ยนแปลงไป โดยสื่อสังคมออนไลน์
ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทเป็นหนึ่งในแหล่งข่าวของสื่อมวลชน 
ตามแนวคิดภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีและสื่อ
สังคมได้ ให้ความส าคัญกับคนทั่วไปที่สามารถรายงานข่าว
หรือให้ข้อมูลข่าวได้ ซึ่งท าให้สื่อหลักต้องปรับตัวและหา
รูปแบบที่จะน าข้อมูลข่าวเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
(Gillmor, 2004 อ้างถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม, สุดารัตน์ 
ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล  และบุณยศิษย์ บุญโพธิ์, 
2559, น. 15) การก าหนดวาระข่าวสารไม่ได้เกิดขึ้นจาก
สื่อมวลชนแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายมาเป็นข่าวใหญ่ในสังคม

ได้ ส่งผลให้สื่อสังคมออนไลน์ก้าวเข้ามาเป็นแหล่งข่าวส าคัญ
ของสื่อมวลชนในปัจจุบันอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ 

แหล่งข่าวถือได้ว่ามีความส าคัญต่อการรวบรวม
ข้อมูลข่าวของสื่อมวลชน โดยสื่อมวลชนมักจะมีความ
คาดหวังว่า ข่าวที่ได้จากแหล่งข่าวนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความ
จริ ง เ ช่ือถือได้  ในขณะที่แหล่งข่าวเองก็คาดหวั งว่ า
สื่อมวลชนจะเขียนข่าวได้ตรงประเด็นและฟังค าแนะน าของ
แหล่งข่าวในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ (Garcia-Pires, 
Kind & Sorgard, 2012, p. 5) โดยแหล่งข่าวสามารถแบ่ง
ออกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ (นฤมล ปิ่นโต, 2559, น. 55-
57; วัฒณี ภูวทิศ, 2551, น. 32-33; ปุณณรัตน์ พิงคานนท์, 
2548, น. 61-64; ศิริพร วีระโชติ, 2548, น. 39-43; สุรสิทธ์ิ 
วิทยารัฐ, 2545, น. 80) 

1. แหล่ ง ข่ า วประจ า  เ ป็ นแหล่ ง ข้ อมู ลที่
สื่อมวลชนถูกมอบหมายให้ไปท าข่าวประจ าอยู่เพื่อเสาะ
แสวงหาข้อมูลส่งมายังองค์กรข่าวที่ตนสังกัด โดยแหล่งข่าว
ประเภทนี้อาจจะเป็นบุคคล หรือสถานที่ก็ได้ เช่น ท าเนียบ
รัฐบาล กระทรวง สถานีโทรทัศน์ต่างๆ โดยแหล่งข่าว
ประเภทนี้ถือว่ามีความส าคัญมากที่สื่อมวลชนที่รับผิดชอบ
แต่ละสายจะท าการสื่อข่าวจากสถานที่ดังกล่าวเป็นประจ า
ทุกวัน เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น ก็สามารถรวบรวม
ข่าวสารมาน าเสนอได้อย่างรวดเร็ว 

2. แหล่งข่าวพิเศษ จะเป็นแหล่งข่าวที่มีความ
สนิทสนมคุ้นเคยกับสื่อมวลชนเป็นการสว่นตัว โดยแหล่งข่าว
พิเศษอาจมาในรูปแบบของเพื่อนที่มีความสนิทสนมกับ
สื่อมวลชน ผู้หวังดี จดหมาย อีเมล์ หรือโทรศัพท์ เพื่อช้ีแนะ 
แจ้งเบาะแสต่างๆ แต่ทั้งนี้สื่อมวลชนต้องมีความระมัดระวัง
ในการน าเสนอข่าว ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องจาก
แหล่งข่าวอื่นๆ ประกอบก่อนน าเสนอสู่สาธารณชน 
นอกจากนี้แหล่งข่าวพิเศษอาจจะเป็นสถานที่ที่บรรณาธิการ
ส่งสื่อมวลชนไปท าข่าวใดข่าวหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นข่าวที่
เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนเป็นจ านวนมาก  

3. แหล่งข่าวจากองค์กรข่าว / ส านักข่าว ถือ
เป็นแหล่งข่าวส าคัญอีกแหล่งหนึ่งของสื่อมวลชน มีทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ มีการขายข้อมูลให้กับสื่อมวลชนที่
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สมัครเป็นสมาชิก โดยจะได้รับข้อมูลที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของ
ตนเอง และที่เกิดขึ้นในประเทศอ่ืนๆ  

4. แหล่งข่าวจากเอกสารสิ่ งพิมพ์ อาจเป็น
ประกาศ ใบปลิว แถลงการณ์ บันทึกต่างๆ นิตยสาร วารสาร 
หนังสือ รายงาน ที่น าเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและมีคุณค่า
ข่าวสูง รวมถึงเอกสารข่าวแจกจากองค์การต่างๆ ที่ส่งมายัง
สื่อมวลชนเพื่อให้เผยแพร่ผ่านสื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลความเคลื่อนไหวขององค์กร ซึ่งข้อมูลจากเอกสาร
สิ่งพิมพ์เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่า ท าให้งานเขียนข่าวที่เป็น
ข่าวธรรมดากลายเป็นข่าวที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจแก่
ผู้อ่านมากขึ้นได้ 

5. แหล่งข่าวจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เรียกสั้นๆ ว่า ฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
จัดระเบียบและเรยีงล าดบัข้อมูลประเภทต่างๆ ซึ่งในปัจจบุนั
ถือได้ว่าเป็นฐานข้อมูลส าคัญที่สื่อมวลชนใช้เป็นแหล่ง
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาเขียนข่าว และยังสามารถ
ตรวจสอบการท างานของสื่อมวลชนแขนงอื่นๆ เพื่อป้องกัน
การตกข่าวได้ด้วย 

6. แหล่งข่าวต่างประเทศ เป็นแหล่งข่าวที่อยู่
นอกพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะหมายถึง ส านักข่าว
ต่างประเทศ โดยส านักข่าวต่างประเทศจะท าหน้าที่รวบรวม
ข่าวจากทั่วโลกส่งไปยังสมาชิกของส านักข่าวเพื่อน าเสนอ
เป็นข่าวต่างประเทศ  

7. แหล่งข่าวเปิด หมายถึง รายละเอียดของข่าว
ที่ได้มา และสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ โดยมีการ
ระบุช่ือหรือคุณลักษณะของผู้เปิดเผยข่าว ผู้ให้สัมภาษณ์ 
รวมถึงระบุสถานที่เกิดเหตุได้ ซึ่งแหล่งข่าวประเภทนี้มักจะ
เป็นแหล่งข่าวที่สื่อมวลชนพบเห็นติดต่อพูดคุยด้วยในการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน 

8. แหล่งข่าวปิด หมายถึง รายละเอียดของข่าว
ที่ได้มาจากผู้ช้ีเบาะแสข่าว โดยผู้ให้ข่าวมีเง่ือนไขที่จะให้
สื่อมวลชนไม่เปิดเผยช่ือ นามสกุล อาชีพ หรือแหล่งที่มาของ
แหล่งข่าว เพราะเกรงว่าจะมีผลเสียหาย หรือเกิดอันตราย
แก่ผู้ ให้ข่าวและครอบครัวได้  โดยสื่อมวลชนจะต้อง
ระมัดระวังในการน าเสนอข่าวจากแหล่งข่าวประเภทนี้มาก
เป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับแหล่งข่าว โดยในการ

น าเสนอข่าวอาจจะใช้ค าว่า แหล่งข่าวใกล้ชิด แหล่งข่าวที่
เชื่อถือได้ แหล่งข่าววงใน เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่าแหล่งข่าวมีอยู่หลากหลายประเภท 
ซึ่งจากประเภทของแหล่งข่าวทั้งหมดนี้ การที่สื่อมวลชนจะ
ได้ข้อมูลข่าวสารมาจากแหล่งข่าวประเภทใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ ความสามารถของสื่อมวลชน รวมถึงองค์กรที่
สื่อมวลชนสังกัดอยู่ แต่ทั้งนี้การน าเสนอข่าวสารออกไปยัง
สาธารณชนไม่ว่าจะจากแหล่งข่าวใดๆ สิ่งที่สื่อมวลชนควร
ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง คือ การรักษาความลับของแหล่งข่าว 
รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารก่อน
น าเสนอ เพื่อไม่ให้สื่อมวลชนเองตกเป็นเครื่องมือของ
แหล่งข่าวในการน าเสนอข่าวที่ท าลายคนอื่น โดยการท า
หน้าท่ีของสื่อมวลชนนั้น ควรค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นหลัก และน าเสนอข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รอบ
ด้าน และชัดเจนด้วย 
 
สื่อสังคมออนไลน์ แหล่งข่าวยุคดิจิทัล 

ในยุคปัจจุบันถือเป็นยุคดิจิทัลที่มีจ านวนข้อมูล
ข่าวสารจ านวนมากมายกระจายอยู่ตามสื่อต่างๆ ส่งผลให้ท้ัง
สื่อมวลชนและผู้รับสารสามารถเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ได้ง่ายดายมากขึ้น มีการเกิดขึ้นของสื่อใหม่ (New 
Media) ที่รวมเอาคุณสมบัติของสื่อเก่าท้ังหลายไว้ เช่น มีทั้ง
ภาพ เสียง และข้อความ มีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มี
ลักษณะเด่นในเรื่องการสื่อสารสองทางและระบบเครือข่าย 
โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา สถานที่ และพื้นที่ (อัศวิน 
เนตรโพธ์ิแก้ว, 2561, น. 238)  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ส่งผลให้สื่อใหม่ อย่างสื่อสังคมออนไลน์ ก้าวเข้ามามีบทบาท
ในฐานะแหล่งข่าวจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อ
การท างานของสื่อมวลชนให้มีความแตกต่างจากสมัยก่อนท่ี
การเข้าถึงแหล่งข่าวถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากส าหรับ
สื่อมวลชน แต่ในปัจจุบันสื่อมวลชนสามารถใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เป็นแหล่งข่าวยุคดิจิทัลในการค้นคว้า เสาะแสวงหา 
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อน ามาเขียนข่าวเผยแพร่สู่
สาธารณชน หรือในบางครั้งมีการน าคลิปจากสื่อสังคม
ออนไลน์มาน าเสนอเป็นข่าวผ่านสื่อหลักอยู่บ่อยครั้ง โดยสื่อ
สังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่อยู่บนเครือข่ายของระบบ
อินเทอร์เน็ตที่ผู้ส่งสารสามารถแบ่งปันสารซึ่งอยู่ในรูปแบบ
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ต่างๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ เป็นการสื่อสาร
สองทางที่สามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
หรือผู้รับสารด้วยกันเอง ช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าถึง 
แลกเปลี่ยน ส่งต่อเนื้อหา และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทั้ง
ในเรื่องส่วนบุคคล ภาคธุรกิจ หรือภาคส่วนต่างๆ โดยสื่อ
สังคมออนไลน์แบ่งลักษณะการท างานออกเป็น 2 ทาง คือ 
การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ และความสามารถในการ
สร้างสรรค์ เพิ่มเติมเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างเสรี  (Williamson, 
2013, p. 9; พิชิต  วิจิตรบุญยรักษ์, 2554, น. 9) 

 
การเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

ได้เข้ามามีบทบาท และสร้างความท้าทายต่อการน าเสนอ
ข่าวสารของสื่อมวลชนให้มีการแข่งขันกันมากข้ึน โดยเฉพาะ
การแข่งขันในด้านความรวดเร็วในการน าเสนอข่าว รวมถึง
สื่อสังคมออนไลน์ยังเข้ามาเปลี่ยนแปลงบทบาทการเปิดรับ
ข่าวสารของผู้รับสารในยุคปัจจุบันให้เป็นยุคของผู้รับสาร 
(User Generated Content: UGC) ที่เปลี่ยนแปลงบทบาท
จากการเป็น Passive Audience สู่การเป็น Active Seeker 
ที่สามารถเลือกเปิดรับข่าวสารตามความสนใจของตนเอง
เป็นหลัก มีการสร้างปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตามที่ตนเองสนใจ ท าหน้าที่
เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับข้อมูลข่าวสาร สามารถผลิตและ
เผยแพร่ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ในสังคมได้อย่างเสรี (พัชราภา เอื้อ
อมรวนิช, 2561, 21) ผู้รับสารเข้ามามีบทบาทต่อการ
รายงานข่าวส่งผลให้การก าหนดประเด็นข่าวสารไม่ได้อยู่ที่
องค์กรสื่อเท่านั้น ภาคประชาชนได้ก้าวเข้ามามีบทบาทใน
การก าหนดประเด็นของสังคมเพิ่มมากขึ้น มีการเกิดขึ้นของ
แหล่งข่าวภาคประชาชนที่เป็นเสมือนนักข่าวพลเมืองที่มี
บทบาทในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ตนเองเข้าถึง
ได้และน ามารายงานผ่านสื่อใหม่อย่างสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ง
ส่งผลให้การรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนมีความท้า
ทายมากขึ้น สื่อมวลชนจ าเป็นต้องมีความหลากหลายในการ
เสาะแสวงหาข่าวสารมากขึ้น โดยมีสื่อสังคมออนไลน์เป็น
แหล่งข่าวอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ส าหรับเสาะแสวงหา และ
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อน าเสนอข่าวได้อย่างรวดเร็ว บน
พื้นฐานของความถูกต้อง และสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับข่าวสารที่มีความหลากหลายได้อย่าง
ทันท่วงที  

การน าสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นแหล่งข่าวเพื่อ
น าไปใช้ในกระบวนการสื่อข่าว ท าให้เกิดการปรับวิธีในการ
รายงานข่าวเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ (สกุลศรี ศรีสารคาม, 
2558, 147) 

1. การน าข้ อมู ลจากผู้ รั บข่ าวสาร  (User-
generate Content: UGC) มาใช้เป็นข้อมูลและเนื้อหาใน
การรายงานข่าว เช่น การดึงข้อมูลจากเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยู
ทูป รวมถึ งการแสดงความคิดเห็น การพูดคุย  และ
วิพากษ์วิจารณ์บนสื่อออนไลน์ก็ถูกน าเสนอเป็นข่าวในสื่อ
หลัก หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ส าคัญขึ้นมีประชาชนท่ัวไป หรือ
สื่อมวลชนพลเมืองถ่ายภาพ คลิปวิดีโอ หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ข่าว สื่อหลักก็มีการน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการรายงาน
ข่าว  

2. การสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกัน
ระหว่างสื่อมวลชน กองบรรณาธิการ และผู้รับข่าวสารที่อยู่
ในพื้นที่หรือสามารถเข้าถึงเหตุการณ์ข่าว เพื่อช่วยกันระดม
หาข้อมูลข่าว ต่อยอดประเด็นข่าว และช่วยกันน าเสนอข่าว
นั้นในรูปแบบต่างๆ เป็นลักษณะของการท าข่าวแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Journalism) 

 
เมื่อสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อวงการข่าวมากข้ึน 

การรวบรวมข้อมูลข่าวของสื่อมวลชนก็ต้องมีการปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยบุคคลที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับงานข่าวต้องปรับบทบาทให้สามารถท าทุกอย่างได้
ด้วยตนเอง การรวบรวมข้อมูลข่าวเพื่อท าข่าวก็มีวิธีการ 
รูปแบบ และมีธรรมชาติที่เปลี่ยนไป หรือเพิ่มเติมศักยภาพ
จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในหลายประเด็น ดังนี้ (สกุลศรี 
ศรีสารคาม, 2554, น. 18) 

1. สื่อสังคมเป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการ
ได้มาซึ่งเทคนิคหรือประเด็นน าไปสู่ข่าวของสื่อมวลชน 

2.  สามารถช่วยเรื่องการเข้าถึงแหล่งข่าว 
3. สื่อมวลชนต้องมีบทบาทในการคัดกรอง

ข่าวสารข้อมูลด้วยตนเองมากขึ้น จากเดิมที่สามารถให้กอง
บรรณาธิการเป็นคนตรวจสอบได้ แต่ในเมื่อสื่อมวลชน
สามารถรายงานข่าวได้ทันทีผ่านสื่อสังคมโดยไม่ต้องผ่าน
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Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

กระบวนการบรรณาธิการข่าว สื่อมวลชนต้องท าหน้าที่คัด
กรองด้วยตัวเองเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จากการที่สื่ อสั งคมออนไลน์ก้าวเข้ามาเป็น
แหล่งข่าวของสื่อมวลชนในปัจจุบันนั้น ช่วยให้สื่อมวลชนมี
ช่องทางในการหาข่าวได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น แต่ทั้งนี้
ความน่าเช่ือถือ ก็เป็นหัวใจส าคัญของการรายงานข่าวของ
สื่อมวลชนในยุคดิจิทัลที่สื่อมวลชนต้องตระหนักถึงเป็นอย่าง
มาก โดย Moisier & Ahlgren (1981) อ้างถึงในวัฒณี ภูว
ทิศ, 2560, น. 141) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของความ
น่าเช่ือถือว่าประกอบไปด้วย ความชัดเจน เข้าใจง่าย ความ
ถูกต้อง หรือมีการสนับสนุนด้วยข้อมูล และความน่าเช่ือถือ
ได้ของข้อมูล ซึ่งการที่สื่อมวลชนเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์

เป็นแหล่งข่าวประเภทหนึ่งในการรวบรวมข้อมูล และ
รายงานข่าวนั้นเป็นสิ่งที่สามารถท าได้  จะเห็นจากการที่
สื่ อมวลชนน าคลิปเหตุการณ์ที่น าเสนอผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มาน าเสนอผ่านสื่อหลักอยู่บ่อยครั้ง ทั้งข่าวที่เป็น
เรื่องดีและไม่ดี จนกลายเป็นข่าวโด่งดังอยู่หลายข่าว อาทิ 
ข่าววิวาห์ล่มเจ้าบ่าวหนีงานแต่งงาน ข่าวข้าราชการชายสวม
ชุดขาวให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกลาง
ถนนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น รวมทั้งยังมีการน าข้อมูลจาก
กระทู้ในเวบไซด์มาเป็นแหล่งข่าวในการน าเสนอข่าวสาร
ผ่านสื่อหลัก เช่น กระทู้ 19 ปีแห่งความทุกข์ ถ้าพ่อ แม่ ผม
ไม่เป็นคนดี ครอบครัวเราคงมีแต่ความสุข ที่กระทู้ดังกล่าว
กลายเป็นข่าวดังท่ีถูกน าเสนอผ่านสื่อหลักหลายสื่ออีกด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทู้ 19 ปีแห่งความทุกข์ ถ้าพ่อ แม่ ผมไม่เป็นคนดี ครอบครัวเราคงมีแต่ความสุข 
ที่มา : https://mgronline.com/live/detail/9610000124563 

 
แต่ทั้งนี้กรณีที่สื่อมวลชนน าเสนอข่าวสารจากสื่อ

สังคมออนไลน์โดยขาดการตรวจสอบจนติดกับดักของสื่อ
สั งคมออนไลน์นั้ นก็ปรากฏให้ เห็นอยู่บ่ อยครั้ ง  โดย
สื่อมวลชนติดกับดักของข่าวลือและข่าวลวง (Fake News) 
ที่แพร่สะพัดอยู่มากมายในสื่อสังคมออนไลน์ หรือในบางครั้ง
สื่อหลักเองกลับตกเป็นเครื่องมือของข้อมูลข่าวสารในสื่อ

สังคมออนไลน์โดยขาดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู
ข่ า วส า รก่ อนน า เ สนอ  โ ดย ใ นร าย ง าน  The Legal 
Framework to Address “Fake News”: Possible 
Policy Actions at the EU Level (2018) ข อ ง
คณะกรรมาธิการยุโรป หรือ European Commission 
(2018a) เพื่อระบุปัญหาของคุณภาพของข่าวและหา

https://morning-news.bectero.com/tags/9987/ข้าราชการ.html
https://morning-news.bectero.com/tags/60351/ช่วยเหลือ.html
https://morning-news.bectero.com/tags/60430/อุบัติเหตุ.html
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แนวทางจัดการข่าวลวงในยุคอินเทอร์เน็ต ได้จ าแนก
ประเภทของข่าวลวง ไว้ดังนี้ (เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล และ
ธัญญนนทณัฐ ด่านไพบูลย์, 2561, น. 178-179)  

1. เ นื้ อ ห า ที่ อ ยู่ ใ น ก ร อ บ จ า กั ด  ( Content 
bubbles) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งข่าวเดียว 
แต่กลไกของอัลกอริทึม (Algorithm) ท าหน้าที่ป้อนข่าวให้
ผู้อ่านนั้นตามมุมมองหรือความเข้าใจที่ผู้อ่านชอบหรือสนใจ 
ซึ่งท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอคติเชิงพฤติกรรมหรือเช่ือหรือตอก
ย้ าในสิ่งที่ตนเองเช่ืออยู่แล้ว (Confirmation bias) และ
รวมถึงการใช้อัลกอริทึมส าหรับเครื่องมือค้นหาข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต (Search engine) ที่อิงการค้นหาในอดีตและ
เนื้อหาที่มีการเลือกอ่านล่าสุดประกอบท าให้ได้กลุ่มของ
ข้อมูลน าเสนอผู้อ่านแคบจากเฉพาะบางแหล่งข้อมูลเท่านั้น
ด้วย 

2. ข่าวลวงที่มีการเผยแพร่อย่างไม่ตั้งใจให้เกิดผล
ร้ายหรือเข้าใจผิด (Misinformation) เป็นการแสดงหรือ
น าเสนอความคิดเห็น แต่อาจผิดพลาดหรือไม่จริง ซึ่ง
สามารถเพิ่มหรือกระตุ้นให้ข่าวลวงแพร่กระจายและ
น่าเชื่อถือมากขึ้น 

3. ข่ า ว ล ว ง ที่ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ อ ย่ า ง จ ง ใ จ 
(Disinformation) เป็นกรณีที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อ
สังคมแพลตฟอร์มด้วยมีเจตนาในการจัดการข้อมูลเพื่อ
บิดเบือนหรือสร้างอิทธิพลทางความคิดเห็นของผู้อ่านทั่วไป  

กรณีตัวอย่างที่สื่อมวลชนน าเสนอข้อมูลผิดพลาด
จากการใช้แหล่งข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ อย่างเนช่ันทีวี ได้
มีการแถลงช้ีแจงถึงการน าเสนอข้อมูลผิดพลาดเรื่องกระเป๋า
แบรนด์หรู Balenciaga ได้แรงบันดาลใจจากถุงปุ๋ย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถลงการณ์ช้ีแจงเรื่องข้อมูลผดิพลาดของทีมข่าวเว็บไซตเ์นช่ันทีวี 
ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/133823 

 
ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดหากสื่อมวลชนจะปรับตัว

ในการสื่อข่าวให้รวดเร็วเท่าทันกับยุคดิจิทัล โดยเลือกใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เป็นแหล่งข่าวประเภทหนึ่งในการแสวงหา
ข้อมูลข่าว ซึ่งแน่นอนว่า สื่อมวลชนต้องการแหล่งข่าวที่มี
ความเที่ยงตรง เช่ือถือได้ แต่สิ่งที่สื่อมวลชนควรตระหนัก

เป็นอย่างยิ่งคือ ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล
ในสื่อสังคมออนไลน์  

 ดังนั้นหากสื่อมวลชนมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เป็นแหล่งข่าวแล้วนั้น สื่อมวลชนต้องมีบทบาทหน้าที่ในการ
คัดกรองข่าวสารข้อมูลด้วยตนเองมากขึ้น มีการตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้องโดยสื่อมวลชนต้องท าการ

https://hilight.kapook.com/view/133760
https://hilight.kapook.com/view/133760
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ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวอื่นๆ รวมถึงตรวจสอบ
แหล่งที่มาของข่าว ก่อนน าเสนอเสมอ อีกทั้งควรระมัดระวัง
ไม่ให้ตนเองตกเป็นเครื่องมือของแหล่งข่าวจากสื่อสังคม
ออนไลน์ นอกจากนี้สื่อมวลชนยังสามารถน าจุดแข็งในการ
เป็นสื่อหลัก โดยการน าข้อมูลจากแหล่งข่าวอย่างสื่อสังคม
ออนไลน์มาขยายประเด็นเพื่อน าเสนอข่าวในมิติเชิงลึกซึ่ง
เป็นการรายงานข่าวในมิติที่สื่อสังคมออนไลน์ไม่สามารถ
เข้าถึงได้บนพื้นฐานบทบาทหน้าท่ีของสื่อมวลชนที่ดี  ซึ่งการ
น าเสนอข่าวในเชิงลึกให้มีความน่าเช่ือถือน้ันยังเป็นเรื่องยาก
ส าหรับสื่อสังคมออนไลน์อยู่ ท้ังนี้เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถ
ใช้สังคมออนไลน์ให้เป็นแหล่งข่าวยุคดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังสามารถสร้างความน่าเช่ือถือของ
สื่อมวลชนให้แก่ผู้รับสารได้ 
 

บทสรุป 
การน าเสนอข่าวสารถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักของ

สื่อมวลชน โดยแหล่งข่าวถือเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งใน
กระบวนการน าเสนอข่าวสารของสื่อ โดยในยุคปัจจุบันถือได้
ว่าเป็นยุคดิจิทัลที่มีจ านวนข้อมูลข่าวสารมากมายกระจาย
อยู่ตามสื่อต่างๆ ส่งผลให้ทั้งสื่อมวลชนและผู้รับสารสามารถ

เสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายดายมากขึ้น สื่อใหม่ 
(New Media) อย่างสื่อสังคมออนไลน์ ได้ก้าวเข้ามามี
บทบาทต่อการท างานของสื่อมวลชนในฐานะของการเป็น
แหล่งข่าวจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สื่อมวลชนสามารถ
ใช้เป็นแหล่งข่าวในการหาข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยความรวดเร็ว โดยสื่อมวลชนมีการ
เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งข่าวประเภทหนึ่งในการ
เสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อน าเสนอสู่สาธารณชน 
แต่ทั้งนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งข่าวประเภทหนึ่ง
นั้น สิ่งที่สื่อมวลชนควรตระหนักอย่างมากคือ ความถูกต้อง
และความน่าเช่ือถือของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของการรายงานข่าว โดยสื่อมวลชนควรมีการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารกับแหล่งข่าวประเภทอื่นๆ ก่อน
น าเสนอข่าวสารนั้นสู่สาธารณชน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้สื่อมวลชน
ติดกับดักของข่าวลือ หรือข่าวปลอมที่มีมากมายในสื่อสังคม
ออนไลน์ อีกทั้งสื่อมวลชนยังมีศักยภาพในการน าข้อมูลจาก
แหล่งข่าวสื่อสังคมออนไลน์มาต่อยอดน าเสนอในมิติเชิงลึก
มากขึ้น เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข่าวสารที่มีความน่าเช่ือถือ 
และยังช่วยให้สื่อมวลชนใช้สังคมออนไลน์ให้เป็นแหล่งข่าว
ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โทษประหารชีวิตกับการละเมิดสิทธมินุษยชน 
Death Penalty and human rights violations 

 
สรายุทธ ยหะกร1 

Sarayudth Yahakorn 
Sarayudth.yah@stou.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันสังคมไทย เกิดความแตกต่างทางความคิดในเรื่องโทษประหารชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่เห็น
ด้วยกับการมีโทษประหารชีวิต กับ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการมีโทษประหารชีวิตและต้องการให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต ท้ัง 2 
ฝ่าย ต่างมีเหตุผลสนับสนุนความคิดของตัวเอง  

โดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตสว่นใหญ่ไดใ้ห้เหตุผลว่า เนื่องจากผู้กระท าผิดได้กระท าการที่โหดเหี้ยม ทารุณ
ต่อเหยื่อ ดังนั้น การลงโทษประหารชีวิตก็เพื่อเป็นการชดเชยให้สาสมกับความผิดที่ได้กระท า และเป็นการตัดโอกาสที่ผู้กระท า
ผิดจะหวนกลับมากระท าผิดอีก และเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง  ซึ่งเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ 

ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิต ส่วนใหญ่จะให้เหตุผลว่า การประหารชีวิตเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
บทความนี้ จึงพยายามหาค าตอบว่า โทษประหารชีวิตนั้น เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ โดยอาศัยเอกสาร

หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการหาค าตอบ ดังกล่าว 
ค าส าคญั: โทษประหารชีวิต สิทธิมนุษยชน 
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Abstract 

      Nowadays there are a difference in opinions about death penalty by between two parties.  The First 
with the death penalty and the other against it and proposes to abolish the death penalty.  Both sides have 
their own reasons to support their thinking. According to the pro party, most of them agree that the offender 
has   committed a brutal crime to the victim.  For this reason, the death penalty is an appropriate 
punishment. Furthermore, the pro party believes that the offender cannot reoffend.  In addition, the death 
penalty is used as a deterrent to others.  This party believes these reasons are sensible.  According to the 
con party against the death penalty, most of them agree that it is a human rights violation.  This article 
investigates whether the death penalty is a human rights violation by literature review from related 
documents 
Keywords: Death penalty, Human rights 
 

บทน า 
 ปัจจุบัน สังคมไทยเกิดความแตกต่างทางความคิด
ในเรื่องโทษประหารชีวิต โดยน่าจะแบ่งออกได้เป็น 2 ฝ่าย 
(ท่ีใช้ค าว่า “น่าจะ”  ก็เพราะคงมีคนจ านวนไม่น้อยที่ไม่รู้สึก 
รู้สา กับโทษประหารชีวิต แถมไม่คิดว่าเป็นปัญหาสลักส าคญั
อะไรนัก) คือ ฝ่ายหนึ่งเห็นด้วย กับ อีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ
การมีโทษประหารชีวิต 
 ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็มีเหตผุลของตัวเอง  

โดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่
ได้ ให้ เหตุผลว่า เนื่องจากผู้กระท าผิดได้กระท าการที่
โหดเหี้ยม ทารุณต่อเหยื่อ ดังนั้น การลงโทษประหารชีวิตก็
เพื่อเป็นการชดเชยให้สาสมกับความผิดที่ได้กระท า และเป็น
การตัดโอกาสที่ผู้กระท าผิดจะหวนกลับมากระท าผิดอีก 
และเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง  

ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับโทษประหาร ส่วนใหญ่
จะให้เหตุผลว่า (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม, 2557, น. 1-2) 

1. การประหาร ชีวิ ต เป็นการละ เมิ ดสิ ทธิ
มนุษยชน (ตามข้อ 3 ของปฎิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน ของสหประชาชาติ)  

2. การมีโทษประหารชีวิตไม่มีความสัมพันธ์กับ
การลดลงของอาชญากรรม  

3. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบยุติธรรมทาง
อาญาย่อมมี ความเสี่ยงที่จะเกิดการเลือก

ปฏิบัติ หรือการตัดสินคดีที่มีความผิดพลาด 
ซึ่งนักโทษประหารชีวิตโดยส่วนใหญ่เป็นคน
ย า ก จ น  ค น ด้ อ ย โ อ ก า ส ไ ม่ มี เ งิ น จ้ า ง
ทนายความ จึงไม่มีโอกาสในการที่จะต่อสู้คดี 
เพื่อให้ตนเองชนะคดีได้ 

4. หลายประเทศมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต 
โดยสองในสามของประเทศต่าง ๆ ในโลกได้
ยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งในทางกฎหมาย
และ ทางปฏิบัติรวมกว่า 140 ประเทศ โดย 
98 ประเทศ ยก เลิ ก โทษประหาร ชีวิ ต
ส าหรับความผิดทางอาญา ทุกประเภท
   มี 7 ประเทศยกเลิกโทษประหารชีวิต
ส าหรับความผิดอาญาทั่วไปเท่านั้น และ 35 
ประเทศ ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทาง
ปฏิบัติ เหลือเพียง 58 ประเทศ ที่ยังคงใช้
โทษประหารชีวิตอยู่ 

5. โทษประหารเป็นการตัดโอกาสให้ผู้กระท าผดิ
กลับตัวเป็นคนดีและไม่มีโอกาสกลับคืนสู่
สังคม 

เหตุผลของฝ่ายที่เห็นด้วยกับการมีโทษประหาร
ชีวิตนั้น ก็เนื่องจากเป็นการตอบแทน ชดเชยแก่เหยื่อ และ
เป็นการลงโทษผู้ก่อเหตุให้สาสม รวมทั้งเป็นการตัดไม่ให้มี
การกระท าผิดเกิดขึ้นอีก 
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ส่วนเหตุผลของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับโทษประหาร
ชีวิต ดังกล่าวข้างต้น  โดยเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและเหตุผลอื่น ๆ ท าให้ผู้เขียนเกิดความสงสัยและ
อยากหาค าตอบ ที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่เป็นเหตุผล
เชิงประจักษ์ ว่าโทษประหารชีวิตนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจริงหรือไม่ ไม่ใช่เป็นเหตุผลในลักษณะความ
คิดเห็นหรือทัศนคติส่วนตัว  

การตั้ งประเด็นและพยายามตอบข้อสงสัย 
ดังกล่าว เพียงแค่ต้องการให้ข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความ
กระจ่างชัด โดยอาศัยหลักฐานและเอกสารที่เป็นทางการ 
โดยปราศจากการตีความหรือขยายความใด ๆ อันจะท าให้
เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนได้   

ดังนั้น การจะไขข้อสงสัยว่าโทษประหารชีวิต
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ควรจะท าความเข้าใจใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้

1. ความหมาย ขอบเขต และหลักการของสิทธิ
มนุษยชน  

2. โทษประหารชีวิต 
3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights – ICCPR) 

4. ป ฏิ ญ ญ า ส า ก ล ว่ า ด้ ว ย สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น 
(Universal Declaration of Human Rights) 

5. กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย 

 
1. ความหมาย ขอบเขตและหลักการของสิทธิมนุษยชน 

1.1 ในแง่ความหมาย  
สิทธิมนุษยชน มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ใน

ที่น้ีขอยกตัวอย่าง ดังนี ้

- ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ  (หรือ OHCHR : The 
Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights) ไ ด้
บัญญัติ ว่า  

“ Human rights are rights inherent to all 
human beings, whatever our nationality, place of 
residence, sex, national or ethnic origin, colour, 

religion, language, or any other status. We are all 
equally entitled to our human rights without 
discrimination. These rights are all interrelated, 
interdependent and indivisible.  

Universal human rights are often expressed 
and guaranteed by law, in the forms of treaties, 
customary international law, general principles and 
other sources of international law. International 
human rights law lays down obligations of 
Governments to act in certain ways or to refrain 
from certain acts, in order to promote and protect 
human rights and fundamental freedoms of 
individuals or groups”  ( https://www.ohchr.org/en 
/issues/pages/whatarehumanrights.aspx) 

 สิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิตามธรรมชาติ ของ
มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมี สัญชาติ ถ่ินที่อยู่ เพศ หรือชาติพันธุ์
สีผิว ศาสนา ภาษาหรือสถานภาพใด ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียม
กันในสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิเหล่านี้มี
ความสัมพันธ์กันท้ังหมดพึ่งพากันและไม่สามารถแบ่งแยกได้ 
สิทธิมนุษยชนได้รับการรับรองและรับรองโดยกฎหมายใน
รูปแบบของสนธิสัญญากฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศ  กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก าหนด
ภาระหน้าที่ของรัฐบาลในการกระท าบางอย่างหรือละเว้น
การกระท าบางอย่างเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของบุคคลหรือกลุ่ม  

- ในมาตรา 4 ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ได้ระบุว่า 

 "สิทธิมนุษยชน" หมายความว่า ศักดิ์ศรี ความ
เป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่
ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย
หรือหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่
จะต้องปฏิบัติตาม 

นอกจากนี้  กรมคุ้ มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม ได้อธิบายว่า สิทธิมนุษยชน คือ สิ่งจ าเป็น
ส าหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน เพื่อท าให้
คนๆ นั้น มีชีวิตอยู่รอดได้และมีการพัฒนา สิทธิมนุษยชนจึง
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

มี 2 ระดับ  (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม, 2556, น. 2)  

ระดับแรก  สิทธิที่ติดตัวคนทุกคนมาแต่เกิด ไม่
สามารถ ถ่ายโอนให้แก่กันได้ อยู่เหนือกฎหมายและอ านาจ 
ใด ๆ ของรัฐทุกรัฐ สิทธิเหล่านี้ได้แก่ สิทธิในชีวิต  ห้ามฆ่า
หรือท าร้ายต่อชีวิต ห้ามการค้ามนุษย์ ห้าม ทรมานอย่าง
โหดร้าย คนทุกคนมีสิทธิในความเช่ือ  มโนธรรมหรือลัทธิ
ทางศาสนา ทางการเมือง มี เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออกหรือ การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น 
สิทธิมนุษยชนเหล่านี้ไม่ จ าเป็นต้องมีกฎหมายมารองรับ 
สิทธิเหล่านี้ก็ด ารงอยู่ซึ่งอย่างน้อยอยู่ในมโนธรรมส านึกถึง
บาปบุญคุณโทษ ที่อยู่ ในตัวของแต่ละคน เช่น แม้ไม่มี
กฎหมายบัญญัติ ว่าการฆ่าคนเป็นความผิดตามกฎหมาย แต่
คนทุกคนมี ส านึกรู้ได้เองว่าการฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม 
เป็นบาป ในทางศาสนา เป็นต้น  

ระดับที่สอง  เป็นสิทธิที่ต้องได้รับการรับรองในรูป
ของกฎหมาย หรือต้องได้รับการคุ้มครองโดยรัฐบาล ได้แก่ 
การได้รับ สัญชาติ การมีงานท า การได้รับความคุ้มครอง
แรงงาน ความเสมอภาคของหญิงชาย   สิทธิของเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ การได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การประกันการว่างงาน การได้รับบริการทางด้าน
สาธารณสุข การสามารถแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมอย่าง
อิสระ สามารถได้รับความเพลิดเพลินจากศิลปะ วัฒนธรรม
ในกลุ่ม ของตน เป็นต้น 

  
1.2 ในแง่ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน แบ่งออก

ได้ เป็น 5 ด้าน คือ (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม, 2556, น. 2-4)  

1.2.1 สิทธิพลเมือง ได้แก่ สิทธิในชีวิตและ
ร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต ไม่ถูกทรมาน  ไม่
ถูกท าร้ายหรือฆ่า สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สิทธิ
ในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย สิทธิที่จะได้รับ การ
ปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิที่จะได้รับ
การพิจารณาคดีในศาลอย่างยุติธรรม โดยผู้พิพากษาที่มี
อิสระ สิทธิในการได้รับสัญชาติ เสรีภาพของศาสนิกชนใน
การเช่ือถือและปฏิบัติตามความ เชื่อถือ  

1.2.2 สิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการ
เลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิ
การมีส่วนร่วมกับรัฐในการด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์
สาธารณะ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพ ในการ
รวมกลุ่ม สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี 

1.2.3 สิทธิทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิใน
การมีงานท า ได้เลือกงานอย่างอิสระและได้รับค่าจ้างอย่าง 
เป็นธรรม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การได้รับ
มาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง 

1.2.4 สิทธิทางสังคม ได้แก่ สิทธิในการ
ได้รับการศึกษา สิทธิในการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ 
แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนา
บุคลิกภาพอย่างเต็มที่ ได้รับความมั่นคงทางสังคม มีเสรีภาพ
ในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว 

1.2.5 สิทธิทางวัฒนธรรม  ได้แก่ การมี
เสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อความหมายในภาษาท้องถิ่น
ตน มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจ
ตามวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของตน การปฏิบัติตาม 
ความเช่ือทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจด้านการแสดง
ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบังคับ 

1.3 ในแง่หลั กการสิทธิมนุษยชน  ถื อ เป็น 
สาระส าคัญเพราะใช้อ้างอิงความเป็นสากลของสิทธิ
มนุษยชน และใช้เป็นเครื่องมือช้ีวัดว่าสังคมใดมีการเคารพ 
และปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ได้แก่ (กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กระทรวงยุติธรรม, 2556, น. 5-
7) 

1.3.1 เป็นสิทธิธรรมชาติ ติดตัวมนุษย์มา
แต่เกิด (Natural Rights) หมายความว่า มนุษย์ทุกคน มี
ศักดิ์ศรีประจ าตัวตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์  (Human Dignity) นี้  ไม่มี ใครมอบให้ เป็นสิ่ งที่
ธรรมชาติได้ก าหนดขึ้นในมนุษย์ทุกคน 

1.3.2 สิทธิมนุษยชนเป็นสากลและไม่อาจ
แ บ่ ง แ ย ก ห รื อ เ ลื อ ก ป ฎิ บั ติ ไ ด้  ( Universality & 
Inalienability) หมายความว่า สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นของคน
ทุกคน ไม่มีพรมแดน คนทุกคนมีสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เพราะ
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โดยหลักการแล้วถือว่า คนทุกคนย่อมถือว่าเป็นคน ไม่ว่าอยู่
ที่ไหนในโลก ไม่ว่าจะมีเช้ือชาติ สัญชาติ เหล่าก าเนิดใดก็
ตาม ย่อมมีสิทธิมนุษยชนประจ าตัวทุกคน จึงเรียกได้ว่าสิทธิ
มนุษยชนเป็นของคนทุกคน ไม่ว่าคน ๆ นั้น จะยากจนหรือ
ร่ ารวย เป็นคนพิการ เป็นเด็ก เป็นผู้หญิง  ส่วนที่กล่าวว่า
สิทธิมนุษยชนไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได้ หมายความว่า 
ในเมื่อสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิประจ าตัวของมนุษย์ มนุษย์แต่
ละคนย่อมไม่สามารถมอบอ านาจ หรือสิทธิมนุษยชน ของ
ตนให้แก่ผู้ใดได้ไม่มีการครอบครองสิทธิแทนกัน 

1.3.3 สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแยกเป็น
ส่ วน  ๆ  ว่ า สิ ท ธิ ใ ดมี ค ว ามส า คั ญกว่ า อี ก สิ ท ธิ ห นึ่ ง 
(Indivisibility) กล่าวคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ไม่สามารถแบ่งแยกว่ามีความส าคัญกว่าสิทธิทาง เศรษฐกิจ 
สั งคมและวัฒนธรรม สิ ทธิ ทั้ ง สองประการนี้ ต่ า งมี
ความส าคัญเท่าเทียมกัน ดังนั้นรัฐบาลใดจะมาอ้าง ว่าต้อง
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ 
หรือต้องแก้ปัญหาปากท้องก่อน แล้วจึงค่อย ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ย่อมขัดต่อหลักการนี้ 

1.3.4 ความเสมอภาคและห้ามการเลือก
ปฏิบัติ  (Equality and Non-Discrimination) การเลือก 
ปฏิบัติเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานในทุกสังคม และถือเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะเหตุว่าในฐานะที่เรา เกิดมา
เป็นคน ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น
คนจน คนรวย คนพิการ เด็ก หรือผู้สูงอายุ คนป่วยหรือมี
สุขภาพดี  

ความเสมอภาค คือ การที่ทุกคนควรได้รับ
จากส่วนที่ควรได้  ในฐานะเป็นคน เช่น การแจกของ 
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม ทุกคนจะได้รับของแจกขั้นพื้นฐาน เช่น 
ได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง ยาป้องกันเท้าเปื่อย  แต่หากมี
ครอบครัวหนึ่ง มีคนป่วยที่ต้องการยาเป็นพิเศษ หรือบาง
ครอบครัวมีเด็กอ่อน ต้องได้รับนมผงเพิ่ม ส าหรับเด็ก ทาง
ราชการสามารถเพิ่มยา และนมผงให้แก่ครอบครัวเหล่านั้น 
นี่คือความเสมอภาคที่ได้รับ เพราะทุกคนในครอบครัวได้รับ
แจกสิ่งจ าเป็นเพื่อการยังชีพแล้ว 

1.3.5 การมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสิทธินั้น (Participation & Inclusion) หมายความว่า 
ประชาชนแต่ละคนและกลุ่มของประชาชนหรือประชาสังคม

ย่อมมีส่ วนร่วมอย่ างแข็ งขันในการเข้ าถึงและได้รับ 
ประโยชน์จากสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

1.3.6 ตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม 
(Accountability & The Rule of Law) หมายถึง รัฐและ 
องค์กรที่มีหน้าที่ในการก่อให้เกิดสิทธิมนุษยชน ต้องมีหน้าท่ี
ตอบค าถามให้ได้ว่าสิทธิมนุษยชนได้รับการปฏิบัติ ให้เกิดผล
จริงในประเทศของตน ส่วนสิทธิใดยังไม่ได้ด าเนินการให้
เป็นไปตามหลักการสากลก็ต้องอธิบาย ต่อสังคมได้ว่าจะมี
ขั้นตอนด าเนินการอย่างไร โดยเฉพาะรัฐต้องมีมาตรการ
ปกครองประเทศโดยใช้หลักนิติธรรม หรือปกครองโดย
อาศัยหลักการที่ใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย มีกระบวนการไม่
ซับซ้อนเป็นไปตามหลักกฎหมายและมีความเท่าเทียมกัน
เมื่ออยู่ต่อหน้ากฎหมาย ไม่มีใครอยู่ เหนือกฎหมายได้  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่า สิทธิมนุษยชน 
โดยรวมแล้ว ก็คือ หลักประกันด้าน สิทธิ เสรีภาพ ของความ
เป็นมนุษย์ที่จะต้องมีโดยธรรมชาติ เนื่องจากถือเป็นสิทธิที่
ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดและครอบคลุมในหลายมิติทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การมีชีวิต ไม่ถูกท า
ทารุณกรรม ทรมาน หรือการฆ่า และต้องได้รับการคุ้มครอง
จากรัฐบาล ซึ่ งไม่ ได้กล่าวถึงหรืออธิบายให้เห็นความ
เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับโทษประหารชีวิตแต่อย่างใด หรือกล่าว
ว่า โทษประหารชีวิตถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่
อย่างใด 
 
2. โทษประหารชีวิต  

ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Death Penalty” หรือ 
“Capital punishment” (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ, 2556, น.40) ได้อธิบายว่า  หมายถึง โทษทาง
อาญาที่รุนแรงท่ีสุดโดยท าให้บุคคลที่ถูกลงโทษตายไม่ว่าโดย
วิธีการใดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ตามประมวลกฎหมาย
อาญาของไทย การประหารชีวิตต้องท าโดยการฉีดสารพิษให้
ตาย เนื่องจากการลงโทษประหาร เป็นผลจากการพิจารณา
คดีอาญา ดังนั้นการตัดสินลงโทษจะต้องผ่านการพิจารณา
โดยกระบวนการตามกฎหมายซึ่งโดยปกติจะท าโดยศาล
อาญาหรือศาลอาญาทหาร ดังนั้น โทษประหาร จึงต่างกับ 
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การสังหารตามอ าเภอใจ หรือ การสังหารโดยการพิจารณา
อย่างรวบรัด หรือการสังหารนอกกฎหมาย ซึ่งเป็นการจงใจ
ท าให้คนตายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่ผ่านกระบวนการ
ยุติธรรม แม้ว่าตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้ก าหนดว่าในประเทศที่ยัง
ไม่ยกเลิกโทษประหาร โทษประหารจะมีได้แต่เฉพาะกับ
อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด แต่ความเห็นของนักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนส่วนหนึ่ง เห็นว่า โทษประหารชีวิตโดยตัวเอง
ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน  
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโทษประหารชีวิตจะไม่ขัดต่อ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เ มื อ ง  ( ICCPR : International Covenant on Civil and 
Political Rights)  แต่วิธีการประหารชีวิตอาจจะขัดต่อสิทธิ
มนุษยชน เช่น การใช้ก้อนหินขว้างให้ตาย หรือโบยให้ตาย 
ถือได้ว่า เป็นการลงโทษที่ทารุณโหดร้ายและขัดต่อสิทธิ
มนุษยชน (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2555, น. 56-57)  
 จากค าอธิบาย ดังกล่าว จะพบว่า โทษประหาร
ชีวิ ตนั้ น  ไ ม่ ส ามารถท า ไ ด้ ต ามอ า เภอ ใจ  จะ ใ ช้กั บ
อาชญากรรมที่ร้ายแรงเท่านั้น และต้องผ่านกระบวนการ
ตามกฎหมายและศาลเท่านั้น อีกทั้งโทษประหารชีวิตก็ยัง
ไม่ได้ขัดต่อองค์กรระหว่างประเทศ ICCPR  
 โทษประหารชีวิตตามค าอธิบายนี้ จึงไม่น่าจะ
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด เป็นเพียง
ความเห็น (แค่ความเห็นเท่านั้น) ของนักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่เห็นว่า โทษประหารโดยตัวเอง
ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักสิทธิมนุษยชน 
ก็ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตว่า เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ไว้แต่อย่างใด 
 
3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and 
Political Rights – ICCPR) 

ICCPR คือ สนธิสัญญาพหุภาคี ซึ่งสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติรับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2509 
และมีผลใช้บังคับเมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ. 2519 สนธิสัญญานี้
ให้ค ามั่นสัญญาว่าภาคีจะเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองของบุคคล ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพใน

ศาสนา เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการชุมนุม สิทธิ
เลือกตั้ง และสิทธิในการได้รับการพิจารณาความอย่าง
ยุติธรรม จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 กติการะหว่าง
ประเทศนี้มีประเทศลงนาม 72 แห่งและภาคี 165 แห่ง 

ICCPR เป็นส่วนหนึ่ งของ "ร่ างกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ" ร่วมกับปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 
หรือ UDHR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights ห รื อ 
ICESCR)  

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองนี้ติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) (หน่วยงาน
ต่างหากจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Human Rights Council) ซึ่ งได้แทนที่  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  (United 
Nations Commission on Human Rights) ภายใต้กฎบตัร
สหประชาชาติใน พ.ศ. 2549)  

ซึ่งตั้งขึ้นอย่างถาวร เพื่อพิจารณารายงานตาม
ก าหนดเวลา ที่ส่งเข้ามาโดยรัฐสมาชิกตามข้อตกลงใน
สนธิสัญญา สมาชิกของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนนั้น
จะคัดเลือกโดยรัฐสมาชิก แต่ไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐใด ๆ  

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญานี้โดยการ
ภาคยานุวัติ (ภาคยานุวัติ คือ การที่รัฐหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นรัฐ
ภาคีที่เข้าร่วมเจรจาและลงนามในสนธิสัญญาตั้งแต่แรก ได้
ด าเนินการให้ความยินยอมเพื่อเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาและ
ผูกพันตามสนธิสัญญาที่รัฐอื่น ๆ ได้ท าการวินิจฉัยตกลงก่อน
แล้วและสนธิสัญญานั้นได้มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว) เมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช้กับไทยเมื่อ
วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2540 
        ซึ่งเนื้อหาใน ICCPR ในภาค 3 ข้อ 6 ได้ระบุว่า  

“ In countries which have not abolished 
the death penalty, sentence of death may be 
imposed only for the most serious crimes in 
accordance with the law in force at the time of the 
commission of the crime and not contrary to the 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88_%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88_%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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provisions of the present Covenant and to the 
Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide. This penalty can only be 
carried out pursuant to a final judgement rendered 
by a competent court” (https://www.ohchr.org/en/ 
professionalinterest/pages/ccpr.aspx) 

เนื้อหาดังกล่าว หมายความว่า ในประเทศที่ยัง
มิได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต การลงโทษประหารชีวิตอาจ
กระท าได้เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
ในขณะกระท า ความผิด และไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกติกา
นี้ และต่ออนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษ
อาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ การลงโทษเช่นว่านี้จะกระท าได้ก็
แต่โดยค าพิพากษาถึงที่สุดของศาล ซึ่งก็หมายความว่า 
ICCPR ก็ไม่ ได้ยับยั้ งโทษประหารชีวิตหรือมองว่าโทษ
ประหารเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่อย่างใด เพียงแต่
โทษประหารต้องใช้กรณีคดีอุกฉกรรจ์และตามกฎหมาย
เท่านั้น 
 
4. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นเอกสาร
ประวัติศาสตร์ในการวางรากฐาน ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศฉบับแรกของโลก  และเป็นพื้นฐานของกฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนษุยชนทุกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือ เป็น
มาตรฐานที่ประเทศ สมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดท า
เพื่อส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่ว
โลก โดยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ที่ 
ประชมุสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญสมัยที่ 3 ได้มีข้อมติ
รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ท้ังนี้ ประเทศ
ไทยเป็น 1 ใน 48 ประเทศแรกที่ ลงคะแนนเสียงร่วมรับรอง
ปฏิญญาฉบับนี้ในการประชุม ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ กรงุ
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
 เนื้อหาของปฎิญญา ดังกล่าว มีทั้งหมด 30 ข้อ ซึ่ง
เนื้อหาข้อที ่5 เป็นข้อหลัก ที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยกับโทษประหาร
มักจะน ามาเป็นข้ออ้างว่าโทษประหารขัดกับหลักสิทธิ

มนุษยชน ซึ่งเนื้อหาข้อที่ 5 มีดังนี้ (กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2551, น. 7) 

Article 5 
“ No one shall be subjected to torture or 

to cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment.” 

