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เกษตรศาสตรธุรกิจประยุกตฉบับเดือนธันวาคม 2556 ยังคงความเปนแหลงเผย
แพรผลงานวิชาการในสาขาบริหารธุรกิจ ประกอบไปดวยบทความวิจัย และบทวิจารณ
หนังสือที่มีเน้ือหาที่นาสนใจหลากหลาย ไมวาจะเปนบทความทางดานการบริหารการ
จดัการ การบรหิารทรพัยากรมนษุย และดานบรหิารธรุกจิอืน่ๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
อาทิเชน หัวขอเรื่อง ระบบบริหารการจัดการขอมูลทองเที่ยวในรูปแบบเว็บแอพลิเคชัน 
ผลสัมฤทธ์ิของการใหบริการการเรียนการสอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
หมูภาษาอังกฤษ Performance Appraisal of the Community Suffi ciency Economy 
Learning Center Project Fiscal Year 2012 เปนตน  

กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา บทความตางๆ ที่ปรากฎในวารสารจะสง
ประโยชนทางวิชาการแกทานตามสมควร และ หากทานมีความประสงคจะติชมหรือให
คำแนะนำ กองบรรณาธิการยินดีรับฟงทานดวยความเต็มใจ โดยทานสามารถ 
สงขอเสนอแนะมาท่ี kbs@ku.ac.th  เพ่ือกองบรรณาธิการจะไดรับและนำไปปรับปรุง 
ตอไป แลวพบกันใหมฉบับหนา 
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•• Performance Appraisal of the Community 
Suffi  ciency Economy Learning Center Project 

Fiscal Year 2012 ••
Panit Khemtong,  Wasun Thongthai, Suntara Tobua

Suwisa Pattanakiat, Varataya Thammakittipob  

ABSTRACT

 The objectives of this assessment are:  1) to assess the level of participants’ 
knowledge and understanding of the philosophy and participants’ applications of the 
philosophy to practices 2) to assess integrated evaluation results within the integration 
scope associated with related sectors which both are under and do not belong to the 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 3) to study the patterns of activities and 
operations implemented by the Suffi ciency Economy Community Learning Centers  and 4) 
to study the problems, impacts and integration and suggest development policy to 
improve operation and integration of the project in the future.  A sample was drawn 
from target groups in the project “Suffi ciency Economy Community Learning Centers” in the 
fi scal year 2012, using multistage random sampling composed of 497 farmers and 537 
students.  Data were collected from the interview, questionnaires, and observation. 

 
 The result shows that 96.58% of the farmers who participated in the program 
passed the assessment criteria by achieving at least a 50% score. 75.65% of this group 
has been awarded with good comprehension level while 11.67% and 9.26% were 
awarded with good comprehension levels respectively, while 92.56% of the participating 
farmers have passed the criteria for the application of the philosophy into practices. 
The most applicable skill for the farmers is using more logic of decision-making in their 
work. Most farmers have improved themselves after joining the project which leads to 
reduce or pay off their debts, protect the community resources and the environment, 
increase agricultural produces, decrease unnecessary expenses, self reliance and 
increase  their  savings.
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society according to the suffi c iency 
economy theory. There has been a 
continuous project assessment. In the 
fi scal year 2012, the Suffi ciency Economy 
Community Learning Centers Project was 
implemented with the objectives to 
instill suffi ciency economy values and 
agricultural skills to participating students.

 E v a l u a t i o n  r e s e a r c h  i s  t h e 
systematic acquisition and assessment 
o f  i n fo rma t i on  to  p rov ide  u se fu l 
feedback about some objects. The making 
o f  j ud gemen t  on  t he  wo r t h  and 
ef fect iveness of  pro ject ,  processes 
a n d  o u t c o m e s ;  a b o u t  t h e
re la t ionsh ips  be tween these ;  and 
about  the  resource  and p lann ing . 
(Adelman and Alexander, 1982: 5 ; Stake, 
1980; Stuffl ebeam,2004 ;   Worthen, 
Sanders  and  Fitzpatrick,  1997)

 Consequently, in order to gain the 
feedback for improvement and information 
for decision-making, there should be an 
assessment on the project’s operation on 
the outcome of the project, integration with 
relevant sectors ,  achievements and 
problems as well as solutions leading to the 
improvement of the project’s operation and 
integration in the future. 

2. Objectives

The objectives of this assessment are:    

1. Introduction

 The philosophy of suffi c iency 
economy is the theory of living for every 
level of person ranging from an individual, 
family, and community to the government 
sectors .  To promote the theory of 
su ffi c i ency  economy ,  we  need  to 
encourage people to have consciousness, 
morality, integrity, wisdom and live their 
l i f e  w i th  in te l l i gence ,  reason and 
suffi ciency. (Chaipattana foundation, 2012)   

 Being aware of the importance 
of suffi c iency economy phi losophy, 
the Offi ce of Permanent Secretary of 
t h e  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e  a n d
Cooperatives has implemented the project 
“Suffi ciency Economy Community Learning 
Centers” since 2005 until the present. The 
p ro jec t  p rov ided the  fa rmers  and 
participants with opportunities to learn 
according to their needs, to analyze their 
capabilities and needs, to plan the training 
program and to do the practice in the 
provided activit ies and demonstrate 
which were to enable the participants 
to acquire hands-on knowledge and an 
understanding of implementing activities 
according to var ious aspects of the 
development plan. The plan aims to solve 
the problems of farmers and members 
in the community which will lead to 
development in individuals, community and 
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1. To assess the level of  participants’ 
knowledge and understanding in the 
philosophy and participants’ applications of 
the philosophy of practices.  

2. To assess integrated evaluation 
result  with in the integrat ion scope 
associated with related sectors which both 
are under and do not belong to the Ministry 
of Agriculture or Cooperatives.

3. To  s t u d y  t h e  p a t t e r n s  o f 
activit ies and operations which were 
implemented by the Suffi ciency Economy 
Community Learning Centers in order to 
suggest points of improvement to the 
centers.

4. To study the problems, comments, 
impacts and integration generated from 
farmers, communities and stakeholders 
regarding the project implementation and 
suggest development policy to improve 
operation and integration of the project for 
effi ciency and effectiveness of the project in 
the future.    

The results of this assessment will be 
u sed  a s  t he  i n f o rma t i on  f o r  t he 
executive management and project-related 
personnel’s decision and development in 
order to bring about the work effi ciency.

3. Scope of area and taret 
population

Areas and target groups in evaluating 
the  p ro jec t  “Su ffi c i ency  Economy 
Community Learning Centers” in the fi scal 
year 2012 were divided by the objectives of 
e v a l u a t i o n  a r e a s  o f  a s s e s s m e n t 
as  follows: 

1. Evaluate the levels of knowledge 
and under s tand ing  o f  the  p ro jec t 
participants in fi scal year 2012 and apply 
the knowledge of “Suffi ciency Economy” 
acquired from the project into practices 
as areas of study below; 

1.1 Study and evaluate the farmers 
who participated in the main center 
of the project “Suffi ciency Economy 
Community Learning Centers” in the fi scal 
year 2012, a number of sample size at 
least 400 cases were computed  by 
Ta ro  Yamane’s  fo rmula  and us ing 
mul t i s t age  random sampl ing  f rom 
the part ic ipat ing farmers by reg ion 
including 1) Upper Northern region 2) 
Lower Northern region 3) Central region 4)
Eastern region 5) Upper North-Eastern 
region 6) Lower North-Eastern region 7)
Western region 8) Upper Southern region 
and 9) Lower Southern region (excluding 
5 southern border provinces). Then the 
provinces were randomly selected and 
the learning centers were also chosen 
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by select ing the 50-60 part ic ipat ing 
farmers per region with a total of 497 
farmers chosen for the study and evaluate 
their levels of knowledge/understanding 
and how they can put that knowledge 
into practice by quantitative assessment 
us ing quest ionnai re and qual i tat ive 
a s s e s s m e n t  u s i n g  i n t e r v i e w  a n d 
observation. 