หมายความว่า บุคคลใดจะถูกกระท าการทรมาน
หรือ การปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือย่ ายีศักดิ์ศรีไม่ได้ เจตนารมณ์ของเนื้อความดังกล่าว 
น่าจะหมายความว่า เป็นหลักประกันว่า ในปัจจุบันและใน
อนาคต จะต้องไม่มีการกระท าอะไรที่ทรมาน โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี เพราะในอดีต ประเทศต่าง ๆ 
รวมทั้งประเทศไทย ก็เคย มีการลงโทษที่โหดร้าย เช่น 
วิธีการประหารชีวิตตามพระไอยการกระบถศึก 21 สถาน              
(http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong/2010
/09/26/entry-1) เช่น ให้ต่อยกระบานศีศะ (กบาลศีรษะ) 
เลิกออก (เปิดออก) เสียแล้ว เอาคีมคีบก้อนเหล็กแดงใหญ่
ใส่ลงไปในมันสะหมอง (มันสมอง) หรือ ให้เคี่ยวน้ ามันให้
เดือดพลุ่งพล่าน แล้วลาดสาดลงมาแต่ศีศะ (ศีรษะ) จนกว่า
จะตาย 

เนื้อความดังกล่าว ก็ไม่ได้ช้ีชัดว่า โทษประหารชีวิต
ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่อย่างใด  อีกทั้งสาเหตุ
ของการจัดท าปฎิญญาดังกล่าว เป็นผลมาจากสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ที่ได้น าความหายนะมาสู่ชีวิตและทรัพย์สินของ
หลายประเทศทั่วโลก ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความทารุณ
โหดร้ายของพรรคนาซีเยอรมัน ที่ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว
หลายล้านคนและกระท าการย่ ายีประชาชนทุกประเทศที่
เยอรมันเข้ายึดครอง ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรจึงเห็นพ้อง
ต้องกันว่าต้องแสวงหามาตรการในการป้องกันมิให้เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโทษประหาร
ชีวติแต่อย่างใด 
5. กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย 

เนื้อหาในรัฐธรรมนูญไทย ฉบับพุทธศักราช 2540 
2550 และ 2560 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ซึ่งบางฉบับก็ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับ โทษ
ประหารชีวิตไว้อย่างชัดเจน เช่น  
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

 5.1 รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ทย 
พุทธศักราช 2540 ในมาตรา 31 ได้ระบุว่า “บุคคลย่อมมี
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย   การทรมาน ทารณุ
กรรม หรือการลงโทษด้วยวิธิการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม 
จะกระท ามิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมาย
บัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้
มนษุยธรรมตามความในวรรคนี้” (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช, 2540) 
 5.2 รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ทย 
พุทธศักราช 2550 ใน มาตรา 32 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสรภีาพ
ในชีวิตและร่างกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือการ
ลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย หรือไร้มนุษยธรรม จะกระท า
มิได้ แต่การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามที่
กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการ
โหดร้ายหรือไ ร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ ” 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช, 2550) 
 5.3 รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ทย 
พุทธศักราช 2560 ใน มาตรา 28 “บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจับและการคุมขังบุคคลจะ
กระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่าง
อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ การค้นตัวบุคคลหรือการกระท า
ใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือ
ร่างกาย จะกระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ  

การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วย
วิ ธี การ โหดร้ ายหรื อ ไ ร้ มนุษยธรรมจะกระท ามิ ได้ ” 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช, 2560) 
 จากเนื้อหาของรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับ จะพบว่า 
ฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดฉบับ
หนึ่ง บางทีเรียกว่า เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน อีกทั้งยัง
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่มีบทบัญญัติในการจัดตั้งกลไก
ระดับชาติเพื่อท าหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งก็คือ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 
2548, น.160)  ก็ยังระบุว่า โทษประหารชีวิตตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไม่ถือเป็นวิธีการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม  
 ส่วนรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2550 แม้จะไม่ได้
ระบุให้ชัดเกี่ยวกับโทษประหาร แต่ก็ยังมีเนื้อหาท่ีครอบคลุม
ไว้ว่า การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามที่

กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือเป็นการลงโทษที่โหดร้ายหรือไร้
มนุษยธรรม  
 จนกระทั่งรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560 เนื้อหา
ก็ยังไม่ครอบคลุมหรือกล่าวให้ชัดเจนว่า โทษประหารเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่อย่างใด เพียงแต่เนื้อหา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ยังเป็นหลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกายที่จะมีใครมาละเมิดมิได้ ยกเว้นค าสั่งศาล 
และการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการ
โหดร้ ายหรื อไร้ มนุษยธรรมจะกระท ามิ ได้   ไม่ ได้มี
รัฐธรรมนูญฉบับใด ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า โทษประหารชีวิต
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด 

ส่วนเหตุผลอื่น ๆ ได้แก่ 
- การมีโทษประหารชีวิตไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ลดลงของอาชญากรรม เหตุผลดังกล่าว คงต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ เนื่องจากอาชญากรรมถือเป็นปัญหาสังคม
และเมื่อเป็นปัญหาสังคม ก็มีความสลับซับซ้อน สาเหตุของ
ปัญหาอาชญากรรมจึงไม่ใช่เกิดจากเหตุผลใดเหตุผลเดียว 
คงไม่มี ใครสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจน (แม้จะอ้าง
ผลงานวิจัย) ว่า โทษประหารชีวิตมีความสัมพันธ์กับการ
ลดลงของอาชญากรรมหรือไม่  

- เหตุผลต่อมา ที่ว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระบบยุติธรรมทางอาญาย่อมมี ความเสี่ยงท่ีจะเกิดการเลือก
ปฏิบัติหรือการตัดสินคดีที่มีความผิดพลาดได้  ประเด็นก็คือ 
ต้องไปแก้ไขที่กระบวนการหรือระบบยุติธรรม ไม่ให้เกิด
ความผิดพลาด ไม่ใช่น าเหตุผลนี้มาเป็นข้ออ้างในการยกเลิก
โทษประหาร หากยกเลิกโทษประหารด้วยเหตุผลนี้ แต่
กระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้รับการแก้ไข จะถูกต้องหรือไม่ 

- ส่วนเหตุผลที่ว่า ในหลายประเทศมีการยกเลิก
โทษประหารชีวิต ไทยจึงต้องยกเลิกโทษประหารด้วยเหตุผล
นี้ คงต้องขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของแต่ละประเทศ เช่น คุณภาพ
ประชากร สภาพสังคม เศรษฐกิจ ของแต่ละประเทศที่
แตกต่างกัน ประเทศใดที่มีคดีอาชญากรรมน้อย และไม่มี
ความรุนแรงของอาชญากรรม จะมีหรือไม่มีโทษประหารคง
ไม่ใช่ประเด็นหลัก เพราะคงไม่มีการบังคับใช้โทษประหาร
ชีวิตเกิดขึ้น ในสภาพความเป็นจริงอยู่แล้ว 

และเหตุผลสุดท้าย โทษประหารเป็นการตัด
โอกาสให้ผู้กระท าผิดกลับตัวเป็นคนดีและไม่มีโอกาส
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กลับคืนสู่สังคม ดังนั้น ข้อเสนอของฝ่ายไม่เห็นด้วยกับโทษ
ประหาร คือ หามาตรการอื่นมารองรับ นั้นก็คือ การใช้โทษ
จ าคุกตลอดชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งแนวทางนี้ก็สอดคล้องกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ีได้ศึกษาแนวทาง 
ยกเลิกโทษประหารชีวิตไว้  โดยต้องมีมาตรการรองรับที่มี
คุณภาพมาทดแทน เช่น การใช้โทษจ าคุกตลอดชีวิต อย่าง
แท้จริง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 
2556, น. 52)  
 เหตุผลข้อนี้เมื่อฟังแล้วก็เกิดข้อสงสัยว่า หากมีการ
ลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตอย่างแท้จริง แทนการลงโทษ
ประหารชีวิต จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระท าผิดกลับตัว
เป็นคนดีได้อย่างไร ในเมื่อชีวิตที่เหลืออยู่นั้น ต้องใช้ชีวิตอยู่
ในเรือนจ า ไม่มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมอีกแล้ว และการ
ลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต น่าจะเป็นการกระท าที่ทารุณกรรม
หรือไม่ เพราะชีวิตทั้งชีวิตจะหมดสิ้นอิสระภาพ อีกทั้งเมื่อ
ผู้กระท าผิดถูกลงโทษจ าคุกก็ต้องยอมรับว่า สิทธิมนุษยชน
ของตัวเอง ในหลายเรื่องต้องถูกจ ากัดลงอยู่แล้ว 

บุคคลที่มี ช่ือเสียงจ านวนมาก ทั้งนักปราชญ์ 
นักการเมือง นักวิชาการ ฯลฯ เห็นพ้องต้องกันว่า อิสระภาพ
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เช่น โฮจิมินห์ อดีตผู้น าเวียดนาม ได้
กล่าวว่า  
“Nothing is more precious than independence 

and liberty” 
Ho Chi Minh 

 

สรุป 
 สิทธิมนุษยชนนั้น เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็น 
ส าหรับมนุษย์ทุกคนที่ต้องได้รับและจะมีใครมาละเมิดไม่ได้ 
แต่การกล่าวอ้างว่า โทษประหารชีวิตนั้นเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษชน คงต้องมีการอธิบายและมีกรอบคิดที่ชัดเจนว่า 
ละเมิดหรือไม่อย่างไร และคงต้องแยกแยะท าความเข้าใจให้
ชัดเจน ระหว่างการท าทารุณกรรม การฆ่า การลงโทษที่
โหดเหี้ยม เป็นสิ่งที่จะกระท าไม่ได้และต้องไม่เกิดขึ้น  
 เมื่อมีบุคคลใดกระท าความผิดตามที่กฎหมายระบุ
ไว้ ย่อมต้องได้รับโทษ เพียงแต่การได้รับโทษนั้นต้องผ่าน
ขั้นตอนของกระบวนการที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่มีการใช้
วิธีการที่โหดร้ายทารุณ แต่ระดับความผิดที่กระท าย่อมต้อง
ได้รับโทษที่แตกต่างกัน ผู้กระท าความผิดที่รุนแรง โทษที่
ได้รับก็คงต้องทัดเทียมกับการกระท านั้น โทษประหารจะคง
อยู่หรือยกเลิก ไม่น่าจะส าคัญเท่าการคิดและหาวิธีท ายังไง
ให้คดีอาชญากรรมลดลงและไม่มีการก่ออาชญากรรมที่
รุนแรงเกิดขึ้นในสังคม 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสารมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะและประเภทของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใน
ฐานะวัตถุแห่งการกระท ากับลักษณะแห่งการกระท าโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ (2) วิเคราะห์บทบัญญัติและอุปสรรคในการ
บังคับใช้กฎหมายทางอาญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์จากการกระท าโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์  และ                      
(3) เสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางอาญาในการคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์  

 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ พบว่า (1) ลักษณะและประเภทของข้อมูลคอมพิวเตอร์มีดังนี้  ข้อมูล ข้อ ความ ค าสั่ง 
ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้  และให้หมายความ
รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ส่วนการโจรกรรมข้อมูล หมายถึง ลักษณะแห่ง
การกระท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งอาจท าโดยการเจาะระบบ (hack) โดยมิชอบ หรือเข้าถึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยชอบ แต่ส าเนาไปโดยมิชอบ หรืออาจเป็นการได้ไปด้วยวิธีสามัญ เช่น เห็นหน้าจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ 
หรือสมาร์ทโฟน และจดจ าไป เป็นต้น (2) อุปสรรคคือไม่มีกฎหมายอาญาคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ในฐานะวัตถุแห่งการ
กระท าจากปัญหาการโจรกรรมหรือส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ และ (3) ข้อเสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยก าหนดให้มีความผิดฐานส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไปโดยมิชอบ 
และความผิดฐานได้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ โดยรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้มาจากการกระท าความผิดฐาน
ส าเนาข้อมลูคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ 
ค าส าคัญ: ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

Abstract 

This documentary research study has 3 objectives. (1) to study characteristics and types of the 
computer data as the material of action, and the manner by which the data is hacked. (2) to analyze legal 
provisions and obstacles in the enforcement of criminal law related to the protection of computer data 
from hacking, and (3) to recommend amendment of the criminal law measures to protect the computer 
data.  

The result of this study are found that : (1) characteristics and types of computer data are data, 
statements, or sets of instructions contained in a computer system, the output of which may be processed 
by a computer system including electronic data, according to the Law of Electronic Transactions, whereas 
“computer hacking” means to illegally copy data from other computers by unauthorized access, or to 
legally access but illegally copy the data, or simply by e.g. viewing the computer or smartphone on-screen 
information for illegal intent .(2) For obstacles, there is no criminal offense to protect the computer data 
from either hacking or data copying, and (3) Recommend for amending, the Computer Crime Act B.E. 2550 
to designating offence related to illegal copying of other people’s computer data as well as offence related 
to illegal importing of a third party’s computer data  aforementioned. 
Keywords:  Computer Data, Computer Data Copying, Computer Crime Act 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 งานวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายอาญาใน
การคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์” มีความเกี่ยวพันกับ
งานวิจัยเรื่องเดิมที่สรุปรายงานการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว คือ 
เรื่อง “ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวล
กฎหมายอาญา”2 เนื่องจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท 
หรือบางกรณี เก็บหรือรักษาไว้ในรูปข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีที่ใช้เกี่ยวพันกับระบบคอมพิวเตอร์ 
บทบัญญัติของกฎหมายทั้งสองกรณี คือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
กับข้อมูลคอมพิวเตอร์ จึงมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกัน  
 อี กทั้ ง สั งคมวัฒนธรรมปั จจุ บัน เทคโนโลยี
เปลี่ยนไปจากอดีตมาก คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท ส าคัญ
แทบทุกด้านทุกสาขาทั้งภาครัฐและเอกชน และข้อมูลของ
องค์กรหรือข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของภาครัฐ และเอกชน
จ านวนมากมีลักษณะการใช้งานหรือถูกจัดเก็บในรูปของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญ โดยอาจ
เป็นข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสายการบิน 
                                                           
2 สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล รายงานการวิจยัเร่ือง ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนกิส์ตามประมวลกฎหมายอาญา ทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุน
รัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปี 2559 

ข้อมูลความลับทางราชการ หรือข้อมูลทางธุรกิจ หรือบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสิ่งบ่งช้ีเฉพาะบุคคล (identification) 
ลายนิ้วมือ ลายมือ ลายเท้า บัตรประจ าตัวประชาชน รหัส
โทรศัพท์ (pinphone) ประวัติการท าฟัน จอประสาทตา 
(retina) ที่จัดเก็บในรูปข้อมูลคอมพิวเตอร์  
 เมื่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ถูกโจรกรรมด้วยการส าเนา
ไป หรือวิธีการอื่น ย่อมก่อความเสียหายให้ เจ้าของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และบางกรณีความเสียหายอาจถึงขั้น
ประเมินค่ามิได้ เช่น ข้อมูลลูกค้าของ สถาบันการเงิน หรือ
ข้อมูลความลับของทางราชการ เป็นต้น  
 กรณีข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้เคยเกิดการกระท าที่มี
การคัดลอกหรือส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์จนถึงขั้นเป็น
คดีอาญาน าเสนอขึ้นสู่ศาล ทั้งยังมีประเด็นข้อกฎหมาย
พิพาทโต้แย้งไปถึงศาลฎีกา และคดีถึงที่สุดด้วยการยกฟ้อง
จ าเลย   
 ค าพิพากษาฎีกาที่  5161/2547 จ า เลยเป็น
พนักงานแผนกต่างประเทศของโจทก์ร่วมมีหน้าที่เตรียม
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เอกสารค าขอใบอนุญาตติดต่อหน่วยราชการ ติดต่อ
ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ ในวันเวลา และสถานที่
เกิดเหตุตามฟ้อง จ าเลยน าเอกสารจ านวนประมาณ 400 
แผ่น ตามเอกสารหมาย จ.3 จากส านักงานโจทก์ร่วมไปไว้ท่ี
บ้านจ าเลยเพื่อท างานให้แก่โจทก์ร่วม กับน าแผ่นบันทึก
ข้อมูลเปล่าลอกข้อมูลในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ของโจทก์
ร่วมจากแผ่นบันทึกข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
โจทก์ร่วมจ านวนรวม 41 แผ่น มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของ
โจทก์ร่วมว่า การกระท าของจ าเลยเป็นความผิดตามฟ้อง
หรือไม่  
 ส าหรับความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารใน
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วมหรือผู้อื่นนั้น 
โจทก์ร่วมฎีกาว่า โจทก์ร่วมมีระเบียบห้ามน าเอกสารออก
นอกที่ท าการ แม้จะไม่ถือเป็นข้อห้ามเด็ดขาดตามระเบียบ
นั้น แต่มิได้หมายความว่า เมื่อพนักงานน างานออกจากท่ีท า
การของโจทก์ร่วมไปท าต่อที่บ้านแล้วพนักงานไม่จ าต้องน า
เอกสารที่เหลือหรือมิได้ใช้งานแล้วมาคืนโจทก์ร่วม การที่
จ าเลยท างานเสร็จแล้วกลับไม่น าเอกสารที่เกี่ยวข้องมาคืน
เพื่อส่งคืนลูกค้าเป็นการท าให้โจทก์ร่วมเสียหายแล้ว เพราะ
เอกสารส่วนหนึ่งเป็นความลับของลูกค้า เห็นว่าตามค าเบิก
ความของนาง จ. พนักงานโจทก์ร่วม ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ต่างประเทศได้ความว่า เอกสารหมาย จ.3 ซึ่งลูกค้าส่งมาให้
โจทก์ร่วมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรอง
ของบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น งบบัญชี ก าไร-ขาดทุน และ
ส าเนาหนังสือเดินทาง เอกสารดังกล่าวจึงล้วนเป็นเอกสารที่
บุคคลสามารถไปขอตรวจสอบและขอคัดส าเนาได้จากกรม
ทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ จึงไม่ถือเป็นความลับของ
บริษัทลูกค้าโจทก์ร่วมอันต้องปกปิด  
 ดังนั้น การที่จ าเลยใช้เอกสารดังกล่าวปฏิบัติใน
หน้าที่ให้แก่โจทก์ร่วมเสร็จ แล้วไม่น ากลับคืนแก่โจทก์ร่วม 
จึงไม่น่าจะเป็นเหตุให้โจทก์ร่วมหรือลูกค้าของโจทก์ร่วมต้อง
เสียหาย การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานเอาไป
เสียซึ่งเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
โจทก์ร่วมหรือผู้อื่น ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยปัญหานี้ชอบแล้ว 
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ร่วมข้อนี้ฟังไม่ขึ้น 
 ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ร่วม การที่จ าเลย
น าแผ่นบันทึกข้อมูลเปล่าลอกข้อมูลจากแผ่นบันทึกข้อมูลที่

อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของโจทก์ร่วม เป็นความผิดฐานลัก
ทรัพย์หรือไม่ โจทก์ร่วมฎีกาว่าข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของโจทก์ร่วมมีรูปร่างเป็นตัวอักษร ภาพ แผนผังและตรา
สาร จึงเป็นทรัพย์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 137 การที่จ าเลยเอา
ข้อมูลของโจทก์ร่วมดังกล่าวไป จึงเป็นความผิดฐานลัก
ทรัพย์ เห็นว่า ข้อมูล ตามพจนานุกรมให้ ความหมายว่า 
“ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง 
ส าหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการค านวณ” 
ส่วนข้อเท็จจริงหมายความว่า “ข้อความแห่งเหตุการณ์ที่
เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง ข้อความหรือเหตุการณ์ที่
จะต้องวินิจฉัยว่าเท็จ หรือจริง” ดังนั้นข้อมูลจึงไม่นับเป็น
วัตถุมีรูปร่าง ส าหรับตัวอักษร ภาพ แผนผัง และตราสาร 
เป็นเพียง สัญญลักษณ์ที่ถ่ายทอดความหมายของข้อมูลออก
จากแผ่นบันทึกข้อมูลโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ มิใช่
รูปร่างของข้อมูล เมื่อ ป.พ.พ. มาตรา 137 บัญญัติว่า ทรัพย์ 
หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง ข้อมูลใน แผ่นบันทึกข้อมูลจึงไม่
ถือเป็นทรัพย์ การที่จ าเลยน าแผ่นบันทึกข้อมูลเปล่าลอก
ข้อมูลจากแผ่นบันทึกข้อมูลของโจทก์ร่วม จึงไม่เป็นความผดิ
ฐานลักทรัพย์ตามฟ้อง ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้อง ศาล
ฎีกา เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ร่วมทุกข้อฟังไม่ขึ้น 
 ดังนั้น จากค าพิพากษาฎีกาข้างต้น การโจรกรรม
หรือส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไปโดย มิชอบ จึงไม่มี
กฎหมายที่ก าหนดให้เป็นความผิดและโทษ เพื่อคุ้มครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  
 ต่อมามี ค าพิพากษาฎีกาที่ 4311/2557 วินิจฉัย
ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือวัตถุอื่นใดประเภทหนึ่ง ตาม
นิยามของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (7) ดังนั้น หาก
มีการท าให้ปรากฎความหมายด้วยตัว อักษรโดยวิธีพิมพ์ลง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นก็เป็นเอกสาร  
 จากค าพิพากษาฎีกาทั้ง 2 ฉบับ ไม่ท าให้ช่องว่าง
แห่งกฎหมายอาญาที่ไม่สามารถคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ได้รับการแก้ ไขปัญหากรณีการโจรกรรมหรือส า เนา
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ลงได้ ไม่ว่าลักษณะแห่งการกระท า
โจรกรรมหรือ ส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์จะกระท าโดย
รูปแบบเจาะระบบ หรือที่เรียกกันว่าแฮ็ก (hack) หรือ
รูปแบบโจรกรรมหรือส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ไป โดย
เ ข้ า ถึ ง ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือรูปแบบโจรกรรมหรือส าเนาข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ไปโดยวิธีสามัญก็ตาม ซึ่งตามค าพิพากษาฎีกาที ่
5161/2547 ก็ได้วินิจฉัยไว้ว่าการกระท า “เอาไป” ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ฐานลักทรัพย์ ต้องมี
ก า รพร ากทรั พย์ ไ ป  แต่ ก า ร โ จ รกร รมหรื อส า เ น า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไปโดยไม่มีสิทธิ  ไม่ ได้มีการพราก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไป หากข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็ยังคงอยู่กับผู้
ทรงสิทธิดังเดิม เพียงมีการคัดลอกข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
จดจ าไปเท่านั้น ดังที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ตามค าพิพากษา
ฎีกาที่ 5161/2547 “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” ไม่ได้อยู่ใน
ความหมายของค าว่า “ทรัพย์” ซึ่งผู้เขียนเห็นพ้องด้วยกับ
ศาลฎีกา กล่าวคือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่ใช่วัตถุท่ีมีรูปร่างอนั
อาจมีรูปร่างโดยตัวของมันเองหรือโดยอาศัย สิ่งอื่นเป็น
รูปร่าง3 อีกทั้งลักษณะแห่งการกระท าเป็นเพียงการแบ่ง : 
Share ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มิใช่เอาไป ในลักษณะที่พราก
การครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไปเสียที เ ดียว 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็ยังคงอยู่กับ ฮาร์ดดีสก์หรือแผ่นบันทึก
ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลคอมพิวเตอร์ เมื่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
มิได้อยู่ในความหมายของค าว่าทรัพย์ การกระท าของจ าเลย
จึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์  
 เมื่อการโจรกรรมหรือส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ไป
โดยไม่มีสิทธิ มิใช่เอาไปในลักษณะที่พรากการครอบครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปเสียทีเดียว  กรณีจึงไม่อาจเป็น
ความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 188 เช่นเดียวกัน 

 การศึกษาวิจัยมาตรการทางกฎหมายอาญาในการ
คุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์จึงมีความส าคัญ เพื่อให้ได้ทราบ
ถึงข้อบกพร่องหรือปัญหา รวมทั้งเพื่อให้ได้แนวทาง และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกับค้นหาและจัด
วา งมาตรการทางกฎหมายอาญา ในการคุ้ มครอ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อผลในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมที่ มี ลั กษณะแห่ งการกระท า โจรกรรม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งข้ึน 

 

                                                           
3 จิตติ ติงศภัทิย์ กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3 พิมพ์ครั้ง 
7 กรุงเทพมหานคร: เนติบัณทิตยสภาฯ 2553 หน้า 520-521 

วัตถุประสงค ์
 1.  ศึ กษาลั กษณะและประ เภทของข้ อมู ล 
คอมพิวเตอร์ ในฐานะวัตถุแห่งการกระท า กับลักษณะแห่ง
การกระท าโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 2.  วิเคราะห์บทบัญญัติและอุปสรรคในการบังคับ
ใ ช้กฎหมายทางอาญา  เกี่ ย วกับการคุ้ มครองข้อมูล 
คอมพิวเตอร์จากการกระท าโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 3.   เพื่ อ เสนอแนะการปรับปรุ งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับมาตรการทางอาญาในการ คุ้มครองข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ 
 
นิยามศัพท์ 

 “กฎหมายทางอาญา” หมายถึง ประมวลกฎหมาย
อาญาและความผิดทางอาญาตามพระราชบัญ-ญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์  พ .ศ . 2550 
(ความหมายเฉพาะงานวิจัยนี้) 

“โจรกรรมข้อมูล” หมายถึง ลักษณะแห่งการ
กระท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งอาจ
ท าโดยการเจาะระบบ (hack) โดยมิชอบ หรือเข้าถึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยชอบ แต่ส าเนาไปโดยมิชอบ หรืออาจ
เป็นการได้ไปด้วยวิธีสามัญ (ความหมายเฉพาะงานวิจัยนี้) 
เช่น เห็นหน้าจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 
และจดจ าไป เป็นต้น  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1. ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง ลั ก ษณ ะ แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ทของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์กับลักษณะแห่งการกระท าโจรกรรม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 2. ไ ด้ ทร าบถึ งข้ อบกพร่ อ งหรื อปัญหาของ
บทบัญญัติกฎหมายทางอาญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล 
คอมพิวเตอร์จากการกระท าโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 3.  ได้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายทางอาญา เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์
จากการกระท าโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
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 4.  ได้ข้อค้นพบเพื่อประโยชน์ส าหรับกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในการพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 5.  ได้ข้อค้นพบเพื่อน าไปใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนของสาขาวิชานิติศาสตร์ และส าหรับปรับปรุงเอกสาร
การสอนชุดวิชากฎหมายอาญา 2 ของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
 
วิธีการวิจัย 

วิธีการศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจาก
เอกสาร โดยจะรวบรวมบทบัญญัติของความผิดเกี่ยวกับ
ลักษณะแห่งการกระท าโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ ค า
พิพากษาศาลฎีกา ต ารา และบทความที่เกี่ยว ข้องของไทย
และต่างประเทศ เมื่อรวบรวมเสร็จ จะท าการวิเคราะห์
บทบัญญัติของกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องว่ามีข้อบกพร่อง
อย่างไร ทั้งในทางทฤษฎีและการปรับใช้ในทางคดี เพื่อ
จัดท าข้อเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือเสนอแนะ
ฐานความผิดใหม่ เพื่อจัดวางมาตรการทางกฎหมายอาญาใน
การคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลถึงลักษณะและ
ประเภทของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในฐานะวัตถุแห่งการ
ก ร ะ ท า  กั บ ลั ก ษ ณ ะ แ ห่ ง ก า ร ก ร ะ ท า โ จ ร ก ร ร ม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ กฎหมายอาญาของประเทศไทยและ
ต่างประเทศบางประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่
มีกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าท่ีสุด มีข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายอาญาในการคุ้มครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ผลที่
ได้จากการศึกษาวิจัยสามารถวิเคราะห์ตอบวัตถุประสงค์
ของการศึกษาวิจัยข้อ 1. ศึกษาลักษณะและประเภทของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในฐานะวัตถุแห่งการกระท ากับลักษณะ
แห่งการกระท าโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อค้นพบ
ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1. ดังนี ้

 จากความหมายของ “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” 
หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด
บรรดาที่ อยู่ ในระบบคอมพิ ว เตอร์ ในสภาพที่ ระบบ
คอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
 ส่วนบทนิยามของ “การโจรกรรมข้อมูล” ซึ่ง
หมายถึง ลักษณะแห่งการกระท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งอาจท าโดยการเจาะระบบหรือแฮ็ก 
(hack) โดยมิชอบ หรือเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยชอบ 
แต่ส าเนาไปโดยมิชอบ หรืออาจเป็นการได้ไปด้วยวิธีสามัญ 
เช่น เห็นหน้าจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 
และจดจ าไป เป็นต้น  
 บทนิยามทั้งสองข้างต้น ซึ่งปรากฎตามบทที่ 1 
สามารถแบ่งลักษณะแห่งการกระท าเกี่ยวกับการโจรกรรม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบแรก เจาะระบบ หรือที่เรียกกันว่าแฮ็ก 
(hack)  ซึ่ ง เ ป็ นการ เข้ าถึ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์  หรื อ
ข้ อมู ลคอมพิ ว เ ตอร์ โ ดย ไม่ มี สิ ทธิ  ด้ วย เทคนิ คทาง
คอมพิ ว เตอร์  ซึ่ งผู้ ก ระท าอยู่ ห่ า ง โดยระยะทางกับ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เป้าหมาย 
 รูปแบบที่ สอง  โจรกรรมหรื อส า เนาข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ไปโดยเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่
ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์  
 กรณีแรก เข้าถึงโดยมีสิทธิ การเข้าถึงโดยมีสิทธิ 
หมายถึง ผู้กระท าเอาข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปนั้น มีรหัสผ่าน 
หรือได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ แต่ไม่มี
สิทธิส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ไป ซึ่งอาจเป็นกรณีมีสิทธิ
เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กร แต่
ไม่มีสิทธิน าหรือส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปใช้ส าหรับ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ขององค์กรอื่น 
 กรณีที่สอง เข้าถึงโดยไม่มีสิทธิ  กรณีของการ
เข้าถึงโดยไม่มีสิทธิ หมายถึง ผู้กระท าเอาข้อมูลคอมพิวเตอร์
ไปนั้น  ไม่มี รหัสผ่ าน หรือไม่ ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าถึง
ข้ อมู ล คอมพิ ว เ ตอร์ ไ ด้  แ ต่ ผู้ ก ร ะท า อ าจมี อุ ปกรณ์
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ บา งชนิ ดที่ ส า มา รถ  ดั ก จั บหรื อดู ด
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  เ ช่น เครื่ องสกิมเมอร์  (skimmer 
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เครื่องดูดหรือกวาดข้อมูล) ซึ่งเป็นการเข้าถึงและโจรกรรม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปโดยไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
อย่างรูปแบบแรก  
 เครื่องสกิมเมอร์ (skimmer เครื่องดูดหรือกวาด
ข้อมูล) เป็นอุปกรณ์ที่ผู้กระท าเพื่อให้ได้ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ไป โดยไม่มีสิทธิ  มั ก ใ ช้กับการส า เนาหรือโจรกรรม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือบัตร เอ.ที.เอ็ม 
เป็นต้น  
 รูปแบบที่ ส าม  โจรกรรมหรื อส า เนาข้อมู ล 
คอมพิวเตอร์ไปโดยวิธีสามัญ มีลักษณะแห่งการกระท า
เกี่ยวกับข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างการกระท าสามัญธรรมดา 
ที่กล่าวว่าสามัญธรรมดา เช่น การจดจ า ซึ่งอาจจดจ าจาก
การเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นก าลังใช้งานตัวเครื่อง
หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออาจจดจ าจากที่ผู้ทรงสิทธิใน
การเข้าถึงตัวเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์การ
เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่จดใส่กระดาษไว้ เป็นต้น 

กรณีการโจรกรรมหรือส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์
ไปโดยวิธีสามัญ เป็นการโจรกรรมหรือได้ ไปที่ ไม่ ใ ช่
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (hitech crime) ต่อเมื่อผู้ได้ไป
ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นน าไปพิมพ์ และน าเข้าระบบคอมพิวเตอร์ก็
จะเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ตนเองไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิ แต่
เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิท่ีตนไปโจรกรรมมาจึงเป็นผู้มีสิทธิโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 
 2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 ผลที่ได้
จากการศึกษาวิจัยสามารถวิเคราะห์ตอบวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจัยข้อ 2. วิเคราะห์บทบัญญัติและอุปสรรคใน
การบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้ อ มู ล ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ จ า ก ก า ร ก ร ะ ท า โ จ ร ก ร ร ม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อ 2. 
ดังนี ้
 จาก ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4311/2557 ซึ่งวินิฉัยไว้
ว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเอกสาร ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 1 (7) นั้น ด้วยความเคารพ เมื่อวิเคราะห์บท
นิยาม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” 
หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด
บรรดาที่ อยู่ ในระบบคอมพิว เตอร์  ในสภาพที่ ระบบ

คอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ด้ ว ย   กั บ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนฮาร์ดดีสก์ 
หรืออุปกรณ์อื่น เช่น ทรัมไดร์ฟ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี เป็นต้น 
ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านั้นไม่ประจักษ์แก่สายตา และไม่มีสภาพ
เป็นภาษาหรือตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่คนทั่วไปเข้าใจ 
หรืออ่านได้ หรือสื่อความหมายได้แต่อย่างใด 
 หากแต่ที่ปรากฎเป็นภาษาอันสื่อความหมายได้ 
เกิดจากการประมวลผลของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์แปลงสัญลักษณ์เหล่านั้นให้ปรากฎขึ้น
บนจอมอนิเตอร์อีกช้ันหนึ่ง และเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ข้อความที่สื่อความหมายได้ก็จะหายไป กลับไปเป็น
สัญลักษณ์บนฮาร์ดดีสก์ ทรัมไดร์ฟ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ซึ่งไม่
ประจักษ์แก่สายตา และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าใจ หรือ
อ่านได้ หรือสื่อความหมายได้ 
 ด้วยบทนิยามของ “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” และสภาพ
ข้อเท็จจริงของ “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” จึงไม่สามารถเป็น
เอกสารตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
1 (7)  
 ดั ง นั้ น  ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ก้ ไ ข  “ ข้ อ มู ล 
คอมพิวเตอร์” จึงไม่สามารถครบองค์ประกอบความผิดฐาน
ปลอมเอกสาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 อีก
ทั้งไม่สามารถเป็นความผิดฐานท าให้เสียหายซึ่งเอกสาร ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ได้เช่นเดียวกัน 
 อย่างไรก็ตาม แม้มีค าพิพากษาศาลฎีกาที่  
4311/2557 จะวินิจฉัยไว้ว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็น
เ อ ก ส า ร  ก็ เ พี ย ง ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก า ร ก ร ะ ท า ที่ ท า ใ ห้
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เสียหายเป็นความผิดฐานท าให้เสียหาย
ซึ่งเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188  หรือ
กรณีถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็เป็นความผิดในลักษณะการ
ปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  264 
ตามล าดับเท่านั้น 
 แต่ ไม่ท าให้ ช่องว่างแห่งกฎหมายอาญาที่ ไม่
สามารถคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ได้รับการแก้ไขปัญหา
กรณีการโจรกรรมหรือส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ลงได้ ไม่ว่า
ลักษณะแห่งการกระท าโจรกรรมหรือส าเนาข้อมูลคอม 
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พิวเตอร์จะกระท าโดยรูปแบบเจาะระบบ หรือที่เรียกกันว่า
แ ฮ็ ก  ( h a c k )  ห รื อ รู ป แ บ บ โ จ ร ก ร ร ม ห รื อ ส า เ น า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไป โดยเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือรูปแบบโจรกรรม
หรือส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปโดยวิธีสามัญก็ตาม ซึ่งตาม
ค าพิพากษาฎีกาที่ 5161/2547 ก็ได้วินิจฉัยไว้ว่าการกระท า 
“เอาไป” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ฐานลัก
ทรัพย์ ต้องมีการพรากทรัพย์ไป แต่การโจรกรรมหรือส าเนา
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไปโดยไม่มีสิทธิ  ไม่ ได้มีการพราก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไป หากข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็ยังคงอยู่กับผู้
ทรงสิทธิ ดั ง เดิ ม  เพี ย งมี การคั ดลอก ( copy)  ข้ อมู ล 
คอมพิวเตอร์ หรือจดจ าไปเท่านั้น ดังที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้
ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 5161/2547  “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” 
ไม่ได้อยู่ในความหมายของค าว่า “ทรัพย์” ซึ่งผู้เขียนเห็น
พ้องด้วยกับศาลฎีกา กล่าวคือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่ใช่วัตถุ
ที่มีรูปร่างอันอาจมีรูปร่างโดยตัวข้อมูลคอมพิวเตอร์เองหรือ
โดยอาศัยสิ่งอื่นเป็นรูปร่าง ซึ่งศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ 
อธิบายหลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์ไว้ว่าต้องเป็นวัตถุที่มี
รูปร่าง4 อีกทั้งลักษณะแห่งการกระท าเป็นเพียงการ แบ่ง : 
Share ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มิใช่เอาไปในลักษณะที่พราก
การครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไปเสียที เ ดียว 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็ยังคงอยู่กับฮาร์ดดีสก์หรือแผ่นบันทึก
ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลคอมพิวเตอร์ เมื่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
มิได้อยู่ในความหมายของค าว่าทรัพย์ การกระท าของจ าเลย
จึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์  
 เมื่อการโจรกรรมหรือส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ไป
โดยไม่มีสิทธิ มิใช่เอาไปในลักษณะที่พรากการครอบครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปเสียทีเดียว  กรณีจึงไม่อาจเป็น
ความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสาร ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 188 เช่นเดียวกัน 

 ผลการวิเคราะห์จากบทบัญญัติของกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานตาม
กระบวนการยุติธรรม ไม่สามารถท าให้ช่องว่างแห่งกฎหมาย
อาญาที่ไม่อาจคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ได้รับการแก้ไข
ปัญหากรณีการโจรกรรมหรือส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วย 
นิติวิธีการตีความ หรือการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายที่ไม่
สามารถใช้กับกฎหมายอาญาได้ จึงจ าเป็นต้องใช้นิติวิธีแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้รับ
การคุ้มครองในฐานะวัตถุแห่งการกระท าด้วยมาตรการทาง
กฎหมายอาญา  
 เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมาย
อาญาของประเทศไทยและกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของประเทศ
อังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า บทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 มีโครงสร้างของกฎหมายท านองเดียวกันกับ
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามรัฐบัญญัติเกี่ยวกับ
การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ และการท าละเมิด ค.ศ.1986 
( Computer Fraud and Abuse Act 1986) 5  อี ก ทั้ ง
กฎหมายฉบับนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นกฎหมายว่า
ด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมา
ต ล อด  แ ล ะ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย ที่ สุ ด ใ น ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยมาตรการทางกฎหมายอาญาจาก
การกระท าโจรกรรมหรือส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมไป
ถึงการก าหนดความผิดแก่ผู้ที่ได้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์จาก
การโจรกรรม หรือส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปโดยมิชอบอีก
ด้วย

 
  
  

                                                           
4 จิตติ ติงศภัทิย์ กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน  2 และภาค 3 พิมพ์
ครั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร: เนติบัณทิตยสภาฯ 2553 หน้า 520-521 

5 เว็บไซด์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1030 สืบค้น
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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ส่วนกฎหมายคอมพิว เตอร์ของประเทศอั งกฤษ  คือ 
พระราชบัญญัติว่ าด้วยการกระท าความผิดเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1990 (Computer Misuse Act 1990)6 
ซึ่งมีอยู่ 4 มาตรา เป็นบทบัญญัติที่วางองค์ประกอบก าหนด
ความผิดในลักษณะการเข้าถึง (access) กับการท าให้
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เสียหายเป็นหลัก ยังมี ช่องว่างแห่ง
กฎหมายอาญาที่ไม่ครอบคลุมการกระท าส าหรับการเข้าถึง 
(access) ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์จาก
ภายในองค์กร และไม่มีบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์มุง่คุ้มครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในฐานะวัตถุแห่งการกระท า การจะ
อาศัยนิติวิธีการตีความกฎหมายก็มีข้อจ ากัดว่า การตีความ
กฎหมายอาญาต้องเคร่งครัด และประการส าคัญสุ่มเสี่ยงข้อ
ห้ามหลักกฎหมายใหญ่ คือ “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผิด 
แล ะ ไม่ มี โ ทษ ”  (nullum crimen, nulla poena sine 
lege) หรือข้อห้ามใช้หลักกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งปรับแก่
การกระท าท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดอาญา  
 ดังนั้น หากจะมีข้อเสนอแนะแก้ ไขเพิ่ม เติม
พระราชบัญญัติว่ าด้วยการกระท าความผิดเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ก็พึงร่างกฎหมายให้ชัดเจน 
ครอบคลุมและมีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์
ในฐานะวัตถุแห่งการกระท าโดยตรงเช่นเดียวกับรัฐบัญญัติ
เกี่ยวกับการฉอ้โกงทางคอมพิวเตอร์ และการท าละเมิด ค.ศ.
1986 ( Computer Fraud and Abuse Act 1986)  ข อ ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้ไม่เป็นปัญหาต้องตีความ
กฎหมาย ซึ่งสุ่มเสี่ยงข้อห้ามหลักกฎหมายใหญ่ดังกล่าว
ข้างต้นอีก 
 ดังตัวอย่างคดีที่ เกิดขึ้นและเป็นคดีขึ้นสู่ศาล
ประ เทศอั งกฤษ ซึ่ งผู้ ก ระท าความผิด เข้ าถึ งระบบ

                                                           
6 เว็บไซด์อาจารย์นิติศาสตร์ดอทเน็ต 
http://www.lawteacher.net/criminal-law/acts/computer-
misuse-act-1990.php สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และเว็บ
ไซด์ส านักงานอัยการ ประเทศอังกฤษ 
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/computer-misuse-
act-1990 สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 
7 เว็บไซด์อาจารย์นิติศาสตร์ดอทเน็ต 
http://www.lawteacher.net/criminal-law/acts/computer-
misuse-act-1990.php และเว็บไซด์หน่วยงานพิสูจนพ์ยานหลักฐาน
ทางคอมพิวเตอร์ ประเทศอังกฤษ  

คอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมีสิทธิ แต่น า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กรไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่ง
กฎหมายอาญาไทยและกฎหมายอาญาประเทศอังกฤษไม่
สามารถเอาผิดได้ กล่าวคือ ในคดี DPP v Bignell [1998]7 
จ าเลยเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(ประเทศอังกฤษ) ถูกด าเนินคดีฟ้องร้องข้อหาเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์โดยปราศจากอ านาจตามมาตรา  1 ของ
พระราชบัญญัติว่ าด้วยการกระท าความผิดเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1990 (Computer Misuse Act 1990) 
โดยข้อเท็จจริงในคดีนี้ จ าเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติใช้คอมพิวเตอร์ขององค์กร เข้าถึง
ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กร 
เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับการใช้งานหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
อย่างไรก็ตาม องค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายไม่สามารถ
ด าเนินคดีต่อการกระท าของจ าเลย เพราะเหตุว่าการกระท า
เช่นนั้นไม่ได้อยู่ในความหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิด เ กี่ ย วกั บคอมพิ ว เตอร์  ค .ศ .  1990 
(Computer Misuse Act 1990) มาตรา 1 ฐานเข้าถึงระบบ
คอมพิว เตอร์ โดย ไม่ ได้ รับอนุญาต ความผิดฐานนี้ มี
เจตนารมณ์เพื่อใช้กับแฮ็กเกอร์ (hacker) จากภายนอก 
ดังนั้น ศาลยุติธรรมของประเทศอังกฤษจึงพิพากษายกฟ้อง
จ าเลย8 
 ข้อสังเกต คดีนี้ จ าเลยเป็นผู้มีสิทธิใช้รหัสผ่าน 
( password)  เ ข้ า ถึ ง ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้ ซึ่งรหัสผ่านคือบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 1 (14) (ข) ตามประมวลกฎหมาย
อาญาของไทย9 แม้จ าเลยจะใช้รหัสผ่านเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กร เพื่อ

http://www.computerevidence.co.uk/Cases/CMA.htm 
สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
8 เว็บไซด์อาจารย์นิติศาสตร์ดอทเน็ต 
http://www.lawteacher.net/criminal-law/acts/computer-
misuse-act-1990.php และเว็บไซด์หน่วยงานพิสูจนพ์ยานหลักฐาน
ทางคอมพิวเตอร์ ประเทศอังกฤษ  
http://www.computerevidence.co.uk/Cases/CMA.htm เข้าถึง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 

         9 สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล องค์ประกอบพื้นฐานของ
ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนกิส์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
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ประโยชน์ส่วนตัว ก็เป็นเพียงการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์เท่านั้น 
หาได้ไม่มีสิทธิใช้ หรือใช้โดยปราศจากอ านาจไม่ เช่นนี้ หาก
เปรียบกับฐานความผิดมาตรา 269/5 ตามประมวลกฎหมาย
อาญาของไทย ฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
แล้ว นี่เป็นกรณีที่ไม่สามารถปรับบทลงโทษแก่จ าเลยได้ 
เ พ ร า ะจ า เ ลย เป็ นผู้ ที่ มี สิ ท ธิ  ห รื อมี อ า น าจ ใ ช้บั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์นั้น 
 3.ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 ข้อค้นพบ
ตามวัตถุประสงค์ข้อ 3. เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายอาญาในการคุ้มครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 รัฐบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์และ
การท าละเมิด ค.ศ. 1986 (Computer Fraud and Abuse 
Act 1986)10 ฉบับนี้อยู่ในประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
(United States Code : U.S.C.)  บรรพที่  18 (Title 18) 
หมวด 47 (Chapter 47) มาตรา 1030 การฉ้อโกงและการ
กระท าที่เกี่ยวข้องกับการเช่ือมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ 
( Fraud and related activity in connection with 
computers)  
 อนุมาตรา (a) ผู้ใด.. 
 อนุมาตราย่อย (2) จงใจหรือเจตนาเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์โดยปราศจากอ านาจหรือเกินขอบอ านาจ และ
ได้รับไปซึ่ง.. 
  (A) ข้อมูลที่มีอยู่ในบันทึกทางการเงิน
ของสถาบันการเงินหรือของบริษัทผู้ออกบัตรตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา 1602 (n) ของบรรพที่ 15 (Title 15) หรือที่มี
อยู่ในแฟ้มของผู้บริโภคในการรายงานหน่วยงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซึ่งมีการก าหนดไว้ในรัฐบัญญัติการรายงานเครดิต

                                                           
วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช ปีที ่30 ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 
2560 หน้า 5-20 
10 เว็บไซด์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1030 สืบค้น
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
11 รัฐบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยบัตรเครดิต ค.ศ. 1984 (The 
credit card fraud act 1984) มาตรา 1029 (e) (5) บัญญัติว่า the 
term “traffic” means transfer, or otherwise dispose of, 

ที่ เ ป็ น ธ ร รม  (the Fair Credit Reporting Act, Title 15 
USC section 1681 et seq.) 
  ( B)  ข้ อ มู ล จ า กห น่ ว ย ง าน ใดหรื อ
หน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ 
  (C) ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องใด ๆ 
ที่ได้รับการคุ้มครอง 
 อนุมาตราย่อย (4) รู้อยู่แล้วและมีเจตนาที่จะ
ฉ้อโกง เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการป้องกันการเข้าถึง
โดยปราศจากอ านาจหรือเกินขอบอ านาจ และด้วยวิธีการ
เช่นว่านั้นการกระท าดังกล่าวมีเจตนาฉ้อโกง และได้รับสิ่งใด 
ๆ ที่มีมูลค่าไป เว้นแต่วัตถุประสงค์ของการฉ้อโกงและสิ่งที่
ได้มานั้นเป็นเพียงเพื่อการใช้งานคอมพิวเตอร์และมูลค่าการ
ใช้งานดังกล่าวไม่เกิน 5,000 ดอลล่าห์สหรัฐอเมริกาในช่วง
ระยะเวลา 1 ปี 
 อนุมาตราย่อย (6) รู้อยู่แล้วและมีเจตนาที่จะ
ฉ้อโกง ลักลอบค้า (ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1029)11 รหัสผา่น 
(password) หรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งใช้ส าหรับการ
เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอ านาจ ถ้า.. 

(A) การค้าดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การค้าระหว่างมลรัฐหรือระหว่างประเทศ หรือ 

(B) ระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวถูกใช้
โดยหรือส าหรับรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 จากบทบัญญัติของรัฐบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อโกง
ทางคอมพิวเตอร์และการท าละเมิด ค.ศ. 1986 (Computer 
Fraud and Abuse Act 1986) เมื่อวิเคราะห์ปรับให้เข้ากับ
บทบัญญัติของกฎหมายไทยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 การแก้ไข
เพิ่มเติมสามารถเพิ่มบทบัญญัติขึ้นใหม่ 2 ฐานความผิด ด้วย
การบัญญัติเพิ่มขึ้นหนึ่งมาตราให้มีสองวรรค ซึ่งแก้ไข

to another, or obtain control of with intent to transfer 
or dispose of  เว็บไซด์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัคอร์แนล  
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1029 and เว็บ
ไซด์ส านักพิมพ์รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา 
https://www.gpo.gov/fdsys/granule/USCODE-2011-
title18/USCODE-2011-title18-partI-chap47-sec1029 สืบค้น
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
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เ พิ่ ม เ ติ ม ด้ ว ย ก า ร ใ ห้ มี ค ว า ม ผิ ด ฐ า น  “ ส า เ น า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไปโดยมิชอบ” กับความผิด
ฐาน “ได้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ โดยรู้
ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้มาจากการกระท าความผิดฐาน
ส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ” โดยบัญญตัิ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพิ่มมาตรา 14/1 ด้วยการ
มีสองวรรค  
 
บทสรุป 

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.ลักษณะและ
ประเภทของข้อมูลคอมพิวเตอร์มีดังนี้  ข้อมูล ข้อ ความ 
ค าสั่ ง  ชุดค าสั่ ง  หรื อสิ่ งอื่ น ใดบรรดาที่ อยู่ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผล
ได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ส่วนการ
โจรกรรมข้อมูล หมายถึง ลักษณะแห่งการกระท าส าเนา
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งอาจท าโดยการ
เจาะระบบ (hack) โดยมิชอบ หรือเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยชอบ แต่ส าเนาไปโดยมิชอบ หรืออาจเป็นการได้ไปด้วย
วิธีสามัญ เช่น เห็นหน้าจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์  หรือ
สมาร์ทโฟน และจดจ าไป เป็นต้น  

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.อุปสรรคคือไม่มี
กฎหมายอาญาคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ในฐานะวัตถุแห่ง
ก า ร ก ร ะ ท า จ า ก ปั ญ ห า ก า ร โ จ ร ก ร ร ม ห รื อ ส า เ น า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อ 3.ข้อเสนอแนะต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยก าหนดให้มีความผิดฐาน
ส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไปโดยมิชอบ และ
ความผิดฐานได้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ 

โดยรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้มาจากการกระท าความผิด
ฐานส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดย
ก าหนดให้มีความผิดฐาน “ส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ อื่ น ไ ป โ ด ย มิ ช อ บ ”  แ ล ะ ค ว า ม ผิ ด ฐ า น  “ ไ ด้ รั บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ” กล่าวคือ ได้รับ
ข้ อ มู ล ค อม พิ ว เ ตอ ร์ ข อ ง ผู้ อื่ น โ ด ยมิ ช อบ  โ ด ย รู้ ว่ า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้มาจากการกระท าความผิดฐานส าเนา
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ดังนี้  

“ผู้ใดส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไปโดยมิ
ชอบ โดยประการที่น่าจะท าให้ ผู้อื่นหรือประชาชน
เสียหาย ต้องระวางโทษ…..”  

“ผู้ใดได้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิ
ชอบ โดยรู้อยู่ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้มาจากการ
กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ.....” 

 การแก้ไขเพิ่มเติมให้มีมาตรา 14/1 ดังกล่าว
ข้างต้นนอกจากการคุ้มครองข้อมูลจากการโจรกรรม หรือ
ส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 รูปแบบ ไม่ว่าด้วยการเจาะ
ระบบ หรือที่เรียกกันว่าแฮ็ก (hack) หรือโจรกรรมหรือ
ส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปโดยเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทั้งการเข้าถึงโดยมี
สิทธิ และการเข้าถึงโดยไม่มีสทิธิ รวมถึงโจรกรรมหรือส าเนา
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปโดยวิธีสามัญ และน าไปพิมพ์หรือ
น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปจ าหน่ายจ่ายแจกต่อ  
 ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขลงได้ด้วยการแก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเพิ่มมาตรา 14/1 
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การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ 
กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย ์
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Advantage of Producer Groups OTOP Buriram Province 

 

จันทิราพร  ศิรินนท์1  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของผู้ประกอบการ  และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพการด าเนินงานของผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ มีการก าหนดกเเกณ์์ 
โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งงานกันท าตามความถนัดของแต่ละบุคคล น าความรู้ที่ได้จากการไปฝึกอบรมมาเผยแพร่ให้แก่
สมาชิก จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ปัญหาที่พบจากการด าเนินงานด้านทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม ความเช่ือมั่นในตนเอง 
ความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย ความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด และการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
   2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มผู้ผลิต
สินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ควรพัฒนาความสามารถในการจัดการกลุ่มโดยมีทักษะความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
มุ่งมั่น กล้าตัดสินใจ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ พัฒนาการวางแผนการผลิต เน้นการรักษาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพ
ของผลิตภัณ์์ให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า น านวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต 
พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย ขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น  พัฒนาการจัดท าระบบบัญชีและจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอก
เพื่อมาสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาการท างานที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก พัฒนาการสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการกลุ่มอื่น และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง  

ค าส าคัญ : การพัฒนาศักยภาพ   ความเป็นผู้ประกอบการ    
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Abstract 

This research aims to study the operation conditions of entrepreneurs and to study the ways to 
develop entrepreneurial potential to create competitive advantages of producer groups OTOP Buriram 
province. This study was a mix of qualitative and quantitative study by using questionnaire, in-depth 
interviews, and group discussion. The data obtained were analyzed by percentage, standard deviation, and 
content analysis. The results revealed that: 

1. The operation conditions of entrepreneurs of producer group of OTOP in Buriram province, there 
are the setting of regulations, the structuring of management structure, sharing the work based on individual, 
expanding the knowledge gained from training to other members, and providing welfare for members. The 
management problems found were group management skills, self-confidence, networking collaboration, 
marketing insights, and participation of members. 

2. The ways to develop entrepreneurial potential to create competitive advantage of producer 
group  of OTOP in Buriram province, there should be the development on group management ability, 
commitment to success, risk taking, production planning, focusing on maintaining quality and improving the 
quality of products to meet the needs of customers, employing innovative technology to the production 
process, developing distribution channels to expand customer base, providing external funding to support 
the group's operations, focusing on the active participation of members, creating a learning exchange 
network with other entrepreneurs, and building up continued cooperation with government and private 
sectors. 

Keywords: Potential development, Entrepreneurial 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สังคมปัจจุบันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงท้ัง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การประกอบธุรกิจ
เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ในหลายธุรกิจมีการแข่งขัน
กันมากขึ้น และด้วยแนวทางการการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เน้นหนักที่การกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น 
อันจะน าไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งใน
ปัจจุบันชุมชนเองก็มีการรวมกลุ่มกันอยู่มากมายในการ
ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก หรือกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าด้วย
ตนเองเป็นสิ่งส าคัญ ที่ท าให้คนในชุมชนต่างสรรหาองค์
ความรู้และทุนทางทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่มาสร้างผลผลิต
ให้เกิดเป็นรายได้ขึ้น ไม่เพียงเฉพาะแต่ประเทศไทย ทุก
ประเทศต่างมีความจ าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมี
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ เพื่อการยกระดับมาตรฐานการครอง

ชีพของประชาชนในประเทศให้สูงขึ้น การวัดอัตราการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศว่าอยู่ในระดับใดขึ้นอยู่กับ
หลักเกณ์์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเครื่องมือส าคัญ คือ รายได้ต่อ
บุคคล และหลักเกณ์์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ ซึ่งค่าใช้จ่าย
หรือรายได้ต่อบุคคลเป็นเครื่องวัดฐานะทางเศรษฐกิจ 
(ศุภชัย เหมือนโพธิ์, 2559) ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
เป็นบุคคลที่ท าการก่อตั้งกิจการธุรกิจของตนเองด้วยตนเอง 
และมีการพัฒนาอย่างเจริญก้าวหน้า สามารถด ารงรักษา
กิจการโดยผ่านประสบการณ์ในด้านความเสี่ยง การควบคุม 
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนได้รับความเชื่อถือ
และการยกย่องจากสังคม จนกลายมาเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญทางเศรษฐกิจและมีส่วนร่วมท าให้สังคมเจริญเติบโต
ด้วย (วุฒิชัย จงค านึงศีล , 2547) การประกอบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมโอทอป ซึ่งเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงน้อยและ
การลงทุนต่ า การรวมตัวเริ่มแรกจึงรวมตัวกันได้รวดเร็ว 
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เพราะสมา ชิกใน ชุมชนใ ช้ เวลาว่ างจากก ารท างาน
เกษตรกรรมมาผลิตผลิตภัณ์์เพื่อการจ าหน่าย เป็นการเพิ่ม
รายได้แก่ครอบครัว ประชาชนแต่ละชุมชนจึงให้ความสนใจ
และตอบรับนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดี ประกอบกับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ และผู้น าชุมชนเป็นผู้ผลักดัน
ให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในชุมชน   ที่ผ่านมากลุ่ม
ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการผลิตผลิตภัณ์์โอทอป
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจ าหน่ายตามแผนงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และด าเนินกิจการตามแผนการด าเนินงาน
ในระยะสั้น  แต่ปัญหาในการด าเนินงานไม่มีการวางแผน
หรือด าเนินการในรูปแบบการประกอบธุรกิจอย่างเต็ม
รูปแบบแต่อย่างใด  ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถก้าวไปสู่
การเป็นผู้ประกอบการโอทอปมืออาชีพที่สามารถบริหาร
จัดการองค์กรด้วยการพึ่งพาตนเองได้ (อุษา โบมานน์, 
2558) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาศักยภาพความ
เป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเป็น
แนวทางและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในการจะน าไป
พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้ประสบ
ความส าเร็จและอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค ์

1 .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ส ภ า พก า ร ด า เ นิ น ง า น ขอ ง
ผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพความ
เป็นผู้ประกอบการในการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
นิยามศัพท์ 

1. ความเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง คุณสมบัติ/
คุณลักษณะของผู้ประกอบการในการบริหารกลุ่มผู้ผลิต
สินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับ 5 ดาว ประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย  

1.1 ความสามารถในการจัดการกลุ่ม หมายถึง 
ก าหนดบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกใน
กลุ่มอย่างชัดเจน มีความสามารถในการวางแผนและ
ด า เนินงานอย่ าง เป็นระบบ มีความสามารถในการ

ประสานงานภายในกลุ่ ม  และมีวิสั ยทัศน์  ความคิด
สร้างสรรค์ สามารถก าหนดภาพอนาคตของกลุ่มได้ 

1.2 ความกล้าเสี่ยง หมายถึง กล้าที่จะเผชิญ
กับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่รู้ผลลัพธ์ที่จะตามมา กล้าตัดสินใจ
อย่างทันท่วงท ีกล้าเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ โดยไม่ย่อท้อ กล้า
ในการประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและตัดสินใจกับ
สถานการณ์นั้นอย่างมีเหตุมีผล 

1.3 ความมีนวัตกรรม หมายถึง น าเทคโนโลยี
มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตให้มีความทันสมัย คิดค้นวิธีการใน
การผลิตเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นลง น าความรู้
ด้านผลิตภัณ์์มาต่อยอดในการพัฒนาสินค้า และมีการน า
สื่อโซเชียลที่ทันสมัยมาใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สินค้า 

1.4 ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ หมายถึง ตั้งใจ
และรับผิดชอบในการท าหน้าที่ด้วยความเพียร พยายาม 
เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่ท า
อยู่ตลอดเวลา ตั้งเป้าหมายในการท างานไว้ล่วงหน้าอยู่เสมอ 
น าประสบการณ์ที่ส าเร็จมาใช้ในการพัฒนางานเพื่อมุ่งสู่
ความส าเร็จ 

1.5 ความสามารถทางการแข่งขัน หมายถึง มี
การพัฒนาสมาชิก ให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถใน
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพร้อมต่อการแข่งขัน มี
ความสามารถในการให้บริการหลังการขายและให้ค าปรึกษา
กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมเกี่ยวกับการผลิตสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด มีความสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ
ทันเวลา 

2. การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง พัฒนาผู้ประกอบ
ธุ รกิ จ ให้มี ศั กยภาพในการประกอบธุ รกิ จ  โดยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของตน เพื่อให้เป็น
นักการค้ามืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ที่พร้อม
จะปรับตัวเพื่อให้สามารถสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจด้วย
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อาศัยคุณสมบัติที่มีอยู่จาก
การสั่งสมความรู้ ประสบการณ์จากการท างาน และการสืบ
ทอดภูมิปัญญา น ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการ
พัฒนาผลิตภัณ์์หรือบริการเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Value added) ท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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3. ผู้ประกอบการ หมายถึง ประธานกลุ่มผู้ผลิต
สินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับ 5 ดาวประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. สามารถท่ีจะน าข้อมูลสภาพการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับการคัดสรรหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณ์์ ปี พ.ศ. 2559  ระดับ 5 ดาว ประเภท
ผ้าและเครื่องแต่งกาย มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพ
ความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

2.  ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพความเป็น
ผู้ประกอบการ สามารถน ามาใช้วิเคราะห์หาคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ต้องการเป็นผู้ผลิตสินค้า OTOP และน ามา
พัฒนาคุณลักษณะของผู้ประกอบการให้เกิดการตอบรับจาก
ลูกค้ามากยิ่งข้ึน 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการกลุ่ม

ผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับการคัดสรรหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณ์์ปี พ.ศ. 2559 ระดับ 5 ดาว ประเภทผา้
และเครื่องแต่งกาย จ านวน 15 คน และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิต 
จ านวน 485 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน  

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้ประกอบการกลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้า OTOP  จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้รับการคัดสรรหนึง่
ต าบลหนึ่งผลิตภัณ์์ปี พ.ศ. 2559 ระดับ 5 ดาว ประเภทผา้
และเครื่องแต่งกาย จ านวน 15 คน และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิต 
จ านวน 485 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน โดยใช้หลักการค านวณ
ของ Yamane (1973) ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 217 คน  

2. เคร่ืองมือในการวิจัย  
                2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
แต่ไม่เป็นทางการ ( Information Interview) และการ
สนทนากลุ่ ม  ( Focus Group Discussion) เ กี่ ย วกั บ
ลักษณะการด าเนินงานกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ทิศทางการ
ด าเนินงานกลุ่มในอนาคต และข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
                2.2 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผู้ประกอบการ คณะกรรมการ และสมาชิก ค าถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการพัฒนาศักยภาพความเป็น
ผู้ประกอบการ และข้อเสนอแนะ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์และประมวลผล

ด้วยการตีความหมายในรูปของการวิ เคราะห์ เนื้อหา 
(Content Analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  ( Descriptive Statistics) 
ประกอบด้ วย   ค่ าความถี่  (Frequency) ค่ า ร้ อยละ 
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) และค่ าส่ วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน (Standard deviation)  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ผู้ ต อ บ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 99.5 
อายุระหว่าง 41-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 71.0  สถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 93.5 ระดับการศึกษาที่ไม่ได้ระบุ คิด
เป็นร้อยละ 53.5  เป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 80.0 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.9 
และมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า  5 ปีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 78.8 

1. สภาพการด าเนินงานของผู้ประกอบการกลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า มีการก าหนด
โครงสร้างการบริหารงานโดยแบ่งงานกันท าตามความถนัด
ของแต่ละบุคคล มีการก าหนดกเระเบียบในการปฏิบัติงาน
ของกลุ่ม การบริหารงานบางกลุ่มยังไม่เป็นระบบ บางกลุ่ม
ประธานกลุ่มท าคนเดียว สมาชิกไม่ค่อยมีบทบาทหน้าที่ใน
กลุ่ม  การบริหารกลุ่ม เป็นแบบต่างคนต่างผลิต ไม่มี
เอกลักษณ์ที่เป็นของกลุ่ม มีการแข่งขันกันเองของสมาชิก
ภายในกลุ่มเพื่อผลักดันสินค้าของตนเอง ท าให้เกิดการ
แข่งขันทางด้านราคากันเอง ผู้ประกอบการกลุ่มบางคนขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณ์์  
บรรจุภัณ์์ การสร้างแบรนด์ของผลิตภัณ์์ มีการจ าหน่าย
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ผลิตภัณ์์ได้ตลาดในท้องถิ่นยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง 
ช่องทางการตลาดยังมีไม่มากพอ ขาดการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ ตลาดรองรับผลิตภัณ์์ที่แน่นอนยังไม่มี 
สินค้าบางกลุ่มยังไม่ได้มาตรฐาน ผู้ประกอบการบางคนยังไม่
มีระบบการจัดท าบัญชีที่เป็นระบบอย่างชัดเจน กลุ่มบาง
กลุ่มขาดเงินทุนในการด าเนินงาน ท าให้สภาวะการเงินการ
ลงทุนไม่ต่อเนื่อง บางกลุ่มต้นทุนในการผลิตสูงเนื่องจากใน
กลุ่มไม่ได้ปลูกไหมเป็นของตนเอง แต่บางกลุ่มวัตถุดิบไม่
เพียงพอเนื่องจากไม่ได้ปลูกเองต้องจัดหาวัตถุดิบจากแหล่ง
อื่น ผู้ประกอบการยังขาดความเช่ือมั่นในตนเองไม่กล้า
ตัดสินใจ ขาดทักษะในการบริหารจัดการกลุ่ม  ขาดทักษะใน
การสื่อสารกับสมาชิก สมาชิกบางกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น สมาชิกบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือเกิด
ความขัดแย้งของสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกส่วนมากไม่มีความรู้
เฉพาะทาง ขาดประสบการณ์การท างาน เนื่องจากไม่ได้รับ
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ขาดความร่วมมือในการ
สร้างเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังไม่
ต่อเนื่อง บางกลุ่มยังไม่มีเครือข่ายหรือความร่วมมือกับกลุ่ม
อื่น ๆ ผู้ประกอบการน าความรู้จากการไปฝึกอบรมมา
เผยแพร่ให้แก่สมาชิกได้รับทราบร่วมกันเกี่ยวกับการ
พัฒนาการทอผ้าเพื่อน ามาพัฒนาผลิตภัณ์์ให้ดียิ่งขึ้นและ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า บางกลุ่มมีการอบรมให้กับ
สมาชิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต บางกลุ่ม
ขาดการวางแผนการจัดการด้านผลผลิต  ขาดการคาดการณ์
หรือพยากรณ์ด้านการขาย ท าให้สินค้าขาดไม่มีสต๊อกสินค้า
ส าหรับจ าหน่ายในการออกงานแต่ละครั้ง มีก าลังการผลิต
น้อยเนื่องจากการทอผ้าพื้นบ้านต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะ
ความช านาญท าให้ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า สินค้า 
OTOP มีการผลิตซ้ าและเลียนแบบกัน 

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพความเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า  

1. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถใน
การจัดการกลุ่ม มีความกระตือรือร้น มีทักษะความรู้
ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีจิตอาสา มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการท าหน้าที่ด้วยความเพียรพยายาม มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ กล้าเสี่ยงท่ี
จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ โดยไม่ย่อท้อและตัดสินใจกับ
สถานการณ์นั้นอย่างมีเหตุมีผล มีความเป็นกันเองและคอย
เอาใจใส่ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาให้กับสมาชิกได้ 
และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

2. พัฒนาการด าเนินการวางแผนการผลิตที่
ชัดเจน เน้นการรักษาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณ์์ให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า 
โดยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีที่ ทั นสมั ยมาใ ช้ ใน
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาสินค้าให้มี
ความหลากหลาย พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐาน
ของสินค้า และน าสื่อโซเชียลที่ทันสมัยมาใช้ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก  

3. พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย เน้นการ
ปรับปรุงผลิตภัณ์์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ขยาย
ฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น โดยอาจมีการประสานงานกับ
ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การตลาดอยู่เสมอ 

4. พัฒนาการจัดท าระบบบัญชี และจัดหา
แหล่งเงินทุนภายนอกเพื่อมาสนับสนุนการด าเนินงานของ
กลุ่มให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการควบคุม
ติดตามการใช้เงินและแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ  

5. พัฒนาการท างานที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีบทบาทในการแสดง
ความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานจัดการกลุ่ม มีทิศทางการด าเนินงานของ
กลุ่ม โดยให้มีการออกเสียงและรับฟังเสียงข้างมาก และให้
สมาชิกได้มีโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะความสามารถของสมาชิก ศึกษาดูงาน เรียนรู้ลงมือ
ปฏิบัติให้กับสมาชิกเพื่อให้มีศักยภาพในการท างานเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อให้มีความพร้อมทางการแข่งขัน ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา 

6. พัฒนาการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้ประกอบการกลุ่มอื่น และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้
จากรุ่นสู่รุ่นโดยการสร้างผู้สืบทอด/ทายาทของความเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสานต่องานให้เกิดความต่อเนื่อง 
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อภิปรายผล 
การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการเพื่อ

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
OTOP จั งหวัดบุ รี รั มย์  ผลการวิ จัยพบว่ า  ความ เป็น
ผู้ประกอบการด้านความสามารถในการจัดการกลุ่ม และ
ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
ความสามารถในการจัดการกลุ่ม ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ 
เป็นศักยภาพที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนากลุ่มเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี 
ตันประยูร (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ และความส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม จ านวน 14 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) 
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ 2) นวัตกรรม
และความสามารถด้านการตลาด 3) มนุษยสัมพันธ์และการ
ติดต่อสื่อสาร 4) การมีเครือข่าย 5) คุณภาพของสินค้าหรือ
บริการ 6) โอกาสทางธุรกิจและการเพิ่มผลผลิต 7) การมอง
โลกในแง่ดี 8) การบริหารจัดการ 9) ภาวะผู้น า 10) ทักษะ
และความเช่ียวชาญ 11) ความรับผิดชอบ 12) ระบบงาน 
13) สุขภาพ และ 14) จริยธรรมทางธุรกิจ ส่วนความกล้า
เสี่ยง อยู่ในระดับมาก เป็นปัจจัยที่ Lumpkin and Dess 
(1996) กล่าวว่าในการศึกษาความเป็นผู้ประกอบการใน
เรื่องการยอมรับความเสี่ยง ส่วนใหญ่จะท าการมุ่งเน้นไปที่
ตัวบุคคลมากกว่าการมุ่งเน้นไปที่องค์กร แต่ในปัจจุบันได้มี
การยอมรับกันอย่างกว้างขวางในการใช้แนวคิดของ Miller 
(1983) เกี่ยวกับการอธิบายความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งวัด
ค่าการยอมรับความเสี่ยงในระดับองค์กร และการเลือก
ระหว่างความกล้าหาญกับความรอบคอบในการที่จะกระท า
การตัดสินใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พิมพ์ชญาณ์ แจ่มใสตรี (2554 : บทคัดย่อ) 
เรื่องปัจจัยแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในเขตชุมชน โดยพบว่า ความกล้า
เสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจของผู้ประกอบการ อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จมีความกล้าเสี่ยงที่ท าการเสี่ยงภายใต้

สถานการณ์ที่ได้ประเมินแล้วว่าความสามารถที่มีอยู่ของตน
เพียงพอท่ีจะท างานนั้นให้บรรลุเป้าหมาย 
 
บทสรุป 
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพความเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า สภาพการ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการมีการก าหนดกเเกณ์์ 
โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งงานกันท าตามความถนัดของ
แต่ละบุคคล น าความรู้ที่ได้จากการไปฝึกอบรมมาเผยแพร่
ให้แก่สมาชิก จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ปัญหาที่พบขาด
ทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม ความเช่ือมั่นในตนเอง ความ
ร่วมมือในการสร้างเครือข่าย ความรู้ความเข้าใจด้าน
การตลาด และการมีส่วนร่วมของสมาชิก แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาให้มีความ
กระตือรือร้น มีทักษะความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่นใน
ความส าเร็จ มีความกล้าเสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหา ท าการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล ด าเนินการวางแผนการผลิตเน้น
การรักษาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณ์์ให้ได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า น านวัตกรรม
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต พัฒนาช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย  ขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น  จัดหา
แหล่งเงินทุนภายนอก  พัฒนาการท างานที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของสมาชิก สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ประกอบการกลุ่มอื่น ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้จาก
รุ่นสู่รุ่นโดยการสร้างผู้สืบทอด/ทายาทของความเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสานต่องานให้เกิดความต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
1.1 ผู้ประกอบการควรพัฒนาด้านคุณลักษณะ

ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกลุ่ม ได้แก่ 
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความกล้า
เสี่ยง ความเชื่อมั่นในตนเอง มีจิตอาสา เสียสละ มีความเป็น
ผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ มีบุคลิกภาพน่าเช่ือถอื 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

กล้าคิดกล้าตัดสินใจ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ สามารถเป็นที่
ปรึกษาให้กับสมาชิกได้  

1.2 ผู้ประกอบการควรพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารจัดการ การศึกษาดู
งาน การเรียนรู้ลงมือปฏิบัติ การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้ประกอบการกลุ่มอื่น เน้นการท างานแบบมีส่วน
ร่วม วางระบบการท างานที่ชัดเจน มีความโปร่งใสในการ
บริหารงาน มีความสามารถในการประสานงานภายในกลุ่ม  
และมีการน าสื่อโซเชียลที่ทันสมัยมาใช้ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้า  รวมทั้งสร้างผู้สืบทอด/ทายาทของ

ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสานต่องานให้เกิดความ
ต่อเนื่อง  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาติดตามและประเมินผล

ความเป็นผู้ประกอบเพื่อที่จะได้ทราบคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่เหมาะสมของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ใช้
เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการรายอื่นได้น าไปพัฒนาสู่
ความส าเร็จในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

2.2 ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาการให้ความหมายของกลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างานของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย และ (2) เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินกลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างานของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีปรากฏการณ์วิทยา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารที่
รับผิดชอบหลักด้านความสุขในการท างานของพนักงาน โดยพิจารณาจากโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โรงแรมที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย จากเอออน ฮิว
วิท รวมทั้งโรงแรมในประเทศไทยที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม จ านวน 5 คน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวค าถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบบันทึกการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
 ผลการศึกษา พบว่า (1) ความหมายของกลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างาน หมายถึง “แนวทางหรือวิธีการ
ที่มาจากปรัชญาและนโยบายหลักขององค์การ ที่มีการกระท าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสุขในการท างานให้กับพนักงานใน
องค์การ โดยขั้นตอนที่ส าคัญก่อนการก าหนดกลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างาน คือ การประเมินตนเองของโรงแรม 
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ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การสามารถก าหนดกลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างานได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ขององค์การ” 
และ (2) รูปแบบการด าเนินกลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างานในธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ประเด็น ได้แก่ (2.1) องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างาน ประกอบด้วย ระบบการคัดเลือกพนักงาน 
ระบบการให้รางวัล การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ การดูแลความเป็นอยู่และสุขภาพ
ของพนักงาน ความยืดหยุ่นในการท างาน และการจัดการความหลากหลายของบุคลากร (2.2) ลักษณะองค์การที่ส่งเสริมการ
ด าเนินกลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างาน ได้แก่ โครงสร้างองค์การแบบมีชีวิต วัฒนธรรมองค์การแบบมีส่วนร่วม และ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม และ (2.3) ผลลัพธ์ของการด าเนินกลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างาน ได้แก่ 
ประสิทธิผลด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การเพิ่มขึ้นในการมีส่วนร่วมของพนักงาน ความทุ่มเทในการท างาน 
การลดอัตราการลาออก และผลการปฏิบัติงานท่ีเหนือความคาดหมาย ซึ่งน าไปสู่ผลการด าเนินงานท่ีดีของโรงแรม 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างาน ธุรกิจโรงแรม
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Abstract 
The objectives of this research were to study ( 1)  the meaning of work happiness management 

strategy’s implementation of hotel business in Thailand, and ( 2)  the pattern of work happiness strategy’s 
implementation of hotel business in Thailand. This research applies a qualitative method by conducting a 
phenomenology research. The data were collected by in-depth interview from 5 executives who is 
responsible the employee’s work happiness in hotel business from the best practice about happiness 
organization of Thai Health Promotion Foundation, Aon Hewitt best employers Thailand, and the hotel 
business where operate the happy workplace in Thailand. The research tools are a semi-structure interview 
guideline and a non-participant observation form.  

The results included: ( 1)  the meaning of work happiness management strategy’s implementation 
of hotel business in Thailand means "Guidelines or methods that come from the organization’s philosophy 
and policy that has been continuously implemented to create work happiness for employees in the 
organization. The important step before determining the work happiness management strategy is the self-
assessment of the hotel in order to formulate appropriately the work happiness management strategy with 
the organizational circumstances". And, ( 2)  the pattern of work happiness management strategy’s 
implementation of hotel business in Thailand is divided into 3 issues as following: (2.1) the components of 
work happiness management strategies include employee recruitment system, reward system, creating a 
career advancement, compensation and fringe benefit management, well-being and health care, working 
flexibility, and employee’s diversity management. (2.2)  the organizational characteristics that promote the 
work happiness management strategy’s implementation include the organic organizational structure, 
involvement organizational culture, and ethic transformational leadership and ( 2.3)  The results of work 
happiness management strategy’s implementation is the effectiveness of human resource management 
includes employee’s participation and dedication, and lower employee’s turnover rate as well as job 
performance beyond expectation that lead to good business performance. 

Keywords: Work Happiness Management Strategy, Hotel Business 
 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

        

41 
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ความสุขในการท างาน (Work Happiness) เป็นหนึ่ง

ในองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อความสุขของชีวิตมนุษย์ 
และเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทั่วโลกทั้งจากวงการ
วิชาการและผู้บริหารองค์การ (Fisher, 2010; Warr, 
2011) เนื่องจากความสุขในการท างานก่อให้ เกิด
ผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อพนักงานและองค์การ มีการศึกษา
พบว่า ความสุขมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมทางสังคมเชิงบวก เช่น การเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การและพฤติกรรมการท างานตามหน้าที่ของพนักงาน 
(George, 1991) การเพิ่มความสุขให้กับพนักงานส่งผลให้
พนักงานมีประสิทธิผลในการท างานมากขึ้นและน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ (ประ
ทุม ฤกษ์กลาง, 2554) องค์การที่สามารถสร้างความสุขใน
ระยะยาวให้เกิดขึ้นในที่ท างานจะส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
(Wesarat, Sharif, & Majid, 2015) และยังพบว่าการ
จัดการความสุขในการท างานเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการ
แข่งขันระหว่างองค์การเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพให้
มาร่วมงานกับองค์การ (Martin, Jones, & Callan, 2005) 
ด้วยเหตุนี้ แนวคิดการจัดการความสุขในการท างานจึง
ได้รับความสนใจเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
ความสุขในการท างานให้กับพนักงาน ได้แก่ องค์การ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับผู้น า นโยบายและกฎระเบียบ สภาพแวดล้อม
ในการท างาน ลักษณะงาน ผู้ร่วมงาน คุณภาพชีวิตการ
ท างานและความสมดุลในงานและชีวิต และค่าตอบแทน 
(ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559) โดย
ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นแนวทางส าคัญที่เป็นแนวปฏิบัติใน
การสร้างความสุขในการท างานให้กับพนักงานที่สามารถ
ส่งต่อความส าเร็จสู่องค์การจากการที่พนักงานมีความสุข
ในการท า งาน (Page & Vella-Brodrick, 2009)  ซึ่ ง
องค์การในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เป็นองค์การ
ที่ควรให้ความส าคัญต่อการสร้างความสุขในการท างาน
ให้กับพนักงาน เนื่องจากเป็นลักษณะการท างานที่มี
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักในการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การ มีการศึกษาพบว่า พนักงานในกลุ่มงานบริการ
ก่อให้เกิดผลการด าเนินงานและความได้เปรียบในการ
แข่งขันขององค์การ (Kusluvan, Kusluvan, Ilhan, & 

Buyruk, 2 0 1 0 )  โ ด ย ธุ ร กิ จ โ ร ง แ ร ม  เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่มีบทบาทส าคัญต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญ 
อีกทั้งยังมีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มการลงทุนธุรกิจ
โรงแรมในปี พ.ศ. 2559-2561 ว่ายังคงมีการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักและจังหวัดศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมิภาค (วิจัยกรุงศรี, 2559) โดยทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจโรงแรมเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินธุรกิจ
และสร้างความส าเร็จให้กับองค์การ (ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์, 
2557) อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษาพบว่า พนักงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรมก าลังเผชิญความเครียดในการท างาน 
(O’Neill & Davis, 2011) ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาส าคัญที่สุด
อย่างหนึ่งที่องค์การในอุตสาหกรรมโรงแรมก าลังเผชิญ 
และส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์การในทุก
ระดับ (Ross, 1995) รวมทั้งส่งผลต่อต้นทุนของกิจการ
ด้วยเช่นกัน (O’Neill & Davis, 2011) และจากการศึกษา
ของ Naseem (2018) แสดงให้เห็นว่าความเครียดเป็นตัว
พยากรณ์ความสุขที่ส าคัญของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ไม่มี
ความสุขสามารถส่งผลกระทบทางลบต่อองค์การ โดยจาก
ผลการส ารวจของ Gallup Poll พบว่า ระหว่างปี ค.ศ. 
2014-2015 เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีการสูญเสียเงิน
มูลค่า 450-550 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ เนื่องจาก
ระดับผลผลิตที่ถดถอยลงจากผลการท างานของพนักงานท่ี
ไม่มีความสุข ต้นทุนของพนักงานที่ลาออกอยู่ระหว่างร้อย
ละ 100-300 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน (Manning, 
2016) ซึ่งจากปรากฏการณ์ดังกล่าว เป็นเหตุผลส าคัญที่
ท า ให้หลายองค์การตระหนักถึ งความจ า เป็ นของ
กระบวนการสร้างความสุขให้กับพนักงาน เพราะส่งผลดี
ต่ อพนั ก งานและองค์ ก าร  ร วมถึ งลดการสูญ เสี ย
งบประมาณที่ไม่จ าเป็น จากสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้การ
จัดการความสุขในการท างานเป็นความท้าทายที่ส าคัญต่อ
การบริหารงานขององค์การ ดังนั้น การศึกษาเรื่องการ
จัดการความสุขในการท างานของธุรกิจโรงแรมจึงมีความ
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากความสุขของพนักงานส่ง
ผลกระทบโดยตรงทั้งต่อพนักงาน ลูกค้า และน าไปสู่ผล
การด าเนินงานท่ีดีองค์การ  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การศึกษาเรื่อง
ความสุขในการท างานและการน าแนวทางการสร้าง
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ความสุขในการท างานมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์การ
ของธุรกจิโรงแรมในประเทศไทยยังพบน้อยมาก รวมทั้งยัง
ขาดการศึกษาแบบบูรณาการ ทั้งในส่วนของแนวทางการ
ด าเนินกลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างานในธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย ลักษณะขององค์การที่ส่งเสริมการ
ด าเนินการสร้างความสุขในการท างานให้กับพนักงาน 
รวมทั้ งผลลัพธ์จากการด า เนินกลยุ ทธ์  ด้วยเหตุนี้  
การศึกษาเรื่องการให้ความหมาย และรูปแบบการด าเนิน
กลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างานต่อพนักงานของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย จึงมีความน่าสนใจใน
ท าการศึกษา โดยผลที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งส าหรับธุรกิจโรงแรมในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
การจัดการความสุขให้เกิดขึ้นในองค์การ อันจะน ามาซึ่ง
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อองค์การ และใช้เป็นฐานข้อมูล
ส าหรับผู้วิจัยในอนาคตที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
ความสุขในการท างานต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาการให้ความหมายของกลยุทธ์การ
จัดการความสุขในการท างานของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินกลยุทธ์การจัดการ
ความสุขในการท างานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยวิธี
วิทยาปรากฏการณ์นิยม มีวิธีการด าเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนดังน้ี  
 ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารของโรงแรมที่รับผิดชอบ
หลักในการสร้างความสุขในการท างาน โดยพิจารณาจาก
โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โรงแรมที่
ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย จาก
เอออน ฮิววิท ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งโรงแรมในประเทศไทยที่มีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม 
จ านวน 5 คน โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นอย่างดี (สุภางค์ จัน

ทวานิช, 2556) ผู้วิจัยยังได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้
ข้อมูลหลัก ได้แก่ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่ต่ ากว่า 10 ปีท าให้เกิด
ความน่าเช่ือถือด้านแหล่งข้อมูล และมีการกระจายผู้ให้
ข้อมูลหลักด้ วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ทั้งจากมาตรฐานโรงแรมระดับ 3-5 ดาว 
รวมทั้งโรงแรมที่มีลักษณะการด าเนินการแบบเครือข่าย 
( Chain Hotel) แ ล ะ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร แ บ บ อิ ส ร ะ 
( Independent Hotel) อีกทั้งโรงแรมที่ตั้ งอยู่ ในเมือง 
(City Hotel) และตั้ งอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยว (Resort 
Hotel) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายตามประเภทของ
โรงแรม โดยใช้ค าถามกึ่งโครงสร้างที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ
ความหมายและองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการ
ความสุขในการท างานของธุรกิจโรงแรม อีกทั้งรูปแบบการ
ด าเนินกลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างาน รวมทั้ง
ผลลัพธ์ของกลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างานของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยรายละเอียดของผู้ให้
ข้อมูลหลักจ านวน 5 ราย มีดังนี้ ท่านแรก คือ ผู้อ านวยการ
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ โ ร งแรมระดับ  5 ดาว พื้ นที่
กรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์ในการท างานฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม จ านวน 17 ปี ท่านที่ 2 
คือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โรงแรมระดับ 4 ดาว 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์ในการท างานฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม จ านวน 13 ปี ท่านที่ 3 
คือ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โรงแรมระดับ 4 ดาว 
พื้นที่ต่างจังหวัด มีประสบการณ์ในการท างานฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม จ านวน 13 ปี ท่านที่ 4 
คือ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมระดับ 3 ดาว พ้ืนท่ีต่างจังหวัด มี
ประสบการณ์ในการบริหารงานในธุรกิจโรงแรม จ านวน 
21 ปี และท่านที่ 5 คือ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
โรงแรมระดับ 5 ดาว พื้นที่ต่างจังหวัด มีประสบการณ์ใน
การท างานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม จ านวน 
12 ปี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยมีการเตรียมแนว
ค าถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และขอสัมภาษณ์
เพิ่มเติมบางรายในกรณีที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
การจัดกระท าข้อมูล เริ่มจากการตรวจสอบความ

น่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) (ชาย โพสิตา , 2552) ได้แก่  1) การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation) 
ด้วยการใช้ทฤษฎีมากกว่า 1 ทฤษฎี ซึ่งการวิจัยนี้ใช้ 2 
ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการสนับสนุนจากองค์การ และทฤษฎี
มุมมองบนพื้นฐานทรัพยากร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตีความเพื่อให้ได้ความหมายต่อข้อมูลที่วิเคราะห์ 2) การ
ตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data Triangulation) คือ การ
ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งภายใต้วิธีการเดียวกัน ด้วยการ
สัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 
5 ราย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือด้านแหล่งข้อมูลทั้งในเชิง
สถานที่และบุคคล และ 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธี
รวบรวมข้อมูล (Methods triangulation) คือ การใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกควบคู่กับการสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วมในพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลหลักระหว่างการ
สัมภาษณ์เชิงลึกว่าสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์
หรือไม่  

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การพรรณนาวิเคราะห์ 
โดยเป็นการบรรยายความจากข้อมูลที่ ได้จากการ
สัมภาษณ์ (สุภางค์ จันทรวานิช, 2556) ประกอบด้วย
ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่  1) การลดทอนข้อมูล  (Data 
Reduction) คือ การเลือกหาจุดที่น่าสนใจ เพื่อให้เข้าใจ
ง่าย มีการสรุปย่อ ปรับข้อมูลดิบที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล  2) ก า ร แ ส ด ง ข้ อ มู ล  (Data Display) คื อ 
กระบวนการวิเคราะห์ การเลือกเฟ้นข้อมูลตัวอย่าง อันจะ
น าไปสู่การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาต่อไป โดยการ
แสดงข้อมูลใช้การเขียนพรรณนาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างานจากการเล่า
ประสบการณ์ของผู้บริหาร 3) การสร้างข้อสรุปและยืนยัน
ผ ล ส รุ ป  ( Conclusion and Verification) เ ป็ น ก า ร
สังเคราะห์ข้อความย่อย ๆ เข้าด้วยกันเป็นบทสรุป และ
การตรวจสอบยืนยันเป็นผลสรุปการวิจัยขั้นตอนสุดท้าย 
(นิศา ชูโต, 2551) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 การให้ความหมายของกลยุทธ์การ
จัดการความสุขในการท างานของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย 

จากการศึกษาถึงการให้ความหมายของกลยุทธ์
การจัดการความสุขในการท างานของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทยกับผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 5 ราย สามารถให้
ความหมายไว้ดังน้ี 

 กลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างาน 
หมายถึง “แนวทางหรือวิธีการที่มาจากปรัชญาและ
นโยบายหลักขององค์การ ซึ่งเป็นแนวทางที่มีการกระท า
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสุขในการท างานให้กับ
พนักงานในองค์การ โดยขั้นตอนที่ส าคัญก่อนการก าหนด
กลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างาน คือ การประเมิน
ตนเองของโรงแรม ซึ่งเป็นตัวสะท้อนส าคัญที่แสดงให้เห็น
ถึงความสุขในการท างานของพนักงานในองค์การ ทั้งนี้ 
เพื่อให้องค์การสามารถก าหนดกลยุทธ์การจัดการความสุข
ในการท างานได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ของ
องค์การ” 

 จากการให้ความหมายของกลยุทธ์การจัดการ
ความสุขในการท างานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน
ส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์การจัดการความสุขในการ
ท างาน คือ การประเมินตนเองของโรงแรม (Self-
Assessment) โดยอยู่ในรูปแบบของการส ารวจความพึง
พอ ใ จ ใ น ก า ร ท า ง า น ขอ งพนั ก ง า น  (Employee’s 
Satisfaction) ห รื อ ค ว า ม ผู ก พั น ข อ ง พ นั ก ง า น 
(Employee’s Engagement) ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือตัวสะท้อน
ส าคัญที่แสดงให้ เห็นถึงความสุขในการท างานของ
พนักงานในองค์การ ท าให้องค์การได้ทราบถึงจุดแข็งของ
องค์การที่พนักงานมีความพึงพอใจและมีความสุข รวมทั้ง
จุดอ่อนที่พนักงานไม่พึงพอใจและควรได้รับการปรับปรุง 
ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การสามารถก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการ
ความสุขในการท างานได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์
ขององค์การ โดยโรงแรมจะท าการประเมินตนเองเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน หรือทุก 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบาย
ขององค์การเป็นหลัก โดยโรงแรมจะน าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาปรับกลยุทธ์ในการจัดการความสุขในการ
ท างานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เหมาะสมต่อไป และ
สิ่งที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการด าเนินกลยุทธ์
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การจัดการความสุขในการท างานขององค์การ คือ 
“ปรัชญาและนโยบายหลักขององค์การ ” ที่มุ่ ง ให้
ความส าคัญกับพนักงาน ยกตัวอย่างปรัชญาองค์การจาก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก เช่น “Put People First” คือ เป็นการมุ่ง
ให้ความส าคัญกับพนักงานในองค์การเป็นอันดับแรกโดย
มองว่า หากพนักงานในองค์การมีความสุขในการท างาน 
จะส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริการต่อผู้รับบริการ และ
ส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความสุขจากการรับบริการด้วย
เช่นกัน 

 ส่วนที่ 2 รูปแบบการด าเนินกลยุทธ์การจัดการ
ความสุขในการท างานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

 จากการศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินกลยุทธ์การ
จัดการความสุขในการท างานของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย พบประเด็นที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกลยุทธ์การ
จัดการความสุขในการท างาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเดน็ 
ได้แก่ 1) องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการความสุขใน
การท างาน 2) ลักษณะองค์การที่ส่งเสริมการด าเนินกล
ยุทธ์การจัดการความสุขในการท างาน และ 3) ผลลัพธ์
ของการด าเนินกลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างาน 
แสดงผลการศึกษาได้ดังนี ้

2.1 องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการ
ความสุขในการท างาน  

องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการความสุขใน
การท างาน เป็นแนวทางส าคัญในการสร้างความสุขในการ
ท างานให้กับพนักงานในโรงแรม ประกอบด้วย 7 ประเด็น 
ได้แก่  

1) ระบบการคัดเลือกพนักงาน โรงแรมต้อง
มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกพนักงานที่
จะเข้ามาท างานกับโรงแรม โดยคัดเลือกผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ เพราะจะส่งผล
ต่อการปรับตัวที่ง่ายขึ้นของพนักงาน รวมทั้งมีการคัดเลือก
ผู้สมัครที่มีแนวคิดและทัศนคติที่สอดคล้องกับการท างาน
ในองค์การ โดยองค์การต้องมีการพัฒนาเครื่องมือในการ
คัดเลือกพนักงานเพื่อการได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตรงตามที่องค์การต้องการด้วยเช่นกัน  

2) ระบบการให้รางวัล เป็นกระบวนการยก
ย่องช่ืนชมพนักงานที่เป็นกระบวนการพื้นฐานส าคัญที่
โรงแรมกระท ากับพนักงาน โดยเฉพาะกับพนักงานที่มีผล

การปฏิบัติงานที่ดี และพนักงานที่ท างานกับองค์การมา
ยาวนานเพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกถึงการให้ความส าคัญ
ขององค์การที่มีต่อพนักงาน และยังเป็นส่วนหนึ่งของ
เครื่องมือที่ในการใช้พิจารณาโอกาสในการเติบโตของ
พนักงานด้วยเช่นกัน  

3) การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ โดย
องค์การจะมีการวางแผนพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
และทักษะของพนักงาน รวมทั้งมีการวางแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานเป็นรายบุคคล 
เพื่อให้พนักงานได้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของตนเอง 
ซึ่งการสร้างโอกาสในการเติบโตของพนักงานดังกล่าวนั้น
ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับพนักงาน
เช่นกัน  

4) การจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โดยการก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานในธุรกิจโรงแรม 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งโรงแรม
มีกรอบในการก าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และ
ส่วนที่สอง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการบริการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
รายได้ของโรงแรมที่มาจากการมาใช้บริการของลูกค้า 
ส าหรับสวัสดิการที่ให้กับพนักงาน ทางโรงแรมได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการพิจารณาเรื่องสวัสดิการอย่าง
เหมาะสม โดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับโรงแรมใน
พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งพบว่า โรงแรมมีการจัดสวัสดิการที่
เหนือกว่าโรงแรมใกล้เคียง  

5) การดูแลความเป็นอยู่และสุขภาพของ
พนักงาน โดยโรงแรมมีการออกแบบโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสดูแลสุขภาพ
ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ  

6) ความยืดหยุ่นในการท างาน โรงแรมมี
นโยบายด้านความยืดหยุ่นในการท างาน เช่น เรื่องเวลา
เข้าออกงานของพนักงาน โดยขึ้นอยู่ปริมาณงานและดุลย
พินิจของหัวหน้างานเป็นหลัก ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อพนักงานและ
องค์การเป็นส าคัญ  

7) การจัดการความหลากหลายของบุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายในเรื่องช่วงอายุของ
พนักงาน ซึ่งทางโรงแรมได้มีการด าเนินการอย่างเป็น
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

รูปธรรมเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันในการ
ท างาน ซึ่งแต่ละช่วงอายุอาจมีพฤติกรรมหรือมุมมองการ
ท างานที่แตกต่างกัน องค์การจึงต้องหาแนวทางการ
ท างานที่ตอบสนองต่อความหลากหลายของพนักงานใน
องค์การให้เกิดความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ทาง
โรงแรมยังต้องเผชิญกับความหลากหลายทางเช้ือชาติ 
วัฒนธรรม รวมทั้งบุคลิกภาพส่วนบุคคลของพนักงานที่
โรงแรมต้องท าความเข้าใจในความแตกต่างเหล่านั้น โดย
ให้ความส าคัญกับการสื่อสารระหว่างกันให้มากขึ้น เพื่อลด
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสม
กับแต่ละกลุ่มคนในการดึงศักยภาพในการท างานของ
พนักงานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อพนักงานและองค์การให้
มากที่สุด 

 2.2 ลักษณะองค์การที่ส่งเสริมการด าเนิน กล
ยุทธ์การจัดการความสุขในการท างาน 

จากผลการศึกษา พบว่า ลักษณะองค์การส่งผล
ส าคัญต่อการด าเนินกลยุทธ์การจัดการความสุขในการ
ท างานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยองค์การที่มี
โครงสร้างองค์การแบบมีชีวิต วัฒนธรรมองค์การแบบมี
ส่วนร่วม และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกลยุทธ์การจัดการความสุขใน
การท างาน มีรายละเอียดดังนี้ 1) โครงสร้างองค์การแบบ
มีชีวิต โดยมุ่งเน้นโครงสร้างและขั้นตอนการท างานตาม
สถานการณ์ เช่น การลดล าดับช้ันของโครงสร้างองค์การ
และขั้นตอนในการท างานเพื่อให้การท างานรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การผ่อนคลายกฎระเบียบในการ
ท างาน และการสื่อสารที่ยืดหยุ่นทั้งแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมใน
แต่ละสถานการณ์ 2) วัฒนธรรมองค์การแบบมีส่วนร่วม 
โดยมุ่งเน้นในการให้อ านาจการตัดสินใจต่อพนักงาน ด้วย
การให้อิสระกับพนักงานในการท างานภายใต้กรอบที่
โรงแรมวางไว้ รวมทั้งการมุ่งเน้นการท างานเป็นทีมโดย
เน้นความสัมพันธ์แบบครอบครัว และ 3) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม โดยมุ่งเน้นการเป็นต้นแบบที่ดี
ของผู้น า มีการพัฒนาศักยภาพของผู้น าเพื่อส่งเสริมการ
สร้างคุณค่าต่อพนักงาน การสนับสนุนของผู้น าในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน การมุ่งเน้นของผู้น าในการพัฒนา
ทีมงาน การดูแลพนักงานอย่างยุติธรรมของผู้น า และการ
ดูแลพนักงานบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้น า 

 2.3 ผลลัพธ์ของการด าเนินกลยุทธ์การจัดการ
ความสุขในการท างาน  

 จากการศึกษายังมีการอธิบายถึงผลลัพธ์ของการ
ด าเนินกลยุทธ์การจัดการความสขุในการท างาน โดยพบว่า 
กลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างานส่งผลต่อ
ประสิทธิผลด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งส่งต่อ
ผลการด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิผล
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีรายละเอียดดังนี้  

1) ประสิทธิผลด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ โรงแรมที่มีการด าเนินกลยุทธ์การจัดการความสุข
ในการท างานส่งผลต่อประสิทธิผลด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นในการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน ความทุ่มเทในการท างานของพนักงาน  โดย
ท างานมากกว่าที่ได้รับมอบหมาย ลดการขาดงานและ
อัตราการลาออกของพนักงาน และผลการปฏิบัติของ
พนักงานท่ีเหนือความคาดหมาย  

2) ผลการด าเนินงานของธุรกิจ  โดยผล
การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การจัดการความสุขใน
การท างานส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งเป็นผล
มาจากประสิทธิผลด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผลการด าเนินการของธุรกิจ ได้แก่ 
ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น การกลับมาใช้บริการซ้ า
ของลูกค้า ผลก าไรที่เพิ่มขึ้น ภาพลักษณ์และช่ือเสียงของ
โรงแรมที่ดีขึ้น ยิ่งในธุรกิจโรงแรมซึ่งมีทรัพยากรมนุษย์เปน็
ผู้ขับเคลื่อนหลักท่ีส่งผลส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ ยิ่ง
แสดงให้ เห็นชัดเจนว่า ประสิทธิผลด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อการสร้าง
ความพึงพอใจและการกลับมาซื้อซ้ าของลูกค้า อันจะ
น ามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการส่งมอบบริการที่ดี
จากพนักงานสู่ลูกค้า ยังส่งผลต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ที่
ดีของโรงแรมด้วยเช่นกัน 
สรุปผลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 สรุปผลการวิจยั 

อภิปรายผล  
แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นตามผลการศึกษา ได้แก่  
1. องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการ

ความสุขในการท างาน 
จากองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการ

ความสุขในการท างานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ข้างต้น สอดคล้องกับการศึกษาของดวงเนตร ธรรมกุล, 
ขวัญเมือง แก้งด าเกิง และอัจศรา ประเสริฐสิน (2554) ที่
พบว่า องค์ประกอบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น
หนึ่งในมิติของการพัฒนาดัชนีองค์กรสุขภาวะ โดยมีดัชนี
ย่อยที่สอดคล้องกับผลการศึกษา ได้แก่ ระบบการคัดเลือก
พนักงาน เป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างความสุขใน
การท างาน อีกทั้ง Streimikiene and Grundey (2009) 
ที่พบว่า กระบวนการคัดเลือกพนักงานควรตระหนักถึง
ความสอดคล้องกันระหว่างพนักงานและงานที่พนักงาน
ต้องท า ไม่ว่าจะเป็นด้านความสามารถ (abilities) ความ
สนใจและความต้องการ (interests and needs) รวมทั้ง
การพัฒนาตนเอง (development) โดยความสุขจะ
เกิดขึ้นเมื่อการพัฒนามีความเหมาะสม พอดี  และ
กลมกลืนกับชีวิตของพนักงาน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าระบบการ
คัดเลือกพนักงานที่สามารถเลือกพนักงานได้เหมาะสมกับ

องค์การเป็นความส าคัญอันดับแรกที่ส่งผลดีต่อความสุขใน
การท างาน โดยสามารถช่วยให้พนักงานสามารถมี
ความสุขในการท างานได้มากขึ้นเนื่องจากการปรับตัวที่
น้อยกว่า อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่าง
เหมาะสมยังช่วยให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนาตาม
ศั กยภาพและความสนใจของตน เอ ง  ซึ่ งน า ไปสู่
ความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน 
ส าหรับองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการความสุขใน
การท างาน ด้านระบบการให้รางวัลและการยกย่องชมเชย
ถือเป็นสิ่งกระตุ้นส าคัญในการสร้างความพึงพอใจต่อ
พนักงาน (Safiullah, 2014; Tymon, Stumpf, & Doh, 
2010) ด้านความยืดหยุ่นในการท างาน สามารถช่วยลด
ความเครียดในการท างาน (Halpern, 2005) และท าให้
พนักงานมีความสุข (Atkinson & Hall, 2011) ด้านการ
จัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ การดูแลความเป็นอยู่
และสุขภาพของพนักงาน ถือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
น โ ยบายความสมดุ ล ใน ชี วิ ตและง าน  (Dilhani & 
Dayarathna, 2016; Greenfield & Terry, 1995) โดยมี
การศึกษาพบว่า พนักงานมีความสุขมากขึ้นเมื่อเกิดความ
สมดุลในชีวิต (Obiageli, Uzochukwu, & Ngozi, 2015) 
และด้านจัดการความหลากหลายของบุคลากร พบว่า มี
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขของพนักงาน (Esfahani 
& Hashemi, 2014) จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของกลยุทธ์
การจัดการความสุขในการท างานของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทยมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
นักวิชาการที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสุขใน
การท างานขององค์การ 

 นอกจากนี้ ยังพบว่า สิ่งส าคัญในการก าหนดกล
ยุทธ์การจัดการความสุขในการท างานขององค์การ คือ 
การประเมินตนเองของโรงแรม ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญของ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ การศึกษาของ Nandy 
(2017) อธิบายว่า ความสุขในที่ท างานถูกวัดและประเมิน
จากความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงาน 
ดังนั้น ในการก าหนดกลยุทธ์การจัดการความสุขใน
องค์การจึงมีความจ าเป็นต้องท าการประเมินตนเองซึ่งเป็น
เครื่องมือส าคัญต่อวิเคราะห์สถานการณ์และน าไปก าหนด
ทิศทางของกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาพการณ์ขององค์การ
อย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Wheelen, Hunger, Hoffman, and Bamford (2017) 
ที่อธิบายว่า การก าหนดกลยุทธ์ คือ การก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานที่ผ่านการวางแผนอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึง
สภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ และสิ่ง
ส าคัญที่สุดประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการด าเนินกลยุทธ์การ
จัดการความสุขในการท างาน คือ ปรัชญาและนโยบาย
หลักขององค์การ โดยปรัชญา หมายถึง ความเช่ือหรือ
ทัศนคติเกี่ยวกับบุคคล แนวคิด วัตถุประสงค์หรือกิจกรรม
ที่สะท้อนถึงค่านิยม วิสัยทัศน์ และการสนับสนุนพันธกิจ
ขององค์กร (Sullivan & Decker, 1998) การศึกษาของ
วิภาพร วรหาญ (2556) อธิบายว่า ปรัชญาองค์การเป็น
ทิศทางขององค์การ โดยมีขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานขององค์การที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ 
และ Tasnim (2016) พบว่า องค์การต้องได้รับการ
ออกแบบและมีนโยบายเพื่อส่งเสริมการด าเนินการในการ
สร้างความสุขในท่ีท างาน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ปรัชญาและ
นโยบายขององค์การ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดอย่าง
หนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนิน กลยุทธ์การจัดการ
ความสุขในการท างานของพนักงานในองค์การ 

 2. ลักษณะองค์การที่ส่งเสริมการด าเนินกล
ยุทธ์การจัดการความสุขในการท างาน  

1) โครงสร้างองค์การแบบมีชีวิต  เป็น
โครงสร้างที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโครงสร้างที่ส่งผลต่อการด าเนินกล
ยุทธ์การจัดการความสุขในการท างานในธุรกิจโรงแรม 
เนื่องจากโครงสร้างองค์การแบบมีชีวิต มีการผ่อนคลาย
กฎระเบียบในการท างานตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
ซึ่งส่งผลให้การท างานบางอย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนั้น การไม่ยึดติดกับกฎและขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีมาก
เกินไป จะส่งผลต่อความรู้สึกของพนักงาน อีกทั้งยังส่งผล
ต่อความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวันที่เพิ่มขึ้น 
น าไปสู่การเกิดความสมดุลในชีวิตและงานของพนักงาน
ต่อไป นอกจากนั้น การสื่อสารที่ยืดหยุ่นทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการยังมีส่วนสนับสนุนเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน และบ่อยครั้งความส าเร็จ
ในการท างานเกิดขึ้นได้จากการสื่อสารที่อยู่ในบรรยากาศ
ผ่อนคลายด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Halpern (2005) ที่พบว่า นโยบายการท างานที่ยืดหยุ่น
สร้างผลประโยชน์ให้กับนายจ้าง และน าไปสู่การสร้าง
ความเป็นมิตรกับครอบครั วของพนักงาน รวมทั้ ง
การศึกษาของ Bailyn (1993 อ้างใน Clark, 2001) ที่
พบว่า องค์การที่มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงานช่วยให้
พนักงานมีอิสระในการจัดการชีวิตครอบครัว ซึ่งน ามาสู่
ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวที่เพิ่มขึ้น และการศึกษา
ของ Almeida and Davis (2011) พบว่า พนักงานที่มี
ความยืดหยุ่นในการท างานระดับต่ า จะเผชิญความเครียด
ในการท างานเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อการเกิดความขัดแย้ง
ในที่ท างาน และยังพบว่า ความยืดหยุ่นในการท างาน
ระดับต่ าของพนักงานที่มีลูกอยู่ในช่วงอายุ 10-18 ปี ยัง
ส่งผลต่อความเครียดทางอารมณ์และทางร่างกายที่ส่งผล
ไปถึงลูกด้วยเช่นกัน การศึกษายังเสนอแนะว่า การเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการท างานของสถานที่ท างานเป็นปัจจัย
ในการป้องกันความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้  

2) วัฒนธรรมองค์การแบบมีส่วนร่วม 
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการผูกพันและการมีส่วน
ร่วมต่อกัน โดยแสดงออกมาในรูปแบบของการสนับสนุน
การกระจายอ านาจในการตัดสินใจและการท างานเป็นทีม 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาความสามารถใน
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การท างาน ซึ่งลักษณะของวัฒนธรรมการท างานแบบมี
ส่วนร่วมดังกล่าวมีความจ าเป็นต่อการท างานในธุรกิจ
โรงแรม โดยอาศัยการท างานร่วมกันในหลายส่วนเพื่อส่ง
มอบการบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และยัง
เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการด าเนินกลยุทธ์การจัดการ
ความสุขในการท างานในธุรกิจโรงแรมด้วยเช่นกัน 
ประเด็นแรกคือ การมอบอ านาจการตัดสินใจให้กับ
พนักงาน เนื่องมาจากลักษณะงานของธุรกิจโรงแรม
จ าเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า อีกทั้งการมอบอ านาจให้กับบุคลากร
เป็นหลักการส าคัญที่สร้างความรู้ สึกพึงพอใจในงาน 
เพราะท าให้พนักงานรู้สึกถึงความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ
อย่างมีอิสระภายใต้ขอบเขตที่องค์การก าหนด ซึ่งการให้
อ านาจตัดสินใจกับพนักงานสามารถส่งผลดีต่อความรู้สึก
ของพนักงาน โดยการเสริมแรงจูงใจจากความรู้สึกภายใน
ของพนักงาน ท าให้พนักงานมีการรับรู้ถึงศักยภาพของ
ตนเองในการท างาน และเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
จากงานที่ได้รับมอบหมาย ท้ังนี้ การมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจดังกล่าวจะแบ่งตามระดับงาน (job grade) ของ
พนักงานเพื่อให้การมอบอ านาจและความรับผิดชอบอยู่
ภายใต้ขอบเขตที่องค์การก าหนด ในประเด็นที่สอง คือ 
การมุ่งเน้นการท างานเป็นทีมโดยเน้นความสัมพันธ์แบบ
ครอบครัว เพราะการท างานเป็นทีม  ช่วยส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานให้มีความใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น สร้างความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน มีการช่วยเหลือแบ่ง
เบาภาระกันในการท างาน รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการท างานร่วมกัน ซึ่งโรงแรมได้ให้ความส าคัญ
ต่อการท างานเป็นทีม เนื่องจากก่อให้เกิดการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทีม และลดปัญหาที่อาจ
เกิดมาจากความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี และ
ผลการศึกษาพบว่าในการท างานเป็นทีมนั้นจะมีลักษณะ
ความสัมพันธ์แบบครอบครัวหรือเครือญาติ ซึ่งใกล้เคียง
กับลักษณะวัฒนธรรมองค์การเครือญาติ (Clan Culture) 
ที่ให้ความส าคัญกับจิตวิญญาณในการท างานเป็นทีม มี
โครงสร้างการท างานที่ยืดหยุ่น เน้นความสามัคคีและการ
ส ร้ า ง ข วัญก า ลั ง ใ จ ใ นก า รท า ง า น  ผู้ น า อ งค์ ก า ร
เปรียบเสมือนพ่อ และวัฒนธรรมลักษณะเช่นนี้มีรากฐาน
ความเช่ือที่ว่า พนักงานที่มีความสุขเป็นสิ่งที่ดีมาก (John 