1.2 S t u d y  a n d  e v a l u a t e  t h e 
students who participated in the activities of 
the  p ro jec t  “Su ffi c i ency  Economy 
Community Learning Centers” in the 
fi scal year 2012 by random sampling 
according to statistics of the students 
trained on campus learning centers using 
multistage random sampling by region 
including 1) Upper Northern region 2) Lower 
Northern region 3) Central region 4) Eastern 
region 5) Upper North-Eastern region 6) 
Lower North-Eastern region 7) Western 

region 8) Upper Southern region and 9) 
Lower Southern region (excluding 5 
southern border provinces). Then the 
provinces and schools were randomly 
selected by selecting 50-67 participating 
students with a total of 537 students chosen 
for the study and evaluated their level of 
knowledge/understanding and how they 
can put that knowledge into practices by 
quantitative assessment using questionnaire 
and qualitative assessment using interview 
and observation. 

2. Study and evaluate the integrationin 
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  r e l a t e d 
departments according to the three 
indicated fi elds of implementing directions 
such as area, mission and participation 
by specifying the target group for studying 
and evaluation which consists of 1-3 
executives or persons in departments 
affi liated and inaffi liated with the Ministry 
for Agricultural and Cooperatives per 
region (regions as categorized in item 1) 
by specifi c sampling to be studied and 
assessed with quantitative assessment 
using questionarie and qualitative assessment 
using in-depth interview. 

3. Study   the   format   of  implmenting 
activites, managing Suffi ciency Economy 
Community Learning Centers and make 
r e commenda t i on s  f o r  deve lop i n g 
the Learn ing  Cente rs  by  se lect ing 
ou t s t and i n g  Su ffi c i e n c y  E conomy 
Community Learning Centers which can 
be set as samples of good practices 
around 4-5 centers per region (North, 
Central, Northeast, and South) totaling to 19 
centers .  The study is conducted in 
qualitative mean using in-depth interview, 
observation and group seminar in order to 
create a model for operating Suffi ciency 
Economy Community Learning Centers.

4. Study the problems/challenges and 
the suggest ions  f rom the re levant 
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personnel in implementing the project 
throughout the impact of integration 
to the farmers, community and other aspects. 
Then the policy for recommendation to 
improve the operation of the project in 
order to increase the effi ciency was prepared. 
The guideline will be set up and used 
in the future projects by conducting 
quantitative and qualitative research in 
implementing the project by collecting 
information from any relavant persons in 
terms of problems, challenges, suggestion, 
impact from the project and integration. 
Information will be analyzed and converted 
as policy recommendations in various aspects 

by using sampling group in no. 1 and 2. 

4.  Methodology
The method of evaluating the project 

“Suffi ciency Economy Community Learning 
Centers in the fi scal year 2012” was 
conducted by using the principle of 
Evaluation Research and Mixed Method 
which both quantitative and qualitative 
information were collected and used 
in the process of gathering information 
for value judgement and recommendation 
to the relevant personnels in order to 
develop the project implementation and 
decision-making as the following conceptual 
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framework. 

5. Evaluation results
5.1 Basic information of farmers and 

students who provided the information

The majority of the farmers who 
answered the questionnaire was female 
with an average age of 50.81 and mostly 
graduated from primary school. They 
mostly earn a living from horticulture and rice 
farming. Most of them are in debt and have 
family savings. The main sources of 
knowledge in suffi ciency economy are 
from trainer/facilitator, television and 
community leaders, respectively. Most 
farmers would like to participate in the 
project’s activities because they want to 
learn the suffi ciency economy principle.  
/ The popular subject among paricipants 
is on how to put the philosophy into 
p rac t i ces  because  the  ph i losophy 
was introduced by His Majesty the 
King, whereas the production and usage 
of organic fertilizer can be applied in their 
daily lives that will bring about concrete 
results. Those farmers prefer hands-on 
activit ies due to easy understanding 
and playfulness when compared with 
traditional training programmes.