Omogeafe & Ohimai Friday, 2014) ผลการศึกษาทั้ง
ด้านการมอบอ านาจให้กับพนักงานและการมุ่งเน้นการ
ท างานเป็นทีม สอดคล้องกับการศึกษาของ Lee, Willis, 
and Tian (2018) ที่พบว่า การมอบอ านาจการตัดสินใจ
ให้กับพนักงานส่งผลต่อจิตวิทยาของพนักงานในการรับรู้
ถึงอิสระในการท างาน รู้สึกว่าตนเองมีความหมายและมี
คุณค่า เป็นการสร้างความรู้สึกท้าทายในงานของพนักงาน 
และมีความรู้สึกมั่นใจในตนเองมากขึ้น และการมอบ
อ านาจยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่แสดงถึงความ
ไว้วางใจต่อกัน เป็นการปลูกฝังถึงความรู้สึกปลอดภัย
ให้กับพนักงาน Akdağ (2012) ยังพบว่า การรับรู้ถึงการ
มอบอ านาจเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความสมดุลของ
ชีวิตการท างานด้านร่างกายและจิตใจของพนักงานและ
ผู้จัดการ นอกจากนี้ Mazerolle and Goodman (2013) 
พบว่า การท างานเป็นทีมและการสนับสนุนจากผู้ร่วมงาน 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้แนวทางการสร้างความสมดุลใน
ชีวิตและงานบรรลุผล  

3) ภาวะ ผู้ น า ก า ร เปลี่ ย น แปล ง เ ชิ ง
จริยธรรม เป็นลักษณะผู้น าในการเป็นต้นแบบท่ีดีต่อผู้อื่น 
ให้การสนับสนุนการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา และมี
การค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยลักษณะ
ทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งอยู่บนพื้นฐานจริยธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นแนวคิดพื้นฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการด าเนินกลยุทธ์การจัดการ
ความสุขในการท างานขององค์การ โดยระบบการมอบ
รางวัลและสร้างความก้าวหน้าให้กับพนักงาน ต้องได้รับ
การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากผู้น าที่ส่งเสริม
ให้พนักงานพัฒนาความสามารถตนเองด้วยการมอบหมาย
งานที่ท้าทาย การสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
ตนเอง รวมทั้งผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมจะเห็น
ความส าคัญต่อความแตกต่างและความหลากหลายของ
บุคคลด้วยการสนับสนุนการวางแผนความก้าวหน้าใน
อา ชีพให้กับพนักงานเป็นรายบุคคลโดยค านึ งถึ ง
ความสามารถและความสนใจของพนักงานเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ ผู้น าที่มีจริยธรรมยังมีส่วนช่วยสนับสนุนให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เช่น มีการสนับสนุนให้ใช้วัน
ลาพักผ่อน เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้เวลากับครอบครัวให้
มากขึ้น รวมทั้งยังมีการจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองอย่างยุติธรรมเพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดการแผนก
ของโรงแรมจะท าการพูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดย
ร่วมกันวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานเป็น
รายบุคคล โดยให้การสนับสนุนในการฝึกทักษะในการ
ท างานเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมต่อการเลื่อน
ต าแหน่งงานตามกรอบเวลาที่โรงแรมได้วางแนวทางไว้ ซึ่ง
พนักงานจะรับรู้ว่าองค์การให้ความส าคัญต่อตนเอง และ
พนักงานยังมองเห็นโอกาสการเติบโตและความก้าวหน้า
ในอาชีพของตนเองด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น ผู้น าโรงแรม
ยังให้ความส าคัญต่อความเป็นปัจเจกบุคคล โดยมองความ
แตกต่างของพนักงานเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ เช่น 
เรื่องเพศสภาพในความเป็นเพศที่สามของพนักงานใน
โรงแรม โดยผู้น าจะไม่มองว่าพนักงานกลุ่มนี้เป็นปัญหา 
แต่กลับใช้การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเพื่อน
พนักงานด้วยกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  มี
การศึกษาที่ใกล้เคียงของ Kara, Uysal, Sirgy, and Lee 
(2013) พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น าใน
ธุรกิจโรงแรมมีประสิทธิภาพมากกว่าภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยน โดยช่วยส่งเสริมความสุขของพนักงานใน
อุตสาหกรรมบริการ กล่าวคือ เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต 
ความพึงพอใจในชีวิต ลดความเบื่อหน่ายในงานของ
พนักงาน และ Green, López, Wysocki, and Kepner 
(2002) พบว่า ผู้น าเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการจัดการ
ความหลากหลายในองค์การ โดยผู้น าจะต้องเข้าใจถึง
ความแตกต่าง และยอมรับในความแตกต่างเหล่านั้น อีก
ทั้งต้องเห็นว่าความแตกต่างคือเอกลักษณ์ที่ช่วยสนับสนุน
องค์การได้ ซึ่งหากผู้น าพร้อมที่จะเรียนรู้ในการบริหาร
จัดการความหลากหลายจะส่งผลให้เกิดผลส าเร็จได้ใน
อนาคต นอกจากนี้ การศึกษาของ White (1999) พบว่า 
ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของการ
จัดการความหลากหลาย โดยต้องแสดงออกถึงความมุ่งมั่น 
รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความหลากหลาย
ด้วยเช่นกัน  

ด้วยเหตุนี้ จะเห็นได้ว่าโครงสร้างองค์การ
แบบมีชีวิต วัฒนธรรมองค์การแบบมีส่วนร่วม และภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม เป็นลักษณะของ

องค์การที่ส่งผลต่อการด าเนินกลยุทธ์การจัดการความสุข
ในการท างานในธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างยิ่ง 

 3. ผลลัพธ์ของกลยุทธ์การจัดการความสุขใน
การท างาน 

การด าเนินกลยุทธ์การจัดการความสุขในการ
ท างานมีผลต่อประสิทธิผลด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ โดยกลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างาน
ดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อการสร้างความสุขในการ
ท างานให้กับพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์  เ ช่น อัตราการลาออกของ
พนักงานลดลง ซึ่งอัตราการลาออกของพนักงานนับเป็น
ปัญหาส าคัญอย่างยิ่งของธุรกิจโรงแรม จากผลการศึกษา
ช้ีให้เห็นว่า กลยุทธ์การจัดการความสุขในการท างานมี
ส่วนช่วยให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลง สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Davidson, Timo, and Wang (2010) 
ที่พบว่า การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ความพึงพอใจใน
งานทั้งจากภายในและภายนอกบุคคล เป็นปัจจัยกระตุ้น
ส าคัญที่น ามาใช้ในการจัดการเพื่อลดอัตราการลาออกของ
พนักงานในธุรกิจโรงแรมด้วยเช่นกัน และผลลัพธ์ด้านการ
มีส่วนร่วมและความทุ่มเทของพนักงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ผลการปฏิบัติงานท่ีเหนือความคาดหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Halpern (2005) พบว่า นโยบายความ
ยืดหยุ่นเรื่องเวลาการท างานช่วยลดความเครียด มีระดับ
ความผูกพันต่อนายจ้างที่สูงข้ึน ช่วยลดต้นทุนขององค์การ
จากการขาดงานและการมาสายของพนักงาน Kreitz 
(2008) พบว่า การจัดการความหลากหลายอย่างเข้าใจ
ช่วยในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้  

นอกจากนั้น  ประสิทธิผลด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นผลลัพธ์ส าคัญจากการด าเนินกลยุทธ์
การจัดการความสุขในการท างานท่ีส่งผลต่อผลการด าเนิน
ธุรกิจ ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การ
จัดการความสุขในการท างานเป็นการด าเนินกลยุทธ์ที่มุ่ง
ให้ความส าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ จึงท าให้
ผลลัพธ์จากการด าเนินกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลต่อพฤติกรรม
และผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นของพนักงานในโรงแรม และ
น าไปสู่ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจ ทั้งในด้านความ
พึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากความทุ่มเทในการท างาน
ของพนักงาน การกลับมาซื้อช้ าของลูกค้า รวมทั้งช่ือเสียง
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จากการ ให้บริ การที่ ดี ของโรงแรม สอดคล้องกับ 
Armstrong (2006)  ที่อธิบายว่าการปฏิบัติ งานด้ าน
ทรัพยากรบุคคลส่งผลกระทบโดยตรงต่อพนักงาน เช่น 
การมีส่ วนร่วม และทักษะในงาน ซึ่ ง เกี่ ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพการให้บริการลูกค้า
ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งช่วยในการปรับปรุงผลประกอบการ
ทางการเงินท่ีดีขึ้นขององค์การ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงการจัดการ 
 1. โรงแรมควรก าหนดปรัชญาหรือนโยบายของ

องค์การที่มุ่งให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
 2. สนับสนุนให้โรงแรมท าการประเมินตนเอง

เพื่อส ารวจความพึงพอใจในการท างานหรือความผูกพัน
ของพนักงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการก าหนดกล
ยุทธ์การจัดการความสุขในการท างานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ขององค์การ 

3. โรงแรมควรด าเนินการสร้างความสุขในการ
ท างานตามองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการความสุข
ในการท างาน ทั้งในด้านการคัดเลือกพนักงาน ระบบการ

ให้รางวัล การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดการ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การดูแลความเป็นอยู่และ
สุขภาพของพนักงาน ความยืดหยุ่นในการท างาน และการ
จัดการความหลากหลายของบุคลากร 

 4. มุ่ ง เน้นให้องค์การมีลักษณะโครงสร้าง
องค์การแบบมีชีวิต วัฒนธรรมองค์การแบบมีส่วนร่วม 
ลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการด าเนินกลยุทธ์การจัดการความสุขในการ
ท างานของธุรกิจโรงแรม และน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อ
ประสิทธิผลด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ
ต่อไป 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต 
 1. ควรศึกษาถึงผลลัพธ์การด าเนินกลยุทธ์การ

จัดการความสุขในการท างานในระดับบุคคล เพื่อให้เห็น
มุมมองของพนักงานที่มีต่อการด าเนินกลยุทธ์การจัด
ความสุขในการท างานขององค์การ 

2. ควรมีการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้นทั้งในการวิจัยเชิงปริมาณ หรือการ
วิจัยแบบผสม เพื่อให้เห็นผลการศึกษาในเชิงประจักษ์มาก
ยิ่งข้ึน
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมของผู้ใช้สถานออกก าลังกาย ส่วนประสม
การตลาด คุณภาพบริการ และการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร (2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างด้านปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
(3) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร และ (4) วิเคราะห์คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ สมาชิกประจ าของสถานออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  จ านวน 268 ท่าน ใช้
วิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.984 วิเคราะห์
ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวิเคราะห์สมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
ด้วยการทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ   
 ผลการศึกษาพบว่า  (1 )  ปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่ มตั วอย่ าง  พบว่า  ผู้ ใ ช้บริการสถานออกก าลั งกาย 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ส่วนมากมีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกาย พบว่า ผู้ใช้บริการสถานออกก าลัง
กายส่วนใหญ่มาใช้บริการกับเพื่อน/กลุ่มคณะ ใช้สถานออกก าลังกายโดยใช้เครื่องเล่นทั่วไป เช่น วิ่งสายพาน ปั่นจักรยาน ใช้
สถานออกก าลังกายเพื่อลดน้ าหนักและไขมันส่วนเกิน ใช้บริการช่วงเวลา 16.00–19.00 น. ใช้บริการต่อครั้งประมาณ  
1-2 ช่ัวโมง เลือกใช้บริการสถานออกก าลังที่อยู่ใกล้บ้าน ส่วนบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย
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ส่วนใหญ่เป็นเพื่อน ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  พบว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านบุคลากร ด้านกายภาพ ด้านการจัด
จ าหน่าย ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดตามล าดับ ผลการศึกษาคุณภาพบริการของสถานออกก าลัง
กาย พบว่าด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านความเช่ือถือไว้วางใจ ด้านความเช่ือมั่นต่อ
ผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและด้านความเป็นรูปธรรมของบริการตามล าดับ ผลการศึกษา
การตัดสินใจใช้บริการของสถานออกก าลังกาย พบว่าเหตุผลที่ตัดสินใจใช้บริการคือผู้ใช้บริการพึงพอใจในภาพรวมของสถาน
ออกก าลังกาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ที่ดีในความรู้สึกของผู้ ใช้สถานออกก าลังกาย และจะ
แนะน าสถานออกก าลังกายให้แก่บุคคลอื่นใช้บริการตามล าดับ (2) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกาย  พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกายด้าน
การใช้บริการสถานออกก าลังกาย ด้านเหตุผลในการใช้บริการสถานออกก าลังกาย ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริการสถานออก
ก าลังกาย ด้านเวลาเฉลี่ยที่ใช้บริการสถานออกก าลังกาย และด้านสถานที่ตั้งมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยถึงปานกลางใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วนตัวแปรอื่นไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ (3) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  และ (4) ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย  พบว่าคุณภาพบริการด้านความเช่ือมั่นต่อ
ผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการและด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
ค าส าคัญ:  ส่วนประสมการตลาดบริการ คุณภาพบริการ พฤติกรรมการตัดสินใจ สถานออกก าลังกาย 
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Abstract 
 The objectives of this research were to 1)  study personal factor, fitness user behavior, service 
marketing factor, service quality and consumer decision making behavior in using fitness center service in 
Chumphon metropolitan area ; and 2) investigate relationship between personal factor and consumer 
decision making behavior in using fitness center service in Chumphon metropolitan area; 3) analyze service 
marketing factor affecting consumer decision making behavior in using fitness center service in Chumphon 
metropolitan area; and  4) analyze service quality affecting consumer decision making behavior in using 
fitness center service in Chumphon metropolitan area. The research sample comprised 268 fitness center 
members, obtained by using systematic sampling method. Research instrument was a questionnaire with 
the reliability coefficient of 0.984. The descriptive statistics employed for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, and inferential statistics used were Chi-square and multiple regression. 
 The results of the study were as follows: (1) Regarding personal factor, it was found that the majority 
of the fitness center members were female, aged between 26-35 years old with bachelor’s degree. Most 
of them were state enterprise officers with the salary around 10,001 – 20,000 baht. The analysis of users’ 
behaviors in using fitness center service revealed that they came with their friends/group, and used basic 
fitness facilities such as treadmill, and bicycles with the purposes to lose weight and get rid of excessive 
fat. They came to the fitness near their houses between 4.00 – 7.00 p.m., and spent approximately 1-2 
hours per day. Friends had a big influence over their decision to use the fitness. With regard to service 
marketing factor, it revealed that the process aspect had the highest average score followed by personnel 
aspect, physical aspect, marketing aspect, pricing aspect, product and promotion aspect, respectively. As 
for service quality, it was found that consumer perception had the highest average score followed by trust, 
confidence, responsiveness, and tangibility, respectively. And as for decision making behavior in using the 
fitness, it was found that the overall satisfaction had the highest average score, followed by the good image, 
and recommendation of the fitness to others; (2) It was also found that personal factor positively correlated 
at the low to moderate levels with consumer behavior in the following aspects: using the fitness service, 
reasons for using the fitness, purposes in using the fitness , the amount of time spent at the fitness, and 
location of the fitness,  while the other aspects had no significant relationship; (3) Further analysis revealed 
that marketing factor including pricing aspect, personnel aspect ,and process in providing the service aspect 
affecting the consumers’ decision  in using the fitness at the .05 level of statistical significance; ( 4 )Analysis 
of service quality indicated that assurance, tangibility and the responsiveness aspects affecting the 
consumers’ decision in using the fitness at the .05 level of statistical significance. 
Keywords: service marketing factor, service quality, consumer decision making behavior, fitness 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การมีภาวะสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจเป็นสิ่งที่ทุก

คนพึงปรารถนาและพึงมี  โดยการมีสุขภาพที่ดีมิ ได้
หมายความเพียงแต่การไม่เจ็บป่วยเท่านั้น หากยังครอบคลมุ
ถึงการมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ แข็งแรงในส่วนของร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งพบว่าวิถี
การด าเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีล้วนส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่
คร่ าเคร่งกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้พฤติกรรม
สุขภาพในด้านต่าง ๆ เปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึงละเลยต่อ
การออกก าลังกาย ขาดการเคลื่อนไหวในลักษณะของการ
ออกก าลังกายประจ าวัน จึงท าให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา 
และเมื่อพิจารณาถึงโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วเป็นโรคไม่ติดต่อ แต่เป็นโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพ จากการส ารวจพบสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคหัวใจ ซึ่งเป็นโรคที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเกิดจาก
การด าเนินวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้องหรือมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดการออกก าลังกาย 
บริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ผลของการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะสุขภาพได้
อย่างชัดเจน 

ปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความส าคัญ
ต่อสุขภาพของคนไทยมากข้ึน โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) มีแนวคิดหลัก
ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ในทุกมิติอย่างเป็น
องค์รวมนั้น ตลอดจนให้ความส าคัญกับนวัตกรรมและ
สุขภาพเป็นอย่างมาก ธุรกิจสถานออกก าลังกาย (Fitness) 
จึงเป็นกิจการหนึ่งที่เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ ให้ทันสมัย
ควบคู่ไปกับโลกยุคปัจจุบัน และการที่จะพัฒนาประเทศให้
ก้าวพ้นกับดักของค าว่าประเทศที่ก าลังพัฒนา ให้เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น สุขภาพร่างกายของประชาชนเป็น
สิ่งส าคัญและเป็นอันดับแรก ๆ ที่ทุกคนพึงมี ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณภาพการ
บริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บริการสถานออก

ก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยอาศัย
แนวคิด ทฤษฎีด้านปัจจัยส่วนบุคคลของ Kotler and 
keller (2009) ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) ของ
Philip Kotler (2012) คุณภาพบริการของ Parasuraman, 
Ziethaml and Berry (1985) พฤติกรรมของผู้บริโภคของ 
Kotler (2012) แ ล ะ ก า รตั ด สิ น ใ จ ขอ ง ผู้ บ ริ โ ภคของ 
Schiffman, Kanuk (2007) เ ป็ น ตั ว แ ป ร ที่ ศึ ก ษ า  ซึ่ ง
ผลงานวิจัยจะเป็นแนวทางส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น าไป
ปรับให้เหมาะสมหรือเป็นทางเลือกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
สถานออกก าลังกายรายใหม่ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมของผู้ใช้
สถานออกก าลังกาย ส่วนประสมการตลาด คุณภาพบริการ 
และการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

 2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างด้านปัจจัยส่วน
บุคคล และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถาน 

ออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

4. เพื่อวิเคราะห์คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการ และ
คุณภาพบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้
อาศัยโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีด้านปัจจัยส่วนบุคคลของ 
Kotler and keller (2009) ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
(7Ps) ข อ ง Kotler (2012) คุ ณ ภ า พ บ ริ ก า ร ข อ ง 
Parasuraman, Ziethaml and Berry (1985) พฤติกรรม
ของผู้บริโภคของ Kotler (2012) และการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคของ Schiffman, Kanuk (2007) 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้

ศึกษา คือ สมาชิกประจ าของสถานออกก าลังกาย (Fitness) 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ที่มาออกก าลังกายในปี
พ.ศ. 2559 จ านวน 550 ท่าน และใช้การเทียบจากการ
ก าหนดขนาดตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค านวณได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 225 ตัวอย่าง แต่ได้รับกลับคืนจ านวน 268 
ฉบับ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วทุกฉบับมีความครบถ้วน สมบูรณ์
จึงน ามาวิเคราะห์ทั้งหมด ใช้วิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ แบบ
เป็นระบบเว้น 3 และท าการสุ่มออกมาให้ได้ตัวอย่างตามที่
ก าหนด การหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือ หาค่าความตรง (Validity) ด้วยเทคนิค IOC โดย
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านพิจารณาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อค าถามที่ใช้ในการวิจัย และ
ทดสอบความเ ช่ือมั่นของแบบสอบถามใช้วิ ธี  Alpha 
Coefficient ของ  Cronbach ไ ด้ ค่ า ค ว าม เ ช่ื อมั่ นของ
แบบสอบถามทั้งชุดเท่ากับ 0.984 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดย
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายคุณลักษณะเฉพาะของ
สมาชิกประจ าของสถานออกก าลังกาย พฤติกรรมการใช้
สถานออกก าลังกาย ส่วนประสมทางการตลาดของบริการ
สถานออกก าลังกายและการตัดสินใจใช้บริการของสถาน
ออกก าลังกาย ส าหรับการวิเคราะห์สมมติฐานด้วยสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistic) ประกอบด้วย การวิเคราะห์
ทดสอบ Chi-square เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานออก
ก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 
เพื่อหาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย และหาคุณภาพ
บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการ
วิ เ คราะห์ ในรูปแบบตารางพร้ อมค าบรรยายโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 ผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกายในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 142 คน (ร้อย
ละ 52.99) มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 134 คน (ร้อย
ละ 50.00) มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จ านวน 155 
คน (ร้อยละ 57.84) มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 
บาท จ านวน 135 คน (ร้อยละ 50.37) ส่วนมากประกอบ
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 79 คน (ร้อยละ 29.48) 
ตามล าดับ 

 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกาย ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่า ผู้ใช้บริการสถานออก
ก าลังกายส่วนใหญ่มาใช้บริการกับเพื่อน/กลุ่มคณะ จ านวน 
131 คน (ร้อยละ 48.88) ใช้สถานออกก าลังกายโดยใช้
เครื่องเล่นทั่วไป (Cardio) เช่น วิ่งสายพาน ปั่นจักรยาน 
จ านวน 70 คน (ร้อยละ 26.12) ใช้สถานออกก าลังกายเพื่อ
ลดน้ าหนักและไขมันส่วนเกิน จ านวน 115 คน (ร้อยละ 
42.91) ใช้บริการสถานออกก าลังกายช่วงเวลา เวลา 16.00 
น. – 19.00 น. จ านวน 162 คน (ร้อยละ 60.45) ใช้บริการ
ต่อครั้งประมาณ 1-2 ช่ัวโมง จ านวน 221 คน (ร้อยละ 
82.46) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสถานออกก าลังที่
อยู่ใกล้บ้าน จ านวน 141 คน (ร้อยละ52.61) ส่วนบุคคลที่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายส่วน
ใหญ่เป็นเพื่อน จ านวน 117 คน (ร้อยละ 34.66) 
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ตารางที่ 1 ผลศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  �̅� S.D. แปลผล ล าดับที ่

1. ด้านผลติภณัฑ ์
2. ด้านราคา 
3. ด้านการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสรมิตลาด 
5. ด้านบุคคล 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 
7. ด้านกายภาพ 

4.27 
4.31 
4.42 
4.16 
4.54 
4.58 
4.48 

.614 

.616 

.572 

.703 

.588 

.544 

.624 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

6 
5 
4 
7 
2 
1 
3 

ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของสถาน
ออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการมีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด (�̅� = 4.58) รองลงมาคือด้านบุคลากร (�̅� = 

4.54) ด้านกายภาพ (�̅� = 4.48) ด้านสถานที่และช่องทาง

การจัดจ าหน่าย (�̅� = 4.42) ด้านราคาสินค้า (�̅� = 4.31) 

ด้านผลิตภัณฑ์ (�̅� = 4.27) และด้านการส่งเสริมการตลาด 

(�̅� = 4.16) ตามล าดับ
 

ตารางที่ 2 ผลศึกษาคณุภาพบริการ 
คุณภาพบริการ �̅� S.D. แปลผล ล าดับที ่

1. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ 
2. ด้านความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ 
3. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
4. ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รบับรกิาร  
5. ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  

4.51 
4.48 
4.39 
4.66 
4.43 

.584 

.573 

.603 

.513 

.555 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

2 
3 
5 
1 
4 

ผลการศึกษาคุณภาพบริการของสถานออกก าลัง
กาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่าบริการด้านการ

รู้จักและเข้าใจผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅� = 4.66) 

รองลงมาคือด้านความเช่ือถือไว้วางใจ (�̅� = 4.51) ด้าน

ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (�̅� = 4.48) ด้านการตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ (�̅� = 4.43) และด้านความ

เป็นรูปธรรมของบริการ (�̅� = 4.39) ตามล าดับ

 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาการตัดสนิใจใช้บริการ 

การตัดสินใจใช้บริการ �̅� S.D. แปลผล ล าดับที ่
1. พึงพอใจในภาพรวมของสถานออกก าลังกาย 4.55 .612 มากที่สุด 1 
2. จะแนะน าจะแนะน าสถานออกก าลังกาย (Fitness) ให้แก่บุคคล
อื่นใช้บริการ ให้แก่บุคคลอื่นใช้บรกิาร 

4.51 .644 มากที่สุด 3 

3. ภาพลักษณ์ที่ดีในความรูส้ึกของผู้ใช้สถาน 
ออกก าลังกาย (Fitness)  

4.54 .654 มากที่สุด 2 

รวม 4.54 .567 มากที่สุด  
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ผลการศึกษาการตัดสินใจใช้บริการของสถานออก

ก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่าเหตุผลที่
ตัดสินใจใช้บริการคือผู้ใช้บริการพึงพอใจในภาพรวมของ

สถานออกก าลังกาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 

4.55) รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ที่ดีในความรู้สึกของผู้ ใช้

สถานออกก าลังกาย (Fitness) (�̅� = 4.54) และจะแนะน า

สถานออกก าลังกาย (Fitness) ให้แก่บุคคลอื่นใช้บริการ (�̅� 
= 4.51) ตามล าดับ

 
ตารางที่ 4   สรุปผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกาย ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

ตัวแปร 
การใช้ 

บริการฯ 

เหตุผล 
ในการใช้
บริการฯ 

วัตถุประสงค ์
ในการใช้
บริการฯ 

ช่วงเวลาใน
การใช้

บริการฯ 

เวลาเฉลี่ย 
ที่ใช้ 

บริการฯ 

สถานที่ต้ัง 
ที่เลือกใช้
บริการฯ 

บุคคลที่มี
ส่วนร่วม
ตัดสินใจ 

เพศ / / / X / X X 
อาย ุ X X X X X X X 
การศึกษา X / X X X / X 
รายได้ X / / X X X X 
อาชีพ X / X X X / X 

จากตาราง 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยวิธี 
contingency coefficient ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลซึ่ง
ประกอบด้วยด้านเพศ อายุ การศึกษา รายได้และอาชีพกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งประกอบด้วยด้านการใช้บริการสถาน
ออกก าลังกาย ด้านเหตุผลในการใช้บริการสถานออกก าลัง
กาย ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
ด้านช่วงเวลาที่ใช้บริการสถานออกก าลังกาย ด้านเวลาเฉลี่ย
ที่ใช้บริการสถานออกก าลังกาย ด้านสถานที่ตั้งที่เลือกใช้

บริการสถานออกก าลังกายและด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจสถานออกก าลังกาย 

 สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดชุมพรด้านการใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
ด้านเหตุผลในการใช้บริการสถานออกก าลังกาย ด้าน
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการสถานออกก าลังกาย ด้านเวลา
เฉลี่ยที่ใช้บริการสถานออกก าลังกาย และด้านสถานที่ตั้งที่
เลือกใช้บริการสถานออกก าลังกาย
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ตารางที่ 5  การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก  
ก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด 

การตัดสินใจใช้บริการ 
สถานออกก าลังกาย 

t p-value 
สัมประสิทธิก์าร

ถดถอย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าคงท่ี .943 .224 4.214 .000* 
ด้านผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ด้านกระบวนการให้บริการ 

.109 

.202 

.095 
-.032 
.154 
.065 
.217 

.059 

.059 

.074 

.050 

.069 

.076 

.060 

1.862 
3.436 
1.288 
-.642 
2.239 
.860 
3.618 

.064 
.001* 
.199 
.521 
.026* 
.390 
.000* 

F = 40.276, P = 0.000, R = .721, R2 = .520, AdjR2 = .507 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่าปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการและค่าคงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการสถานออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าพยากรณ์คือ การ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร = 0.943 + 0.202 (ด้านราคา) + 0.154 (ด้าน
บุคลากร) + 0.217 (กระบวนการให้บริการ)

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร  

คุณภาพบริการ 

การตัดสินใจใช้บริการ 
สถานออกก าลังกาย 

t p-value 
สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี .402 .218 1.847 0.066 
ความเชื่อมั่นไว้วางใจ 
ความเชื่อมั่นต่อผูร้ับบริการ 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ 
การตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการ 

.277 

.088 

.200 

.139 

.217 

.060 

.055 

.048 

.066 

.060 

4.634 
1.595 
4.145 
2.113 
.367 

0.000* 
0.112 

0.000** 
0.036 

0.000** 
F = 79.276, P = 0.000, R = .776, R2 = .602, AdjR2 = .594 
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ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณของคุณภาพ
บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่าคุณภาพบริการด้าน
ความเช่ือมั่นต่อผู้รับบริการด้านความเป็นรูปธรรมของ
บริการและด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
โดยมีค่าพยากรณ์คือ การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร = 0.277 (ด้านความ
เช่ือมั่นต่อผั้บบริการ) + 0.200 (ด้านความเป็นรูปธรรมของ
บริการ) + 0.217 (ด้านการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ) 
 
อภิปรายผล 
 การอภิ ปรายผลการวิ จั ยครั้ งนี้  เ พื่ อความ
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้ง
ประเด็นในการอภิปรายไว้ ดังนี ้
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มี
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รายได้ 10,001 – 20,000 
บาท ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของรุจิพจน์ อินทร์สุวรรณ (2555) ที่ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการที่ศูนย์ออกก าลังกาย 
อนันต์ไลน์ฟิตเนส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุต่ า
กว่าหรือเท่ากับ 35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วงน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท มีความถี่ในการใช้บริการ 4-5 
ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเลือกประเภทออกก าลังกายแบบบริหาร
กล้ามเนื้อส่วนมากใช้บริการในวันธรรมดาเวลา  19.01-
22.00 นาฬิกา 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานออก
ก าลั งกาย ในเขตอ า เภอเมือง จั งหวัด ชุมพร  พบว่า 
ผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกายส่วนใหญ่มาใช้บริการกับ
เพื่อน/กลุ่มคณะ ใช้สถานออกก าลังกายโดยใช้เครื่องเล่น

ทั่วไป (Cardio) เช่น วิ่งสายพาน ปั่นจักรยาน ใช้สถานออก
ก าลังกายเพื่อลดน้ าหนักและไขมันส่วนเกิน ใช้บริการสถาน
ออกก าลังกายช่วงเวลา เวลา  16.00 น. – 19.00 น. ใช้
บริการต่อครั้งประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
เลือกใช้บริการสถานออกก าลังที่อยู่ใกล้บ้าน และส่วนบุคคล
ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย
ส่วนใหญ่เป็นเพื่อน สอดคล้องกับผลการศึกษาของนรเศรษฐ 
กมลสุทธิและจิราพร อังศุวิโรจน์กุล (2550)  ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า
ค่านิยมของผู้ที่ตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์มี
เหตุผลในการสมัครเพราะมีสาขาอยู่ใกล้บ้านหรือที่ท างาน 
บุคคลที่มีอิทธิพลในการสมัครคือตัวเอง มีวัตถุประสงค์ใน
การสมัครเพื่อรักษาสุขภาพ มีค่าใช้จ่ายในการสมัครต่อเดอืน
ระหว่าง 1,001–3,000 บาท วันที่ใช้บริการคือวันจันทร์ มี
ความถี่ในการเข้าใช้บริการ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้เวลาใน
การออกก าลังกาย 1–3 ช่ัวโมง ช่วงเวลาที่ใช้บริการคือ 
16.00–20.00 น. รูปแบบการออกก าลังกายที่เลือกใช้คือ
เครื่องมือและอุปกรณ์ สื่อที่มีอิทธิพลต่อการรู้จักฟิตเน
สเซ็นเตอร์คือเพื่อน และสอดคล้องกับรุจิพจน์ อินทร์สุวรรณ 
(2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการที่
ศูนย์ออกก าลังกาย อนันต์ไลน์ ฟิตเนส ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความถี่ในการใช้บริการ 4-5 ครั้งต่อ
สัปดาห์ โดยเลือกประเภทออกก าลังกายแบบบริหาร
กล้ามเนื้อส่วนมาก ใช้บริการในวันธรรมดาเวลา  19.01-
22.00 นาฬิกา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้าน
สถานท่ีตั้งมากกว่าปัจจัยอื่น 
 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของสถาน
ออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือด้านบุคลากร ด้านกายภาพ ด้าน
สถานที่และด้านการจัดจ าหน่าย ด้านราคาสินค้า ด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดตามล าดับ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิริฒิพา เรืองกล (2558) ได้
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการ
ให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ตัวแปร
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า วี ฟิตเนส โซไซตี้  กรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยด้านราคา (Price) 
มีค่าขนาดอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านสินค้าผลิตภัณฑ์ (Product) และ
พนิดา อภิชาติ อรพินทร์ เยาวรัตน์ และอัญชลี พงค์เจริญ
พิทย์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลในการ
เลือกใช้บริการสถานออกก าลังกาย (Fitness) ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถาน
ออกก าลังกาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือด้านผลิตภัณฑแ์ละ
บริการ ด้านค่าใช้จ่ายในการรับบริการ ด้านอาคารสถานที่
และด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในระดับมากในทั้ง 4 ด้านโดยผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจด้านอาคารสถานท่ีมากท่ีสุดตามมาด้วยด้านผลิตภัณฑ์
และบริการด้านค่าใช้จ่ายในการรับบริการและด้านการ
ส่งเสริมการขายตามล าดับ 
 ผลการศึกษาคุณภาพบริการของสถานออกก าลัง
กาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่าบริการด้านการ
รู้จักและเข้าใจผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ ด้านความเช่ือมั่นต่อผู้รับบริการ 
ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและด้าน
ความเป็นรูปธรรมของบริการตามล าดับ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของศันสนีย์ สีพิมขัด (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อคุณภาพให้บริการของ
โรงแรมเครือต่างชาติระดบั 4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 
นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพในด้านการ
รับรู้ความเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Empathy) 
มากกว่าด้านอื่น ๆ รองลงมาคือด้านความกระตือรือร้นเอา
ใจใส่ในการให้บริการ และการตอบสนอง (Responsiveness) 
ล าดับต่อมาคือด้านความเช่ือมั่น และการให้ความมั่นใจ 
(Assurance) ล าดับต่อมาคือด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ 
(Reliability) และล าดับสุดท้ายคือความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ (Tangible) โดยที่ทุก ๆ ปัจจัยนักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่สูง และจิริฒิพา เรืองกล (2558) 
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพใน
การให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า วี ฟิต
เนส โซไซตี้ กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรปัจจัยคุณภาพ

ในการให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า วี ฟิต
เนส โซไซตี้ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยปัจจัยด้านความสามารถในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) มีค่าขนาด
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าวี  ฟิตเนส โซไซตี้  
กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านความ
แน่นอน (Assurance) และปัจจัยด้านความเข้าใจลูกค้า 
(Empathy) ตามล าดับ  
 ผลการศึกษาการตัดสินใจใช้บริการของสถานออก
ก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่าเหตุผลที่
ตัดสินใจใช้บริการคือผู้ใช้บริการพึงพอใจในภาพรวมของ
สถานออกก าลังกาย มีค่า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ที่ดีในความรู้สึกของผู้ใช้สถานออก
ก าลังกาย (Fitness) และจะแนะน าสถานออกก าลังกาย 
(Fitness) ให้แก่บุคคลอื่นใช้บริการตามล าดับ สอดคล้อง
กับณัชชาอร วันธงชัย (2547) ศึกษาความพึงพอใจแนวโน้ม
พฤติกรรมและความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มี ต่อการใช้
บริการ EXPRESS MAILBOX ร้าน WINDOW PRINT ถนน
รามค าแหง เขต สะพานสูง ก รุ ง เ ทพม หา นค ร  ซึ่ ง ไ ด้
อธิบายความส าคัญของคุณภาพการให้บริการเชิงคุณภาพว่า
ประกอบด้วย 1) การสร้างความพอใจและความจงรักภักดี
ให้ลูกค้า 2) มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ 3) มี
อิทธิพลต่อขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ 4) เป็นกลยุทธ์
ถาวรแทนส่วนประสม และ 5) สร้างความแตกต่างอย่าง
ยั่งยืนและความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน  

2. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกาย ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดชุมพรด้านการใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
ด้านเหตุผลในการใช้บริการสถานออกก าลังกาย ด้าน
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการสถานออกก าลังกาย ด้านเวลา
เฉลี่ยที่ใช้บริการสถานออกก าลังกาย และด้านสถานที่ตั้งที่
เลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับน้อยถึงปานกลางในทิศทางเดียวกัน ส่วนตัวแปรอื่นไม่
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับรุจิพจน์ 
อินทร์สุวรรณ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

การใช้บริการที่ศูนย์ออกก าลังกาย อนันต์ไลน์ ฟิตเนส ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.5 พบว่า 1) ความถี่ในการมาใช้
บริการมีความสัมพันธ์กับช่องทางการจัดจ าหน่ายการ
ส่งเสริมการตลาดบุคลากรลักษณะทางกายภาพและ
ทางด้ านกระบวนการ  2) ประเภทของบริการที่ ใ ช้มี
ความสัมพันธ์กับเพศและช่องทางการจัดจ าหน่าย 3) วันที่
เข้ามาใช้บริการมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา อาชีพ 
ราคาและการส่งเสริมการตลาด 4) ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้
บริการมีความสัมพันธ์กับอายุ อาชีพ รายได้และการส่งเสริม
การตลาด 5) ความพึงพอใจในการใช้บริการมีความสัมพันธ์
กับอาชีพผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจ าหน่ายด้าน
ลักษณะทางกายภาพและทางด้านกระบวนการ 
 3.  ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่าปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการและค่าคงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษา
ข อ ง  Ozan Can Koseley, Rslph Gesterkamp and 
Josquin Datudey (2011) ที่ศึกษาเรื่อง Marketing plan 
of a low cost gym in the Netherlands พบว่าราคาเปน็
ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าที่จะเลือกใช้โรงยิมหรือฟิต
เนส ตามมาด้วยสถานที่ตั้งที่ต้องเดินทางมาสะดวก และมีที่
จอดรถฟรี อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีการดูแลลูกค้าอย่างมือ
อาชีพ นอกจากนั้นต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าส าหรับฟิตเนสที่เปิดกิจการใหม่ ๆ 
และจิริฒิพา เรืองกล (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทาง
การตลาดและคุณภาพในการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าวี ฟิตเนส โซไซตี้ กรุงเทพมหานคร พบว่า
ตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าวี ฟิตเนส โซไซตี้ กรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยด้านราคา (Price) 
มีค่าขนาดอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าวี ฟิตเนส โซ
ไซตี้ กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้าน
สินค้าผลิตภัณฑ์ (Product) 

 4. ผลการวิเคราะห์คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร พบว่าคุณภาพบริการด้านความเช่ือมั่นต่อ
ผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการและด้านการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของจิริฒิพา เรืองกล (2558) ที่ศึกษาวิจัย 
เรื่องส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให้บริการ
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าวี ฟิตเนส โซไซตี้ 
กรุงเทพมหานคร พบว่าตัวแปรปัจจัยคุณภาพในการ
ให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าวี ฟิตเนส โซ
ไซตี้ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยปัจจัยด้านความสามารถในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า (Responsiveness) มีค่าขนาดอิทธิพล
ต่ อ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ลู ก ค้ า วี  ฟิ ต เ น ส  โ ซ ไ ซ ตี้  
กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านความ
แน่นอน (Assurance) และปัจจัยด้านความเข้าใจลูกค้า 
(Empathy) ตามล าดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1. จากการเก็บข้อมูล ผู้ประกอบการสถานออก

ก าลังกายควรเพิ่มรายการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้รับบริการอยู่แล้ว และ
เพิ่มรายการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ 
 2. ผู้ประกอบการสถานออกก าลังกายควรศึกษา
ความต้องการของผู้เข้ารับบริการเพื่อจัดกิจกรรม เช่นคอร์สอ
อกก าลัง ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดต้นทุน 
 2. ควรศึกษาความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อ
การจัดการของผู้ประกอบการสถานออกก าลังกาย 
 3. ควรศึกษาในเชิงธุรกิจเพิ่มเติม โดยเจาะจงที่
รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับสถานออกก าลังกาย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานบัญชีและการเงินในสหกรณ์การเกษตร (2) ศึกษาปัจจัยด้านสภาพทั่วไปของสหกรณ์การเกษตร ที่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานบัญชีและการเงินในสหกรณ์การเกษตร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ เ จ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย จ านวน 3,613 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย จ านวน 360 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานบัญชีและ
การเงิน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบัญชีและการเงินของสหกรณ์ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ปัจจัยด้านสภาพทั่วไปของ
สหกรณ์การเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน ได้แก่ (1) ด้านความรู้ความเข้าใจด้าน
บัญชีและการเงิน (2) ด้านแนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน (3) ด้านวิธีปฏิบัติงานในการจัดท าบัญชีและการเงิน (4) ขนาด
ของสหกรณ์ และ (5) ความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติงานบัญชีและการเงินของ
สหกรณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เพื่อให้การจัดท าบัญชีและการเงินมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ควรแนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการบริหารงานด้านบัญชีและการเงินอย่างเป็นระบบ พร้อม
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ทั้งก ากับสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และให้ด าเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กรที่
เข้มแข็ง เป็นท่ีพึ่งของสมาชิก และประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
ค าส าคัญ:   การปฏิบัติงาน บัญชแีละการเงิน  สหกรณ์การเกษตร 
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Abstract 
The objectives of this research were to (1) study factor related to characteristics of accounting and 

financial officers influencing their practice in agricultural cooperatives; and ( 2) study the general factor of 
agricultural cooperatives affecting accounting and financial practice. The population in this study was 3,613 
cooperative officers who were the chiefs of accounting and financial division in agricultural cooperatives 
across the country, and 360 officers were selected as the sample. The research instrument used in this 
research was a questionnaire. The data were analyzed by using descriptive statistics, namely frequency, 
percentage, mean and standard deviation. Moreover, multiple regression was employed to analyzed 
characteristic factor affecting accounting and financial practice in agricultural cooperatives, and one-way 
ANOVA was used to analyzed general factor affecting accounting and financial practice in agricultural 
cooperatives.  
 The findings of this research revealed factors affecting accounting and financial practice were as 
follows: (1) knowledge and understanding on accounting and finance; (2) concepts of accounting and finance; 
(3) accounting and finance procedures; (4) size of the cooperatives; and (5) availability of information 
technology. These factors had positive impacts on accounting and financial practice in agricultural 
cooperatives at the .05 level of statistical significance. In order for the accounting and financial division to 
be able to work efficiently and effectively, related authorities should advise and foster the cooperatives to 
use systematic accounting and financial management. Moreover, the cooperatives should be monitored, 
their work should be complied with laws, rules, regulations and the principles of good governance. These 
could lead to the strength, trustworthiness, and success of the organization.  
Keywords: practice, accounting and finance, agricultural cooperatives 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สหกรณ์ เป็นองค์ กรธุ รกิ จฐานสั งคม (Social  

Economy  Enterprise) เป็นหน่วยธุรกิจที่บุคคลผู้มีอาชีพ
อย่างเดียวกัน หรืออาศัยอยู่ในท้องที่ใกล้เคียงกัน ร่วมกัน
จัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้น มีการจัดการร่วมกันในการผลิต การ
จ าหน่ายสินค้ า  หรือบริการตามความต้องการหรื อ
ผลประโยชน์ของบรรดาสมาชิก โดยยึดหลักการช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออก
เสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจ านวน
หุ้นที่ถืออยู่ สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย มีจ านวน
ทั้งสิ้น 4,386 แห่ง โดยแบ่งเป็น สถานะด าเนินการ และยัง
ไม่เริ่มด าเนินการ 3,613 แห่ง และอยู่ระหว่างช าระบัญชี 
773 แห่ง (กรมส่งเสริมสหกรณ์, ออนไลน์, 2559)  

สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มผู้มี
อาชีพทางการเกษตรรวมตัวกันจัดตั้งขึ้น และจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก  ช่วย
ยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น การบริหารจัดการ
ด้านการเงินบัญชีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสหกรณ์การเกษตร 
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาข้อผิดพลาดต่าง  ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
สหกรณ์ และควบคุมการใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ จึงต้อง
ค านึงถึงนโยบาย กฎเกณฑ์ วิธีการต่าง  ๆ ที่น ามาใช้ส าหรับ
การด าเนินงานด้านการเงินบัญชีที่ เกี่ยวข้อง และต้อง
ค านึงถึงความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเครื่องมือ วิธีการต่าง  ๆ 
ในการจัดท าบัญชี โดยบุคคลที่จะเข้ามารับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานควรจัดให้มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ และมี
ระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
น าเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการสหกรณ์น าไปใช้ในการ
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วิเคราะห์วางแผนตัดสินใจได้ตามต้องการ การปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานท่ีมี
ความรู้ ความช านาญ เฉพาะด้านวิชาชีพเพื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ ด้วยข้อจ ากัดนี้  ท าให้การ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเกิดข้อผิดพลาด เกิดปัญหาและ
อุปสรรคต่าง  ๆ ในการท างาน ซึ่งปัญหาในการจัดท าบัญชี
ของสหกรณ์การเกษตร แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  ด้าน
การปฏิบัติงาน ด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี และ
ด้านบุคลากร (ชุติกาญจน์ เกิดประกอบ, 2554: 49-50) 

จากเหตุผลในเรื่องปัญหาทางด้านต่าง  ๆ ของสหกรณ์
การเกษตร ผู้วิจัยจึงมองเห็นความส าคัญ ที่จะท าการศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ

การปฏิบัติงานบัญชีและการเงินของสหกรณ์การเกษตรใน
ประเทศไทย และข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนแก้ไขการท างานของผู้ปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีของสหกรณ์การเกษตรให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1 .  เ พื่ อ ศึ กษาปั จ จั ย ด้ า นคุณลั กษณะของ
ผู้ปฏิบัติ งานบัญชีและการเงินที่ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินในสหกรณ์การเกษตร 
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสภาพทั่วไปของสหกรณ์
การเกษตร ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบัญชีและ
การเงินในสหกรณ์การเกษตร

 

กรอบแนวคิด 

               ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม      

    (Independent Variables)        (Dependent  Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

  

ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานบัญชีและ
การเงิน 
1.  ความรู้ความเข้าใจบัญชีและการเงิน 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน 
3.  วิธีปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน 
 

การปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน 
1.  การจัดท าบัญช ี
2.  การรับเงินและการเก็บรักษาเงนิ 
3.  การจ่ายเงิน 
4.  การตรวจสอบ 
5.  การจัดท ารายงาน 

ปัจจัยด้านสภาพทั่วไปของสหกรณ์การเกษตร 
1. ขนาดของสหกรณ์การเกษตร 
2. ระยะเวลาการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร 
3. ทุนด าเนินของสหกรณ์การเกษตร 
4. จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน
ของสหกรณ์การเกษตร 
5. ความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

นิยามศัพท์ 
1.  ความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีและการเงิน 

หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ที่บุคคลได้รับจากสิ่งท่ีสั่งสมมา
จากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ 
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ เกี่ยวกับงานบัญชี
และการเงิน 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน หมายถึง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงินที่มีแนวทาง
ปฏิบัติ ซึ่งใช้ความเชื่อ ความรู้สึก ทัศนคติ แง่คิด ความรู้และ
ประสบการณ์ แนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน เกิด
จาก การสังเกต การเปรียบเทียบความคล้ายและความ
แตกต่าง จัดแยกประเภทและรวมเป็นหมวดหมู่ และสร้าง
ความหมายเฉพาะเพื่อความเข้าใจของตนเอง   

3.  วิธีปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน หมายถึง 
กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินการ ที่ช่วยให้การจัดท า
บัญชีและการเงินบรรลุวัตถุประสงค์ 
 4.  การปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน  หมายถึง  
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน  การรับเงิน  การ
เบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  รวมถึงการรายงานทาง
การเงิน การตรวจและอนุมัติเอกสารต่าง   ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีและการเงินของสหกรณ ์
 5.  สหกรณ์ การ เกษตร  หมายถึ ง  สหกรณ์
การเกษตรที่มีสถานะด าเนินการ จ านวน 3,613 แห่ง ตาม
สารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์การเกษตร 
นั้น จัดตั้งในหมู่สมาชิกที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ง
แตกต่างกันไปตามสภาพท้องถิ่น ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
สหกรณ์โคนม สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ สหกรณ์ผู้ใช้น้ า สหกรณ์
การเกษตรปฏิรูปท่ีดิน สหกรณ์สมัชชารายย่อย และสหกรณ์
การเกษตรทั่วไป   
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1 .  หน่ ว ย ง านภาครั ฐ ไ ด้ ท ร าบปั จ จั ย ด้ า น
คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน ท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานบัญชีและการเงินในสหกรณ์การเกษตร เพื่อ
น า ไปแนะน าส่ ง เสริม ให้ สอดคล้องกับลักษณะของ
ผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินของสหกรณ์ 

             2.  หน่วยงานภาครัฐได้ทราบปัจจัยด้านสภาพ
ทั่วไปของสหกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบัญชีและ
การเงินในสหกรณ์การเกษตร เพื่อน าไปแนะน าส่งเสริมให้
สอดคล้องกับลักษณะของปัจจัยด้านสภาพท่ัวไปสหกรณ์ 

3.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์การเกษตร สามารถ
น าผลการวิจัยไปแนะน าส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินในสหกรณ์การเกษตร ให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 
วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีของสหกรณ์
การเกษตรในประเทศไทย จ านวน 3,613 คน (กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ออนไลน์, 2559) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
จ านวน 360 คน (Taro Yamane, 1973) 
 
สูตรการค านวณ  

 n =           N  
   1 + Ne2   
เมื่อ  n  คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา 

       N   คือ จ านวนประชากรทั้งหมดที่ท าการศึกษา 
       e คือ  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการ  
                    ประมาณค่าเท่ากับ 0.05 
  n =               3,613 
    1 +3,613(0.05)2   

 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างมจี านวน 360   คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร เ งิ น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
1. ความรู้ความเข้าใจบัญชีและการเงิน 2. แนวคิดเกี่ยวกับ
งานบัญชีและการเงิน 3. วิธีปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน 
และปัจจัยด้ านสภาพทั่ ว ไปของสหกรณ์การ เกษตร 
ประกอบด้วย 1. ขนาดของสหกรณ์การเกษตร 2. ระยะเวลา
การด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร 3. ทุนด าเนินงานของ
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สหกรณ์การเกษตร 4. จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
บัญชีและการเงิน 5. ความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่  การปฏิบัติงานบัญชีและ
การเงิน  ประกอบด้วย 1. การจัดท าบัญชี 2. การรับเงินและ
การเก็บรักษา 3. การจ่ายเงิน 4. การตรวจสอบ และ 5. การ
จัดท ารายงาน   
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 

ประกอบด้วย 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานบัญชีและ

การเงินของสหกรณ์การเกษตร  ประกอบด้วย   ระดับ

การศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน และสถานที่

ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินในสหกรณ์  2. สภาพทั่วไป

เกี่ยวกับสหกรณ์ ได้แก่ ขนาดของสหกรณ์  ระยะเวลาในการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ ทุนด าเนินงานของสหกรณ์ จ านวน

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน และความพร้อม

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่

ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบัญชีและการเงินของสหกรณ์  

โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี

และการเงิน  แนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน วิธีการ

ปฏิบัติงานในการจัดท าบัญชีและการเงิน  4. ความคิดเห็น

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน  โดยครอบคลุม

เนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน  จ านวน  5 

ด้าน ประกอบด้วย   ด้านการจัดท าบัญชี   ด้านการรับเงิน

และการเก็บรักษา  ด้านการจ่ายเงิน  ด้านการตรวจสอบ  

และด้านการจัดท ารายงาน  5. ข้อคิดเห็นอื่น  โดยได้น า

แบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้ เ ช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 

ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการตรวจสอบบัญชี และ

ตรวจสอบกิจการ จ านวน 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญทางด้านสหกรณ์ 

จ านวน 2 ท่าน ซึ่งผลการประเมินความเที่ยงตรงของ

เครื่องมือการวิจัย เท่ากับ 0.59  

  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาทฤษฎีต่าง  ๆ และ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อ
ท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้พื้นฐานในการวิจัยและน ามาใช้ในการ
พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย  จากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่
ปฏิบัติ งานในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีของสหกรณ์
การเกษตรในประเทศไทย   
 
การตรวจสอบข้อมูล 
 ผู้วิจัยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระว่ามี
ความสัมพันธ์กันเองหรือไม่  2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกท าเมท
ริกซ์สหสัมพันธ์  และขั้นตอนที่  2  จะหาค่าความทนทาน  และ
หาค่า VIF  เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการน าไป
วิเคราะห์ในขั้นต่อไป   

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่

เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อท าการ

วิเคราะห์ว่าตัวแปรอิสระกลุ่มใดสามารถอธิบายการผันแปร

ของตัวแปรตามได้มากกว่า และตัวแปรอิสระตัวใดมีผลต่อ

ตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนี ้

 1 .  วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั จ จั ย ด้ า น คุ ณ ลั ก ษณ ะ ของ

ผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจด้าน

บัญชีและการเงิน แนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน และ

วิธีปฏิบัติงานในการจัดท าบัญชี ต่อการปฏิบัติงานบัญชีและ

การเงินของสหกรณ์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 2.  วิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพทั่วไปของสหกรณ์

การเกษตร ได้แก่ ขนาดของสหกรณ์การเกษตร ระยะเวลา

การด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ทุนด าเนินของ

สหกรณ์การเกษตร จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี

และการเงินของสหกรณ์การเกษตรและความพร้อมของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน

ของสหกรณ์ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

ตารางที่  1  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินท่ีส่งผลกับการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน

ในสหกรณ์การเกษตร ด้านการจัดท าบัญชี  

คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน
บัญชีและการเงิน 

การปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน  
ด้านการจัดท าบัญชี P-value 

สัมประสิทธิก์ารถดถอย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ความรู้ความเข้าใจ  0.247 0.043 0.000* 
แนวคิด 0.181 0.054 0.001* 
วิธีปฏิบัต ิ 0.355 0.046 0.000* 
R Square = 0.535      Adjusted R2 = 0.532       SEest = 0.37      R = 0.732       F 136.781 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่   1  พบว่า  ความรู้ความเข้าใจด้าน

บัญชีและการเงิน  แนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน และ
วิธีปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบัญชี
และการเงิน ด้านการจัดท าบัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ทุกด้าน  โดยความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีและการเงิน  
แนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน และวิธีปฏิบัติงานบัญชี
และการเงิน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานบัญชี
และการเงิน ด้านการจัดท าบัญชี  

 
ตารางที่  2  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินที่ส่งผลกับการปฏิบัติงานบัญชีและการเงินใน
สหกรณ์การเกษตร ด้านการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน  

คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน
บัญชีและการเงิน 

การปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน 
ด้านการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน  P-value 

สัมประสิทธิก์ารถดถอย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ความรู้ความเข้าใจ  0.160 0.041 0.000* 
แนวคิด 0.251 0.051 0.000* 
วิธีปฏิบัต ิ 0.306 0.044 0.000* 
R Square = 0.502      Adjusted R2 = 0.497       SEest = 0.35      R = 0.708       F = 119.475 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่   2  พบว่า  ความรู้ความเข้าใจด้าน

บัญชีและการเงิน  แนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน  
และวิธีปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
บัญชีและการเงิน ด้านการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทุกด้าน โดยความรู้ความเข้าใจ

ด้านบัญชีและการเงิน  แนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน 
และวิธีปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน  มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน ด้านการรับเงินและการ
เก็บรักษาเงิน    
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ตารางที่  3  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินท่ีส่งผลกับการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน
ในสหกรณ์การเกษตร ด้านการจ่ายเงิน  

คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน
บัญช ีและการเงิน 

การปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน 
ด้านการจ่ายเงิน P-value 

สัมประสิทธิก์ารถดถอย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ความรู้ความเข้าใจ  0.174 0.049 0.001* 
แนวคิด 0.194 0.061 0.002* 
วิธีปฏิบัต ิ 0.304 0.053 0.000* 
R Square = 0.390      Adjusted R2 = 0.385       SEest = 0.417      R = 0.624       F = 75.803 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่   3  พบว่า  ความรู้ความเข้าใจด้าน

บัญชีและการเงิน  แนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน  และ
วิธีปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบัญชี
และการเงิน ด้านการจ่ายเงิน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทุก

ด้าน โดยความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีและการเงิน  แนวคิด
เกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน และวิธีปฏิบัติงานบัญชีและ
การเงิน  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานบัญชีและ
การเงิน ด้านการจ่ายเงิน  

 
ตารางที่  4  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินท่ีส่งผลกับการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน
ในสหกรณ์การเกษตร ด้านการตรวจสอบ  

คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน
บัญช ีและการเงิน 

การปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน 
ด้านการตรวจสอบ P-value 

สัมประสิทธิก์ารถดถอย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ความรู้ความเข้าใจ  0.185 0.045 0.000* 
แนวคิด 0.185 0.056 0.001* 
วิธีปฏิบัต ิ 0.306 0.048 0.000* 
R Square = 0.435      Adjusted R2 = 0.431       SEest = 0.382      R = 0.660       F = 91.497 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่   4  พบว่า  ความรู้ความเข้าใจด้าน

บัญชีและการเงิน  แนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน  
และวิธีปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน  ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
บัญชีและการเงิน ด้านการตรวจสอบ  อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ ทุกด้าน โดยความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีและการเงิน  
แนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน  และวิธีปฏิบัติงาน
บัญชีและการเงิน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงาน
บัญชีและการเงิน ด้านการตรวจสอบ  
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ตารางที่  5  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินท่ีส่งผลกับการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน
ในสหกรณ์การเกษตร ด้านการจัดท ารายงาน  

คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน
บัญช ีและการเงิน 

การปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน 
ด้านการจัดท ารายงาน P-value 

สัมประสิทธิก์ารถดถอย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ความรู้ความเข้าใจ  0.247 0.046 0.000* 
แนวคิด 0.153 0.057 0.000* 
วิธีปฏิบัต ิ 0.263 0.049 0.008* 
R Square = 0.423      Adjusted R2 = 0.419       SEest = 0.39      R = 0.651       F = 87.129 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่   5  พบว่า  ความรู้ความเข้าใจด้าน

บัญชีและการเงิน   แนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน  
และวิธีปฏิบัติ งานบัญชีและการเ งิน   ส่ งผลต่อการ
ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน ด้านการจัดท ารายงาน  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ทุกด้าน โดยความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี
และการเงิน   แนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน   และ
วิธีปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน   มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน ด้านการจัดท ารายงาน   

 

ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินในสหกรณ์การเกษตร จ าแนกตามขนาด 

ระยะเวลาการด าเนินงาน ทุนด าเนินงาน จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน และความพร้อมของเทคโนโลยี

สารสนเทศกับการปฏิบัติงานบัญชีและการเงินของสหกรณ์ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน

บัญชีและการเงิน 

แหล่งของความ

แปรปรวน 
SS df MS F P-value   

ขนาดของสหกรณ์ ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

5.062 

71.804 

3 

356 

1.687 

0.202 

8.366 0.000* 

ระยะเวลาการด าเนินงานของ

สหกรณ ์

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

1.162 

75.705 

3 

357 

0.581 

0.212 

2.739 0.066 
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ตารางที่ 6  (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน

บัญชีและการเงิน 

แหล่งของความ

แปรปรวน 
SS df MS F P-value   

ทุนด าเนินงานของสหกรณ ์ ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

1.032 

75.834 

2 

357 

0.516 

0.212 

2.430 0.090 

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานดา้น

บัญชีและการเงินของสหกรณ ์

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

1.482 

75.384 

3 

356 

0.494 

0.212 

2.334 0.074 

ความพร้อมของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

1.675 

75.191 

2 

357 

0.838 

0.211 

3.977 0.020* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่  6   พบว่า ด้านขนาดของสหกรณ์
การเกษตร และความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผล
ต่อการปฏิบัติงานบัญชีและการเงินของสหกรณ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านขนาดของ
สหกรณ์การเกษตร และความพร้อมของเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานบัญชี
และการเงินของสหกรณ์  
 
อภิปรายผล 

(1) ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านแนวคิด และ
ด้านวิธีปฏิบัติงานในการจัดท าบัญชีและการเงิน ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
เนื่องมาจาก ผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินของสหกรณ์ ต้องมี
ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนของการจัดท าบัญชี มีแนวคิด
ที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานบัญชีและการเงินมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่กล่าวว่าผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจะส่งผลท าให้การด าเนินงานไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (วรกร  แช่มเมืองปัก, 2554: 
182)  

 (2) ผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินในสหกรณ์
การเกษตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาด และความพร้อม
ของเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ที่แตกต่างกัน ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เนื่องมาจาก ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวม
ไปถึงโปรแกรมระบบบัญชีส าเร็จรูป มีความส าคัญและเข้า
มามีบทบาทในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินของ
สหกรณ์เป็นอย่างมาก ดังนั้นสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ และมี
ทุนในการด าเนินงาน จะน าโปรแกรมระบบบัญชีส าเร็จรูป
มาปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและ
การเงินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
บทสรุป 

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจบัญชีและการเงิน 
แนวคิดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน วิธีปฏิบัติงานบัญชี
และการเงิน ขนาดของสหกรณ์  และความพร้อมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลกระทบเชิงบวกกับการ
ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินของสหกรณ์การเกษตรใน
ประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าบัญชีและการเงินมี
ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลอย่างเป็นที่น่าพอใจ  
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินควรมีการอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะอย่างสม่ าเสมอ คณะกรรมการสหกรณ์ควร
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สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทางด้านบัญชีและ
การเงินอย่างต่อเนื่อง  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ควร
สนับสนุนท้ังทางด้านงบประมาณ เทคโนโลยี จัดการอบรม
ต่าง  ๆ แก่สหกรณ์ และควรแนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มี
การบริหารงานด้านบัญชีและการเงินอย่างเป็นระบบ  พร้อม
ทั้งก ากับสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และให้ด าเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กร
ที่เข้มแข็ง เป็นที่พ่ึงของสมาชิก  และประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 (1)  ผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินของสหกรณ์
การเกษตร ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้
เพื่อก่อให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติงานบัญชีและ
การเงิน อันจะส่งผลต่อความรู้และประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน 

 (2)  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมให้
ความรู้ ค าแนะน าและส่งเสริมการปฏิบัติงานบัญชีและ
การเงินของสหกรณ์การเกษตรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินถูกต้อง อันจะส่งผลให้ข้อมูลทาง
การเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ   
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ( 1 )  ค ว ร ท า ก า ร วิ จั ย โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื ออื่ น
นอกเหนือจากแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบความแตกต่างของ
ข้อมูลที่เกิดขึ้น  และเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ 
 (2) ควรท าการวิจัยโดยเปลี่ยนกลุ่มประชากรให้
เป็นสหกรณ์ประเภทอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการน า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้กับพ้ืนท่ีอื่นต่อไป 
 (3) ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและแน่นอน เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

 

บรรณานุกรม 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. (2557). คู่มือการจัดท างบการเงินสหกรณ์ประเภทเกษตร . สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2559, จาก  
  www.cgd.go.th.  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ . (2559). สารสนเทศสหกรณ์ ในประเทศไทย ปี 2559 .  สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2559,   
               จาก www.cpd.go.th.  
ชุติกาญจน์  เกิดประกอบ. (2554). ปัญหาการจัดท าบัญชีของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ (การค้นคว้าแบบอิสระ   
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี. 
ลัดดา  ค า เสมอ.  (2554) .  การศึกษาปัญหาของผู้ปฏิบัติ งานการเ งินและบัญชีของโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
               เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาระยอง  ( วิ ทยานิพนธ์ ค รุ ศ าสตร์ มหาบัณฑิ ต ) .  ส าขาการบริ ห ารการศึ กษา  
               มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. จันทบุรี. 
วรกร  แช่มเมืองปัก. (2554). การพัฒนาแบบจ าลองส าหรับท านายความสามารถในการช าระหนี้ของสหกรณ ์
               ออมทรัพย์ (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต).  มหาวิทยาลัยรามค าแหง. กรุงเทพฯ. 
Eni Wuryani. (2012). The improvement of the Woment Cooperative Performance by Implementing Good  
  corporate Govermance. International Journal of Business and Management, 3, 229. 
Hariyogo, Himawan. (2004). An economic analysis of factors affecting the fallure of an agricultoual  
  marketing cooperative: The bankruptcy of Tri Valley Growers.  ( Ph.D. dissertation). University of  
  Callfornia. USA.  

http://www.cgd.go.th/
http://www.cpd.go.th/


 

76 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

Misrepassi, Nasser. (2004). The impact of age and education on tendency toward different types of  
  cooperatives in Iran (Online). Retrieved January 23, 2017 from http://www.uv.es/iuduescoop/  
  abstracts/Misserepassi.doc. 
 
 
 

 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

        

77 
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร 
ในจังหวัดเพชรบุรี 

Factors Influencing Innovation Behavior 
Of Agricultural Cooperative Officers in Phetchaburi Province 

 
วรชัย สิงหฤกษ์1 

Warachai singharerk 
warachai.sin@gmail.com 

ประสพชัย พสุนนท์2 
Prasopchai Pasunon 

prasopchai@ms.su.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเจ้าหน้าที่ใน
สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี และ (2) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี 
 รูปแบบของการศึกษาวิจัยเป็นแบบเชิงส ารวจภาคตัดขวาง ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 272 ราย โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดย
ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ด้านความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร มี 3 ปัจจัย คือ ระยะการปฏิบัติงาน (ปัจจัยส่วนบุคคล) 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง) และความปลอดภัยจากการมีส่วนร่วม (บรรยากาศในการสร้าง
นวัตกรรม) ด้านพฤติกรรมการท างานเชิงรุก มี 3 ปัจจัย คือ การกระตุ้นทางปัญญา (ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง) การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล (ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง) และความปลอดภัยในการมีส่วนร่วม (บรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม) 
ด้านความมีนวัตกรรมของบุคลากร มี 4 ปัจจัย คือ อายุ (ปัจจัยส่วนบุคคล) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การกระตุ้นทาง
ปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง) และด้านพฤติกรรมการแสวงหาโอกาส มี 6 
ปัจจัย คือ อาย ุ(ปัจจัยส่วนบุคคล) การมีอิทธพิลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึง
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ความเป็นปัจเจกบุคคล(ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง)  และความปลอดภัยในการมีส่วนร่วม (บรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม) 
ทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งหมดที่กล่าวมาเป็น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี 
 ส าหรับข้อเสนอแนะควรน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม อาทิ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้บุคลากรเกิดความรู้  
ความเข้าใจ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ รวมถึงปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรที่ควรสนับสนุนผ่านการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม และการจัดการความรู้ เป็นต้น 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม, การจัดการนวัตกรรม, ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง, บรรยากาศการสร้าง 
    นวัตกรรม 
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Abtract 
The Objectives of this research were to (1) study factors influencing the innovation behavior of 

officers in agricultural cooperatives in Phetchaburi province; and (2) analyze barriers and ways to promote 
innovation of officers in agricultural cooperatives in the Phetchaburi province  
 This study was a cross sectional survey research. Population in this study were staffs of agricultural 
Cooperatives in Phetchaburi province, with the total amount of 272 persons. The instrument used to study 
was a questionnaire made after related research. Data were analyzed using descriptive statistics i.e. 
Percentage, Mean, Standard deviation and logistic regression analysis. 
 The results showed that there were three factors of personnel creativity: the Operational stage 
(Personal factors), Ideological influence (Transformational Leadership) and Participative safety (Innovation 
Climate). There are three factors for Proactive behavior: Intellectual stimulation (Transformational 
Leadership) Individualized consideration (Transformational Leadership) and Participative safety (Innovation 
Climate). There are four factors in the innovation of personnel: age (personal factors), ideological influence 
Intellectual stimulation and Individualized consideration (Transformational Leadership). There are six factors 
in the Opportunity exploration behaviors: age (personal factors) ideological influence, Intellectual 
stimulation Individualized consideration (Transformational Leadership) and Participative safety (Innovation 
Climate) Influence of innovation behavior of agricultural cooperative officers in Phetchaburi province. There 
were statistically significant differences at 0.01, 0.05 and 0.10, respectively, which was in line with the 
assumptions. It was found that all variables mentioned above were positively correlated with the innovation 
behavior of agricultural cooperative officers in Phetchaburi province. 
 The research should apply the result? to improve the behavior of personnel in accordance with 
the creation and development of innovations, such as training and development of creative thinking skills 
to help staff to get knowledge, understanding and also develop their thinking including creative thinking of 
personnel that should be supported through group learning and knowledge management. 
Keywords:  Innovation behavior, Innovation Management, Transformational Leadership, Organization  
      Climate 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์นั้น ในการ
ออกแบบพัฒนาต้องคิดและท าอย่างมีนวัตกรรม โดยราก
ศัพท์ของนวัตกรรมมาจากภาษาละตินว่ า  Innovare 
(in+novare= to renew) ซึ่งหมายถึง “การท าใหม่ หรือสิ่ง
ใหม่ที่ท าขึ้นมา” คนเรานั้นจะต้องมีนวัตกรรม รู้จักการ
สร้างสรรค์ มีความพร้อมจะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้น คนเราต้องพัฒนาให้
สามารถแก้ไขปัญหาด้วยความคิดที่ลื่นไหลเป็นระบบ ด้วย
การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ควบคู่กันไปกับการพัฒนาคน

ของสหกรณ์ ความสัมพันธ์ของนวัตกรรมกับเทคโนโลยีจึงมี
ความใกล้ชิดกัน เนื่องจากนวัตกรรมเป็นการน าความคิดไป
พัฒนาจนได้มาซึ่งสิ่งใหม่  ๆ อาจเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ 
กระบวนการที่สามารถใช้งานได้ ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สร้างผลกระทบในทางที่ดีต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 
Woodman (2008, pp. 283-285) ได้น าเสนอว่าในสภาวะ
ที่องค์การต้องอยู่ เผ ชิญกับความไม่แน่นอนหรือการ
เปลี่ยนแปลงสม่ าเสมอ ความสร้างสรรค์นั้นจะเป็นสิ่งที่ท าให้
เกิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เรียกว่า “นวัตกรรม” ขึ้นภายในองค์การ 
หรือเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
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ภายในองค์การ ถึงแม้ว่านวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดในองค์การจะไม่ได้มาจากความสร้างสรรค์ภายใน
องค์การเสมอไป แต่ความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
องค์การสามารถเป็นต้นก าเนิดของนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงได้ทั้งสิ้น ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิด
ให้เกิดความสร้างสรรค์ จึงนับเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์การ
นั่นเอง แม้ว่าความสร้างสรรค์จะหมายถึงการมีความคิดรเิริม่
ใหม่ ๆ ในการน าสิ่งที่มีประโยชน์มาประยุกต์ใช้ แต่ความ
สร้างสรรค์ของบุคลากรที่ส่งผลดีและมีประโยชน์ต่อองค์การ
จะต้องเป็นความสร้างสรรค์ในการท างาน หมายถึง การ
น าเอาความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่นั้นมาใช้แสดงออกเป็น
พฤติกรรมการท างานหรือลักษณะการท างานที่สร้างสรรค์
ด้วย  ซึ่ ง  Epstein (1990, p. 116) อธิบายว่า เป็นทักษะ
เฉพาะของบุคคลที่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากเป็นทักษะที่
ขึ้นอยู่กับสมองและประสบการณ์ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอก โดยความสร้างสรรค์ของบุคลากรเห็นได้จากการ
แสดงออกในด้านความคิดริเริ่ม การนาสิ่งที่มีประโยชน์มาใช้
ในองค์การโดยการพัฒนาแนวคิดกระบวนการท างาน และ
การพัฒนาผลผลิตใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในงานนั่นเอง 
(West and Farr, 1990, pp. 3-13) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิ
ของ Cook (1998, p. 180) ที่เสนอไว้ว่า เมื่อบุคคลมีความ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการท างานแล้ว ก็จะเกิดการพัฒนาเป็น
สิ่งใหม ่ๆ ขึ้นในองค์การและกลายเป็นนวัตกรรมในท่ีสุด 

ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์นั้นเพื่อให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อคนทั่ว ๆ 
ไปและสังคมส่วนรวม นวัตกรรมสามารถน าไปใช้ได้ไม่เลือก
ว่าจะเป็นวงการใด ดังนั้น ในแง่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การพิจารณาถึงหลักการด้านนวัตกรรมจึงเป็นเรื่องที่ต้อง
ชัดเจน แม้ต้องเปลี่ยนอะไร หลายอย่างก็ตาม เพราะจะเป็น
นวัตกรรมไม่ได้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และไม่ใช่
ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงจะเป็นนวัตกรรมไปเสียทั้งหมด 
(กฤษฎ์ อุทัยรัตน์, 2555) และในขณะเดียวกันนวัตกรรมยัง
น ามาซึ่งความไม่แน่นอน และน ามาซึ่งความเสี่ยง สู่สหกรณ์
อีกด้วย จะเห็นว่านวัตกรรมใหม่ ๆ นั้นมีทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ การด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม 
จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีการศึกษาข้อมูล

รายละเอียดอย่างครบถ้วนทั้งด้านบวกและด้านลบ มีการ
จัดล าดับความส าคัญของนวัตกรรม และการน าไปใช้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ของแต่ละสหกรณ์
ที่จะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละนวัตกรรม อย่างสอด
ประสานกันตามล าดับ มีการประเมินผลทั้ ง ในด้ าน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ หรือความคุ้มค่า เป็นระยะ  ๆ 
เพื่อให้เหมาะสมกับความจ าเป็นของแต่ละสหกรณ์ (วิชิต 
สนธิวณิช, 2558) โดยนวัตกรรมจะส าเร็จได้ต้องอาศัยภาวะ
ผู้น าสหกรณ์ (Leadership) กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้า
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ผ ส ม ผ ส า น กั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
(Management) ภาวะผู้น าจะเป็นองค์ประกอบที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่หวังไว้ได้ ท าให้เกิดพลังในการ
กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ พร้อมที่จะก้าวเดินไป
อย่างมั่นคง  ซึ่ งการบริหารจัดการที่ดีนั้นต้องมีการใช้
ทรัพยากรต่ าง  ๆ  (Resources) อย่ างประหยัด  และมี
ประสิทธิภาพก็จะส่งให้การด าเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์
นั้นราบรื่นตามไปด้วย 
 ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงน าไปสู่การด าเนินงานวิจัย
เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งใน
ภาพรวมจะบรรลุผลมากน้อยเพียงใด และมีปัจจัยใดบ้างที่มี
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงแนวทางในการ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
โดยการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ผลที่ ได้จากการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในหน่วยงานของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดเพชรบุรี 
 2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางใน
การส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเจ้าหน้าที่ใน
สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล) และบรรยากาศการสร้างนวัตกรรม (ความ
ปลอดภัยในการมีส่วนร่วม ความพยายามเพื่อความเป็นเลิศ 
และการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม) มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี 
 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมในเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี ้

 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์

 การสร้างแรงบันดาลใจ 

 การกระตุ้นทางปัญญา 

 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 

 

 

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร  

 พฤติกรรมการท างานเชิงรุก 

 ความมีนวัตกรรมของบุคลากร 

 พฤติกรรมการแสวงหาโอกาส 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 

 อาย ุ

 ระดับการศึกษา 

 ต าแหน่งงาน 

 ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม  

วแปรอิสระ 

บรรยากาศการสร้างนวัตกรรม 

 ความปลอดภัยในการมีส่วนร่วม  

 ความพยายามเพื่อความเป็นเลิศ 

 การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
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1. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 
            1.1 ทฤษฎีนวัตกรรม (Innovation theory) 
  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า นวัตกรรมมี
ส่วนส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดย 
ทฤษฎีนี้เช่ือว่าความส าเร็จของการสร้างสรรค์นวัตกรรมเกิด
จากข้อมูลการตลาดมากกว่าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดย
การตลาดท าหน้าที่ก าหนดทิศทาง (Market pull) ในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม แต่จะไม่มีค่าในทางการค้าเลย ถ้า
ตลาดไม่ยอมรับ ต่อมาได้ เกิดทฤษฎีนวัตกรรมห่วงโซ่
ความสัมพันธ์ (The chain link theories of innovation) 
เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของ
ตลาด และความรู้ในการสร้างสรรคน์วัตกรรมไม่ไดม้ีลกัษณะ
ตรงไปตรงมา มีกลไกสลับซับซ้อน ในช่วงปลายทศวรรษ 
1990 ทฤษฎีนวัตกรรมถูกพัฒนาภายใต้ ช่ือ “ระบบ
นวัตกรรม” อธิบายว่า นวัตกรรมเกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างทุนที่จับต้องกับทุนท่ีจับต้องไม่ได้ ซึ่งช่วยให้องค์การ
มีขีดความสามารถในการดูดซับข้อมูลทางนวัตกรรมเพิ่ม
สูงขึ้น และได้มีการพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ จนกระทั่ง ได้เกิด
แนวคิด ทฤษฎีนวัตกรรมในแนวเครือข่ายทางสังคม  (The 
social network theory of innovation) มี ก า ร เ ส น อ
แนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของเทคโนโลยีใน
ด้านต่าง ๆ ไปสู่สังคมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย โดยการ
ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ท าให้เกิดการแพร่กระจาย
ความรู้ในหลากหลายสาขาอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันมากขึ้น (ปริวรรต สมนึก, 2553, น. 13-14)  
 โดยความหมายของนวัตกรรมนั้น หมายถึง 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึง กระบวนการท างานใหม่  ๆ 
หรื อกระบวนการของการปรับ เปลี่ ยนโอกาส  ไปสู่
แนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่งบางครั้งไม่จ าเป็นต้องเป็นของใหม่
เสมอไป แต่อาจจะมีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปหรือ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์การได้  

โดยประเภทของนวัตกรรมสามารถแบ่งออกได้ 7 
ประเภท คือ (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2547, น. 6)  

1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) 
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นในเชิงพาณิชย์ ที่ได้รับการปรับปรุง

หรือเป็นสิ่งใหม่ในตลาด จ าเป็นต้องมีการคิดค้น และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ แบ่งได้เป็น 2 แบบ 
คือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จับต้อง
ไม่ได้ 

2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) 
เน้นวิธีการผลิตสินค้าหรือบริการในรูปแบบที่แตกต่าง
ออกไปด้วยการพัฒนาสร้ างสรรค์กระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยี 
กระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะส่งผลให้
กระบวนการการผลิตและการท างานโดยรวมให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

3 )  น วั ต ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร  ( Management 
innovation) โดยองค์การจะต้องใช้ความรู้ทางด้านการ
บริหารจัดการมาปรับปรุงระบบโครงสร้างเดิมขององค์การ 
โดยเป็นไปในลักษณะการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งท าให้
เกิดความคิดเห็นใหม่ ๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

4) นวัตกรรมการบริการ (Service innovation) 
จะเกี่ยวข้องกับการน าเสนอบริการใหม่ ที่เกิดจากการสร้าง
ขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงสิ่งเดิม เช่น การปรับปรุงลักษณะการ
ท างาน เทคโนโลยี การใช้งานหรือด้านอื่น ๆ เป็นต้น  

5 )  น วั ต ก ร ร ม รู ป แ บ บ ธุ ร กิ จ  ( Business 
innovation) จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง แนวทางการ
ด าเนินท าธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้น  

6) นวัตกรรมการตลาด (Marketing innovation) 
คือ การพัฒนาตลาดใหม่ที่มีการปรับปรุง วิธีการในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุผลิตภัณฑ์โปรโมช่ันหรือราคา  

7 )  น วั ต ก ร ร ม อ ง ค์ ก า ร  ( Organization 
innovation) คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ ตัวแบบ
รวมถึงกระบวนการให้เป็นนวัตกรรมที่ เน้นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดการ และบริหารองค์การ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารจัดการมาปรับปรุง
การบริหารภายในองค์การ 

1.2 ความส าคัญของนวัตกรรมต่อองค์การ 
ส าหรับประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในด้านการ

สร้างนวัตกรรมในองค์การ โดยนวัตกรรมมีความส าคัญต่อ
องค์การ เพราะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การให้
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

สามารถน าความรู้ ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยี และ
การสร้างสรรค์ความแตกต่าง รวมทั้งกระบวนการ วิธีการ 
มาปรับใช้ในองค์การ (Tidd et al, 2005) ในการที่จะท าให้
องค์การประสบความส าเร็จ ซึ่งจะมีหน่วยงานที่คอยดูแล 
คือ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทั้งในการบุกเบิก การส่งเสริม 
การปรับปรุง และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม การสร้างระบบ
นวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม 

2 การจัดการนวัตกรรม 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม 
การจัดการนวัตกรรมนับว่าเป็นตัวกลางในการ

ประสานความรู้ของเจ้าหน้าที่เข้าด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยการเช่ือมโยงความรู้ที่ได้จาก
ภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสิ่งใหม่ให้กับ
องค์การ โดยผลส าเร็จของการจัดการนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้
นั้นเจ้าหน้าที่ภายในองค์การต้องร่วมมือกัน ประกอบกับมี
กลไกในการท างานท่ีเป็นระบบก็จะท าให้องค์การสามารถใช้
องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม (ปรับปรุงจากศิวะนันท์ ศิว
พิทักษ์, 2554) 

2.2 ประเภทของการจัดการนวัตกรรม 
ส าหรับประเภทของการจัดการนวัตกรรมนั้น 

สามารถแบ่งออกได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ 
และสถานการณ์ในการด าเนินงานขององค์การ แต่ในที่นี้ขอ
สรุปประเภทของการจัดการนวัตกรรมไว้ 4 รูปแบบคือ 
(Shui-Yee Wong et al., 2007 และ Sayles, 2007) 

1) การจัดการนวัตกรรมเป็นการจัดการ
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ให้ความส าคัญต่อผู้ประดิษฐ์ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่เป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

2) การจัดการนวัตกรรมที่เน้นทางการ
จัดการเทคโนโลยี โดยเน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนการ
ถ่ายทอกเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การสร้างผลงานทางด้าน
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องอาศัย เงินทุน ทรัพยากร
มนุษย ์

3) การจัดการนวัตกรรมที่เน้นทางด้าน
การตลาด โดยการเช่ือมโยงกับองค์การภายนอก เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  

4) การจัดการนวัตกรรมเป็นการจัดการ
ความรู้ เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์การ รวมทั้งการเช่ือมโยง ข้ันตอนกระบวนการ
การสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆภายใน
องค์การ  

2.3 องค์ประกอบของการจัดการนวัตกรรม 
ส าหรับองค์ประกอบของการจัดการนวัตกรรม

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 
1) โครงสร้างองค์การ (Structure) ต้อง

อาศัยความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ รวมทั้งผู้บริหาร
ระดับสูง-ผู้ปฏิบัติการระดับล่าง ต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน 
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบจึงจะท าให้เกิดนวัตกรรมใน
องค์การได้ 

2) บุคลากร (People) บุคลากรต้องมี
ความรู้ความสามารถ และช่วยกันระดมความคิดสร้างสรรค์ 
จึงจะทาให้เกิดนวัตกรรมที่ดีในองค์กร 

3 )  ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( Process) โ ด ย
กระบวนการทั้งในด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้าน
การเงิน จะต้องไม่มีความซับซ้อนจนเกินไป 

4) กลยุทธ์และยุทธวิธี (Strategy) โดยใน
การแข่งขันต้องอาศัยวิธีการต่าง  ๆ  

5) เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( Information Technology/Tool) เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
เทคโนโลยีต้องทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งาน 

2.4 ความส าเร็จของการจัดการนวัตกรรม  
ความส าเร็จในการจัดการนวัตกรรมประกอบ

ปัจจัย 3 ประการ คือ 1) กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
โดยขั้นแรกคือ การสร้างสรรค์นวัตกรรม ขั้นต่อมาคือการ
แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์  และขั้นตอนการน า
นวัตกรรมไปปฏิบัติ 2) ทรัพยากรทางนวัตกรรม ในปัจจุบัน
ได้ให้ความส าคัญทางด้านทุนทางสังคม (Social Capital) 
และทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กันไป และ 3) ความส าเร็จใน
การจัดการนวัตกรรมเกิดจากความสามารถในการจัดการ
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ของผู้บริการในองค์การ โดยผู้บริหารจะต้องเข้าใจพื้นฐาน
ของแนวคิด ตั้งแต่กระบวนการการสร้างแนวคิด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างกรอบแนวคิด การทดสอบ
แนวคิด จนถึงขั้นน าไปปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ความเสี่ ยง  และความไม่แน่นอน และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการนวัตกรรมไปสู่ความส าเร็จได้ 
(Tidd et al, 2005) 

3 พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 พฤติกรรมของบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายโดยตรงใน
การที่จะสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ และการน าความคิด
เหล่านั้นมาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการท างาน
ใหม่ ๆ อย่างมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน โดยพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสามารถเช่ือมโยงกับส่วนงานต่าง ๆ ใน
กระบวนการจัดการนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ คือ (ปรับปรุง
จาก ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์, 2554) 

3.1 ความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากร (Employee 
Creativity) เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม โดยองค์การจะระดมความคิดสร้างสรรค์ใน
บุคลากร เพื่อการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับองค์การ 
นอกจากนั้นแล้ว พฤติกรรมความคิดและการท างานอย่าง
สร้างสรรค์ของบุคลากรแต่ละคนจะต้องได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากผู้น าภายในองค์การ และผลงานที่เกิด
ความคิดสร้างสรรค์นั้น สามารถน ามาปรับใช้ในองค์การได้ 
(Jung, Chow & Wu, 2006) 

3.2 ความมีนวัตกรรมของบุคลากร (Employee 
Innovativeness) เป็นปัจจัยตัวที่สองที่ส่งผลต่อการเติบโต
ขององค์การ โดยการเป็นบุคลากรขององค์การที่ด าเนินการ
ท างานแบบผสมผสาน หรือการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ
เพื่ อ เพิ่ มคุณค่ าที่ แตกต่ า งไปจากเดิมและท า ให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากร จะพิจารณาจากการ
ด าเนินการริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างแนวคิดที่ดีกว่าโดย
แตกต่างไปจากเดิม และสามารถน าความคิดใหม่ ๆเหล่านั้น
มาสร้างโอกาสในการด าเนินกิจการขององค์การต่อไป 
(Ferreira & Azevedo, 2007) 

3.3 พฤติกรรมการท างานเชิงรุก  (Proactive 
Behaviors) เป็นปัจจัยตัวที่สามที่จะส่งผลภาพรวมต่อ
องค์การ โดยที่บุคลากรพยายามที่จะแสวงหาโอกาสในการ
สร้างความเติบโตในงานเพื่อความส าเร็จในงานขององค์การ 
โดยเน้นไปที่การเป็นผู้บุกเบิก กล้าทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท างานก่อนคนอื่น ตลอดจนการสร้างความเป็นผู้น าเมื่อ
เทียบกับคู่แข่งในองค์การอื่น (Zhan Jun, 2006; Zhong 
Yang et al., 2007) 

3.4 พฤติกรรมการแสวงหาโอกาส (Opportunity 
Exploration Behaviors)  เ ป็ น ปั จ จั ย ตั ว สุ ด ท้ า ย ข อ ง
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งการแสวงหาโอกาส
มั ก เ ริ่ ม ต้ นจากการหา ช่องว่ า งขอ งการปฏิ บั ติ ง าน 
(Performance Gaps) คือ การปฏิบัติงานเท่าที่จะเป็นไปได้ 
(Potential Performance) กับ การปฏิบัติงานในสภาพจริง 
(Actual Performance)  โ ดยการที่ บุ คล ากร เริ่ ม เสาะ
แสวงหาความรู้ใหม ่ๆ วิเคราะห์หาโอกาสต่าง ๆ ในการที่จะ
มองหาวิธีการพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ (Petroski, 1992) 

4 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ส าหรับทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็น

ทฤษฎีโดยการเน้นไปที่ผู้น ากระบวนทัศน์ ใหม่  (New 
Paradigm)  ของภาวะผู้น า  (Bass, 1997,  p. 133)  โดย
กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด/กระบวน
ทัศน์ (Paradigm Shift) ไปสู่ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ (Vision) โดย
มีการกจะจายอ านาจการการด าเนินงาน การสร้างแรงจูงใจ 
การเป็นผู้น าที่มีคุณธรรม และสามารถกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มี
ความเป็นผู้น า โดยภาวะผู้น าเช่นนี้ต้องการอย่างยิ่ งใน
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
( Mosley, Pietri, & Megginson, 1996)  ทั้ ง นี้  Bass and 
Avollo (1996) ได้ท าการศึกษาพบว่าเป็นกระบวนการที่
ผู้ น ามีอิทธิพลต่อผู้ ร่ วมงานและผู้ ตาม โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงความพยายามของพนักงานให้สูงขึ้นมากกว่า
ความคาดหวัง สามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้
สูงขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภาระหน้าที่ขององค์การ 
โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้นประกอบด้วยด้านต่าง ๆ 
ดังนี้  
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4.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized 
Influence) คือ การที่ผู้น าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นที่เคารพนับถือ ศรัทธา และวางตัวดีเป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้
ตามเมื่อได้ร่วมงานกัน โดยพนักงานจะพยายามปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง โดยสิ่งที่ผู้น าต้องมีคือ ต้องมีวิ สัยทัศน์
สามารถถ่ายทอดให้กับพนักงานได้ ผู้น ามีความสม่ าเสมอ 
สามารถควบคุมตนเองได้ภายใต้สถานการณ์ที่วิกฤติ ผู้น า
จะต้องท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และมองเป้าหมายหลักคือ การท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  

4.2 ก า ร ส ร้ า ง แ ร งบั น ด า ล ใ จ  ( Inspiration 
Motivation) คือ การที่ผู้น าประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง 
สร้างแรงจูงใจ/บันดาลใจให้กับพนักงานองค์การ มีการ
แสดงออกอย่างกระตือรือร้นในการสร้างเจตคติที่ดี มองโลก
ในแง่บวก สามารถอุทิศตนในการท างาน หรือผูกพันธ์กับ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยผู้น าจะต้องแสดงความ
เชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
 4.3 ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ท า ง ปั ญ ญ า  ( Intellectual 
Stimulation) คือ การที่ผู้น าสามารถกระตุ้นให้พนักงาน
ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นภายในองค์การ โดยหา
แนวทางใหม่ ๆมาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิด
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีการตั้งข้อสัณนิฐาน 
การเปลี่ยนวิธีการมองปัญหา และการเผชิญปัญหาแบบเก่า
ด้วยวิธีการใหม่ ๆ สามารถกระตุ้น/จูงใจให้พนักงานมี
ความคิด/วิธีการใหม่ ๆ ในการที่จะแก้ไขปัญหาที่แตกต่างไป
จากเดิม และผู้น าต้องท าให้พนักงานรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมี
ความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีในการที่จะแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 
 4.4 ก า ร ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น ปั จ เ จกบุ คคล 
(Individualized Consideration) คือ การที่ผู้น าเอาใจใส่
ดูแลพนักงานเป็นรายคน ท าให้พนักงานเหล่านั้นรู้สึกว่ามี
ความส าคัญและมีคุณค่า ผู้น าจะต้องเป็นที่ปรึกษาเพื่อการ
พัฒนาพนักงาน โดยผู้น าจะต้องพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให้สูงขึ้น นอกจากน้ันแล้วยังเปิดโอกาสให้พนักงาน
สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สามารถสร้างนวัตกรรม และมา
ปรับใช้ภายในองค์การของตนเองได้ 

5 บรรยากาศการสร้างนวัตกรรม 
 ส าหรับบรรยากาศในการท างาน (Organization 
Climate)  มีนักวิชาการหลายคนที่ ให้ความสนใจด้าน
สภาพแวดล้อมการท างานและทัศนคติในการท างานของ
พนักงาน โดยได้นิยามความหมายไว้ว่า การที่พนักงาน
พิจารณาว่าองค์การจะปฏิบัติหรือมีวิธีการจัดการต่อตน
อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารขององค์การนั้น ๆ (Roderic, 
2007)   โดยมองว่ าผู้ บริหารมีอ านาจในการก าหนด
บรรยากาศในการท างาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าการที่พนักงานมี
พฤติกรรมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมากน้อยเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่จะเอื้ออ านวยต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรม โดย De Dreu and Wast (2001) และ De Jong 
(2007) ได้มีหลักการส าหรับบรรยากาศการสร้างสรรค์
นวัตกรรม โดยประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี ้

5.1 ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม 
(Participative Safety) พนักงานในองค์การสามารถที่จะ
รับรู้ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดย De Dreu and 
west (2001) กล่าวว่า ความปลอดภัยในการมีส่วนร่วมนั้น
เปรียบเสมือนบรรยากาศของการสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่ง
ต้องให้ความส าคัญต่อพนักงานว่าควรรู้สึกมีความปลอดภัย 
โดยพนักงานไม่ได้รับการต าหนิติเตียนหรือถูกลงโทษ ใน
กรณีที่พนักงานมีความคิดใหม่ ๆหรืออาจจะกระท าผิดพลาด
ไป 

5.2 ความพยายามเพื่อความเป็นเลิศ (Striving 
for Excellence) คือ ความพยายามที่อยู่ในตัวของพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการท างาน ซึ่งได้รับการ
วิจารย์และปรับปรุงจากผลการปฏิบัติงานในทางบวกอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้การสร้างสรรค์นวัตกรรม ระบบควบคุมการ
ประเมินผล การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แนว
ทางการวิเคราะห์ในการประเมินคุณภาพการปฏิบัตงิาน การ
ให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน การตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “ความตระหนักที่มีต่อการเพิ่มคุณภาพ
ของการปฏิบัติงาน” (West & Farr, 1990, p. 314) 

5.3 การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (Support 
for Innovation) คือ การสนับสนุนในความพยายามที่จะ
แนะน าวิธีการ หรือความคิดใหม่ ๆที่ได้รับการปรับปรุงมาใช้
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ในการท างาน (West & Farr, 1990, p. 315) ตัวอย่างดัง
หลาย ๆ กรณี เช่น การที่พนักงานได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ในการท างานแต่ไม่ได้ค่อยได้รับการ
สนับสนุนด้านเวลาและงบประมาณ โดยการการสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมนั้น มีหลายรูปแบบ เช่น การร่วมมือใน
กลุ่มและการร่วมมือระหว่างบุคคลในการสร้างสรรค์และ
การใช้ความคิดใหม่ ๆ นอกจากนั้นแล้วยังมีผลงานวิจัยระบุ
ว่า องค์การที่มีบรรยายกาศในการสร้างงสรรค์นวัตกรรมจะ
เป็นองค์การแบบเปิด พนักงานมีความกล้าในการที่จะเผชิญ
กับความเสี่ยง และพนักงานมีความเป็นอิสระสูงในการ
ท างาน สามารถท่ีจะแสดงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ได้และ
ยังมีความสุขในการท างาน 

 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดเพชรบุรี มีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยแบบไม่

ทดลอง  โดย เป็นประ เภทการวิ จั ย เ ชิ งส า รวจแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross Section Study) เพื่อหาความเป็นเหตุ
เป็นผล 

ประชากรในการวิจัย 
ประชากร(Population) ที่ใช้ศึกษาคือ เจ้าหน้าที่

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีประชากรทั้งสิ้น 
272 ราย โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล โ ด ย ก า ร ใ ช้ แ บ บ ส อบ ถ า ม 
(Questionnaire)  ที่ผู้ วิจัยได้สร้ างขึ้นโดยลักษณะของ
แบบสอบถามจะเป็นแบบค าถามทั้งแบบปลายเปิดและ
ปลายปิด 
 การทดสอบแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องมือท่ีใช้ดังนี ้

1) น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 
ท่าน ได้ท าการตรวจทานความถูกต้องและตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

2) ปรั บปรุ ง และแก้ ไ ขต ามค า แนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3) น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแลว้ไปท าการ
ทดสอบ (Pre-Test) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย 
แล้วน ามาปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อให้สอดคล้องและง่าย
ต่อผู้ตอบจากการทดสอบได้ค่าระดับความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient 
Alpha) ของ Cronbach’s Alpha ซึ่งมีค่าระดับความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามทั้งชุด เท่ากับ 0.918 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
การวิ เคราะห์ข้อมูล เ ชิงปริมาณใช้สถิติ เ ชิ ง

พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและการกระจาย
ของข้อมูล โดยน าเสนอในรูปของตารางค่าร้อยละและการ
บรรยายประกอบ โดยการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย คือ ปัจจัยการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้าง
แรงบัลดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล  ความปลอดภัยในการมีส่วนร่วม  ความ
พยายามเพื่อความเป็นเลิศ และการสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 187 คน (คิดเป็นร้อยละ 68.80) มีอายุระหวา่ง 
41-45 ปี (คิดเป็นร้อยละ 26.50) เมื่อพิจารณาถึงระดับ
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 79.00) สถานภาพของ
ต าแหน่งงานด ารงต าแหน่งบัญชีและการเงิน (คิดเป็นร้อยละ 
36.80) และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16-20 ปี (คิดเป็น
ร้อยละ 23.20) 

2. ผลการทดสอบสมมุติฐานเพื่อวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดเพชรบุรี โดยน าเสนอในปัจจัยการมีอิทธิพลอย่างมี
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อุดมการณ์ การสร้างแรงบัลดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ความปลอดภัยในการมี
ส่วนร่วม ความพยายามเพื่อความเป็นเลิศ และการสนับสนนุ
การสร้างนวัตกรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

เพชรบุรี สามารถน ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปร
ดังกล่าว โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 
(Logistic Regression Analysis) ซึ่งผลของการวิเคราะห์ มี
ดังนี้

 
ตารางที่ 1 ตัวแปรที่มีผลต่อสมการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร 
 ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
ระยะการปฏิบัติงาน X5 3.742 1.720 4.731 1 0.030 42.164 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ X6 -1.915 1.079 3.150 1 0.076 0.147 
ความปลอดภัยจากการมีส่วนร่วม X10 -3.286 1.475 4.951 1 0.026 0.038 
 Constant 76.519 62710.25 0.000 1 1.000 1.704 

ทั้งนี้ตัวแปรดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาเขียน
เป็นสมการ Logistic Regression ได้ดังนี้ 

Creative Y1 = 76.52+3.74X5-1.92X6-3.28X10 
 
เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1 ปัจจัยด้านความคิด

สร้างสรรค์ของบุคลากร พบว่า 
ตั ว แปรด้ า นอายุ พบว่ า เ จ้ า หน้ าที่ สหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี มี
โอกาสที่จะมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมมากกว่า

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ ที่มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี เท่ากับ 42.16 
เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตัวแปรการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ส่งผลท าให้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรฯ มีความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคลากร เท่ากับ 0.147 เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.10 

ตัวแปรความปลอดภัยจากการมีส่วนร่วมส่งผลท า
ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรฯ มีความปลอดภัยจากการมี
ส่วนร่วม เท่ากับ 0.380 เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

 
ตารางที่ 2 ตัวแปรที่มีผลต่อสมการพยากรณ์พฤติกรรมการท างานเชิงรุก 
 ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
การกระตุ้นทางปัญญา X8 -1.985 0.968 4.205 1 0.040 0.137 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล X9 1.120 0.698 2.575 1 0.090 3.063 

ความปลอดภัยในการมีส่วนร่วม X10 -1.688 1.230 1.882 1 0.100 0.185 
 Constant -21.766 61376.46 0.000 1 1.000 0.000 

ทั้งนี้ตัวแปรดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาเขียน
เป็นสมการ Logistic Regression ได้ดังนี ้

Behavior Y2 = -21.77-1.99X8+1.12X9-1.69X10 
   

 เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรม
การท างานเชิงรุก พบว่า 
  ตั วแปรการกระตุ้ นทางปัญญาส่ งผลท า ให้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีพฤติกรรมการท างานเชิงรุก เท่ากับ 
0.137 เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  ตัวแปรการค านึงถึงความเป็นปัจเจกชนพบส่งผล
ท าให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีพฤติกรรมการท างานเชิงรุก 
เท่ากับ 3.06 เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 

  ตัวแปรความปลอดภัยในการมีส่วนร่วมส่งผลท า
ใหเ้จ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ มีพฤติกรรมการท างานเชิงรุก เท่ากับ  
0.185 เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10  

 
ตารางที่ 3 ตัวแปรที่มีผลต่อสมการพยากรณ์ความมีนวัตกรรมของบุคลากร 
 ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
อาย ุ X2 2.764 1.492 3.431 1 0.064 15.867 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ X6 -1.147 0.506 5.137 1 0.023 0.318 
การกระตุ้นทางปัญญา X8 -3.987 1.647 5.836 1 0.016 0.019 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล X9 -0.947 0.414 5.222 1 0.022 0.388 
 Constant 1.211 61883.98 0.000 1 1.000 3.357 

 
 ทั้งนีต้ัวแปรดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาเขียน
เป็นสมการ Logistic Regression ได้ดังนี ้
Innovation Y3 = 1.21+2.76X2-1.15Xx6-3.99X8-0.95X9 

 
เมื่ อพิจารณาจากตารางที่  3 ปัจจัยความมี

นวัตกรรมของบุคลากร พบว่า   
  ตัวแปรด้านอายุพบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯที่มีอายุ
ระหว่าง 25-30 ปี มีโอกาสที่จะมีนวัตกรรมของบุคลากรได้
มากกว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ท่ีมีอายุต่ ากว่า 25 ปี เท่ากับ 
15.87 เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 

  ตัวแปรการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ส่งผลท าให้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีนวัตกรรมของบุคลากรเท่ากับ 0.318 
เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ตั วแปรการกระตุ้ นทางปัญญาส่ งผลท า ใ ห้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีนวัตกรรมของบุคลากรเท่ากับ 0.019 
เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ตัวแปรการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลส่งผล
ท าให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีนวัตกรรมของบุคลากรเท่ากับ 
เท่ากับ 0.388 เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 
ตารางที่ 4 ตัวแปรที่มีผลต่อสมการพยากรณ์พฤติกรรมการแสวงหาโอกาส 
 ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
อาย ุ X2 -3.455 1.650 4.387 1 0.036 0.320 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ X6 -1.770 .670 6.974 1 0.008 0.171 
การสร้างแรงบันดาลใจ X7 2.267 0.930 5.935 1 0.015 9.649 
การกระตุ้นทางปัญญา X8 4.052 1.029 15.50 1 0.000 57.520 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล X9 -1.868 0.522 12.819 1 0.000 0.154 
ความปลอดภัยในการมีส่วนร่วม X10 1.736 1.023 2.878 1 0.090 5.673 
 Constant -9.715 61909.80 0.000 1 1.000 0.000 

 ทั้งนีต้ัวแปรดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาเขียน
เป็นสมการ Logistic Regression ได้ดังนี ้

Opportunity Y4 =-9.72-3.46X2-1.77X6+2.27X7+4.05X8-
1.87X9+1.74X10 
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เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4 ปัจจัยพฤติกรรมการ
แสวงหาโอกาส พบว่า   

ตัวแปรอายุพบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯที่มีอายุ
ระหว่าง 46-55 ปี มีพฤติกรรมการแสวงหาโอกาสได้
มากกว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ท่ีมีอายุต่ ากว่า 25 ปี เท่ากับ 
0.32 เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตัวแปรการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ส่งผลท าให้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีพฤติกรรมการแสวงหาโอกาสเท่ากับ 
0.17 เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  ตัวแปรการสร้างแรงบันดาลใจส่งผลท าให้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีพฤติกรรมการแสวงหาโอกาส เท่ากับ 
9.65 เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ตัวแปรการกระตุ้นทางปัญญาของบุคลากรส่งผล
ท าให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีพฤติกรรมการแสวงหาโอกาส 
เท่ากับ 57.52 เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
  ตัวแปรการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลส่งผล
ท าให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีพฤติกรรมการแสวงหาโอกาส 
เท่ากับ เท่ากับ 0.15 เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
  ตัวแปรความปลอดภัยในการมีส่วนร่วมส่งผลท า
ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีพฤติกรรมการแสวงหาโอกาส 
เท่ากับ 5.67 เท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 
 
การอภิปรายผล 
 ส าหรับผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี อภิปรายผลได้ดังนี้  
 จากการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) ผล
การศึกษาพบว่า ด้านความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร มี 3 
ปัจจัย คือ ระยะการปฏิบัติงาน (ปัจจัยส่วนบุคคล) การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง) และ
ความปลอดภัยจากการมีส่วนร่วม (บรรยากาศในการสร้าง
นวัตกรรม) ด้านพฤติกรรมการท างานเชิงรุก มี 3 ปัจจัย คือ 
การกระตุ้นทางปัญญา (ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง) การ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง) 
และความปลอดภัยในการมีส่วนร่วม (บรรยากาศในการ

สร้างนวัตกรรม) ด้านความมีนวัตกรรมของบุคลากร มี 4 
ปัจจัย คือ อายุ (ปัจจัยส่วนบุคคล) การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล (ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง) และด้าน
พฤติกรรมการแสวงหาโอกาส มี 6 ปัจจัย คือ อายุ (ปัจจัย
ส่วนบุคคล) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล(ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง)  และความ
ปลอดภัยในการมีส่วนร่วม  (บรรยากาศในการสร้าง
นวัตกรรม ) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรในจังหวัด
เพชรบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05 และ 
0.10 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้
เห็นว่าตัวแปรทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ในทางบวกต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี 
  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

1 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในบริบทของ
สหกรณ์เท่านั้น โดยศึกษาเฉพาะสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดเพชรบุรี โดยมิได้ศึกษาพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกสหกรณ์ 
ดังนั้นหากจะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกสหกรณ์ควรจะเก็บ
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ทุกประเภท เช่น สหกรณ์ออม
ทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หรือสหกรณ์ร้านค้า เป็นต้น 

2. ควรน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้การพัฒนา
ส่งเสริมพฤติกรรมของบุคลากรในสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ
การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการแสวงหาโอกาส ซึ่งสหกรณ์ควรจะมี
แนวทางการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีทักษะการคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผ่านแนวทางต่าง ๆ 
อาทิเช่น การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจัด
กระบวนการบริหารจัดการให้มีเหมาะสมทันสมัย ยืดหยุ่น 
เพียงพอที่จะช่วยให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
พัฒนาความคิดใหม่ ๆ รวมถึงปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์
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ของบุคลากรที่ควรสนับสนุนผ่านการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
(Group Learning) และการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) เป็นต้น 

3. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น 
ตัวแปรความมีระเบียบวินัย ตัวแปรความผูกพันต่อองค์กร 

หรือตัวแปรการมอบอ านาจการตัดสินใจ เป็นต้น เพื่อมา
ศึกษาค้นหาอิทธิพลกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ซึ่งอาจจะได้ผลสรุปที่มีความน่าสนใจ
มากขึ้น เนื่องจากตัวแปรดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
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A Comparison of Partial Knowledge Scoring Method Quality:  
A Development of Modified Number Right–Elimination Scoring Method 

 
ณัฐภรณ์ เลขะวัฒนพงษ์1  

Natthaporn Lekhawatthanapong  
natthaporncu@gmail.com 

ศิริเดช สุชีวะ2  
Siridej Sujiva 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก และเปรียบเทียบ
ความยาก อ านาจจ าแนกของข้อสอบ ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบ ความเที่ยงของแบบสอบ ฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบ 
และความแม่นย าในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบที่ได้จากวิธีประยุกต์คูมบ์ วิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก และวิธีประยุกต์ตัด
ตัวลวง-เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก ตัวอย่างวิจัยเป็นนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1,251 คน ใน
โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ เป็นแบบสอบ
หลายตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบ 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือกอย่างละ 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลความยาก อ านาจจ าแนก
ของข้อสอบ และฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบโดยใช้โปรแกรม IRTPRO 4 Student วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้
โปรแกรม Mplus วิเคราะห์ความเที่ยงโดยใช้โปรแกรม SPSS และเปรียบเทียบความแตกต่างของความเที่ยงโดยใช้ Feldt test 

ผลการวิจัย พบว่า (1) วิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนที่ต่างกันส่งผลให้ความยากของข้อสอบแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวิธีประยุกต์ของคูมบ์มีค่าความยากสูงสุด นอกจากนี้ วิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนและจ านวน
ตัวเลือกที่ต่างกันส่งผลต่ออ านาจจ าแนกของข้อสอบแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวิธีประยุกต์คูมบ์มีค่า
อ านาจจ าแนกสูงสุด ส่วนวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกและวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกมีค่าอ านาจจ าแนกไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (2) วิธีประยุกต์คูมบ์และวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัว เมื่อข้อสอบมี 4 และ 5 ตัวเลือก มีความตรง
เชิงโครงสร้าง ส่วนวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 5 ตัวเลือกมีความตรงเชิงโครงสร้างแต่ 4 ตัวเลือกไม่มีความตรงเชิง
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โครงสร้าง (3) ความเที่ยงของทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก ไม่แตกต่างกัน โดยวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก 
เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกมีค่าความเที่ยงสูงที่สุด (4) วิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 5 ตัวเลือกให้สารสนเทศสูงที่สุดในช่วง
ระดับความสามารถต่ า วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกให้สารสนเทศสูงที่สุดในช่วงระดับความสามารถ
ปานกลางและทั้ง 3 วิธีให้สารสนเทศใกล้เคียงกันในช่วงระดับความสามารถสูง วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 4 
ตัวเลือกมีความแม่นย าในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบสูงสุด และ (5) วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 4 
ตัวเลือกมีคุณภาพสูงที่สุด รองลงมา คือ วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 5 ตัวเลือก  

ค าส าคัญ:  วิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วน, วิธีประยุกต์ของคูมบ์ วิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก 
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Abstract 
The purposes of this research were to develop a modified number right–elimination scoring method; and 

to compare difficulty index, discriminant index, construct validity, reliability coefficient, test information function, 
and accuracy in estimating examinees’ ability among using the modified Coomb’s method, the number right–
elimination method (NRE), and the modified number right–elimination method (M-NRE) with 4 choices and 5 
choices. Research subjects were 1,251 tenth grade students from secondary schools in Bangkok.  Research 
instrument was covalent bond tests with 40 multiple-choice items comprising 20 items for 4 choices and 
20 items for 5 choices. Data analysis was conducted by using the following programs: IRTPRO 4 Student for 
analyzing difficulty index, discriminant index and test information function; Mplus for analyzing construct 
validity; and SPSS for analyzing reliability coefficient which was then compared by using the Feldt test.  
 Research results revealed that (1) different scoring methods result in different difficulty index of the test 
at the .05 level of statistical significance. The modified Coomb’s method yielded the highest difficulty index. In 
addition, partial knowledge scoring method and number of choices affect different discriminant index at the .05 
level of statistical significance. The discriminant index of the modified Coomb’s method was the highest, while 
there was no statistically significant difference between the NRE method and the M-NRE method; (2) The modified 
Coomb’s method, the M-NRE method with 4 choices and 5 choices and the NRE method with 5 choices had 
construct validity, whereas the NRE method with 4 choices had no construct validity; (3) Among the 3 methods, 
there was no difference in reliability when the test had 4-5 choices. However, the M-NRE method with 4 choices 
had the highest reliability; (4) The NRE method with 5 choices had the highest information function in low ability 
group.  The M-NRE method with 4 choices had the highest information function in moderate ability group, and all 
of the 3 methods had close information function in high ability group. The M-NRE method with 4 choices had the 
highest accuracy in estimating examinees’ ability, and (5) The M-NRE method with 4 choices had the highest quality 
followed by the M-NRE method with 5 choices.  
Keywords: Partial Knowledge Scoring Method, Modified Coomb’s Scoring Method, Number Right-Elimination  
   Scoring Method, Modified Number Right-Elimination Scoring Method 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีบทบาทมาก
ในปัจจุบัน คือ การใช้แบบสอบหลายตัวเลือก ส าหรับการวัด
ความรู้ความสามารถและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
(Chang, Lin, & Lin, 2007; รัตนา ไชยตรี, 2546) โดยแบบสอบ
หลายตัวเลือกมีความสะดวกในการน าไปใช้หลายประการ เช่น 
วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายและครอบคลุมเนื้อหา มี
ความเป็นปรนัยในการตรวจให้คะแนน ใช้เวลาในการตรวจน้อย 
สามารถน าผลการตอบไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ เหมาะ
ส าหรับการสอบที่มีผู้สอบจ านวนมาก เป็นต้น (โชติกา ภาษีผล 
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และกมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2558) 

อย่างไรก็ตาม แบบสอบหลายตัวเลือกก็มีจุดอ่อนหลายประการ
เช่นกัน เช่น ข้อสอบออกยาก ใช้เวลาในการออกข้อสอบนาน 
ไม่สามารถวัดความคิดสร้างสรรค์ได้ ผู้สอบมีโอกาสในการเดา
ค าตอบได้ ซึ่งจะท าให้คะแนนท่ีได้ไม่สะท้อนความสามารถท่ี
แท้จริงของผู้เรียนและไม่สามารถให้สารสนเทศเพียงพอที่
จ าแนกผู้เรียนที่มีความรู้จริง มีความรู้บางส่วน หรือไม่มีความรู้ 
(เอมอร จังศิริพรปกรณ์, 2545b) จากข้อจ ากัดของแบบสอบ
หลายตัวเลือก ดังกล่าว จึงมีนักวิชาการได้ศึกษาวิธีการ
แก้ปัญหาการเดาค าตอบของผู้สอบและการให้สารสนเทศใน
การจ าแนกผู้เรียน โดยใช้วิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วน 
(Partial Knowledge) (โชติกา ภาษีผล, 2554) ดังนั้น จึงเป็น
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ที่มาของการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนว่า
วิธีใดมีคุณภาพมากกว่ากัน วิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนใน
ปัจจุบันมีหลายวิธี  ซึ่ งในงานวิจัยนี้ผู้ วิจัยสนใจศึกษาวิธี
ประยุกต์คูมบ์  วิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกและวิธีประยุกต์ตัดตัว
ลวง-เลือกตัวถูก  

วิธีประยุกต์คูมบ์เป็นวิธีที่พัฒนามาจากวิธีให้คะแนน
แบบคูมบ์ดั้งเดิม เป็นวิธีที่ค่าอ านาจจ าแนกเฉลี่ย ฟังก์ชัน
สารสนเทศของแบบสอบ ประสิทธิภาพสัมพัทธ์เฉลี่ยของแบบ
สอบ ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์และมีคุณภาพสูงสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีอ่ืน ๆ (สุพจน์ เกิดสุวรรณ์, 2545; เอมอร จัง
ศิริพรปกรณ์, 2545a) แต่วิธีประยุกต์การให้คะแนนของคูมบ์
เป็นวิธีที่ท าให้นักเรียนมีความสับสนและไม่สอดคล้องกับความ
เป็นจริง เนื่องจากวิธีนี้เป็นการประเมินความสามารถในการ
ตอบข้อผิดซึ่งขัดแย้งกับในความเป็นจริงที่ผู้เรียนควรจะถูกฝึก
ให้แก้ปัญหาเพื่อหาค าตอบที่ถูกมากกว่า (Lau, Lau, Hong, & 
Usop, 2014)   

วิ ธี ตั ดตั วลวง– เลื อกตั วถู ก  (Number right 
elimination: NRE) วิธีนี้เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
กลยุทธ์ในการท าข้อสอบ และส่งเสริมให้นักเรียนแก้ปัญหาเพื่อ
หาค าตอบที่ถูกต้อง นอกจากนี ้จากงานวิจัย พบว่า วิธีนี้มีความ
เที่ยงสูง มีโอกาสในการเดาน้อย ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการวัดต่ ากว่าวิธีอื่น ๆ และมีประสิทธิภาพในการประมาณ
ค่าความสามารถของผู้เรียนมากกว่าวิธีการตัดตัวลวงและวิธี
ประเพณีนิยม  สามารถวัดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนได้และ
สามารถจ าแนกผู้เรียนที่มีความรู้สมบูรณ์ มีความรู้บางส่วน ไม่
มีความรู้  มีความรู้คลาดเคลื่อนบางส่วน และมีความรู้
คลาดเคลื่อนทั้งหมดได้  (Lau, Lau, Hong, & Usop, 2011; 
2014)  อย่างไรก็ตาม วิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก จะมีคะแนนอยู่
ในช่วงติดลบ ซึ่งเกิดจากการถูกหัก -3 คะแนน จากการตัดตัว
ถูกออกโดยเข้าใจว่าเป็นตัวลวง  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าไม่เหมาะสม 
เนื่องจากข้อที่ได้คะแนนติดลบอาจจะถูกน าไปหักกับคะแนนใน
ข้ออื่น ๆ ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคะแนนรวมได้ (สุพจน์ เกิด
สุวรรณ์, 2545; เอมอร จังศิริพรปกรณ์, 2545a) ท าให้ไม่ได้
สารสนเทศที่สะท้อนความรู้ที่แท้จริงของผู้เรียนและไม่สามารถ
จ าแนกผู้เรียนได้  ผู้วิจัยจึงพัฒนาวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก 
(NRE) ของ Lau, Lau, Hong, & Usop (2011) โดยการปรับ

ไม่ให้คะแนนมีค่าติดลบจากการตัดตัวถูกโดยเข้าใจว่าเป็นตัว
ลวง ซึ่งเรียกว่า วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก 

วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูกเป็นวิธีการให้
คะแนนที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก (NRE) 
ของ Lau, Lau, Hong, & Usop (2014)  วิ ธี การตอบจะ
เหมือนกับวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกแต่จะมีวิธีการให้คะแนน
แตกต่างกันโดยวิธีนี้มีการปรับไม่ให้คะแนนมีค่าติดลบโดยมี
การให้คะแนนแบบเสริมแรง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการให้
คะแนนแบบลงโทษ จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
คุณภาพของวิธีการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนท้ัง 3 วิธี 
โดยวัดคุณภาพจากความยากและอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบ ความเที่ยงของแบบสอบ 
ฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบ และความแม่นย าในการ
ประมาณค่าความสามารถของผู้สอบที่ได้จากวิธีประยุกต์คูมบ์ 
วิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก และวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัว 
เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วน
ทั้ง 3 วิธี 

นอกจากนี้  จ านวนตัวเลือกในแบบสอบหลาย
ตัวเลือกก็มีผลต่อคุณภาพของแบบสอบและความสามารถใน
การจ าแนกผู้เรียนได้ (Nitko, 2004) ซึ่งโดยทั่วไปแบบสอบ
หลายตัวเลือกจะมี 3, 4 และ 5 ตัวเลือก (McMillan, 2014) ซึ่ง
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับจ านวนตัวเลือก พบว่า งานวิจัย
ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้แบบสอบที่มีจ านวน 4 ตัวเลือกและ 5 
ตัวเลือกในการวัดผลการเรียนรู้ (Rodriguez, 2005) การเพิ่ม
จ านวนตัวเลือกมากขึ้นจะสามารถแก้ปัญหาการเดาค าตอบของ
ผู้สอบได้ ดังนั้น ถ้าใช้ข้อสอบที่มี 3 ตัวเลือกจะสามารถเดา
ค าตอบได้ง่ายและท าให้ความยากและอ านาจจ าแนกลดลง 
(MacCann, 2004; Rodriguez, 2005; รณิดา เชยชุ่ม, 2551; 
อานภุาพ เลขะกุล, 2559) ซึ่งจะส่งผลต่อการวัดผลการเรียนรู้ที่
ไม่แม่นย า และแบบสอบที่มี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (วารุณี ปิต
ธวัชชัย, 2514) แต่ในงานวิจัยดังกล่าวไม่ได้ศึกษาการให้คะแนน
ความรู้บางส่วน และจากการศึกษางานวิจัยยังไม่ค่อยมีผู้ที่
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนที่มีจ านวน
ตัวเลือกต่างกัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทั้ง 2 ตัวแปรนี้ ซึ่งวิธีการ
ให้คะแนนความรู้บางส่วนเป็นวิธีที่แก้ปัญหาในด้านการเดา
ค าตอบของผู้สอบและการให้สารสนเทศในการจ าแนกผู้เรียน 
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ส่วนการเพิ่มจ านวนตัวเลือกก็สามารถลดโอกาสในการเดาได้ 
(MacCann, 2004) สามารถให้ข้อมูลในการวินิจฉัยความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนได้  (Rodriguez, 2005) และสามารถระบุ
ความสามารถของผู้สอบได้ (Bahrami, 2011) ดังนั้น ถ้าน า
วิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนกับจ านวนตัวเลือกมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกันน่าจะสามารถแก้ปัญหาของการใช้แบบสอบ
หลายตัวเลือกได้อย่างสมบูรณ์และสามารถใช้แบบสอบหลาย
ตัวเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อพัฒนาวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนวิธี
ประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความยากและอ านาจจ าแนกของ
ข้อสอบที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 
ตัวเลือก 

3.  เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบ
สอบที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก 

4.  เพื่อเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบที่ได้จาก
ทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก 

5.  เพื่อเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบ
ที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก 

6.  เพื่อเปรียบเทียบความแม่นย าในการประมาณค่า
ความสามารถของผู้สอบที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 
ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก 
 
นิยามศัพท์ 

1. วิธีการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วน หมายถึง 
การให้คะแนนที่ใกล้เคียงกับความสามารถที่แท้จริงของผู้ตอบ 
ซึ่งในงานวิจัยนี้ศึกษาวิธีการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วน 3 
วิธี ได้แก่ วิธีประยุกต์คูมบ์ (Modified Coombs) วิธีตัดตัว
ลวง-เลือกตัวถูก (NRE) และวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก 
(M-NRE) 

2. วิธีประยุกต์ของคูมบ์ (The modified Coomb’s 
method) เป็นวิธีที่มีค าตอบถูกเพียงค าตอบเดียว โดยให้ผู้สอบ
ตัดตัวลวงที่ไม่ใช่ค าตอบถูกออกไปให้มากที่สุด มีสูตรการให้
คะแนน ดังนี้ 

 
X =  nC   (เอมอร จังศิริพรปกรณ์, 2545a) 

เมื่อ X  คือ  คะแนนที่ได้จากการตอบข้อสอบ 1 ข้อ  
 n  คือ จ านวนตัวลวงที่ถูกตัดออก 
 C คือ ค่าความถูกต้องของการตัดตัวลวง ซึ่งมี 2 ค่า ดังนี้  
   C = 1  เมื่อไม่มีตัวเลือกถูกอยู่ในตัวลวงที่ตัดออก 
   C = 0  เมื่อมีตัวเลือกถูกอยู่ในตัวลวงที่ตัดออก  
 

ตาราง 1 การให้คะแนนวิธีประยุกต์ของคูมบ์ เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือก  

รูปแบบการ
ตอบ 

จ านวน
ตัวเลือกที่
ผู้สอบเลือก 

ลักษณะ
การตอบ 

จ านวนตัวเลือกที่เลือกถูกตรงกับค าตอบ คะแนน 

1 3 FFF ตัดตัวลวงตรงกับจ านวนตัวลวงในข้อนั้น 3 ตัว 3 
2 2 FF ตัดตัวลวงตรงกับจ านวนตัวลวงในข้อนั้น 2 ตัว 2 
3 1 F ตัดตัวลวงตรงกับจ านวนตัวลวงในข้อนั้น 1 ตัว 1 
4 3 TFF ตัดตัวลวงตรงกับจ านวนตัวลวงในข้อนั้น 2 ตัว 0 
5 2 TF ตัดตัวลวงตรงกับจ านวนตัวลวงในข้อนั้น 1 ตัว 0 
6 1 T ตัดตัวลวงไม่ตรงกับจ านวนตัวลวงในข้อนั้น 0 

หมายเหตุ  F คือ ตัวเลือกที่เป็นตัวลวง , T คือ ตัวเลือกที่เป็นตัวถูก  (โชติกา ภาษีผล, 2554)
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3. วิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก (The number right 
elimination testing: NRET) เป็นวิธีที่ผสมผสานระหว่าง
วิธีการตัดตัวลวงของคูมบ์ และวิธีประเพณีนิยม โดยให้ผู้สอบ
ตัดตัวลวงที่แน่ใจว่าไม่ใช่ค าตอบออก เลือก 1 ตัวเลือกที่เป็น
ค าตอบที่ถูกต้อง โดยตัวลวงที่ไม่แน่ใจให้ตอบ “ไม่แน่ใจ”  ถ้า
ตัดตัวลวงถูก 1 ตัว จะได้ 1 คะแนน ซึ่งตัวลวงทั้งหมดจะมี k-1 
ตัว เมื่อ k เป็นจ านวนตัวเลือก ซึ่งเป็นไปตามหลักการการให้
คะแนนของคูมบ์ ถ้าเลือกค าตอบถูกต้อง จะได้ 1 คะแนน ซึ่ง

เป็นไปตามหลักการการให้คะแนนแบบประเพณีนิยม ถ้าตัดตัว
ถูกโดยเข้าใจว่าเป็นตัวลวงจะถูกหักคะแนน –(k-1) เมื่อ k เป็น
จ านวนตัวเลือก ซึ่งเป็นไปตามหลักการการให้คะแนนของคูมบ์ 
แต่ถ้าไม่แน่ใจให้เลือกตอบ “ไม่แน่ใจ” จะได้ 0 คะแนน การที่
มีตัวเลือกไม่แน่ใจ เพื่อเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการพิจารณา
เลือกค าตอบและหลีกเลี่ยงการเดาของนักเรียน รายละเอียด
การให้คะแนน มีดังนี้

 
1) เลือกค าตอบที่ถูกต้อง      จะได้ 1 คะแนน  
2) ตัดตัวลวงถูกต้อง 1 ตัว      จะได้ 1 คะแนน 
3) ถ้าตัดตัวถูกออกโดยเข้าใจว่าเป็นตัวลวง    จะถูกหัก –(k-1) คะแนน  
4) ถ้าตอบ “ไม่แน่ใจ”      จะได้ 0 คะแนน   

 
ตาราง 2 การให้คะแนนแบบตัดตัวลวง – เลือกตัว เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือก   

รูปแบบการ
ตอบ 

ลักษณะการตอบและการตรวจให้คะแนน 
คะแนน
รวม 

จ านวน 
ตัวลวงที่ตัด 

คะแนนที่
ได้ 

ตัวถูก 
คะแนน
ที่ได้ 

จ านวนตัวเลือกที่ไม่
แน่ใจ 

คะแนนที่
ได้ 

1 3 3 เลือก 1 0 0 4 
2 2 2 เลือก 1 1 0 3 
3 1 1 เลือก 1 2 0 2 
4 0 0 เลือก 1 3 0 1 
5 3 3 ตัด -3 0 0 0 
6 2 2 ตัด -3 1 0 -1 
7 1 1 ตัด -3 2 0 -2 
8 0 0 ตัด -3 3 0 -3 
9 3 3 ไม่แน่ใจ 0 0 0 3 
10 2 2 ไม่แน่ใจ 0 1 0 2 
11 1 1 ไม่แน่ใจ 0 2 0 1 
12 0 0 ไม่แน่ใจ 0 3 0 0 

(Lau, Lau, Hong, & Usop, 2014) 
 

4. วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก (modified 
number right–elimination method : M-NRE) เป็นวิธีการ
ให้คะแนนที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากวิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก ของ 
Lau, Lau, Hong, & Usop (2014) วิธีการตอบจะเหมือนกับวิธี
ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก นั่นคือ ให้ผู้สอบตัดตัวลวงที่แน่ใจว่า

ไม่ใช่ค าตอบออก เลือก 1 ตัวเลือกที่เป็นค าตอบที่ถูกต้อง โดย
ตัวลวงที่ไม่แน่ใจให้ตอบ “ไม่แน่ใจ” ดังนั้น จึงเป็นวิธีที่
ผสมผสานระหว่างวิธีการตัดตัวลวงของคูมบ์ และวิธีการให้
คะแนนแบบประเพณีนิยม แต่จะมีวิธีการให้คะแนนแตกต่าง
กันโดยวิธีนี้มีแนวคิดในการพัฒนา คือ การปรับไม่ให้คะแนนมี



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

        

97 
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ค่าติดลบ ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการให้คะแนนแบบลงโทษ 
เนื่องจากคะแนนติดลบมีผลกระทบต่อคะแนนในข้ออ่ืนและ
คะแนนรวม (สุพจน์ เกิดสุวรรณ์, 2545; เอมอร จังศิริพรปกรณ์
, 2545a) ท าให้ไม่ได้สารสนเทศที่สะท้อนความรู้ที่แท้จริงของ
ผู้เรียนและไม่สามารถจ าแนกผู้เรียนได้  โดยถ้าตัดตัวลวงถูก 1 
ตัว จะได้ 1 คะแนน ตัวลวงทั้งหมดจะมี k-1 ตัว เมื่อ k เป็น
จ านวนตัวเลือก ซึ่งเป็นไปตามหลักการการให้คะแนนของคูมบ์ 

ถ้าเลือกค าตอบถูกต้อง จะได้ k-1 คะแนน เมื่อ k เป็นจ านวน
ตัวเลือก ซึ่งเป็นการให้รางวัลตรงข้ามกับการหักคะแนนของ
คูมบ์ ถ้าไม่แน่ใจให้เลือกตอบ “ไม่แน่ใจ” จะได้ 0 คะแนนใน
ตัวเลือกนั้น ถ้าตัดตัวถูกโดยเข้าใจว่าเป็นตัวลวงหรือเลือกตัว
ถูกไม่ถูกต้องจะได้ 0 คะแนนในข้อนั้นทันที เนื่องจากเป็นความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน รายละเอียดการให้คะแนน มี
ดังนี้

 
1) เลือกค าตอบที่ถูกต้อง     จะได้ k-1 คะแนน  
2) ตัดตัวลวงถูกต้อง 1 ตัว     จะได้ 1 คะแนน 
3) ถ้าตอบ “ไม่แน่ใจ”      จะได้ 0 คะแนน   
4) ถ้าตัดตัวถูกโดยเข้าใจว่าเป็นตัวลวงหรือเลือกตัวถูกไม่ถูกต้อง จะได้ 0 คะแนนในข้อนั้นทันที 

 
ตาราง 3 การประยุกต์การให้คะแนนแบบตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือก  

รูปแบบการ
ตอบ 

ลักษณะการตอบและการตรวจให้คะแนน 
คะแนน
รวม 

จ านวน 
ตัวลวงที่ตัด 

คะแนนที่
ได้ 

ตัวถูก 
คะแนนที่

ได้ 
จ านวนตัวเลือกที่

ไม่แน่ใจ 
คะแนนที่

ได้ 
1 3 3 เลือก 3 0 0 6 
2 2 2 เลือก 3 1 0 5 
3 1 1 เลือก 3 2 0 4 
4 0 0 เลือก 3 3 0 3 
5 3 - ตัด 0 0 0 0 
6 2 - ตัด 0 1 0 0 
7 1 - ตัด 0 2 0 0 
8 0 - ตัด 0 3 0 0 
9 3 3 ไม่แน่ใจ 0 0 0 3 
10 2 2 ไม่แน่ใจ 0 1 0 2 
11 1 1 ไม่แน่ใจ 0 2 0 1 
12 0 0 ไม่แน่ใจ 0 3 0 0 

หมายเหตุ  - หมายถึง ไม่มีการพิจารณาคะแนนในตัวเลือกนั้น 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบวิธีการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนที่มี
คุณภาพ รวมถึงขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจ
ให้คะแนนความรู้บางส่วน เพื่อแก้ปัญหาการเดา
ข้อสอบและการให้สารสนเทศในการจ าแนกผู้เรียน 

2. ท าให้ทราบว่าวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนวิธีใด
สะท้อนความสามารถที่แท้จริ งของผู้ เรียนและ
สามารถตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่าง
แม่นย า   
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3. เพื่อให้สารสนเทศต่อผู้สอนในการพิจารณาเลือก
จ านวนตัวเลือกที่เหมาะสมกับวิธีวัดผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  

 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและตัวอย่างวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 36,272 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 
2  ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ตัวอย่างวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสุ่มอย่าง
ง่ายจากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึ กษามั ธยมศึ กษาเขต 1 และเขต 2  ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมีด้ วยระบบคอมพิวเตอร์  
(Computer-Based Test) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบสอบวิธี
ประยุกต์คูมบ์ ชุดที่ 2 แบบสอบวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก และ
ชุดที่ 3 แบบสอบวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก โดยแต่ละ
ชุดจะมีข้อสอบจ านวน 2 ฉบับ ฉบับละ 20 ข้อ โดยแบบสอบ
ฉบับที่ 1 เป็นข้อสอบที่มีจ านวน 4 ตัวเลือก และแบบสอบฉบับ
ที่ 2 เป็นข้อสอบที่มีจ านวน 5 ตัวเลือก ซึ่งเป็นแบบสอบคู่ขนาน
กัน 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บข้อมูลผลการทดสอบ O-NET  วิชา

วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  
เพื่อจ าแนกระดับความสามารถของนักเรียนที่มีความสามารถ
ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ า เพื่อคละระดับ
ความสามารถของตัวอย่างวิจัยแต่ละกลุ่ม 

2. การทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer-
based Test) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการตอบด้วยวิธีการให้
คะแนนความรู้บางส่วน โดยน าแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ จ านวน 40 ข้อ มาทดสอบ
กับนักเรียนจ านวน 1,251 คน ให้เวลาในการท าข้อสอบ 60 

โดยตัวอย่างวิจัยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้สอบจะต้อง
ตอบข้อสอบแบบวิธีประยุกต์คูมบ์ กลุ่มที่ 2 ผู้สอบจะต้องตอบ
ข้อสอบโดยวิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก และกลุ่มที่ 3 ผู้สอบ
จะต้องตอบข้อสอบโดยวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ความยากและอ านาจจ าแนกของ

ข้อสอบ ที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 
ตัวเลือก โดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม IRTPRO4 Student และ
วิเคราะห์ด้วยโมเดล G-PCM 

2. การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบ 
ซึ่งในงานวิจัยนี้เลือกใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ใน

ภาพ 1  รูปแบบโปรแกรมของวิธีประยุกต์ของคูมบ์ ภาพ 2  รูปแบบโปรแกรมของวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก และวิธี
ประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก 
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การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างแบบสอบกับคุณลักษณะ
ที่ต้องการวัดโดยการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลใช้
โปรแกรม Mplus และเป็นการประมาณค่าความน่าจะเป็น
สูงสุด การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลและข้อมูล

ท าได้โดยการพิจารณา  2 ต้องมีค่า p-value มากกว่า .05,  

2/df ต้องไม่เกิน 2, RMSEA และ SRMR ต้องไม่เกิน .05 และ 
CFI ต้องมากกว่า .97  ซึ่งโครงสร้างของแบบสอบส าหรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเนื้อหา เรื่อง พันธะโคเว
เลนต์ ประกอบด้วย 7 คุณลักษณะที่ต้องการวัดและตัวแปร
สังเกตได้เป็นข้อสอบจ านวน 20 ข้อ (X1–X20) แสดงโครงสร้าง
โมเดล ดังภาพ 3 

3. การวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบ ที่ได้จากวิธี
ประยุกต์คูมบ์ วิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก และวิธีประยุกต์ตัดตัว
ลวง-เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก โดย
ใช้ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน วิธีสัมประสิทธิ์

แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความเที่ยงของคะแนนที่ได้จากทั้ง 3 วิธี ท า
ได้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Feldt test (For large samples , 
N > 99) (Feldt, 1969)  

4. การวิเคราะห์ฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบ ที่
ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก โดย
วิ เคราะห์ด้วยโปรแกรม IRTPRO4 Student เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของผู้ตอบและโอกาสในการ
เลือกตอบแต่ละรายการที่ก าหนด ซึ่งการวิเคราะห์ฟังก์ชัน
สารสนเทศของแบบสอบวิเคราะห์ด้วยโมเดล G-PCM (Muraki, 
1992)  

5. การวิเคราะห์ความแม่นย าในการประมาณค่า
ความสามารถของผู้สอบ ที่ได้จากท้ัง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 
ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก โดยวิเคราะห์จากอัตราส่วนของค่า
ฟังก์ชันสารสนเทศเฉลี่ยของแต่ละวิธี 

 

 
 
  

ภาพ 3  โครงสร้างของแบบสอบส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ความยากและอ านาจจ าแนกของ
ข้อสอบ 

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าความยาก
เฉลี่ยของข้อสอบท่ีได้จากท้ัง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือก
และ 5 ตัวเลือกโดยใช้การวิเคราะห์ 2-way ANOVA พบว่า 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการให้คะแนนและจ านวนตัวเลือก ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, F(2, 114) = 0.584, p = .559, 

p
2 = .010 โดยเมื่อพิจารณาอิทธิพลหลัก พบว่า วิธีการให้

คะแนนความรู้บางส่วนที่ต่างกันส่งผลต่อค่าความยากของ
ข้อสอบแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, F(2, 

114) = 83.154, p < .001, p
2 = .593 ส่วนจ านวนตัวเลือกที่

ต่างกันส่งผลต่อค่าความยากของข้อสอบ แต่ไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05, F(1, 114) = 1.185, p = .279, p
2 = .010 

ดังตาราง 4

 
ตาราง 4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของความยากของข้อสอบที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 
ตัวเลือก 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F p 𝛈𝐩
𝟐 

วิธีการให้คะแนน 167.323 2 83.661 83.154 < .001 .593 
จ านวนตัวเลือก 1.192 1 1.192 1.185 .279 .010 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการให้คะแนนและ
จ านวนตัวเลือก 

1.175 2 .587 .584 .559 .010 

ความคลาดเคลื่อน 114.695 114 1.006    
รวม 296.191 120     

Levene’s test F(5, 114) = 0.816, p = .541 
R2= .597 , Adjusted R2 = .579  
 

จากการวิเคราะห์อิทธิพลหลัก พบว่า วิธีการให้
คะแนนความรู้บางส่วนที่ต่างกันส่งผลต่อค่าความยากของ
ข้อสอบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, F(2, 114) = 

83.154, p < .001, p
2 = .593 ซึ่งความแปรปรวนของความ

ยากของข้อสอบที่ได้จากวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนแต่ละ
วิธีแตกต่างกัน แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, F(5, 
114) = 0.816, p = .541 จึงท าการทดสอบภายหลังโดยใช้สถิติ 
Bonferroni เมื่อพิจารณาความยากของข้อสอบที่ได้จากวิธีการ
ให้คะแนนความรู้ที่แตกต่างกัน พบว่า วิธีประยุกต์ของคูมบ์  

(M = 0.597, SD = 0.159) มีค่าความยากสูงกว่าวิธีตัดตัวลวง-
เลือกตัวถูก (M = -1.981, SD = 0.159) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05, F = 2.578, p < .001   วิธีประยุกต์ตัดตัว
ลวง-เลือกตัวถูก (M = 0.443, SD = 0.159) มีค่าความยากสูง
กว่าวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก (M = -1.981, SD = 0.159) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, F = -2.578, p < .001  ส่วน
วิธีประยุกต์ของคูมบ์และวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก
แตกต่างกัน แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, F = 0.154, 
p = 1.000 ดังตาราง 5
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ตาราง 5 ผลการทดสอบภายหลังของค่าความยากเฉลี่ยของข้อสอบที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก 
วิธีการให้คะแนน ประยุกต์คูมบ์ ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก ประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก 

ประยุกต์คูมบ ์ - 2.578 
(p < .001) 

0.154 
(p = 1.000) 

ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก - - -2.578 
(p < .001) 

ประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก - - - 
 

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าอ านาจจ าแนก
เฉลี่ยของข้อสอบท่ีได้จากท้ัง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือก
และ 5 ตัวเลือกโดยใช้การวิเคราะห์ 2-way ANOVA พบว่า 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการให้คะแนนและจ านวนตัวเลือก ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, F(2, 114) = 1.231, p = .296, 

p
2 = .021 โดยเมื่อพิจารณาอิทธิพลหลัก พบว่า วิธีการให้

คะแนนความรู้บางส่วนและจ านวนตัวเลือกที่ต่างกันส่งผลต่อ
อ านาจจ าแนกของข้อสอบแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05, F(2, 114) = 10.216, p < .001, p
2 = .152, 

F(1, 114) = 11.418, p = .001, p
2 = .091 ดังตาราง 6

 
ตาราง 6  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของอ านาจจ าแนกของข้อสอบที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 
5 ตัวเลือก 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F p 𝛈𝐩
𝟐 

วิธีการให้คะแนน .400 2 .200 10.216 < .001 .152 
จ านวนตัวเลือก .224 1 .224 11.418 .001 .091 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการให้คะแนนและ
จ านวนตัวเลือก 

.048 2 .024 1.231 .296 .021 

ความคลาดเคลื่อน 2.232 114 .020    
รวม 11.353 120     

Levene’s test F(5, 114) = 3.487, p = .006 
R2= .231 , Adjusted R2 = .198  

 
จากการวิเคราะห์อิทธิพลหลัก พบว่า วิธีการให้

คะแนนความรู้บางส่วนและจ านวนตัวเลือกที่ต่างกันส่งผลต่อ
อ านาจจ าแนกของข้อสอบแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05, F(2, 114) = 10.216, p < .001, p
2 = .152, 

F (1, 114)  = 11.418, p = .001, p
2 = .091 โดยความ

แปรปรวนของอ านาจจ าแนกของข้อสอบท่ีได้จากวิธีการให้
คะแนนความรู้บางส่วนแต่ละวิธีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05, F(5, 114) = 3.487, p = .006 จึงท าการ
ทดสอบภายหลังโดยใช้สถิติ Bonferroni พบว่า วิธีประยุกต์

คูมบ์ (M = 0.346, SD = 0.022) มีค่าอ านาจจ าแนกสูงกว่าวิธี
ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก (M = 0.236, SD = 0.022) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05, F = 0.110, p = .002  วิธี
ประยุกต์คูมบ์ (M = 0.346, SD = 0.022) มีค่าอ านาจจ าแนก
สูงกว่าวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก (M = 0.214, SD = 
0.022  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, F = 0.132, p < 
.001  ส่วนวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกและวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-
เลือกตัวถูกมีอ านาจจ าแนกแตกต่างกัน แต่ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05, F = 0.022, p = 1.000  ดังตาราง 7
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ตาราง 7  ผลการทดสอบภายหลังของอ านาจจ าแนกของข้อสอบที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก 
วิธีการให้คะแนน ประยุกต์คูมบ์ ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก ประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก 

ประยุกต์คูมบ์ - 0.110 
(p = .002) 

0.132 
(p < .001) 

ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก - - 0.022 
(p = 1.000) 

ประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก - - - 
 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบ
สอบ 

การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบมี
การวิ เคราะห์ทั้ งหมด 6 โมเดล ผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลและข้อมูลทั้ง 6 โมเดล พบว่า โมเดลที่
ได้จากวิธีประยุกต์คูมบ์ เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 
ตัวเลือก โมเดลที่ได้จากวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 

5 ตัวเลือก และโมเดลที่ได้จากวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัว
ถูก เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก มีความตรงเชิง
โครงสร้าง ส่วนโมเดลที่ได้จากวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก เมื่อ
ข้อสอบมี 4 ตัวเลือกไม่มีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยโมเดลที่ดี
ที่สุด ได้แก่  วิธีประยุกต์คูมบ์ เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือก 
เนื่องจากมีค่า AIC และ BIC ต่ าสุด รายละเอียดแสดงดังตาราง 
8

 
 ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโมเดลและข้อมูลที่ได้จากวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วน เมื่อข้อสอบมี 4 
ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก 

Model 
Tested 

2  p df 2 /df RMSEA CFI SRMR AIC BIC 

ประยุกต์คูมบ์   
4 ตัวเลือก 202.382 0.020 163 1.242 .024 .961 .038 27209.034 27480.524 
5 ตัวเลือก 219.230 0.002 163 1.345 .028 .936 .039 31743.421 32014.911 
ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก   
4 ตัวเลือก 397.972 <.001 167 2.380 .058 .821 .064 35179.890 35433.520 
5 ตัวเลือก 269.171 <.001 163 1.651 .040 .914 .043 38082.661 38352.394 
ประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก   
4 ตัวเลือก 244.047 <.001 163 1.497 .035 .951 .039 38355.752 38625.161 
5 ตัวเลือก 270.895 <.001 163 1.662 .040 .926 .043 43082.153 43351.562 

 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบ 
 การวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบที่ได้จากทั้ง 3 
วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก โดยใช้ความเที่ยง
แบบความสอดคล้องภายใน วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) พบว่า วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัว

ถูก เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกมีค่าความเที่ยงสูงที่สุด,  = .860 
รองลงมา คือ วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 

5 ตัวเลือก,  = .843 และวิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก เมื่อ

ข้อสอบมี 4 ตัวเลือก,  = .812 ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่างของความเที่ยงของแบบสอบที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อ
ข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Feldt test พบว่า ความเที่ยงของทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมีจ านวน
ตัวเลือกต่างกัน แตกต่างกัน แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05 ดังตาราง 9
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ตาราง 9  ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก 

วิธีการให้
คะแนน 

จ านวน
ตัวเลือก 

ประยุกต์คูมบ์ ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก ประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก 

4 ตัวเลือก 5 ตัวเลือก 4 ตัวเลือก 5 ตัวเลือก 4 ตัวเลือก 5 ตัวเลือก 

ประยุกต์
คูมบ ์

4 ตัวเลือก .787 1.000 
(p = .500) 

1.133 
(p = .899) 

1.121 
(p = .878) 

1.521 
(p = 1.000) 

1.357 
(p = .999) 

5 ตัวเลือก  .787 1.293 
(p = .996) 

1.279 
(p = .994) 

1.736 
(p = 1.000) 

1.548 
(p = 1.000) 

ตัดตัวลวง-
เลือกตัวถูก 

4 ตัวเลือก   .812 0.990 
(p = .457) 

1.343 
(p = .999) 

1.198 
(p = .966) 

5 ตัวเลือก    .810 1.357 
(p = .999) 

1.210 
(p = .973) 

ประยุกต์ตัด
ตัวลวง-
เลือกตัวถูก 

4 ตัวเลือก     .860 1.121 
(p = .877) 

5 ตัวเลือก      .843 
หมายเหตุ  ค่าความเที่ยงของแต่ละวิธีแสดงตามแนวทแยง และผลวิเคราะห์ความแตกต่างของความเที่ยงของแบบสอบแสดงค่าการ
ทดสอบซี (Z-Statictis) อยู่เหนือแนวทแยงและตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า p 
 
ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบ 
 การวิเคราะห์ฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบที่ได้
จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก พบว่า 
วิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี  5 ตัวเลือกให้

สารสนเทศสูงที่สุดในช่วงระดับความสามารถต่ า (θ = -2.8 ถึง 

-0.8) วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 4 
ตัวเลือกให้สารสนเทศสูงที่สุดในช่วงระดับความสามารถปาน

กลาง (θ = -0.8 ถึง 0.8) และทั้ง 3 วิธีให้สารสนเทศใกล้เคียง

กันในช่วงระดับความสามารถสูง (θ = 0.8 ถึง 2.8) ดังภาพ 4

 

 
ภาพ 4 โค้งฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบที่ได้จากวิธีประยุกต์ของคูมบ์ วิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก และวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือก

ตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก 
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การวิ เคราะห์ความแตกต่ างระหว่างฟั งก์ ชัน
สารสนเทศของแบบสอบที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 
ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือกโดยใช้การวิเคราะห์ 2-way ANOVA 
พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการให้คะแนนและจ านวนตัวเลือก 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, F(2, 84) = 1.788, p = 

.174, p
2 = .002 โดยเมื่อพิจารณาอิทธิพลหลัก พบว่า วิธีการ

ให้คะแนนความรู้บางส่วนและจ านวนตัวเลือกส่งผลต่อฟังก์ชัน
สารสนเทศของแบบสอบ แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05, F(2, 84) = 1.788, p = .174, p
2 = .041, F(1, 84) = 

0.242, p = .624, p
2 = .003 ตามล าดับ ดังตาราง 10

 
ตาราง 10  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 
ตัวเลือก 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F p 𝛈𝐩
𝟐 

วิธีการให้คะแนน 22.394 2 11.197 1.788 .174 .041 
จ านวนตัวเลือก 1.516 1 1.516 0.242 .624 .003 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการให้คะแนนและ
จ านวนตัวเลือก 

1.138 2 0.569 0.091 .913 .002 

ความคลาดเคลื่อน 526.014 84 6.262    
รวม 551.062 89     

Levene’s test F(5, 84) = 3.717, p = .004 
R2= .045 , Adjusted R2 = .011  
 
ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความแม่นย าในการประมาณค่า
ความสามารถของผู้สอบ 
 จากการวิเคราะห์ค่าสารสนเทศเฉลี่ยของแบบสอบที่
ได้จากวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วน เมื่อข้อสอบมี 4 
ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก พบว่า วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัว
ถูก เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือก มีค่าสารสนเทศเฉลี่ยของแบบ

สอบสูงสุด รองลงมา คือ วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกเมื่อ
ข้อสอบมี 5 ตัวเลือก และวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกเมื่อข้อสอบ
มี 5 ตัวเลือก ตามล าดับ และวิธีที่มีค่าสารสนเทศเฉลี่ยของแบบ
สอบต่ าสุด คือ วิธีประยุกต์คูมบ์ เมื่อข้อสอบมี 5 ตัวเลือก ดัง
ตาราง 11 
 

 
ตาราง 11  ผลการวิเคราะห์ค่าสารสนเทศเฉลี่ยของแบบสอบที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก 

วิธีการให้คะแนน จ านวนตัวเลือก ค่าสารสนเทศเฉลี่ยของแบบสอบ 
ประยุกต์คูมบ์ 4 ตัวเลือก 4.547 

5 ตัวเลือก 4.074 
ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก 4 ตัวเลือก 5.169 

5 ตัวเลือก 5.221 
ประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก 4 ตัวเลือก 5.661 

5 ตัวเลือก 5.305 
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อภิปรายผล 
1. การวิเคราะห์ความยากและอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าความยากของ
ข้อสอบที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 
ตัวเลือก พบว่า วิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนที่ต่างกันส่งผล
ต่อความยากของข้อสอบแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา ไชยตรี (2546); 
เอมอร จังศิริพรปกรณ์ (2545) เนื่องจากแต่ละวิธีมีวิธีการตอบ
และการให้คะแนนที่แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อการพิจารณาเลือก
ค าตอบ เช่น วิธีประยุกต์คูมบ์และวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือก
ตัวถูก เป็นวิธีที่มีการให้คะแนนอยู่ในช่วงที่เป็นบวกท าให้ผู้สอบ
กล้าตอบข้อสอบมากกว่าการท าข้อสอบโดยวิธีตัดตัวลวง-เลือก
ตัวถูกซึ่งมีการให้คะแนนในช่วงที่ติดลบ นอกจากนี้ พบว่า 
ข้อสอบที่ได้จากวิธีประยุกต์คูมบ์ เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 
5 ตัวเลือกเป็นข้อสอบที่มีค่าความยากสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา ไชยตรี (2546) 
ทั้งนี้เนื่องจากวิธีประยุกต์ของคูมบ์เป็นวิธีที่ให้ผู้สอบเลือก
ตัวเลือกที่ผิดซึ่งตรงข้ามกับวิธีการท าข้อสอบที่นักเรียนคุ้นเคย
ในปัจจุบัน นั่นคือ เลือกตัวเลือกที่ถูก ท าให้ผู้สอบเกิดความ
สับสนในการท าข้อสอบ นอกจากน้ี วิธีประยุกต์ของคูมบ์ให้
ผู้สอบเลือกตัวเลือกที่มั่นใจว่าผิดกี่ตัวเลือกก็ได้ นั่นคือ ผู้สอบ
อาจจะตอบ 1, 2 หรือ 3 ตัวเลือกก็ได้ตามความมั่นใจของผู้สอบ
แต่ผู้สอบส่วนใหญ่มักจะตอบทั้ง 3 ตัวเลือก ในกรณีที่มี 4 
ตัวเลือก และมักจะตอบทั้ง 4 ตัวเลือก ในกรณีที่มี 5 ตัวเลือก 
ซึ่งท าให้โอกาสได้คะแนนแต่ละข้อเป็น 0 คะแนนมากยิ่งขึ้น
และส่งผลให้วิธีประยุกต์ของคูมบ์มีค่าความยากสูงที่สุด ส่วน
วิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูกส่วนใหญ่มีค่าความยากต่ าสุด 
เนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีที่มีโอกาสในการเดาน้อย ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานของการวัดต่ ากว่าวิธีอื่น ๆ และสามารถ
จ าแนกผู้เรียนที่มีความรู้สมบูรณ์ มีความรู้บางส่วน ไม่มีความรู้ 
มีความรู้คลาดเคลื่อนบางส่วนและมีความรู้คลาดเคลื่อนทั้งหมด
ได้ (Lau, Lau, Hong, & Usop, 2011; 2014) อีกทั้งมีการให้
คะแนนแบบติดลบ ท าให้ผู้สอบมีการคิดพิจารณาค าตอบมาก
กว่าเดิม และไม่กล้าเสี่ยงที่จะเดาค าตอบจึงท าให้โอกาสในการ
ได้คะแนนในแต่ละข้อมากขึ้น และวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือก
ตัวถูกส่วนใหญ่มีค่าความยากปานกลาง เนื่องจากถ้าพิจารณา
จากสารสนเทศของแบบสอบท่ีได้จากวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–

เลือกตัวถูกจะเห็นว่าวิธีนี้จะให้สารสนเทศมากส าหรับผู้สอบที่มี
ความสามารถระดับปานกลางซึ่งค่าความยากและความสามารถ
ของผู้สอบแสดงบนสเกลเดียวกันท าให้วิธีนี้มีค่าความยากเข้า
ใกล้ 0 มากกว่าวิธีอื่น ๆ  

ส่วนจ านวนตัวเลือกที่ต่างกันไม่ส่งผลต่อความยาก
ของข้อสอบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิ จั ยของ Bahrami (2011); Rodriguez 
(2005) เนื่องจากในงานวิจัยของ Bahrami (2011) เป็นงานวิจัย
ที่ศึกษาข้อสอบท่ีมี 4 ตัวเลือกและ 6 ตัวเลือก ซึ่งมีช่วงห่าง
ค่อนข้างมากอาจจะท าให้จ านวนตัวเลือกท่ีต่างกันส่งผลต่อ
ความยากของข้อสอบอย่างชัดเจน และจากงานวิจัยของ 
Rodriguez (2005) พบว่า ข้อสอบที่มีจ านวนตัวเลือก 4 
ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือกมีค่าความยากแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ถ้าเป็นข้อสอบที่มี
จ านวนตัวเลือก 3 ตัวเลือกและ 4 ตัวเลือกจะมีค่าความยาก
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าอ านาจจ าแนก
ของข้อสอบที่ได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 
ตัวเลือก พบว่า วิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนและจ านวน
ตัวเลือกที่ต่างกันส่งผลต่อค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Bahrami (2011); Rodriguez (2005); รัตนา 
ไชยตรี (2546); เอมอร จังศิริพรปกรณ์ (2545a) โดยข้อสอบที่
ได้จากวิธีประยุกต์คูมบ์ เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 
ตัวเลือก มีค่าอ านาจจ าแนกสูงกว่าวิธีอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากวิธีประยุกต์ของคูมบ์เป็นวิธีที่มี
ความยากสูงที่สุด ดังนั้น ผู้สอบที่เก่งก็จะสามารถท าข้อสอบได้
ดี ส่วนผู้สอบที่อ่อนก็จะไม่สามารถท าข้อสอบได้หรืออาจเกิด
การเดาข้อสอบและท าให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการเปรียบเทียบวิธี
ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูกและวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูกมี
ค่าอ านาจจ าแนกใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีช่วงการให้คะแนน
ใกล้เคียงกันท าให้ทั้ง 2 วิธีนี้จ าแนกผู้สอบที่มีความสามารถ
ต่างกันในทุกระดับความสามารถได้ใกล้เคียงกัน 
 นอกจากน้ี เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความยากและค่าอ านาจจ าแนกเฉลี่ย พบว่า วิธีประยุกต์คูม
และวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกมีความความสัมพันธ์
ระหว่างค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกติดลบ เนื่องจากวิธี



 

106 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

ประยุกต์คูมและวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกเป็นข้อสอบ
ค่อนข้างยาก จึงท าให้ค่าอ านาจจ าแนกต่ า ดังนั้น ความสัมพันธ์
จึงติดลบ (Pande et al., 2013; Sim & Rasiah, 2006; ศิริชัย 
กาญจนวาส,ี 2556) 
2. การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบ 
 การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลและ
ข้อมูล พบว่า โมเดลทั้ง 5 โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งแต่
ละวิธีมีค่าความตรงเชิงโครงสร้างต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ  
สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ (2545) ประกอบกับเครื่องมือวิจัยมีการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ดังนั้น จึงท าให้โมเดลที่วิเคราะห์
มีความตรงเชิงโครงสร้างด้วยเช่นกัน ส่วนโมเดลที่ได้จากวิธีตัด
ตัวลวง-เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกไม่มีความตรงเชิง
โครงสร้าง เนื่องจากวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 4 
ตัวเลือกเป็นวิธีที่มีการให้คะแนนแบบติดลบจึงอาจท าให้
กระทบต่อคะแนนรวมและผลการวิเคราะห์ได้  
3. การวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบ 

การวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบที่ได้จากทั้ง 3 
วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก พบว่า ค่าความ
เที่ยงของทุกวิธีมีค่าสูงกว่า .70 ซึ่งอยู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ศิริชัย 
กาญจนวาสี, 2556) โดยวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก เมื่อ
ข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือกมีความเที่ยงสูงกว่าวิธีอื่น 
ๆ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจาก วิธีนี้มีช่วงการให้
คะแนนอยู่ในช่วงบวกจึงมีความเที่ยงสูงกว่าวิธีที่มีการให้
คะแนนอยู่ในช่วงติดลบ (สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ , 2545) และ
เนื่องจากวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกเป็นวิธีที่มีคะแนนอยู่ในช่วง
ติดลบซึ่งเป็นการให้คะแนนแบบการลงโทษจะท าให้พฤติกรรม
ในการท าข้อสอบลดลง (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2548) นั่นคือ 
ผู้สอบอาจจะคิดพิจารณาค าตอบมากกว่าเดิม มีความกังวลใน
การท าข้อสอบมากกว่าเดิม และไม่กล้าเสี่ยงในการตอบข้อสอบ
และส่งผลให้ความแปรปรวนของคะแนนสอบต่ า นอกจากนี ้วิธี
ประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกมีช่วงการให้คะแนนกว้างกว่าวิธี
ประยุกต์คูมบ์ ท าให้ความแปรปรวนของคะแนนที่ได้จากวิธี
ประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกเพิ่มขึ้นและท าให้ความเที่ยงก็
เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน (Frey, 1989) ซึ่งถ้าช่วงการให้คะแนนน้อย
จะท าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ขาดหายไปและความแม่นย าใน
การวัดต่ าลง (Ma, 2004) ดังนั้น วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัว
ถูกจึงมีความเที่ยงสูงกว่าวิธีประยุกต์คูมบ์ แต่เมื่อวิเคราะห์

ความแตกต่างของความเที่ยงของแบบสอบท่ีได้จากท้ัง 3 วิธี 
เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก พบว่า ความเที่ยงของ
ทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก ไม่แตกต่าง
กัน เนื่องจากแต่ละวิธีให้ผู้สอบได้แสดงสารสนเทศในการตอบ
ข้อสอบอย่างละเอียดและเป็นวิธีที่ป้องกันการเดาค าตอบ จึง
ท าให้ความเที่ยงของแต่ละวิธีไม่แตกต่างกัน  
4. การวิเคราะห์ฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบ 

การวิเคราะห์ฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบที่ได้
จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก พบว่า 
วิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี  5 ตัวเลือกให้

สารสนเทศสูงที่สุดในช่วงระดับความสามารถต่ า (θ = -2.8 ถึง 
-0.8) เนื่องจากวิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูกเป็นวิธีที่มีค่าความยาก
ต่ าที่สุดท าให้ผู้สอบที่มีระดับความสามารถต่ าสามารถท า
ข้อสอบได้และให้สารสนเทศสูงในช่วงนี้ ส่วนวิธีประยุกต์ตัดตัว
ลวง–เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกให้สารสนเทศสูงที่สุด

ในช่วงระดับความสามารถปานกลาง (θ = -0.8 ถึง 0.8) 
เนื่องจากเป็นวิธีที่ผสมผสานระหว่างวิธีการตัดตัวลวงของคูมบ์
และวิธีประเพณีนิยมซึ่งเป็นวิธีที่ลดโอกาสในการเดาและมีการ
ปรับให้ค่าคะแนนไม่ติดลบ และมีการเสริมแรงทางบวกในกรณี
ที่ผู้สอบเลือกตัวถูกได้ถูกต้องซึ่งจะท าให้ได้สารสนเทศที่
สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนและสามารถจ าแนก
ผู้เรียนได้ (สุพจน์ เกิดสุวรรณ์, 2545) วิธีประยุกต์การให้
คะแนนแบบตัดตัวลวง–เลือกตัวถูกท าให้ผู้สอบมีการคิด
พิจารณาก่อนตอบข้อสอบมากกว่าเดิม รองลงมา คือ วิธีตัดตัว
ลวง–เลือกตัวถูกซึ่งจะมีฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบสูงกว่า
วิธีประยุกต์ของคูมบ์เล็กน้อย เนื่องจากวิธีตัดตัวลวง–เลือกตัว
ถูกมีช่วงการให้คะแนนกว้างกว่าท าให้มีความแปรปรวนของ
คะแนนสอบมากกว่า มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด
ต่ า สามารถตรวจสอบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้และลดการ
เดาได้ (Lau, Lau, Hong, & Usop, 2014) จึงให้สารสนเทศของ
แบบสอบสูงกว่าวิธีประยุกต์ของคูมบ์เล็กน้อย ส่วนวิธีประยุกต์
ของคูมบ์มีช่วงการให้คะแนนน้อยกว่าวิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก
และวิธีประยุกต์แบบตัดตัวลวง–เลือกตัวถูกจะท าให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ขาดหายไปและความแม่นย าในการวัดต่ าลง (Ma, 
2004) แต่ในทางตรงข้าม วิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูกมีการให้
คะแนนแบบติดลบซึ่งเป็นการให้คะแนนแบบการลงโทษจะท า
ให้พฤติกรรมในการท าข้อสอบลดลง (สุรางค์ โค้วตระกูล, 
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2548) นั่นคือ ผู้สอบอาจจะคิดพิจารณาค าตอบมากกว่าเดิม มี
ความกังวลในการท าข้อสอบมากกว่าเดิม และไม่กล้าเสี่ยงใน
การตอบข้อสอบ และทั้ง 3 วิธีให้สารสนเทศใกล้เคียงกันในช่วง

ระดับความสามารถสูง (θ = 0.8 ถึง 2.8) เนื่องจากผู้สอบที่มี
ความสามารถระดับสูงมีแนวโน้มที่จะท าข้อสอบได้ถูกต้องอย่าง
สมบูรณ์โดยไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการตอบและการให้คะแนนความรู้
บางส่วน 
 นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาทั้ง 3 วิธี ในทุกช่วงระดับ
ความสามารถ พบว่า สารสนเทศของแบบสอบแตกต่างกันมาก
เมื่อผู้สอบมีความสามารถระดับปานกลาง และสารสนเทศของ
แบบสอบไม่แตกต่างกันเมื่อผู้สอบมีความสามารถระดับต่ าและ
สูง เนื่องจากผู้สอบที่มีความสามารถระดับต่ าส่วนใหญ่จะเดา 
ซึ่งทั้ง 3 วิธีเป็นวิธีที่ลดโอกาสในการเดาท าให้ผู้สอบมีโอกาสได้ 
0 คะแนนหรือคะแนนติดลบมากขึ้น เช่น ทั้ง 3 วิธีให้ผู้สอบตัด
ตัวลวงออกกี่ตัวก็ได้แต่ผู้สอบที่มีความสามารถระดับต่ ามักจะ
ตัดตัวลวงออก 3 ตัวท าให้โอกาสที่จะได้ 0 คะแนนมากขึ้นจึง
ท าให้ สารสนเทศที่ ได้ ไม่ แตกต่ างกั น ส่ วนผู้ สอบที่ มี
ความสามารถระดับสูงส่วนใหญ่จะท าข้อสอบได้ถูกต้องแบบ
สมบูรณ์โดยไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการตอบและการให้คะแนน 
เนื่องจากผู้ที่มีความสามารถระดับสูงมีความรู้มาก ไม่ว่าจะให้
ตอบวิธีใดก็จะสามารถตอบได้อย่างมั่นใจ จึงท าให้สารสนเทศที่
ได้ไม่แตกต่างกัน 
5. การวิเคราะห์ความแม่นย าในการประมาณค่าความ 
สามารถของผู้สอบ 

จากการวิเคราะห์ค่าฟังก์ชันสารสนเทศเฉลี่ยของ
แบบสอบได้จากทั้ง 3 วิธี เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 

ตัวเลือก พบว่า วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบ
มี 4 ตัวเลือก มีความแม่นย าในการประมาณค่าความสามารถ
ของผู้สอบสูงสุด รองลงมา คือ วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัว
ถูก เมื่อข้อสอบมี 5 ตัวเลือก และวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกเมื่อ
ข้อสอบมี 5 ตัวเลือก ตามล าดับ เนื่องจากวิธีประยุกต์ตัดตัว
ลวง–เลือกตัวถูกเป็นวิธีที่พัฒนามาจากวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัว
ถูกแต่มีการปรับช่วงการให้คะแนนไม่ให้ติดลบ ดังนั้น วิธีตัดตัว
ลวง-เลือกตัวถูกและวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกจึงมีช่วง
ในการให้ คะแนนใกล้ เคี ยงกั นท าให้ สามารถจ าแนก
ความสามารถที่แท้จริงของผู้ เรียนได้อย่างแม่นย ากว่าวิธี
ประยุกต์คูมบ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lau, Lau, Hong, 
& Usop (2014) พบว่า วิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกมีประสิทธิภาพ
ในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบและให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการจ าแนกผู้สอบตามระดับความสามารถของแต่
ละบุคคลสูงกว่าวิธีประยุกต์คูมบ ์
 
บทสรุป 

การวิเคราะห์คุณภาพของวิธีการตรวจให้คะแนน
ความรู้บางส่วน เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก 
พิจารณาจากความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยงและฟังก์ชัน
สารสนเทศของแบบสอบเฉลี่ยและน าผลการวิเคราะห์มาจัด
อันดับคุณภาพ พบว่า วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก เมื่อ
ข้อสอบมี 4 ตัวเลือกมีคุณภาพสูงที่สุด รองลงมา คือ วิธี
ประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 5 ตัวเลือก ส่วน
วิธีประยุกต์คูมบ์ เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือกและ
วิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกเป็นวิธีที่มี
คุณภาพต่ า รายละเอียดดังตาราง 12

 
ตาราง 12  ผลการเปรียบเทียบอันดับคุณภาพของวิธีการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วน เมื่อข้อสอบมี 4 ตัวเลือกและ 5 ตัวเลือก 

วิธีการให้คะแนน จ านวนตัวเลือก ความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยง 
ฟังก์ชันสารสนเทศของ

แบบสอบเฉลี่ย 

ประยุกต์คูมบ์ 4 ตัวเลือก ตรง 5 5 
5 ตัวเลือก ตรง 5 6 

ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก 4 ตัวเลือก ไม่ตรง 3 4 
5 ตัวเลือก ตรง 4 3 

ประยุกต์ตัดตัวลวง-เลือกตัวถูก 4 ตัวเลือก ตรง 1 1 
5 ตัวเลือก ตรง 2 2 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแต่ละวิธี ซึ่งจะให้

สารสนเทศในการจ าแนกผู้เรียนแตกต่างกันตามจ านวนตัวเลือก
ที่แตกต่างกัน ดังนี้ วิธีประยุกต์คูมบ์และวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง-
เลือกเหมาะกับข้อสอบที่มี 4 ตัวเลือก และวิธีตัดตัวลวง-เลือก
ตัวถูกเหมาะกับข้อสอบที่มี 5 ตัวเลือก ดังนั้น ผู้สอนควร
พิจารณาจ านวนตัวเลือกที่เหมาะสมกับแต่ละวิธีการให้คะแนน
ความรู้บางส่วนด้วย 

2. วิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกและวิธีประยุกต์ตัดตัว
ลวง-เลือกตัวถูกมีคุณภาพใกล้เคียงกันหลายด้านแต่ในทาง
ปฏิบัติ การน าวิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกอาจจะไม่เหมาะสม
ส าหรับการน าไปใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพื่อตัดสินผล เนื่องจากเป็นวิธีที่ให้คะแนนแบบติดลบซึ่ง
จะส่งผลกระทบกับคะแนนรวม อีกทั้งยังมีความซับซ้อนในการ
ตรวจให้คะแนนแต่วิธีตัดตัวลวง-เลือกตัวถูกอาจเหมาะส าหรับ
การวินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. จากข้อค้นพบในงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า วิธีประยุกต์
ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูกเป็นวิธีที่มีคุณภาพดีกว่าวิธีอื่น ๆ โดยจะ
ให้สารสนเทศสูงส าหรับผู้สอบที่มีความสามารถระดับปานกลาง 
ดังนั้น วิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูกจึงเหมาะส าหรับใช้
กับผู้สอบที่มีระดับความสามารถปานกลาง 

4. วิธีประยุกต์ของคูมบ์ วิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก
และวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูกเป็นวิธีท่ีมีความซับซ้อน
ในการตอบข้อสอบและผู้สอบไม่คุ้นเคย ดังนั้น การน าวิธีทั้ง 3 

วิธีไปใช้ควรระมัดระวังเรื่องการตอบ โดยครูผู้สอนควรอธิบาย
ค าช้ีแจงให้ผู้สอบเข้าใจก่อนลงมือท าข้อสอบอย่างละเอียด  

5. วิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูกและวิธีประยุกต์ตัดตัว
ลวง–เลือกตัวถูกเป็นวิธีที่ให้ผู้สอบพิจารณาทุกตัวเลือกว่าถูก 
ผิด หรือไม่แน่ใจ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงควรพิจารณาความเหมาะสม
ของเวลาในการท าแบบสอบให้ดี  

6. วิธีประยุกต์ของคูมบ์ วิธีตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก
และวิธีประยุกต์ตัดตัวลวง–เลือกตัวถูกเป็นวิธีท่ีมีความซับซ้อน
ในการตอบข้อสอบ ดังนั้น จึงควรให้ผู้สอบได้มีโอกาสท า
ความคุ้นเคยกับวิธีการท าข้อสอบ ก่อนท าแบบสอบจริง เพื่อ
สร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบและประหยัดเวลาในการ
อธิบายค าช้ีแจงในการท าข้อสอบ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ข้อสอบที่ ใช้ในงานวิจัยนี้ เป็นข้อสอบที่มี  4 

ตัวเลือก โดยมีค าตอบถูกเพียง 1 ตัวเลือก ดังนั้น จึงควรมี
การศึกษาต่อในกรณีที่ข้อสอบมีค าตอบถูกมากกว่า 1 ตัวเลือก 
เพื่อให้ได้วิธีที่ให้สารสนเทศจากผลการตอบข้อสอบมากที่สุด
และเหมาะสมกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างแม่นย า 

2. ควรท าการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
วิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนในวิชาอื่น ๆ เช่น วิชา
ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา เป็นต้น เพราะ
บริบทของแต่ละวิชาไม่เหมือนกัน ซึ่งวิธีการให้คะแนนความรู้
บางส่วนแต่ละวิธีอาจจะเหมาะสมกับแต่ละวิชาแตกต่างกัน
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการ
วิจัย ด าเนินการวิจัยด้วยการวิจัยอิงการออกแบบ กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 22 คน ระยะเวลาในการทดลอง 20 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบ
บันทึกการช้ีแนะ แบบบันทึกสะท้อนคิด และแบบบันทึกการด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่งเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

กระบวนการช้ีแนะทางปัญญา ฯ มีองค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ กระบวนการและเง่ือนไขการน า
กระบวนการไปใช้ ขั้นตอนของกระบวนการประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม  1.1) สร้างความ
ไว้วางใจ 1.2) ก าหนดแผนการช้ีแนะ  1.3) ให้สาระแก่นวิจัย ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการช้ีแนะ 2.1) ผสานความรู้ 2.2) ตกผลึกความคดิ
สู่การปฏิบัติ 2.3) ช้ีแนะเพื่อสร้างการเรียนรู้  2.4) สะท้อนผลการเรียนรู ้ขั้นที่ 3 ทบทวนไตร่ตรอง 3.1) สะท้อนงานบุคคล 3.2) 
สะท้อนกระบวนการ และเง่ือนไขส าหรับผู้รับการช้ีแนะ ต้องใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อก ากับการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย การ
วางแผน การควบคุม และการประเมินการคิด  
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Abstract 
 This design-based research aimed to develop cognitive coaching process cooperating with 
metacognitive strategies to enhance research competencies of teachers. The sample consisted of 22 
teachers teaching in Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary). The 
experiment lasted 20 hours. The research instruments included coaching notes, reflection records, and 
research process records. The data were analyzed by using mean, standard deviation and content analysis. 
The results of this research were as follows:  
 The cognitive coaching process features elements of principles and objectives, procedures and 
conditions for utilizing the process. The process consisted of 3 main steps: Step 1 Preparation: 1.1) build 
trust, 1.2) set coaching plan, and 1.3) provide research essence. Step 2 Coaching operation: 2.1) merge 
knowledge, 2.2) turn ideas into action, 2.3) provide coaching to generate learning, and 2.4) reflect on learning 
results. Step 3 Reflection: 3.1) reflect on individual's work, and 3.2) reflect on the process.  
These could be done on the condition that coachees need metacognitive strategies in monitoring their 
learning which includes planning, monitoring, and evaluating their thinking processes.   
Keywords: design-based research, cognitive coaching process, metacognitive strategies
  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ครูนักวิจัย (Teacher as researcher) เป็นอีกมิติ
หนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพครูที่จะน ามาซึ่งความเช่ียวชาญ 
เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในสังคม ที่ต้องการแสวงหาความรู้โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานทฤษฎีที่มีข้อมูลสนับสนุนอย่างเช่ือถือได้ ท าให้ครู
เ กิ ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ใ น ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์
ปัญหา สร้างกิจกรรม การประเมิน และแก้ไข พัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างเป็นระบบ ครูนักวิจัยได้มีการกล่าวถึงมากขึ้นตั้งแตป่ี 
ค.ศ.1980 ตามกระแสปฏิรูปการศึกษาที่ได้ให้ความส าคัญ
กับความสามารถที่จะตรวจสอบได้ถึงผลการปฏิบัติต่าง ๆ ที่
จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ น าไปสู่การขยายมโนทัศน์ของ
ยุทธวิธี การวิจัยทางการศึกษาท่ีเหมาะสมขึ้น ท าให้ครูมีการ
พัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ชัดเจน เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ 
และเนื้อหาสาระในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การปรับปรุง
โครงสร้าง ให้มีความสามารถในการตรวจสอบได้  โดย
โรงเรียน นักการศึกษา ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนแนวคิด
เกี่ยวกับการสร้างความรู้ใหม่ ที่มีเป้าหมายพัฒนาบุคคลให้มี
ความสามารถในการคิด พัฒนาการเรียนรู้จากภายในตัว

บุคคล สร้างความรู้ใหม่เพื่อน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจและ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป (วรรณะ บรรจง. 2551: 35 ; อ้างอิง
จากHenson. 1996: 96) ประกอบกับการท าวิจัยในช้ัน
เรียนเป็นภารกิจท่ีส าคัญและจ าเป็นส าหรับครูไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าการสอน เนื่องจากผลการวิจัยในช้ันเรียนสามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการเรียนของนักเรียนแต่ละ
คน แต่ละกลุ่ม หรือท้ังช้ันเรียน ปรับปรุงวิธีการสอนและการ
วัดผลการเรียนของครูให้เหมาะสมกับตัวนักเรียนแต่ละวิชา
ที่สอน ตลอดจนใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอน (สรชัย พิศาลบุตร, 2549, 
ค าน า)  
 กระบวนการที่จะใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของไทยซึ่งมีบริบทของนักเรียนและโรงเรียนที่แตกต่างกัน
นั้น ต้องเป็นกระบวนการที่ตอบสนองต่อความหลากหลาย
และความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล และควรมีรูปแบบ
ที่ก่อให้เกิดองค์ประกอบด้านกระบวนการและองค์ประกอบ
ด้านผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนแต่ละแห่ง 
นอกจากนี้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนควร
มีความสัมพันธ์กับบริบทและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
โดยกระบวนการดังกล่าวควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

วิเคราะห์สภาพจริง มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบใช้การ
สรุปผล ประเมินผลที่น่าเชื่อถือ และสามารถน าผลมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับกระบวนการในการแสวงหาความรู้ 
ความจริ ง  และการแก้ปัญหาด้ วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ท่ีได้รับการยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
ปัจจุบัน นั่นคือ “กระบวนการวิจัย” ส าหรับมโนทัศน์ใหม่
ของการจัดการเรียนรู้ จะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้และการ
วิจัยไม่ได้แยกออกจากกัน แต่การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจั ดการ เ รี ยนรู้ ห รื อ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
กระบวนการเรียนรู้  ท าให้ครูอาจารย์มีบทบาทเป็นครู
อาจารย์นักวิจัย โดยท าหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ เมื่อมี
ปัญหาการเรียนรู้เกิดขึ้น ครูอาจารย์ก็ศึกษาค้นหาวิธีการ
หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้ เรียน โดยใช้
กระบวนการวิจัยสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในลักษณะให้เรียนรู้คู่วิจัย กล่าวคือ จัดการ
เรียนรู้และท าการวิจัยควบคู่ไปด้วย (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559, 
น. 3) แต่ครูไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการท าวิจัยใน
ช้ันเรียน และมีทัศนคติว่าเป็นเรื่องที่ยาก และยังไม่ได้
เล็งเห็นประโยชน์ของการท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างแท้จริง 
ดังท่ี Koongaew (2006) ได้สรุปว่า สภาพปัญหาการวิจัยใน
ช้ันเรียนของครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีปัญหา
อยู่ในระดับมาก เช่น ทักษะและประสบการณ์ในการท าวิจัย
ในช้ันเรียน ความสามารถในการเขียนรายงาน ผู้เชี่ยวชาญที่
ให้ค าปรึกษา ทักษะในการสร้างเครื่องมือ งบประมาณ
สนับสนุน ความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สถิติและการ
วิเคราะห์ข้อมูล แหล่งค้นคว้าเพื่อการเขียนรายงาน ความรู้
ในการน าเทคนิค วิธีการหรือสื่อการสอนที่น ามาใช้แก้ปัญหา 
ขั้นตอนการวิจัย ความมั่นคง ความร่วมมือ และความ
ช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงาน  

การพัฒนาครูอย่างยั่งยืนจ าเป็นท่ีจะต้องให้ครูเกิด
การตระหนักรู้ในตนเอง สามารถมองเห็นตนเองตามความ
เป็นจริง รับรู้ในสิ่งที่ตนเองเป็นและเห็นการกระท าของ
ตนเองตามจริง การรับรู้ดังกล่าวนี้ช่วยให้ครูคลายกรอบ
ความคิดที่ยึดติดและน าพาตนเองไปสู่เส้นทางการพัฒนา

ตนเอง การพัฒนาให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
จ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับมิติด้านใน
ของครู  โดย เป็นการ เปลี่ ยนจากด้ านในสู่ ด้ านนอก 
กระบวนการพัฒนาในลักษณะนี้ต้องอาศัยเวลา การฝึกฝน 
ความไว้วางใจ และที่ส าคัญต้องเป็นการเรียนรู้ที่ระเบิดจาก
ด้านในที่ต้องมาจากตัวครู ดังนั้นกระบวนการที่ควรน ามาใช้
ในการพัฒนาครูควรประกอบด้วยวิธีการที่หลากหลายที่เปิด
โอกาสให้ครูสังเกตและรับรู้ตนเองในแง่มุมที่หลากหลาย 
พัฒนาให้ครูสามารถน าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมา
ไตร่ตรองและใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง เพื่อน าไปสู่การเห็นและ
รับรู้ความจริงโดยเฉพาะในส่วนที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน นั่นคือ
กระบวนการพัฒนาครูให้ประสบความส าเร็จควรค านึงถึง
การช่วยเหลือให้ครูเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรู้ลงสูก่ารปฏบิัติงานได้
จริง โดยมีผู้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนจนครูเกิดความ
มั่นใจและสามารถน าความรู้ ทักษะและวิธีการใหม่ไปใช้
พัฒนาตนได้ อย่ า งมีประสิทธิภาพ ดั งที่  Joyce and 
Showers (2003) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาครูด้วยการ
ช้ีแนะ (coaching) ที่เน้นการท างานร่วมกัน การศึกษา
ร่ วมกัน เป็นทีม  การแก้ปัญหาด้ วยกัน  และการน า
ประสบการณ์ของตนเองไปใช้จริง ซึ่งการพัฒนาครูตาม
แนวคิดนี้เป็นการพัฒนาท่ีไม่แยกส่วนและตั้งอยู่ในบริบทการ
ด าเนินงานจริง ท าให้ครูผูกพันกับงานและสามารถที่จะน า
การพัฒนามาสัมพันธ์กับงานได้โดยตรง ส่งผลให้ครูมี
ความสามารถในการน าความรู้และทักษะมาใช้ได้ในทาง
ปฏิบัติและเกิดความรู้คงทนยั่งยืน 

รูปแบบที่สนใจน ามาพัฒนาครู คือ การช้ีแนะทาง
ปัญญา (Cognitive Coaching) ซึ่ งการ ช้ีแนะลักษณะนี้
มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถให้บุคคลเติบโตและพัฒนาจน
เป็นผู้ที่สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ การช้ีแนะ
ทางปัญญาสามารถน ามาใช้เป็นขั้นตอนการฝึกอบรมที่ช่วย
ครูน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมในห้อง
อบรมลงสู่ในสถานการณ์จริงโดยสอดแทรกเข้ากับชีวิตการ
ท างานประจ าวันของครู การช้ีแนะทางปัญญาสามารถช่วย
ครูวางแผนงาน กระตุ้นให้คิด สามารถวิพากษ์วิจารณ์และ
แก้ปัญหางาน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลอืกันและกนั
ระหว่างครู สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาที่
ขับเคลื่อนด้วยตัวครู (ธัญพร ช่ืนกลิ่น, 2553, น. 12; อ้างอิง
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จาก Costa & Garmston, 2002, p. 40) อีกทั้งการพัฒนา
ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวครูย่อมเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการ
พัฒนาที่ยั่งยืนนั้นบุคคลจะสามารถสร้างความรู้ให้เกิด
ภายในตนเอง และน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทาง
ปัญญาอีกส่วนหนึ่ง ที่ท าหน้าที่วางแผน ก ากับควบคุม และ
ประเมินการใช้กลวิธีต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย โดรงสร้างทาง
ปัญญาดังกล่าวคือ “อภิปัญญา” (Metacognition) ผู้วิจัย
จึงเห็นว่ากลยุทธ์อภิปัญญา (Metacognitive Strategies) 
น่าจะเป็นอีกแนวคิดหนึ่ง ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
ตนเองของบุคคล ด้วยเหตุที่อธิบายถึงกลวิธีที่บุคคลใช้
ควบคุม ก ากับควบคุม และประเมินการคิด โดย “อภิ
ปัญญา” (Metacognition) คือ การควบคุมและประเมิน
การคิดของตนเอง ความสามารถของบุคคลที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อควบคุมก ากับกระบวนการทางปัญญาหรือ
กระบวนการคิด มีความตระหนักในงานและสามารถใช้
ยุทธวิธีท างานจนส าเร็จอย่างสมบูรณ์ จากงานวิจัยด้าน
ทฤษฎีการเรียนรู้ เกี่ยวกับอภิปัญญาช้ีให้เห็นว่า การใช้
ยุทธวิธีอภิปัญญา (Metacognitive Strategies) ช่วยให้
บุคคลสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างบรรลุเป้าหมาย 
(ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2553)  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะพัฒนากระบวนการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิ
ปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย การด าเนินการวิจัยใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยอิงการออกแบบ (Design – 
Based Research: DBR) ซึ่ งเป็นการวิจัยที่มีการท างาน
ร่วมกับครูตลอดเวลา โดยครูจะอยู่ในฐานะของนักปฏิบัติ 
(practitioner) และผู้วิจัยจะอยู่ในฐานะของนักออกแบบ 
(designer) ทั้งสองฝ่ายจะท างานร่วมกันเพื่อออกแบบและ
ปรับกระบวนการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา
อย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการวิจัยเป็นวงจรซ้ า 4 ขั้นตอน คือ 
1) ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการด า เนินการใช้
กระบวนการชี้แนะทางปัญญาฯ 2) ส ารวจสภาพและปัญหา
การใช้กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ 3) วิเคราะห์ข้อมูล
และสะท้อนคิดร่วมกันถึงสาเหตุของปัญหา 4) ออกแบบ
กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ ให้ครอบคลุมสิ่งที่เป็น
ปัญหาอยู่ ท้ังนี้เพื่อให้กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ เกิด
ความเหมาะสมในการน าไปใช้เสริมสมรรถนะการวิจัยของ

อาจารย์ ซึ่งลักษณะการท างานร่วมกันของครูและผู้วิจัยใน
การปรับการออกแบบนวัตกรรมนี้ท าให้การวิจัยอิงการ
ออกแบบมีวิธีด าเนินการวิจัยที่แตกต่างจากการวิจัยประเภท
อื่น ซึ่ งผลผลิตหรือนวัตกรรมที่ ได้ จากการวิจัยจะเป็น
แนวทางในการเสริมสมรรถนะการวิจัยให้กับครูได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบทและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการท างาน
ของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับ
กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม) 
 
นิยามศัพท์ 

 1. กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์
อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจยั หมายถึง ขั้นตอนและ
วิธีการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริม
สมรรถนะการวิจัย ท่ีผู้ช้ีแนะและครูร่วมกันออกแบบและ
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นที่ 1 เตรียม
ความพร้อม ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการช้ีแนะ ประกอบด้วย 4 ขั้น
ย่อย 1) ผสานความรู้ 2) ตกผลึกความคิดสู่การปฏิบัติ 3) 
ช้ีแนะเพื่อสร้างการเรียนรู้ 4) สะท้อนผลการเรียนรู้  ขั้นที่ 3 
ทบทวนไตร่ตรอง  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1 ข้ันเตรียมความพร้อม เป็นการสร้างความ
ไว้วางใจ ก าหนดแผนการช้ีแนะและให้สาระแก่นวิจัยโดยผู้
ช้ีแนะและผู้รับการช้ีแนะด าเนินการดังนี้ 

1.1.1 สร้างความไว้วางใจ ผู้ช้ีแนะกระตุ้น
ให้ผู้รับการช้ีแนะเปิดใจ เปิดความคิด เปิดพลังความมุ่งมั่น
ให้ผู้รับการชี้แนะมองเห็นเป้าหมายในการด าเนินงาน 

1.1.2 ก าหนดแผนการช้ีแนะ ผู้ช้ีแนะและ
ผู้รับการช้ีแนะร่วมกันก าหนดแผนการช้ีแนะเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการวิจัย 

1.1.3 ให้สาระแก่นวิจัย ผู้ ช้ีแนะอบรม
เพิ่มพูนความรู้โดยให้มโนทัศน์ส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ การก าหนดปัญหาการวิจัย การ
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ก าหนดช่ือเรื่องการวิจัย ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย การก าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นิยามศัพท์เฉพาะ การทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัย การ
ระบุเครื่องมือในการวิจัย การระบุขั้นตอนการสร้างและวิธี
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การเลือกใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การรายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย และ
การเขียนรายงานการวิจัย  

1.2 ขั้นปฏิบัติการชี้แนะ เป็นการปฏิบัติการช้ีแนะ
ทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการ
วิจัย โดยผู้ช้ีแนะใช้กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาและผู้รับ
การชี้แนะใช้กลุยุทธ์อภิปัญญา รายละเอียดดังนี้ 

1.2.1 ผสานความรู้  ผู้ ช้ีแนะใช้ค าถาม
กระตุ้นให้ผู้รับการช้ีแนะคิดทบทวนสาระความรู้ที่เกี่ยวกับ
การวิจัย เพื่ อพัฒนาการเรี ยนรู้  โดยผู้ ช้ีแนะใ ช้  CPQ 
Technique เพื่อท าให้เกิดความชัดเจน มีความเข้าใจที่
ตรงกัน พาผู้รับการช้ีแนะคิด ทบทวน รวมถึงน าผู้รับการ
ช้ีแนะกลับเข้าสู่ประเด็นที่ก าลังพูดคุยกันอยู่ ประกอบด้วย 
Clarify : การท าให้ ชัดเจน Placement : ทวนซ้ าความ
เข้าใจเพื่อสรุป และ Question : ถามเปิดประเด็นเพื่อให้คิด
ต่อ  พร้อมทั้งเติมเต็มความรู้และให้เรียนรู้ผ่านเอกสารเสริม
ความรู้  

1.2.2 ตกผลึกความคิดสู่การปฏิบัติ ผู้
ช้ีแนะกระตุ้นให้ผู้ ได้รับการช้ีแนะใช้กลยุทธ์อภิปัญญา
ประกอบด้วย การวางแผนการคิด (planning) การควบคุม
คว ามคิ ด  (monitoring)   แล ะกา รประ เ มิ นก ารคิ ด 
(evaluation)  เพื่ อร่ างประเด็นความคิดเกี่ ยวกับการ
ออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

1.2.3 ช้ีแนะเพื่อสร้างการเรียนรู้ ผู้ช้ีแนะ
ให้การช้ีแนะเป็นรายบุคคลแบบเผชิญหน้า และผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความส าเร็จของการ
ออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และผู้ได้รับการ
ช้ีแนะใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้ประกอบด้วย การ
ว า งแผนกา รคิ ด  ( planning)  ก า รควบคุ มความคิ ด 
(monitoring)  และการประเมินการคิด (evaluation)  

1.2.4 สะท้อนผลการเรียนรู้  ผู้ ช้ีแนะ
กระตุ้นให้ผู้รับการช้ีแนะคิดทบทวน สะท้อนความคิด
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่
มุมมองความคิดและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ด้วยเทคนิค 
Feed - up : การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ , Feedback : 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ , Feed - forward : การให้ข้อมูล
เพื่อการเรียนรู้ต่อยอด และผู้ได้รับการช้ีแนะใช้กลยุทธ์อภิ
ปัญญาเพื่อการเรียนรู้ประกอบด้วย การวางแผนการคิด 
(planning) การควบคุมความคิด (monitoring)  และการ
ประเมินการคิด (evaluation)  

1.2.4.1 Feed - up คือ การให้ข้อมูล
กระตุ้นการเรียนรู้ กระตุ้นแรงจูงใจภายในให้เกิดการเรียนรู้ 
สร้างความเช่ือมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองให้กับผู้รับ
การชี้แนะ 

1.2.4.2 Feedback คือ การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เกี่ยวกับสาระส าคัญที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ช่ืนชมการ
ใช้ความพยายามและความมุ่งมั่น สะท้อนจุดดีและจุดที่ต้อง
พัฒนา เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

1.2.4.3 Feed - forward คือ การให้
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด เป็นการให้ก าลังใจผู้ได้รับการ
ช้ีแนะเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาต่อยอด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ช้ีประเด็นที่ผู้ได้รับ
การชี้แนะควรศึกษาค้นคว้าหรือฝึกหัดเพิ่มเติม 

 1.3 ขั้นทบทวนไตร่ตรอง เป็นการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.3.1 สะท้อนงานบุคคล ผู้ช้ีแนะกระตุ้นให้
ผู้รับการช้ีแนะมองย้อนเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะการ
วิจัยของตนเอง และคิดไตร่ตรองถึงการเรียนรู้และการ
เปลี่ยนแปลงของตนเอง 

1.3.2 สะท้อนกระบวนการ ผู้ช้ีแนะกระตุ้นให้
ผู้รับการช้ีแนะร่วมกันสรุปกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดที่
เกิดขึ้น และแลกเปลี่ยนแบ่งปันมุมมองความคิดเพื่อการ
พัฒนาต่อยอด 

2. การวิจัยอิงการออกแบบ (Design – Based 
Research : DBR) หมายถึง วิธีการวิจัยส าหรับการพัฒนา
กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ
เสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ มีการท างานร่วมกัน



 

116 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

ตลอดระยะเวลาการวิจัยระหว่างนักออกแบบและนักปฏิบัติ 
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้นักออกแบบคือตัวผู้วิจัยส่วนนักปฏิบัติ
คือตัวอาจารย์ที่เป็นกลุ่มทดลอง ทั้งสองฝ่ายจะท างาน
ร่วมกันเพื่อออกแบบและปรับกระบวนการช้ีแนะทางปัญญา
ร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการวิจัย
เป็นวงจรซ้ า 4 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดเป้าหมายและวาง
แผนการด าเนินการใช้กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ 2) 
ส ารวจสภาพและปัญหาการใช้กระบวนการช้ีแนะทาง
ปัญญาฯ 3) วิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนคิดร่วมกันถึงสาเหตุ
ของปัญหา 4) ออกแบบกระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ ให้
ครอบคลุมสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการช้ีแนะ
ทางปัญญาฯ เกิดความเหมาะสมในการน าไปใช้เสริม
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ประโยชน์เชิงนโยบาย 
 ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานวิจัยใน
โรงเรียน ได้แนวนโยบายด้านการน ากระบวนการชี้แนะทาง
ปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย
ของอาจารย์ที่ ได้จากการวิจัยนี้ไปใช้เป็นกรอบในการ
วางแผนเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ให้เกิด
ประสิทธิผล อาจารย์สามารถท าวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการวิจัยที่ยั่งยืนต่อไป 

2. ประโยชน์เชิงวิชาการ 
 ได้นวัตกรรมเกี่ยวกับกระบวนการช้ีแนะทาง
ปัญญาฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานวิจัยของ
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการเสริม
สมรรถนะการวิจัยของบุคลากรให้เกิดประสิทธิผลได้ 
 
วิธีการวิจัย 

การด าเนินการพัฒนารูปแบบการช้ีแนะทาง
ปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย
ของอาจารย์ มีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ
แนวคิด และทฤษฎี เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างการบวนการเสริมสมรรถนะการวิจัย  

 1. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิด ทฤษฎีของการช้ีแนะทางปัญญาและกลยุทธ์ 
อภิปัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ
กระบวนการ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน ากระบวนการช้ีแนะ
ทางปัญญา และความเข้าใจเกี่ยวกับการน ากลยุทธ์อภิ
ปัญญาไปใช้เพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ 
 2. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิด ทฤษฎีของการวิจัยอิงการออกแบบ (Design – 
Based Research) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการ
ออกแบบตามหลักการออกแบบ (design principle) และ
การพัฒนากระบวนการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิ
ปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยตามแนวทางของการวิจัย
อิงการออกแบบ 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบ
และพัฒนากระบวนการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์ 
อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย 

 ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างและพัฒนา
กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ
เสริมสมรรถนะการวิจัย จากข้อสรุปที่ได้จากการสังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับแนวคิดและ
กรอบการออกแบบตามหลักการออกแบบ (design 
principle) ซึ่งการก าหนดหลักการออกแบบประกอบด้วย 
1) การก าหนดเป้าหมายของการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับ 
กลยุทธ์อภิปัญญา 2) การก าหนดบริบทของการทดลองใช้
ต้นแบบกระบวนการ 3) การออกแบบกิจกรรมส่งเสริม 2 
ส่วน ได้แก่ 3.1) องค์ประกอบหลักของการส่งเสริม และ 
3.2) คุณลักษณะย่อยที่เป็นกระบวนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามองค์ประกอบหลัก โดยกิจกรรมที่ออกแบบจะ
มาจากข้ออ้างเชิงเหตุผลที่เป็นฐานความเช่ือส าหรับการ
ออกแบบ รายละเอียดของการก าหนดหลักการออกแบบมี
ดังนี ้

1) เป้าหมายของการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกล
ยุทธ์อภิปัญญา ได้แก่ เสริมสมรรถนะการวิจัย 

2) บริบทของการวิจัย ได้แก่  โร งเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 

3) การออกแบบกิจกรรมส่งเสริม เป็นไปตาม
องค์ประกอบหลักอยู่ภายใต้ข้ออ้างเชิงเหตุผลซึ่งเป็นความ
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

เช่ือที่ได้จากแนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และทีมออกแบบ (ในที่นี้คือผู้วิจัยและอาจารย์ที่
ป รึ กษา )  เ พื่ อ ใ ช้ ใ นกา รออกแบบตั ว แทรกแซ ง  X 
(intervention) โดยบริบทของการศึกษาครั้งนี้เป็นโรงเรียน
สาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยอิงกรอบการ
ออกแบบตามหลักการออกแบบ (design principle) ที่
เสนอโดย van den Akker (1999) ดังนี ้
 “ถ้าต้องการออกแบบตัวแทรกแซง X เพื่อ
วัตถุประสงค์หรือฟังก์ชัน Y ในบริบท Z ควรท าให้ตัว
แทรกแซงมีลักษณะ A, B และ C (จุดเน้นเชิงสาระ) และ
ด าเนินการผ่านกระบวนการ K, L และ M (จุดเน้นเชิง
กระบวนการ) ด้วยข้ออ้างเชิงเหตุผล P, Q และ R” (van 
den Akker.1999; สุวิมล ว่องวาณิช. 2559) 
 ในการวิจัยนี้จึงมีการก าหนดข้ออ้างเชิงเหตุผลเพื่อ
ใ ช้ ในการก าหนดจุด เน้น เ ชิ งคุณลักษณะด้ านสาระ 
(substantive emphasis) และจุดเน้นของกระบวนการ
ด า เนินงาน (procedural emphasis) ที่สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อจุดเน้นเชิงสาระของกิจกรรม ส าหรับข้ออ้าง
เชิงเหตุผลได้อิงความเช่ือที่ได้จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการช้ีแนะทางปัญญาและกล
ยุทธ์อภิปัญญา  

ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยน า (ร่าง) กระบวนการช้ีแนะ
ทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการ
วิจัย เสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และความครอบคลุมของกระบวนการ 
โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ประเมินความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของกระบวนการเกี่ยวกับ (ร่าง) กระบวนการชี้แนะ
ทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาฯ ในด้านความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของช่ือกระบวนการ หลักการ 
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และการก าหนด
แผนการจัดกิจกรรม โดยการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญจะ
พิจารณาความเหมาะสมอิงเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ และ
ค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

ขั้นตอนที่ 4 น าแบบประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาฯ มา
ค านวณค่าเฉลี่ย  ส่ วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน แล้วแปล

ความหมายเป็นความเรียง ส่วนค าถามปลายเปิดน ามา
วิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่ และน าเสนอข้อมูลโดยการ
ตีความสรุปข้อมูล หลังจากนั้นผู้วิจัยพิจารณาผลการ
ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ ช้ีแนะฯ แล้ว
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้
มีความเหมาะสม ชัดเจน มากขึ้น 

ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายผลการประเมิน
คุณภาพของกระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ ก าหนดเกณฑ์
ไว้ดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  กระบวนการมีความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  กระบวนการมีความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  กระบวนการมีความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  กระบวนการมีความ
เหมาะสม/ความเป็นได้ อยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  กระบวนการมีความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

ขั้นตอนที่ 5 ประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบ
เพื่อพัฒนาต้นแบบกระบวนการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกล
ยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัยให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) ท่ีปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปีและยังไม่เคยท าวิจัย
ขณะที่ เริ่มปฏิบัติงานที่โรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 22 คน 
ระยะเวลาในการทดลอง 20 ช่ัวโมง ในระหว่างทดลองเป็น
การท า วิ จั ย ร่ วมกั นระหว่ า งผู้ วิ จั ย ในฐานะนั กวิ จั ย 
( researcher)  และอาจารย์ที่ เ ป็นตั วอย่ า ง ในฐานะผู้
ปฏิบัติการ (practitioners) โดยด าเนินการวิจัยเป็นวงจรซ้ า 
4 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการ
ด าเนินการใช้กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ 2) ส ารวจ
สภาพและปัญหาการใช้กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ 3) 
วิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนคิดร่วมกันถึงสาเหตุของปัญหา 
4) ออกแบบกระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ ให้ครอบคลุม
สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการชี้แนะทางปัญญา
ฯ เกิดความเหมาะสมในการน าไปใช้เสริมสมรรถนะการวิจัย
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ของอาจารย์ และมีการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึก
การช้ีแนะ แบบบันทึกสะท้อนคิด และแบบบันทึกการ
ด าเนินการวิจัย 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

กระบวนการช้ีแนะทางปัญญา ฯ ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 1.1) การ
สร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 1.2) การกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้จากภายในตน เปิดใจ เปิดพลังความคิด และพลัง
ความมุ่งมั่นควบคุมก ากับกระบวนการคิด 1.3) การช้ีน า
ตนเองให้เกิดการเรียนรู้จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้1.4) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์น าสู่ข้อสรุปที่ เป็น
รูปธรรมสู่การปฏิบัติ 1.5) การแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการ
วิพากษ์ประสบการณ์ในอดีตน าสู่การค้นพบวิธีการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์  2) จุดมุ่งหมาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การวิจัย  3) ขั้นตอนของกระบวนการ ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม 1.1 สร้างความ
ไว้วางใจ 1.2 ก าหนดแผนการช้ีแนะ  1.3 ให้สาระแก่นวิจัย 
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการช้ีแนะ 2.1 ผสานความรู้ 2.2 ตกผลึก
ความคิดสู่การปฏิบัติ 2.3 ช้ีแนะเพื่อสร้างการเรียนรู้  2.4 
สะท้อนผลการเรียนรู้   ขั้นที่  3 ทบทวนไตร่ตรอง 3.1 
สะท้อนงานบุคคล 3.2 สะท้อนกระบวนการ และ 4) 
องค์ประกอบด้านเง่ือนไขส าหรับผู้รับการช้ีแนะ ผู้รับการ
ช้ีแนะใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อก ากับการเรียนรู้มุ่งมั่นสู่
เป้าหมาย 1. การวางแผนการคิด 2. การควบคุมความคิด 3. 
การประเมินการคิด สรุปได้ดังภาพประกอบ 1  
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กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิ
ปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย  มีผลประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านโดยมีรายการประเมินครอบคลุมช่ือ
กระบวนการ หลักการ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิง
กระบวนการ และการก าหนดแผนการจัดกิจกรรม สรุปว่า 
รายละเอียดกระบวนการและเอกสารประกอบกระบวนการ 
มีความเหมาะสมตั้งแต่ 4.60 – 5.00 ความเป็นไปได้ 5.00 
ทุกรายการประเมิน สามารถน าไปใช้ได้ โดยผู้เช่ียวชาญมี
ข้อคิดเห็นโดยรวมว่า วัตถุประสงค์ของกระบวนการสามารถ

วัดได้จริง หลักการของกระบวนการมีจุดเน้นชัดเจนเป็น
รูปธรรม เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงของครู กิจกรรมตามกระบวนการสามารถท า
ให้เกิดการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้
พัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาฯ อย่างเป็นระบบ โดย
เริ่มจากกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการช้ีแนะทางปัญญา
ร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับกระบวนการพัฒนาต้นแบบในขั้นต้นได้อิง

ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม  
     1.1) สร้างความไวว้างใจ  
     1.2) ก าหนดแผนการชี้แนะ  
     1.3) ให้สาระแก่นวจิัย  
 

ขั้นที่ 2 ปฏิบัตกิารชี้แนะ  
     2.1) ผสานความรู้  
     2.2) ตกผลึกความคิดสู่การปฏิบัติ  
     2.3) ชี้แนะเพือ่สร้างการเรียนรู้  
     2.4) สะท้อนผลการเรียนรู้  

ขั้นที่ 3 ทบทวนไตร่ตรอง  
     3.1) สะท้อนงานบุคคล  
     3.2) สะท้อนกระบวนการ 
 

 ผู้ได้รับการชี้แนะใช้กลยุทธ์อภิปัญญา
เพื่อการเรียนรู้  
     1) การวางแผนการคิด 
     2) การควบคุมความคิด  
     3) การประเมินการคิด  

 

 

ขั้นตอนของกระบวนการ 

 

ห 

เทคนิคสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
- Feed-up 
- Feedback 
- Feed-forward 
 

CPQ Technique: เทคนิคทบทวน   
ความเขา้ใจก่อนถามต่อ 
Clarify  Placement  Question 

ภาพประกอบ 1 กระบวนการชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวจิยั 
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ขั้นตอนของการคิดในการออกแบบ (design thinking) เพื่อ
การยกร่างต้นแบบ ดังนี ้
 “การออกแบบตัวแทรกแซง [กระบวนการช้ีแนะ
ทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา] เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ 
[ระดับสมรรถนะการวิจัย] ในบริบท [อาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)] 
ควรจะท าให้ตัวแทรกแซง [กระบวนการช้ีแนะทางปัญญา
ร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญา ] ดังกล่าว มีคุณลักษณะของ
จุดเน้นเชิงสาระ 2 ประการ ได้แก่ [กระบวนการของผู้
ช้ีแนะ] และ [กระบวนการท างานของผู้รับการช้ีแนะ] และ 
[ข้อตกลงร่วมกันของผู้ช้ีแนะและผู้รับการช้ีแนะ] โดยมีการ
ด าเนินการตามจุดเน้นเชิงกระบวนการ 3 ขั้นตอนหลัก 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการช้ีแนะ 
[ผสานความรู้ ตกผลึกความคิดสู่การปฏิบัติ ช้ีแนะเพื่อสร้าง
การเรียนรู้ สะท้อนผลการเรียนรู้ ] และขั้นที่ 3 ทบทวน
ไตร่ตรอง” 

ผู้ วิ จั ย ในฐานะนักวิจั ยที่ ท าหน้ าที่ ออกแบบ
กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาฯ 
และอาจารย์ในฐานะนักปฏิบัติต้องท าหน้าที่ใกล้ชิดกันเป็น
อย่างมากในทุก ๆ ขั้นตอน ต้องมีการสะท้อนคิด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ต้องเปิดใจกว้างรับฟังปัญหา
ของสิ่งที่ออกแบบเมื่อน าไปปฏิบัติ ต้องใช้กระบวนการคิด
และวางแผนร่วมกัน ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านต่าง ๆ 
เพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมที่ออกแบบให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การท างานลักษณะนี้เป็นจุดเด่น
ของการวิจัยอิงการออกแบบที่แตกต่างกับการวิจัยประเภท
อื่น ๆ ประกอบกับการวิจัยอิงการออกแบบจะเช่ือมโยงการ
วิจัยตามหลักทฤษฎี กับการน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ นั่นคือ
เป็นกลยุทธ์ที่นักวิจัยใช้ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
ทฤษฎีให้เหมาะสมกับการปฏิบัติใช้จริง มิใช่เพียงแค่ทดสอบ
ทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว ผลการวิจัยอิงการออกแบบจึงเป็นการ
พัฒนาทฤษฎีและการออกแบบให้สามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม อันจะช่วยสร้างเสริมและขยายฐานความรู้
ด้านการพัฒนานวัตกรรมอย่างเกิดประสิทธิผล ซึ่งเป็น
คุณค่าของการวิจัยอิงการออกแบบที่จะช่วยในการปรับปรุง
ทฤษฎีเชิงช้ีแนวทาง (Prescriptive Theory) ให้สามารถ
ปฏิบัติได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงทฤษฎีการออกแบบ

การเรียนรู้ (Edelson, 2002; สุวิมล ว่องวาณิช, 2556) อีก
ทั้ งกรอบการออกแบบ (Design Framework)  ซึ่ ง เป็น
แนวทางที่เป็นระบบและเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาให้ประสบ
ความส าเร็จในบริบทเฉพาะ ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการวิเคราะห์
สภาพปัญหา บริบท ทฤษฎีที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในกระบวนการออกแบบ (Design Procedure) ของนัก
ออกแบบ และผลลัพธ์ประการสุดท้าย คือ วิธีวิทยาการ
ออกแบบ (Design Methodology)  หลักการออกแบบ
กระบวนการซึ่งจะเป็นสิ่งที่บอกว่าจะน ากระบวนการ
ออกแบบนี้ไปใช้อย่างไรเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามสิ่งที่
มุ่งหวังไว้ โดยจะระบุขั้นตอนการท างานท่ีประกอบด้วย การ
อธิบายวัตถุประสงค์ กระบวนการ และบุคคลที่มีส่วนร่วมใน
แต่ละขั้นตอน (Edelson, 2002; สุวิมล ว่องวาณิช, 2556) 
ประกอบกับกระบวนการวิจัยอิงการออกแบบเป็นวงจรซ้ า 4 
ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการด าเนินการ
ใช้กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ 2) ส ารวจสภาพและ
ปัญหาการใช้กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ 3) วิเคราะห์
ข้อมูลและสะท้อนคิดร่วมกันถึงสาเหตุของปัญหา 4) 
ออกแบบกระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ ให้ครอบคลุมสิ่งที่
เป็นปัญหาอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ 
เกิดความเหมาะสมในการน าไปใช้เสริมสมรรถนะการวิจัย
ของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 
บทสรุป 

การประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบเพื่อ
พัฒนากระบวนการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์   อภิ
ปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย เป็นการน าแนวคิด 
ทฤษฎีหรือหลักการเพื่อน าไปสู่การออกแบบ พัฒนาและ
ปรับปรุงโดยการท างานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยในฐานะ
นักวิจัย (researcher) และกลุ่มตัวอย่างในฐานะผู้ปฏบิัตกิาร 
(practitioners) ด าเนินการวิจัยเป็นวงจรซ้ า ๆ เพื่อให้ได้
รูปแบบที่มี ความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
กลุ่มเป้าหมายและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ให้
มากที่สุด ทั้งนี้การออกแบบกระบวนการต้องอาศัยกลุ่มคน
หลายฝ่ ายในการท างานร่วมกันทั้ งผู้ ปฏิบัติการและ
นักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ในการน ากระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ ไปใช้ ผู้

จัดกระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ ควรมีความรู้ด้านการ
วิจัย และก่อนด าเนินการช้ีแนะควรศึกษาคู่มือการใช้
กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาฯ ให้ชัดเจนในเรื่องของ
หลักการของกระบวนการ ข้ันตอนของกระบวนการ และ
ควรได้รับการฝึกฝนในเรื่องการช้ีแนะ ให้เข้าใจในบทบาท
ของผู้ที่ท าหน้าช้ีแนะ สามารถสร้างความไว้วางใจได้ มีความ
เข้าใจและสามารถใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น การตั้ง
ค าถาม การสังเกต ความเงียบ การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็น
ต้น ที่ช่วยน าผู้รับการช้ีแนะไปสู่การเปลี่ยนแปลงจนบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือสร้างเสริมศาสตร์การวิจัยอิง
การออกแบบ 
 การประยุกต์ใช้แนวคิดการวิจัยอิงการออกแบบมา
เป็นฐานคิดในการออกแบบ ปรับปรุ ง แก้ ไข พัฒนา
กระบวนการช้ีแนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อ
เสริมสมรรถนะการวิจัย เป็นตัวอย่างของการวิจัยอิงการ
ออกแบบที่ให้บทเรียนที่น่าสนใจและมีคุณค่าต่อผลผลิตที่
เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของผู้ใช้ สิ่งที่น่าสนใจใน
การวิจัยนี้  คือ การให้กลุ่มตัวอย่างสะท้อนคิดตลอด
ระยะ เวลาการทดลองซึ่ ง ได้ ข้อมู ลที่ สะท้อนถึ งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างทั้งในด้านความรู้ 
ทักษะและเจตคติต่อการวิจัย ตลอดจนสะท้อนอารมณ์

ความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของการวิจัยอิง
การออกแบบที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการและสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานจริงของกลุ่ม
ตัวอย่าง เน้นท าความเข้าใจอารมณ์ความรู้ ของผู้ ใ ช้
นวัตกรรมเป็นส าคัญ หลักการออกแบบใหม่ที่ได้จากการ
วิจัยนี้ควรมีการเผยแพร่เพื่อให้เห็นคุณค่าของแนวคิดการ
วิจัยอิงการออกแบบ (Design – Based Research) ที่ท าให้
กระบวนการออกแบบนวัตกรรมมีที่มาอย่างเป็นระบบ ท า
ให้ผลผลิตนวัตกรรมมีความน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน
ส่วนของการออกแบบต้นแบบของนวัตกรรมที่มีข้อมูลเชิง
ประจักษ์สนับสนุนหนักแน่น ดังนั้นนักวิจัยทางการศึกษา
ควรให้ความส าคัญกับการน าแนวคิดการวิจัยอิงการ
ออกแบบไปประยุกต์ ใ ช้ในการพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา และเผยแพร่หลักการออกแบบที่พัฒนาขึ้นจาก
การวิจัยให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการวิจัยอิงการออกแบบมี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
เพราะท าให้ได้ผลการวิจัยทั้งส่วนที่เป็นหลักการออกแบบที่
สอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นท่ี และผลตามทฤษฎีที่คาดหวัง
ไว้ รูปแบบการวิจัยเหมาะสมที่จะน าไปเป็นแบบอย่างในการ
วิจัยในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาและวิจัยโดยการน ากระบวนการ
ช้ีแนะทางปัญญาฯ นี้ไปปรับใช้กับกลุ่มตัวอย่างใหม่ เช่น 
กลุ่มอาจารย์ที่ก าลังวางแผนท างานวิจัยเพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ กลุ่มอาจารย์พี่เลี้ยง กลุ่มนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  
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The Assessment and Evaluation of Online B.A. English Courses in the 21st 
Century: Challenges and Possibilities 

 
Alisa Vanijdee1 
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ABSTRACT 

The assessment and evaluation of B.A. English online courses (first offered in 2010) at Sukhothai 
Thammathirat Open University (STOU) are facing the challenges to accommodate new contexts in the  
21st century language learning and teaching, with imminent changes from all aspects. At present STOU B.A. 
online English provides both formative and summative assessment and evaluation in a distance learning 
context, and it has recently introduced an electronic English performance test. The processes are practical 
and the quality can be assured.  

The challenges include (1) the evaluation of productive skills, (2) the inclusive measurement of 
formative and summative evaluation with added value of self-assessment, and (3) the adaptation to new 
context in multimodal texts, multiliteracies and 21st century skills, and electronic tests. The author proposes 
the possibilities of modification first with providing a placement test. With the outcome of resourceful 
speakers and multi competent speakers as suggested by renowned scholars in the field of English language 
teaching, the tests should focus more on formative assessment with the value added self-assessment, while 
the electronic tests can help with drills or final test for large numbers of students. The final evaluation 
should focus on a comprehensive portfolio of students’ performance.    
Keywords: assessment and evaluation, 21st century English competencies, B.A. online English 
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1. INTRODUCTION 
Challenges in the assessment and 

evaluation of online English learning involve the 
product of the curriculum; that is, students’ English 
competencies. They must be able to communicate 
employing the four language skills effectively as in 
the stated outcome of the curriculum. Specifically, 
for online, distance and open learning like the B.A. 
English degree at Sukhothai Thammathirat Open 
University (STOU), the concept of distance learning 
and learner autonomy, languages as skills and 
interaction, and the advance of technology must 
be reflected and applied comprehensively. 

To ensure that the graduates are qualified 
enough for the real world and to be able to 
communicate in English effectively, the curriculum 
was designed based on communicative and 
notional/functional approach.  The assessment 
while learning and the evaluation at the final test 
play an important role for the expected outcome. 
It is therefore crucial to review and reflect the 
present assessment and evaluation methods with 
the underlying purpose to improve the teaching, 
learning and evaluation system itself. 

The “50th year seminar on “50 Years of 
English Language Teaching and Assessment – 
Reflections, Insights and Possibilities” organized by 
SEAMEO RELC (The Southeast Ministers of 
Education Organization -- Regional Language 
Center) during March 12-14, 2018 puts emphasis on 
language learning and evaluating the English 
language. It states that “the English status itself has 
become globalized and internationalized.  And this 
English language learning and evaluation itself is 
dynamic and language educators must be aware 
and envision the needs of learners in an 
increasingly diverse world” (Conference program 

retrieved from https://www.relc.org.sg/facilities/ 
conferences- events-2018 4/6/2018).  

More specifically, English is also declared 
as an official language in the ASEAN community. 
Thus students from the ASEAN community will gain 
benefit if they are able to communicate effectively 
in English in their professions with the flow of the 
8 careers in the region. Advanced and developing 
technology encourages and facilitates students to 
learn online or via electronic media. STOU has 
offered B.A. in English courses online since 2010 to 
encourage Thai students and the workforce to 
improve their performance in English. 

This paper focuses on comprehensive 
review and reflection on the assessment and 
evaluation system of B.A. online English, the nature 
of online learning and emerging issues and trends 
in assessment and evaluation. It aims at the 
possibilities to improve the evaluation system to 
be more effective and accommodate English 
competencies in the 21st century.    

 
2. LITERATURE REVIEW 

2.1 Background of the B.A. English 
online course 

English is important in the changing world: 
not only in business but in accessing knowledge 
from the Internet. STOU attempts to educate Thai 
students from various backgrounds in their B.A. 
English program and 13 English for Specific Courses 
(ESP) at certificate level. The comprehensive and 
practical curriculum is based on a communicative 
and functional/notational approach.   

Table 1 summarizes the number of 
registered students for English courses from 2010, 
(the first year that a B.A. English degree was offered) 
to 2015. The registered number is high; probably as 
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it is a second degree or in a wish to improve English 
performance for their jobs. The number of 
graduates is low in comparison; maybe because of 
the nature of distance learning system where 

students can learn at their own pace (at present 
the university allows 12 years to complete the 4 
year program).  

 

Table 1:   A summary of the number of registered students 2010-2015 

Year 
Number of registered students Number of 

graduates Semester 1 Semester 2 Semester3 
2010 1,202 1,446 296 - 
2011 2,301 1,473 389 - 
2012 3,021 2,304 383 - 
2013 3,109 2,819 472 99 
2014 3,226 2,256 514 129 
2015 2,981 2,216 N/A 148 
2016 N/A N/A N/A  

016: Not available at the time of the paper 
 
2.2 The comprehensive picture of 

assessment and evaluation 
2.2.1 Why do we assess and evaluate 

students?   
The rationale of assessment and 

evaluation lies in the purpose of improving 
language learning outcomes, providing public 
accountability, and promoting desired changes in 
learning and teaching practices. Examinations are 
multi-faceted at macro and micro level. The effect 
of the macro level lies in tests such as entrance 
exam. At micro level the complex effects on 
behavior within the classroom (i.e. the micro 
context) Khalifa (2018) 

2.2.2 How should we measure English 
performance for 21st century competencies? 

The concepts of the 21st century 
competencies and types of graduates in English 
and appropriate pedagogy affect the curriculum 

and the assessment and the evaluation and the 
concrete outcome of the graduates 

Typical paper and pencil test, 
subjective test (writing) are now practiced at STOU, 
with online electronic tests on general 
performance in English (STOU-EPT). The present 
STOU system of assessment and evaluation covers 
both formative and summative assessment and 
evaluation (see details in Table 2). 

The principal concepts of test writing, 
validity and reliability, are treated comprehensively 
and methodically. In designing the test in the first 
place, the validity of the tests is assured in the 
construct which all tests are designed according to 
the behavioral objectives of the course. Each test 
writer carefully writes the items for each unit in the 
textbook, then the head of the course 
administration team reviews them meticulously 
and later the evaluation specialists in the 
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evaluation department of the university review and 
proofread the items again. 

The reliability of the test is practiced 
after each test has been used. The analysis of the 
discrimination and difficulty indices of multiple 
choice test is conducted for every time the test is 
used; these detailed results are forwarded to each 
test writer to adjust the test items accordingly with 
the approval of the head of the course 
administration team. 

However, the analysis for validity and 
reliability of subjective tests has not been 
conducted yet.  Theoretically, an interrater system 
to make the marking more reliable and ‘objective’ 
needs to be further developed. Also, the marking 
criteria should also be researched thoroughly. 

Students are expected to be able to 
use English fluently and accurately in the real 
world at the level of ‘good’ for this B.A. English 
online curriculum. This determines the pedagogy 
and theory in learning languages. While learning, 
formative assessment can demonstrate student 
progress. The final summative evaluation 
demonstrates the overall level of student 
performance. 

2.2.3 How should we measure 
language skills?  

Paper and pencil tests for language 
skills are questioned that they lack the interaction 
with interlocutors or communication in real 
situations and thus cannot measure the students’ 
performance more efficiently.  

At present, STOU materials provide 
paper and pencil test designed according to 
behavioral objectives in each learning unit both in 
objective and subjective formats.   This can be 

explored in terms of content knowledge, receptive 
skills, and productive skills. 

First, content knowledge such as 
theories of language, culture or linguistics is in the 
form of multiple choice exam. However, 
application and linkage to other skills, which is very 
important and useful, is still limited. Still the 5 
multiple choice pen and pencil test (through 
computer marking system) is open for 
improvement.   

Second, receptive skills which include 
listening and reading are treated effectively through 
paper and pencil tests. Reading comprehension 
can be measured effectively. But for multimodal 
texts such as Facebook LIVE, which cover a 
combination of various skills -- reading the letters, 
listening to the sound, and seeing the photos or 
visuals, the assessment and evaluation need to be 
developed so that these multiple skills can be 
measured at one time. For example, the 
competence of grasping keywords both in listening 
and reading, and the interpretation of the visuals 
for the overall understanding of the texts will have 
to be measured comprehensively. 

Specifically, receptive skill in listening 
that requires student performance such as 
pronunciation, the listening comprehension can be 
accomplished and assessed to a certain extent -- 
with a variety of practices on one’s own and with 
the help of the instructors during the course. But 
for final examination, evaluating student 
pronunciation is conducted through pencil and 
paper test and is inadequate at the moment. 

Third, productive skills which cover 
writing and speaking are under the challenges. 
Writing can be marked individually through online 
submission. However, there are possibilities of 
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providing an interrater for more reliable 
measurement. 

Speaking evaluation is the most 
challenging for this B.A. online English curriculum.  
For example, the objective states that “students 
should be able to use telephone expressions in a 
specified situation”. In the paper and pencil test, 
students choose the correct phrase for a situation, 
but do not show their performance in pronouncing 
or using telephone expressions in their speech. 
Similarly in a pronunciation course, the behavioral 
objectives of producing intelligible sound are not 
by listening to what students say or pronounce, but 
by reading the answers or through a multiple 
choice system. Vanijdee (2017 and 2018) presents 

the possibilities of managing an online curriculum, 
focusing on improving the limited assessment of 
the productive skills.   

Only in the Effective Presentations in 
English course, where students have to submit their 
own video clip performing the presentation, can 
their accent, pronunciation, and presentation be 
heard and seen (the presentation is rehearsed, not 
simultaneous speech). Only in the very final course 
Professional Experience in English (a 5-day training 
course before graduation), the students must 
interact with each other in English all the time and 
demonstrate their full potential in communication 
skill.

 

Table 2: Assessment and evaluation for online listening and speaking courses 

English courses 
Educational 

media 
Online 

activities 
Formative Summative 

Passing rate in 
percentage one 
semester (2014-

2016) 
10111 English for 
Communication 

Textbooks 
 

Supplementary 
Material 
provided 

Written 
20% 
 

Multiple-choice 
test 
Paper and 
pencil 
 
 
 

   51.72, 54.51, 46.25  
N (4811,4147,3864 ) 

10171  
Interaction 

None    77.17, 71.24, 97.51   
N (1087,1001,912) 

14215Introductio
n to English 
Linguistics 

Printed 
manual  
and online 
tasks 

Major 
 

Online 
assignment  
40% 
 

 41.81,33.41,40.82 
N (792, 631,608) 

14320 English 
Pronunciation 

 26.81,37.66, 26.85 
N (197, 224, 219 ) 

14422 Effective 
Presentations in 
English  

Multi-media 
CD and 
online tasks 

Major Online 
assignment 
Video clip 
submission  
40% 

Multiple-choice 
test and 
subjective test 
Paper and 
pencil 

 74.60, 85.51, 80.18 
N (319, 281, 281) 

(Vanijdee, 2014) 
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2.2.4 Modes of assessment and 
evaluation for courses delivered by printed 
texts, online and special mixture 

Table 3 below shows a special group 
which had unique modes of assessment and 
evaluation: the submission of 20% assignments for 
11 courses delivered in print from 2014-2017. 
Assignments are in written form (activities related 

to the content of the course) and are sent and 
returned by mail. Table 4 shows the percentage of 
assignments and final tests for online courses with 
40% formative and 60% final exam and specific 
categories. Table 5 shows the percentage of 
assignments and final texts of specific groups. The 
final exams are objective tests with 5 multiple 
choices. 

 
Table 3: The percentage of assessment and final examination for printed text courses 

Courses by mode of 
delivery 

Assessment 
Assignment 20% 

Final examination 
80% 

 

Written paper 
Objective test with 
5 multiple choices 

Subjective test 

Printed texts 
General English 

   

10111  English for Communication 
10171 Interaction: Effective 
Communication in English 

/ 
/ 

/ 
/ 

- 
- 

English for Specific courses 
11301 English for Business 
11302 English for Tourism 
11303  English for Hotel Personnel 
11304  English for Office Staff 
11305  English for Computer Users 
11306  English for Health Personnel 
11307  English for Technicians 
11308  English for Agriculture 
11311  English for Language Teachers 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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Table 4: The percentage of assignments and final examination of 8 online courses 
Courses by mode of 

delivery 
Assignment 

40% 
Final Examination 

60% (Objective test with 5 multiple choices) 
Online courses: study online with printed 
manual or CD delivered home    

  

14212 English Grammar in Use 
14213 English Reading 1 
14214 English Writing 1 
14215 Introduction to English Linguistics 
14216 Intercultural Communication 
14317 English Reading 2 
14318 Principles of Translation 
14421 English Writing 2 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
Table 5: The percentage of assignments and final examination for specific groups 

Courses by mode of 
delivery 

Assignment 

Final examination 
 

Objective test with 
5 multiple choices 

Notes 

Special group 
online 
14111 (20143012)   
Self-study Skills for English 
Language Learning 

60% 40% This is the first online course 
introduced to students. 
Intense assessment; many 
activities. 

Online 14422 (20143020)   
Effective Presentations in English 

40% 60% Both objective 
and subjective test 

Students have to submit a 
video clip for the assignment 

Online 11312 (20143021) English for 
Professions in the ASEAN 
Community  

40% 60% An elective course 

Printed text 14423 (20145001) 
Professional Experience in English 

60% 40% Students have to come to 
the university for a 5-day 
training course before 
graduating. 

Printed text 14319 (20143017) 
Translation Skills in English 

60% 40%  subjective test 
only 

An elective course. Students 
have to submit their 
translation online. 
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The average percentage of submission of 
assignment as formative assessment of the courses 
delivered by printed texts ranges from about 40 to 
62 percent. Since this submission is not 
compulsory, some students prefer to take 100 
percent of the test in the final examination (See 
Appendix 1 for detail of submission in each course). 
 
3. THE LANGUAGE SKILLS WE SHOULD TEACH   

The present curriculum and changes in the 
21st century, English in 21st century, and especially 
English in the workplace determine what we 
should teach or set up context for students to 
learn. 

3.1 New trend in 21st century  
The main expected outcome of the 

curriculum is that graduates must be at the ‘good’ 
level of English performance. This outcome is 
assured by an assessment and evaluation system 
where students meet the criteria expected. 
Specifically, in this time of change in the 21st 
century, the outcome or quality of graduates are 
now emphasized with the concept of English 
competencies in the 21st century. 

This changing context of English language 
teaching and learning thus affects the assessment 
and evaluation of the English language. The 
concept of English at the workplace, English in 
turbulent times, English in 21st century presented 
by renowned scholars all suggest the 
comprehensive picture and trend of what and how 
to teach English. 

3.2 English as a dominant language in 
the workplace: successful multi-competent 
speakers of English 
 

The first scholar presents the qualification 
of graduates with English competencies in 
workplace. Pakir (2017), from National University of 
Singapore, Singapore, gave a talk on “English for 
Global Competence in 21st Century International 
Higher Education Challenges and Opportunities”. 
She advocates the importance of English for 
workplace in the 21st century. Issues of situations 
the 21st century include extreme longevity, rise of 
smart machines, computational world, new media 
ecology, super-structured organization, and 
globally connected world. Students need novel 
and adaptive thinking, social intelligence, trans-
disciplinary, new media literacy, cognitive load 
management, computational thinking, design 
mindset, cross cultural competence, and virtual 
collaboration. In the workplace, English will 
dominate and students and graduates need 
requisite language skills. Education will be a 
mixture of content and language and language for 
communication.   

Parkir (2017) also proposes the questions 
of standardization of English in that which English 
will be accepted. The English taught should cover 
variety of accents. The inner circle includes the UK 
and the US. But others (the outer and expandable 
circles) should be accepted as well. Teachers 
should not be focused as native or non-native with 
successful multi competent speakers. This concept 
agrees with many other scholars in language 
teaching (Pennycook 2018). 

3.3 Changes of language norms: 
critically engaged trans-lingual activists, 
resourceful speakers 

Pennycook (2018) discusses “Teaching 
English in Turbulent Times”. He draws our 
attention to climate change, changing economies 
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migration and its responses, and changing English 
with new words, new meaning and sociolinguistic 
shifts, theoretical shifts, and digital literacies 
(multiliteracies). He also presents semiotic 
assemblages with words and meaning integrated 
into the English language from various cultures, 
such as in food culture. 
Pennycook has summarized changing English 
language teaching from domain to trend as 
follows 

 Language norms change from standard 
to diverse linguistic norms. 

 Ideal teachers change from native 
speakers to quality teachers. 

 Role of L1 changes from interference 
and hindrance to support and resource. 

 Teaching methods change from 
prepackaged to multimodal multiliteracies. 

 Models and interlocutors change from 
native speakers to diverse intercultural 
communication. 

 Teacher development changes from 
knowledge of techniques to reflective 
practitioners. 

 Teaching and learning goals change 
from native speaker like to multilingual 
and resourceful speakers. 

As the dominant language of globalization, 
English is caught up in processes of globalization, 
increases in inequality and discrimination. So 
teaching should not only cover access to the 
grammar and lexicon of English. Pennycook 
emphasizes that students should learn to be 
“critically engaged translingual activists, resourceful 
speakers able to move in and out of languages and 

to understand the role of English and the wider 
world in critical ways” (Pennycook 2018). 

3.4 Communication, collaboration, 
autonomy/learning to learn, creativity: 21st 
century skills for English education 

Nunan (2018), a renowned scholar in 
English language teaching, from the University of 
Hong Kong, Hong Kong elaborates that “Educating 
citizens for 21st Century skills has become the 
mantra of governments and ministries of education 
around the world”. He presents key issues in the 
role of English in educating citizens for the 21st 
Century with changes. The very important concept 
is that the purpose of education is to move from 
‘transmissive’ to ‘progressive’ with the following 
details. 

The term ‘Transmissive’ means the 
purpose of education cultural preservation and 
transmission, developing in citizenry knowledge 
and skills to serve the needs and purposes of the 
state while Progressive covers the cognitive, 
aesthetic, emotional and moral development of an 
individual. 

For the content, Transmissive focuses on 
academic content knowledge while Progressive 
focuses on learning processes and skills. 

Nunan (2018) sums up that Education for 
the 21st century and in the new millennium 
technology and multimedia resources will enable 
individuals to discover things independently; the 
focus of education must shift from knowledge 
transmission to the fostering of a spirit of inquiry 
and independence, people will have to learn to 
work collaboratively in teams, with imagination and 
inventive thinking. 

The solution to these changes is that 21st 
century citizens as heroes must have the following 
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qualities: confidence, think independently, 
communicate effectively, self-directed questioners, 
perseverance, be active contributors able to work 
effectively in teams, innovative, exercise initiative, 
take calculated risks, strive for excellence. 
 For communication, collaboration, 
autonomy/learning how to learn, creativity, which 
are all 21st century competencies, must be 
transformed into measurable activities and thus 
provide students in full for their real world. These 
key terms are worth exploring in details as follows: 
 Communication covers the following ideas: 

Multiple competency model variables 
cover family members sharing stories about their 
day (local/oral/everyday). Local/glocal includes 
casual conversation amongst people from different 
parts of the world (glocal/oral/everyday). Also, 
students must be able to perform an oral/written 
international conference presentation (glocal/ 
oral/specialized). And they must master 
everyday/specialized conversations. 

Collaboration focuses on an experiential 
learning model where class behavior is owned by 
the whole group including the teacher. Autonomy 
is the ability to learn on one’s own. Creativity is the 
most important characteristic required by 21st 
century citizens. Nunan (2018) sums up that 
project-based learning is very useful and practical 
for this changing world.  

To sum up, all these changes in the 21st 
century must be embedded in the curriculum and 
the day to day teaching/adjusting. At present, STOU 
B.A. English online curriculum consists of useful 
courses that constitute a comprehensive picture of 
the skills and performance of prospect students. 
The changes in ‘content’ or ‘how to teach’ can be 

adjusted in the process of teaching itself such as 
adding more multimodal texts. 

 
4. DISCUSSION AND RECOMMENDATION 

4.1 The outcome of language teaching: 
resourceful speakers and multicompetent 
speakers 

According to renowned scholars, the 
outcome of language teaching should be geared 
toward producing resourceful speakers (Pennycook 
2018) and multi-competent speakers (Pakir 2017), 
and communication in wider aspects such as 
local/glocal (Nunan 2018). This must be translated 
into the effective and appropriate assessment and 
evaluation. 

4.2 Types of texts to be used in 
teaching: multimodal texts  

Multimodal texts dominate communication 
in 21st century. They also constitute and require 
multiliteracies. They are the kinds of texts students 
are experiencing in the real world. If these 
multimodal texts in new context are applied, 
assessment and evaluation must be adjusted 
accordingly. 
 Multimodality of texts and multiliteracies 
have dominated the English circle for centuries. 
With new technology and IoT (Internet of Things), 
texts come in a variety of modes. Multimodality 
refers to a combination of several communication 
channels such as audio, text, graphic, and video. 
Modern MWCEs (multimodal web-conferencing 
environment) incorporate audio-conferencing, text-
based chat sessions, live video, and an interactive 
whiteboard, components that can be used 
simultaneously, in different combinations, e.g. 
audio-conferencing in conjunction with chat or an 
interactive whiteboard, or independently, one tool 
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at a time, e.g. audio-conferencing or chat.  
(Koalovairyna, 2018).   

Chia (2018), National Institute of Education, 
Nanyang Technological University, Singapore, in her 
talk on “Multimodal text assessment in the English 
language curriculum” introduces multiliteracies, 
alongside the use of multimodal texts. She 
demonstrates how to ‘teach’ from multimodal 
text, and assess making use of all components such 
as photos, visual, types of letter, etc.   

More precisely, Vanijdee (2018) looks into 
the use of vocabulary in her study “the vocabulary 
size and range appropriate for the English courses 
in General Education of 27 state universities in 
Thailand”. She proposes the explicit teaching of 
content and structure (functional) words at K 2 
levels with limited academic words. The study 
concludes that the appropriate and suggested 
vocabulary size and range can be detected through 
a communicative approach with a functional/ 
notional syllabus. 

4.3 Criteria: discrete passing or failing 
criteria or descriptions of performance 

At present, STOU awards marks by ‘S’ as 
passed and ‘H’ as honorary degree with 60% as the 
passing rate. As many other countries gear toward 
CEFR (Council of Europe Framework of References 
for Languages) criteria of evaluation, STOU should 
consider this criteria for all courses. CEFR provides 
description in terms of A1 A2 for basic users, B1 B2 
for independent users and C1 C2 for proficient 
users, with the expectation of B.A. graduates to 
have B2 level. These detailed criteria are useful and 
reveal the students’ performance more tangible 
than the grade of passing or failing. They are even 
more encouraging and can give concrete guidelines 
for improvement. 

CEFR provides details of performance in 
each skill -- reading, writing, listening and speaking, 
vocabulary. These can be useful both as guidelines 
for syllabus design and course development and 
for assessment and evaluation. With its 
descriptions, students can be more aware of their 
performance than the grades by numbers only.  
(See Appendix 2 for Common Reference levels: 
global scale showing detailed descriptions of each 
level).  

4.4   Value added self-assessment and 
students’ attendance or effort  

Since testing in English language learning 
should not just be a onetime end. Language 
performance can be developed and adapted to 
different levels through time. The concept of  

Self-assessment was introduced to 
monitor oneself and for learner autonomy. Should 
this be included in the final score to help students 
‘pass’ the courses’? Should self-assessment as 
accumulate marks be included? Self-assessment 
plays an important role in monitoring oneself and 
progress, and thus should be included in the 
“passing or failing”. 

Kiely (2017), University of Southampton, 
UK in his talk on “Learning and Assessment in ELT,  

Challenges and Opportunities” during 9-10 
October 2017 proposed self-assessment as a way 
of learning which should be counted for student 
success. For this issue, STOU B.A. English in the 
context of distance education has promoted 
learner autonomy and self-assessment all along. 
But it is still not counted and included in the final 
evaluation, or considered as learning assessment. 

4.5 The rubric and interrater 
The rubric in assessing student’s 

performance must be updated in more detail, and 
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there should be an interrater for the validity of the 
evaluation of the test itself. The following criteria 
show the rubric for marking the video clip (20 

marks) in formative assessment of 14422: Effective 
Presentations in English.

 
Criteria for marking  
Visual aids 5 marks:   

correspond to the content and purpose of presentation 3 
attract the audience 1 
neatness 1 

 
      Oral presentation description 15 marks:   

helpful outline and  contains the language of presentation 
(introduction/ topic/ scope of the topic/ time needed/ 
transition/ summary/ conclusion) 

7 

correct grammar and expressions 5 
spelling 3 

 
This rubric needs to be revised, based on research, into more detailed description. At least two 

interraters should be employed for reliability. 
 
4.6 Portfolio 
For the final score of a student to pass the 

English courses and the whole curriculum, there 
should be a portfolio showing the progression of 
what they have learned comprehensively. This can 
be formative and evaluation. It helps students 
learn and the portfolio can record all the 
improvement or problems and the application of 
what students have learned.  

In this connection, the tasks submitted by 
the students reveal that many of them cannot 
apply their prior knowledge from the previous 
courses to a new one and cannot integrate what 
they have learned to new tasks. For example, the 
incorrect use of modal verbs such as “can + 
infinitive without to” still reoccur persistently in a 
more advanced course. Some students still 

pronounce inaccurately, showing no application of 
the pronunciation they have learned from previous 
courses. Thus, the linkage of knowledge in all 
courses must be noted and implemented. This 
may be because we do not have prerequisite 
courses; students can register at their preference, 
even though guidelines are existing. However, this 
issue is based on the observation of the instructors 
and must be researched comprehensively. 

4.7 The adoption of electronic tests for 
mass classes and assessment  

At present, electronic tests have been 
developed and advertised and many are in the 
process of improving. These tests are useful in 
formative assessment and for large numbers of 
students. They can be drill exercise for students to 
practice and for the final examination in a form of 
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simple objective tests, it can be accomplished 
effectively. Vanijdee (2008, 2011) developed an 
English test via electronic media for reading but 
only for practice. And in 2016, STOU-EPT  
(Sukhothai Thammathirat Open University English 
Performance Test) was implemented. 

The emergence of a variety of electronic 
tests is a possibility not only for receptive skills or 
in a form of multiple choices. Now electronic tests 
can be employed to measure speaking and writing. 
Versant standard test, which can accommodate 
speaking and writing, has been proved by Morishita, 
M. and Harada, Y. (2018) to be effective and useful 

5. CONCLUSION 
To sum up, the online assessment and 

evaluation need to be refreshed in terms of quality, 
and adapted to multimodal texts and 
multiliteracies and new concepts of the new and 
changing context. 21st English competencies skills, 
specifically multiliteracies and multimodal texts, 
and electronic tests are keywords for the quality 
improvement of online curricula. Also self-
assessment must be value added. The evaluation 
of the outcomes of students learning English 
should be in portfolio form giving way to further 
learning and lifelong learning.
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Abstract 

The focus of this study is to find some of the best factors for festival coordinators and festival 
tourism providers to accept and adopt competencies that will be most useful in creating a successful 
festival tourism marketing program. The primary objective of this study was to study the influence factors 
that cause cultural festival tourism coordinators to adopt marketing competencies. Confirmatory factor 
analysis was used as the methodology. Data were collected from festival coordinators in Thailand. Primary 
data collect from 175 respondents by questionnaire survey and in-depth interview. The result revealed that 
tool experience, user expertise and task characteristic are the most important factors for cultural festival 
coordinators to accept marketing competencies idea while the factors that affect most in adoption depends 
on external factors including financial/ incentives and other supporting factors.  
Keywords: Perceived importance, Acceptance, Adoption, Competency
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Introduction 
Cultural festivals are viewed by their 

organizers and host communities as being social 
celebrations of a special cultural attribute 
important to the community or region. Cultural 
events are also viewed as tourist attractions which 
have the capacity to have a considerable, 
beneficial economic impact on the surrounding 
region. Whether a festival achieves success as a 
tourist attraction depends on the festival goals, the 
competencies of the professionals involved, and 
the manner in which the festival is managed. 
Although governmental agencies, festival 
organizers, and tourism businesses seek the social 
and economic benefits that festivals can provide, 
many obstacles still remain to providing a 
successful tourist festival.  It must be noted that 
the festival industry continues to lack information 
(research and insightful guidance) regarding the 
operational aspects of a festival, and the festival 
specialists working in this sector of the tourism 
industry still lack the requisite competencies 
(Baekauskiene & Barkauskas, 2012). 

The success of a festival is measured by 
economic value distributed to the community 
(positive economic benefit). Litvin (2003, 2016) 
explains that economic gain is made only if the 
income is derived from a festival tourist who comes 
from outside the community -- otherwise the 
money that passes hands due to a transaction is 
merely money already circulating within the 
community and is not a net gain.  To accurately 
measure value derived by a person from outside 
the community, Barber and Zhao (1998) defines 
tourist as a person who came to watch the cultural 
festival, traveled more than 80 kilometers or 
invested in at least one overnight stay, without an 

intention to work. That is, the purpose of the trip 
must have been specifically to visit the cultural 
festival. 

Competency models have become a 
useful management tool for hospitality and 
tourism organizations and developing appropriate 
models can be a useful method for identifying 
essential skills and providing training (Testa & Sipe, 
2012). Various competency models have already 
been developed for tourism and hospitality; 
however limited focus has been made on 
organizational management skills for cultural 
events (that is, those that would facilitate 
successful cultural events) (Chung-Herrera, Enz, & 
Lankau, 2003; Guerrier & Lockwood, 1989; Ladkin, 
2000; Hsu & Gregory, 1995; Mariampolski, Spears, & 
Vaden, 1980). 

The idea of event and festival manager 
competency already exists in Thailand, but 
implementation of the concept is not widespread 
in Thailand (for instance, there is no certification for 
an event professional).  The failure to gain the 
competencies needed (perhaps due to lack of 
training and lack of professional-level standards) 
are some of the reasons the festivals in Thailand 
have not yet achieved the goal (in terms of number 
of visitors and income generated). 

Although the factors and processes 
leading to innovation/idea adoption have been 
addressed in the academic literature for a long 
time, still there appears to be no consensus about 
its determinants, especially at the organizational 
level. An important objective of this study is to 
reveal and discuss the main findings regarding 
organizational and individual adoption, reconciling 
and integrating them within a framework. Within 
this framework, adoption is analyzed at two levels 
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-- organizational and individual. This research tends 
to focus on both levels. The findings will help 
understanding the influence of factors that will 
most likely cause cultural event coordinators to 
adopt new ideas and put them into practice.  

The focus of this research is how to best 
assist festival coordinators and festival tourism 
providers to adopt core competencies that will be 
most useful in creating a successful festival tourism 
marketing program.  
 
Literature Review 
 Competency 

Fletcher, et al. (2000) and CIM (2016) suggested 
that marketing competencies include: 1) Partnership 
Marketing, 2) Risk and Reputation Management, 3) 
Branding, 4) Marketing Communication, 5) Digital 
Integration, 6) Product Management, 7) Monitoring and 
Measuring, and 8) Customer Experience.   

Fletcher, et.al. (2000) prioritized the core 
marketing competency skills that are needed by 
event coordinators: 1) Administrative Skills, 2) 
Marketing/Communications/PR Skills, 3) Operations 
Skills, 4) Programming Skills, 5) Sponsorship Skills, 
and 6) Volunteer Management Skills.  And, each 
core competency has a litany of sub-core 
competencies: 

1) Administrative Skills. Managerial competencies 
include attention to details, ability to work on many 
projects simultaneously, self-starter/self-initiative, 
team-player, time management, creativity/innovative 
thinking, ability to work with all levels of the 
organization, computer knowledge, budgeting, 
goal-setting/analysis, developing and maintaining 
community involvement/affiliations, political 
awareness, supervision/training of staff/interns, board 
relations, personal growth, financial experience, 

data analysis, continuous education, profit-center 
development.  

2) Marketing/Communications/PR 
Skills: Managerial competencies including creativity, 
timeline management, presentation skills, ability to 
write/compose, ability to develop marketing plans, 
experience in obtaining in-kind media sponsorships, 
can develop and implement crisis communications, 
capacity to coordinate production of collateral 
pieces, ability to research and purchase electronic 
and print media, capable of providing media 
training, experience writing and presenting grant 
applications, experience with customer evaluations 
and secret shopping, capacity to complete 
economic surveys/impact studies, website development, 
knowledge of photography, television/radio experience. 

3) Operations Skills. Managerial 
competencies include the ability to work with 
vendors and volunteers, timeline management, site 
planning/logistics development/implementation of 
all operations (i.e., ticketing, staging, lighting, sound, 
security, traffic flow, waste management, vendors, 
golf carts, etc.), ability to bid and  negotiate 
contract food concessionaires, ability to bid and 
negotiate contract service vendors, handle 
safety/security issues, prepare signage, manage 
alcohol distribution, comply with ADA regulations, 
conform to permitting processes, negotiate many 
types of contracts, create and effectuate 
emergency/disaster/crisis written plans, perform 
risk- assessment analysis and management, 
organize ticketing, procure festival/event insurance, 
address merchandising goals, handle public 
transportation issues. 

4) Programming Skills. Managerial 
competencies include capacities to prepare site 
layout, work with promoters/producers/entertainers, 
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ability to find and sign entertainers, program 
entertainment, ability to work with stage operations 
(staging, lighting, sound, tickets, etc.), 
creation/implementation/management of children's 
areas, soliciting/jurying/placing/servicing artists, 
obtaining and working with judges, selecting and 
managing parade entries; experience in 
entertainment industry,   amusement ride solicitation 
or management, art patron award programs, sports-
related events (including water events), health-
related activities, animal areas, or events with 
horticulture components. 

5) Sponsorship Skills. Managerial 
competencies include servicing sponsors/sponsor 
relations, appreciating sponsors, selling 
sponsorships, packaging sponsorships, activating 
sponsorships, managing in-kind sponsorships (as a 
form of budget relief), partnering sponsors, pricing 
sponsorship, following sponsorship trends, 
handling after action packets, knowledge of ROI.  

6) Volunteer Management Skills: 
Managerial competencies include volunteer 
recruitment, volunteer management, servicing 
volunteers, volunteer training, creating a volunteer 
program, tracking volunteer hours, reporting 
volunteer hours, and experience working with 
volunteer programs for seniors and teens. 
  

Perceived Importance Concept 
 In recent decades, studies regarding 
innovation has included research that focused 
specifically on the acceptance or adoption of new 
technology by users. These studies have addressed 
the factors that most influence users’ acceptance 
and adoption of innovation. However, studies 
regarding users’ perception of the importance of 
the innovation and the extent to which those 

factors influence users’ acceptance and adoption 
of innovation has not yet been emphasized. 
Indeed, there has not been an on-point direct 
study regarding festival coordinators’ perceived 
importance of competencies, but there has been 
research regarding perceived importance in other 
related sectors. Schramm ( 1973)  said that the 
degree to which information gains access to the 
mind of the receiver determines the success of the 
communication. The perception of each 
phenomenon involves several factors -- and the 
reasons the factors are deemed important will 
affect an individual’s perceptions differently 
( Thawin & Saran, 2002) . Thawin and Saran, 2002 
along with Adreakos et al. ( 1997) , Amara et al. 
(1999). 

Alvarez and Gonzalez (1999) focused on 
the receiver’s end of perceptions. They proposed 
that previous experience is vitally important in the 
perception process (previous experience 
influenced by beliefs, language, religion, 
knowledge, social status, culture, occupation, etc.) 
(Patchanee et al., 1995).  

Surachai ( 2009)  divided perception 
component into following stages; attention is a 
factor that greatly influences the perception 
process, and attention is more or less dependent 
on two elements: 1) State of the Perceiver, and 2) 
Stimulus Characteristics.  1) State of the Perceiver 
pertains to the condition of the perceiver at that 
moment; includes the perceiver’s needs, motives, 
expectations, age, education, socio-economic 
status, etc. ( Porama Satawatin, 2003). 2) The 
Stimulus Characteristic focuses on the character of 
the channel or media, which suggests that 
perceivers are particularly open to media created 
with certain characteristics (intensity, size, contrast, 
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repetition, movement, etc.) Thawin Tatapoch and 
Saran Sirisuk (2002).  

 Other scholars, most notably Fehrenbacher 
& Helfert (2012) and Porntip ( 1996) , set out the 
stimulus characteristics that most influence the 
perception process: 1) Availability or accessibility.  
If something is too difficult to find, obtain, or 
understand, perceivers will stop trying. 2) 
Consistency. Perceivers will select to perceive 
mostly based on what they already find interesting. 
3) Convenience. Whether alternative channels 
reach a perceiver depends on convenience to 
him/her. 4) Accustomedness. People tend to 
receive information from communication channels 
which are most familiar. 5) Consistency or 
repetition. Consistent, continuous, or repetitive 
information is more likely to reach the perceiver.  

Bremmer et al. (2008) provided a different 
emphasis. While others focused on channel 
characteristic or the perceiver’s personal condition, 
Bremmer pointed out that organizational 
characteristics (such as the size, status, or structure 
of the firm) are important factors affecting 
perceived importance.  
 
 Acceptance Theory 

Acceptance theory has received attention 
from a wide variety of academic fields, including 
tourism. Research and studies regarding an 
individual’s acceptance and adoption process is 
one of the most established and famous aspect of 
Information Systems (IS) research (Venkatesh et al., 
2003).  Acceptance theory, which has developed 
over time, evolved from other theories. Initially, 
Fishbein & Ajzen (1975). created a model called 
"Theory of Reasoned Action" (TRA), which 
attempted to figure out a methodology to 

determine the reasons or factors that influences 
the decisions of individuals and then contributes to 
their actions. This theory proposes that what 
affects the choices of individuals is based on two 
dimensions – Personality and Social Influence. 

Later, in 1986 Bandura proposed another 
theory, called the Social Cognitive Theory. This 
theory emphasized self-efficacy, which suggested 
that an individual’s internal competencies (such as 
cognitive, emotional, and physical awareness of 
oneself) determine his/her actions.  

Later, in 1991, Ajzen presented the Theory 
of Planned Behavior (TPB) which account an 
additional factor, called perceived behavior 
control, a person's behavioral intention may not 
always lead to an individual's behavior. When 
combined, these theories explain that human 
behavior is the product of three factors: Personal 
Factor (behavioral beliefs), Social Factors 
(normative beliefs), and Control Factors (perceived 
behavior control).  Each factor affects the other 
factors, and ultimately leads to the formation of a 
behavioral intention. 

Perceived usefulness in TAM refers to the 
person’s perception regarding the importance the 
technology or innovation has, based on 
perceptions regarding the innovation’s benefits, 
such as enhanced job performance, increased 
outputs, improved quality, enhanced users’ self- 
image, greater efficiency/speed of completing 
work, and increased revenue (Venkatesh & Davis, 
2000; Davis, 1989). Perceived ease of use is the 
perception that the technology or innovation is 
easy and convenient to use.  Disha et al. (2002) 
provided details of factors that affect perceived 
ease of use: functionality of the tool, characteristics 
of the task, fit between task and technology tool, 
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and experience. Jeffrey (2015) suggested that 
perceived enjoyment should be added as a factor 
to TAM (Roger & Shoemaker, 1971). 

However, other researchers suggested 
there were shortcomings in the TAM enunciated by 
Davis (1989).  In 2000, Venkatesh & Davis promoted 
a model called Technology Acceptance Model 2 
( TAM2)  to address the shortcomings. The specific 
objective of TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000) was to 
predict the behavior of potential technology users 
more accurately.  These authors added seven 
factors which focused on usage intentions, in terms 
of social influence and cognitive instrumental 
processes. According to the study published by 
Venkatesh and Davis (2000), both the social 
influence processes (subjective norm, 
voluntariness, and image) and the cognitive 
instrumental processes (job relevance, output 
quality, result demonstrability, and perceived ease 
of use) significantly influence users’ acceptance. 

Later, Venkatesh and Bala (2008) proposed 
Technology Acceptance Model3 (TAM3) which 
delved deeper into the acceptance process and 
expanded the list of factors that influence 
acceptance of computer technology in particular.  
They added:  computer self-efficacy, perception of 
external control, computer anxiety, computer 
playfulness, perceived enjoyment, and objective 
usability. 

Marumbwa (2014) presented his research, 
Exploring the Moderating Effects of Socio-
Demographic Variables on Consumer Acceptance 
and Use of Mobile Money Transfer Services (MMTs) 
in Southern Zimbabwe, which showed that age, 
gender and income did not greatly affect 
acceptance, but that education levels and 
employment status were key socio-demographic 

variables that predicted how readily a user would 
make use of new idea or innovation.  

In contrast, Ali & Nair and Hussain (2016) 
did not focus on demographics, but instead studied 
users’ performance expectancy, effort expectancy, 
social influence, facilitating conditions, price-value, 
hedonic motivation, and habits, which proved to 
be highly significant factors regarding acceptance. 
 
 Adoption Theory 

To some extent, acceptance and adoption 
theories overlap. Acceptance theory usually 
emphasizes intention to use while adoption 
models try to discern the causal factors or 
elements leading to action. There are many theory 
and concept included research study on adoption 
also more than 3,100 publications on innovation 
diffusion (Van De Ven, 1991).   

Rogers (1995, 2003) divided the innovation 
characteristics into five characteristics, which were 
intended to explain the end-user’s decision-making 
process leading to adoption of innovation: 1) 
Relative Advantage, 2) Compatibility, 3) Complexity, 
4) Trialability, and 5) Observability. There are two 
other widely respected theories regarding the 
acceptance and use of technology and innovation: 
the Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology (UTAUT) by Venkatesh (2003), and the 
Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology 2 (UTAUT 2) by Venkatesh et al. (2012) 

The Unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology (UTAUT) combines several theories 
and is widely embraced.  It draws from the Theory 
of Reasoned Action (TRA), the Theory of Planned 
Behavior (TPB), and the Motivational Model 
(Thomas et al., 2013). The UTAUT model undertook 
to show the relationship of seven factors that 
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influence technology acceptance and adoption: 1) 
Performance Expectancy, 2) Effort Expectancy, 3) 
Attitude towards Using Technology 4) Social 
Influence, 5) Facilitating Conditions, 6) Self-Efficacy, 
and 7) Anxiety. Later, in 2012, Venkatesh, Thong 
and Xu expanded the UTAUT model, added three 
more constructs, and named the new model 
UTAUT2. The three new factors were labelled as 
Hedonic Motivation, Price Value, and Habit.   

After Venkatesh et al. (2012), other 
scholars offered many other constructs to the 
UTAUT Model.  There is a long list of these later-
added extensions:  trust, collaboration-related 
constructs, individual characteristics, social 
influences and facilitations, individual characteristics, 
group characteristics, task characteristics, and 
situational characteristics, innovativeness, computer 
self-efficacy, task value, and task cost, organizational 
culture as perceived by individual users, user 
status, team climate for innovation as perceived by 
individual users, perceived threats (business and 

privacy threats), employer attractiveness, 
charismatic leadership as perceived by individual 
users, perceived work compatibility, individual 
performance, innovation readiness, economic 
benefit, social benefit, ethnicity, religion, language, 
employment, income, education, marital status, 
adaptive service components, computational 
service components, collaborative service 
components, networking service components, 
professionals, financial control, ease of navigation, 
channel preference, optimism bias, culture of the 
location, trust, type of recommender system 
(collaborative filtering vs. content-based), and task 
type (buying hedonic vs. utilitarian products) 
(Bourdon & Sandrine, 2009; Brown et al., 2010; 
Casey & Wilson-Evered, 2012; Dasgupta & Gupta, 
2011; Liang et al., 2010; Alaiad & Zhou, 2003; 
Alshare & Mousa, 2004; Borrero et al., 2014; Carter 
& Schaupp, 2008; Lallmahomed et al., 2013; Liew 
et al., 2014;, Ifinedo, 2012).  
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Table 1:  Perceived importance, Acceptance and Adoption constructs from 
Construct Categories Variables Author 

Perceived importance of 
marketing competencies 
idea (PI) 

Communication 
component  

Credibility (PI1) 
 

Sang Young Kim and Young Jun Lim (2010) 

Consistent representation 
(PI2) 

Sang Young Kim and Young Jun Lim (2010) 

Accessibility (PI3) Dennis and Markus Helfert (2012), Sang Young 
Kim and Young Jun Lim (2010) , Gizachew Assefa 
Tessema (2016), Adreakos et al. (1997) 

Organizational 
characteristics 

Timeliness (PI4) Dennis and Markus Helfert (2012), Sang Young 
Kim and Young Jun Lim (2010) 

Cultural norms (PI5) Gizachew Assefa Tessema (2016) 
Organizational structure 
(PI6) 

Gizachew Assefa Tessema (2016), Bravo Ureta 
and Rieger (1991), Johan Bremmer et al. (2008), 
Adreakos et al. (1997) 

Acceptance of marketing 
competencies idea (AI) 

Perceived 
usefulness 

Job fit (AI1) Venkatesh & Davis (2000), Venkatesh and Bala 
(2008) 

Output quality (AI2) Venkatesh & Davis (2000), Venkatesh and Bala 
(2008), Jeffrey (2015) 

Image (AI3) Venkatesh & Davis (2000), Venkatesh and Bala 
(2008) 

Perceived ease of 
use 

Tool experience (AI4) Dishaw et al. (2002) 
User expertise (AI5) Dishaw et al. (2002), Bhattacherjee and Sanford 

(2006) 
Task characteristic (AI6) Dishaw et al. (2002) 

Adoption of marketing 
competencies idea (ADI) 

Subjective norms Peer influence (ADI1) Thomas et al., (2013) 
Superior influence (ADI2) Thomas et al., (2013) 
Self-efficacy(ADI3) Bandura (1986) 
Champion influence 
(ADI4) 

Thomas et al., (2013) 

External factors Policy/ Regulation (ADI5) Wymer & Regan (2005) 
Financial support and 
Incentives (ADI6) 

Ifinedo (2012) 

Supporting factors (ADI7) Ifinedo (2012) 
Marketing 
Competency idea 
characteristics 

Relative advantage (ADI8) Rogers (1995), Roger (2003) 
Compatibility (ADI9) Rogers (1995), Roger (2003) 
Trialability (ADI10) Rogers (1995), Roger (2003) 
Observability (ADI11) Rogers (1995), Roger (2003) 
Complexity (ADI 12) Rogers (1995), Roger (2003) 
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Objective 
 1. To study the influence factors that cause 
cultural festival tourism coordinators to adopt 
marketing competencies. 
  1.1 To study cultural festival coordinators’ 
perceptions regarding the importance of marketing 
competencies. 
  1.2 To study the influence factors that 
cause cultural festival tourism coordinators to 
accept marketing competencies. 
 
Terminology  
 1. Acceptance refers to the process 
whereby an actor becomes aware of a new idea or 
innovation, and is confident regarding the 
composition of the core competencies that will 
enhance his/her job performance.   
 2. Adoption means the decision to use a 
new idea or innovation because it is a better way 
and more useful (Rogers and Shoemaker, 1971). 
 3. Competency means the capacity and 
ability to plan and conduct a cultural festival. 
Competency includes the requisite understanding 
and awareness of the tasks, and the skills needed 
to carry out the task, at every level.  In this 
research, the most critical competencies needed 
by festival coordinators relate to marketing, 
communications, and public relations skills, 
generally referred to as marketing skills in this study. 
 
Contributions of the Study  

1)  This research employs relevant 
theories or concepts, such as perceived importance, 
acceptance theory, which have been used mostly 
in research related to technology and innovation 
fields of study, but not been applied previously to 
cultural festival management in Thailand. 

2)  Once the factors for accepting marketing 
competencies in festival tourism are established 
and made published, the concepts can be used to 
create educational models or tools, that may be 
useful for educating stakeholder in many sectors of 
the tourism industry (not only festival tourism). 

3)  The results of this study can be used 
by governmental agencies, cultural organizations, 
sponsoring entities, or private entrepreneurs 
(stakeholders) as a guide to promote successful 
festival tourism. The study classifies the relevant 
factors and guidelines with regard to the identified 
categories of festivals: food festivals, festivals 
associated with belief and folklore, historic 
festivals, and festivals identified with an ethnic 
group.  The guidelines are intended to identify the 
key factors which   attract tourists to each of the 
identified cultural festivals, for the purpose of 
generating revenue.  The study and guidelines also 
take into account the social benefits provided by 
motivating a community to become better aware 
of and appreciate their own cultural treasures, 
thereby leading to the conservation and 
preservation of cultural uniqueness that can be 
sustained and passed on to the next generation.  
 
Methodology  

Data Collection 
 A survey questionnaire instrument was 
utilized for the data collection. The survey was 
developed in Thailand measured on a five-point 
Likert-type scale with ‘‘strongly agree” at the high 
end and ‘‘strongly disagree” The questionnaires 
were collected from 175 respondents. The 
population was derived from two groups: 1) Public 
sector, and 2)  Private sector.  For example, 
information was acquired from questionnaire 
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responses provided by informants who worked 
with the Thailand Department of Tourism; Ministry 
of Tourism and Sports; Tourism Authority of 
Thailand (TAT) (TAT Northern Region Office, 
Districts 1, 2, 3, and 4; TAT Central Region Office, 
Districts 1, 2, 4, 6, 7, and 8; TAT Northeastern Region 
Office, Districts 1, 2, 3, 4, and 5; TAT Southern 
Region Office, Districts 1, 2, 4, and 5);   Ministry of 
Home Affairs ( Office of Tourism and Sports.) ;  
Ministry of Culture ( Provincial Cultural Bureau); 
Governor's Office, Provincial Administrative 
Organization (PAO), and Sub-district Administrative 
Organization (SAO); as well as scholars, association 
officials, and officials from government agencies or 
private organizations, and  community people. 

Sample                 
 There are some limitations According to 

Hatcher (1994), the sample size should be the 5 
times larger than the number of variables but not 
less than 100. This study had 24 constructs so the 
sample size goal was set at least 120 samples; but 
175 samples were selected to improve reliability. 
This number comports with recommendations 
given in statistical protocols and provided sufficient 
responses and data for reliable testing and analysis. 

Data Analysis 
 Acceptance marketing competencies factors 
in festival coordinators consists confirmatory factor 
analysis ( CFA)  what factors should remain before 
approach next stages CFA to identify the exact 
number of acceptance attributes. 
 
Result 
Demographic profile of respondents 

Of the 175 cultural festival coordinators in 
Thailand who responded to the questionnaire, the 
majority, 128 (73.1%) were female and 57 (26.9%) 

were male. Nearly half of the respondents who 
work as festival coordinators are between 26 to 30 
years old ( 46.3%) , followed by the next largest 
population who are slightly younger, 25 years old 
or younger ( 20.6%) . Most of the respondents had 
earned their bachelor’s degree ( 71.4%) , and the 
second most populous group of respondents had 
attained postgraduate degrees ( 16.6%) .  
Informants’ average years of work experiences was 
4 to 5 years (35.4%); followed by respondents with 
1 to 3 years of relevant work experience ( 25.7%) .  
The majority of respondent were employed as a 
tour agent (78.3%).  The respondents’ job position 
and years of experience suggest that they had the 
capacity to make decisions using marketing 
competencies and could answer the survey 
questions credibly. Overall, the key informants had 
high profiles (position and years of experience), 
which added to the data quality ( Kim & Frazier, 
1997).  
 
Confirmatory factor analysis (CFA)  

As illustrated in Figure 1 and Table 3 the 
model measuring the perceived importance of 
marketing competencies idea (PI) included six 
indicators, all of which passed the factor loading 
defined criteria. Timeliness of Information about 
marketing competencies (PI 4) had the highest 
factor loading 0.770, following by Cultural Norms 
(PI 6) with factor loading 0.731, Organizational 
Structure (PI 5) had factor loading 0.671, Accessibility 
of marketing competencies information (PI 3) had factor 
loading 0.533, for Consistent Representation/Frequency 
(PI 2) the factor loading was 0.531, and for 
Credibility of the source (PI 1) the factor loading 
was 0.244 
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The model measuring acceptance marketing 
competencies idea (AI) included six indicators, all 
of which found that some of the factor loading 
passed the defined criteria: Tool Experience (AI 4) 
had the highest factor loading 0.776, followed by 
User Expertise (AI 5) factor loading was 0.595, Task 
Characteristics (AI 6) had factor loading 0.550, 
Output Quality (AI 2) had factor loading 0.545, 
Image (AI 3) had factor loading 0.315, and for Job 
Fit (AI 1) the factor loading was 0.244. 

The model measuring adoption marketing 
competencies idea (ADI) included twelve indicators, 
and after eliminating some of the factors from EFA, 

some factor loading passed the defined criteria: for 
highest factor, Self-Efficacy (ADI 3), the factor 
loading was 0.650, followed by Financial and 
Incentive (ADI 6) which had a factor loading 0.649, 
Champion Influence on adoption marketing 
competencies (ADI 4) had factor loading 0.644, 
Supporting Factors (ADI 7) factor loading was 0.621, 
Relative Advantage (ADI 8) factor loading was 0.589, 
Complexity of marketing competencies idea (ADI 
12) factor loading was 0.549, Superior Influence on 
adoption Marketing Competencies (ADI 2) factor 
loading was 0. 301, and Observability (ADI 11) factor 
loading was 0.275.

 
Table 3: Results of the factor loading analysis of observed constructs 

Observed Variables Standard Factor 
Loading 

t-value (C.R.) Reliability Error of 
Variance 

PI          
PI1 

 
.500 

 
4.91 

 
.204 

 
.133 

PI2 .531 4.70 .286 .114 
PI3 .533 5.23 .305 .122 
PI4 .770 6.30 .582 .073 
PI5 .671 7.10 .465 .092 
PI6 .731  .420 .134 

AI 
AI1 

 
.344 

 
2.81 

 
.062 

 
.088 

AI2 .545 6.23 .301 .117 
AI3 .315 3.62 .096 .199 
AI4 .776  .610 .058 
AI5 .595 6.75 .352 .136 
AI6 .550 6.27 .298 .153 

ADI 
ADI2 

 
.301 

 
3.19 

 
.082 

 
.151 

ADI3 .650 6.24 .416 .072 
ADI4 .644 6.22 .425 .093 
ADI6 .649 5.97 .425 .121 
ADI7 .621 5.64 .356 .062 
ADI8 .589 5.72 .352 .065 
ADI11 .275 3.18 .078 .106 
ADI12 .549  .287 .357 
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Chi-Square=312.579, df= 153, Chi-Square/df = 2.043 
RMSEA=.077, RMR=.015, GFI=.855, AGFI=.801, 

TLI=.802, CFI=.837 

Figure1: The confirmatory factor analysis 
 
Many scholars hold the view that 

acceptance and adoption of new innovations or 
new idea are abstract ideas.  Most consider these 
concepts as a spread or process which reflects the 
flow or movement from the source of innovation 
or new idea to full adoption, typically involving 
communication and influence (Rogers, 1995).  This 
research has analyzed the respective, but separate 
sets of variables associated with the concepts and 
methods involving diverse processes, principles, 
and determinants of intention to adopt new 
innovation or new idea. 

To narrow and focus the research, three 
main theories or concept were utilized, namely, 
perceived importance concept, acceptance theory, 
and adoption theory. To achieve the research 
objective, methodological appropriateness was a 

crucial consideration used to test the model. The 
qualitative and quantitative data collection and 
analysis were used as a tool. The proposed model 
was tested by using AMOS, which led to the fit 
indices of the model, shown that this model fit:  

2 is (153) 312.579, and goodness-of-fit indices [Chi-
Square/df=2.043 CFI = .837, NFI = .89, RMSEA = 
.077, GFI = .855, TLI=.802]. The criteria to prove the 
consistency of measuring model and empirical data 
was considering the Relative Chi-square from the 
equation / 2 df, which must be less than 5.00 
(Marsh & Hocevar, 1985). Then, in order to explore 
the factors that impact a festival coordinator’s 
decision to accept and adopt festival 
competencies. The findings revealed that some of 
the factors affirmed the theoretically proposed 
model. Indeed, in their comments about some of 
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the factors, the key informants revealed and 
explained their reasoning, which led to a better 
understanding of the factors and the influence of 
the factors on cultural festival coordinators. 
 
Discussion and Conclusion 
 In term of perceived importance of 
marketing competency idea the results of this 
research exhibited that in order to promote factors 
regarding the importance of marketing competencies. 
The factors affecting were in order; Timely of 
information about marketing competency, Culture 
Norm, Organizational structure, Accessibility of 
marketing competency information, Consistent 
Represent/Frequency and Credibility of the source. 
And form the result also show that its directly and 
positively influenced the acceptance of marketing 
competencies idea. The factors from quantitative 
data consist with theory of Fehrenbacher and 
Helfert (2012), Sang Young Kim and Young Jun Lim 
(2010) , Gizachew Assefa Tessema (2016) . However 
the data from qualitative data indicated that there 
are also another element or factors to considered 
beside the constructs in the model which consists 
with Porama satawatin ( 2003)  that point out that 
individual’s characteristic such as age, experience, 
education is one of the factor effect on acceptance 
new idea or innovation. 

In term of acceptance of marketing 
competency idea the results of this research 
exhibited that the factors affecting were in order; 
Tool Experience followed by User Expertise, Task 
Characteristics, Output Quality, Image and Job Fit. 
The most important factors for acceptance which 
is perceived usefulness and perceived ease of use 
consistent with most of the past research 
( Thompson et al., 1991; Davis, 1989; Fishbein and 

Ajzen, 1975) . This result suggests focusing on ease 
of use which is the user expertise and complexity 
of the idea or innovation consists with the theory 
of Venkatesh & Davis ( 2000)  and Dishaw et al. 
(2002). 

In term of adoption competency idea, the 
results of this research exhibited that the factors 
affecting were in order; Self-efficacy followed by 
Financial and Incentive, Champion Influence on 
adoption Marketing Competency, Supporting 
Factors, Relative Advantage, Complexity of 
marketing competency idea, Superior Influence on 
adoption Marketing Competency, Observability. 
However there are some of the factors that do not 
fit into this model including; Peer influence, which 
inconsists with suggestion of Venkatesh et al. (2003) 
that social influence such as peer influence is one 
of the factors lead to adoption behavior and 
inconsists with Regan & Wymer (2005) which stated 
that Policy and Regulation will be factors 
influencing adoption decisions in this thesis found 
the reason in in-depth interview process that if a 
person accept idea there is unnecessary to force 
by the policy or regulation however, in many 
research found that acceptance does not always 
lead to adoption behavior such as Lekkerkerker 
(2011) research on adoption of accounting program 
in Natherland found that most of the respondents 
accept that the new version of accounting program 
is very useful however the adoption rate is very 
low. That leads to some argument whether 
enforcement in form of policy or regulation should 
be consider as adoption factor. Other factors that 
have been cut out are compatibility and trialability 
which inconsists with diffusion of innovation 
adoption theory ( Roger, 2003)  however from in-
depth interview discover that tourism industry has 
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unique characteristics, the tourism activity such as 
festival happen in period of time and cannot be 
trail like technology characteristic because tourism 
activity involved many sectors and stakeholders. 
 
Suggestion 

This study focused on only cultural festivals, 
and some of the findings are do not provide 
perspectives pertinent to other events or festivals. 

Therefore, a research avenue is open for further 
research focusing on different types of festivals and 
also only select technology acceptance and 
innovation adoption as ground theory. This could 
suggest that further research might select another 
theory to promote festival coordinators to new 
idea or innovation in order to find similar or 
dissimilar to compare.
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