Major students who answered the 
questions are female between Grade 5 
and Grade 6 with an average age of 

11.71. The main souces of knowledge 
in suffi ciency economy are from their 
t eache r s ,  t r a i n i n g  and  te lev i s i on , 
respectively. Most students want to 
participate in the project’s activities because 
they want to apply the philosophy of 
“suffi ciency economy” into their lives. Their 
most impressive subjects are feeding 
an ima l s  and  p l an t i n g  hyd ropon i c 
vegetables because i t  i s  hands-on, 
en te r t a i n i n g  and  can  be  app l i ed 
to their daily lives. The students prefer to 
take action in the activities as it is not 
tedious.

5.2  The results of the evaluation of 
project participants’ knowledge and 
application of the philosophy into 
practices

 The result shows that 96.58% of 
the farmers who part icipated in the 
program passed the assessment criteria 
by achieving at least 50% score. Majority for 
this group at 75.65% has been awarded 

Level n (%) Evaluation

Very good ( > 80 %) 46 (9.26)

Good  (60-79 %) 376 (75.65)

Satisfactory (50-59 %) 58 (11.67)

Improve ( < 50 %) 17 (3.42)
Not pass
(3.42 %)

Pass
(96.58%)

n=497

 •Table 1 An assessment suffi -
ciency economics knowledge of the farmers 
who participated in the program
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The result shows that 92.56% of the 
farmers have passed the criteria for the 
application of the philosophy into practices. 
The most applicable skill for the farmers 
is using more logic of decision-making in their 
work .  Most farmers have improved 
themselves after joining the project which 

leads to reduce or pay off their debts, protect 
the community resources and environment, 
increase agricultural produces, decrease 
unnecessary expenses, self reliance and 
increase their savings.

 

The same assessment criteria of 
achieving at least 50% score is also applicable 
with participating students. The results show 
that 87.70% of the students passed the above 
criteria. Majority of this group at 54.90% has 
been awarded with good comprehension 
level while 17.30% and 15.50% were 
awarded at satisfactory and very good 
comprehension levels respectively. 

Level n (%) Evaluation

Very good ( > 80 %) 85 (16.90)

Good  (60-79 %) 320 (65.39)

Satisfactory (50-59 %) 56 (11.27)

Improve ( < 50 %) 37 (7.55)
Not pass
(7.55 %)

Pass
(96.58%)

n=497

Level n (%) Evaluation

Very good ( > 80 %) 75 (14.00)

Good  (60-79 %) 369 (68.70)

Satisfactory (50-59 %) 65 (11.90)

Improve ( < 50 %) 29 (5.40)
Not pass
(5.40 %)

Pass
(94.60 %)

n=537

 •Table 2 An assessment the 
application of the suffi ciency economics 
philosophy into practices of the farmers who 
participated in the program

 •Table 3 An assessment suffi -
ciency economics knowledge of the students 
who participated in the program

 •Table 4 An assessment the 
application of the suffi ciency economics 
philosophy into practices of the students who 
participated in the program

There are 94.60% of the students
have passed the criteria for applying the 

with good level  whi le 11 .67% and 
9.26% were awarded at sat isfactory 
and very  good  levels  respectively.

Level n (%) Evaluation

Very good ( > 80 %) 83 (15.50)

Good  (60-79 %) 295 (54.90)

Satisfactory (50-59 %) 93 (17.30)

Improve ( < 50 %) 66 (12.30)
Not pass
(12.30 %)

Pass
(87.70 %)

n=537
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knowledge into practices. Most studetns 
have applied “how to plan their study” by 
organizing study schedule, and preparing 
study equipment. The second thing mostly 
applied by students is “complete their 
assignments effectively and on time. As 
a result, the students have more money 
savings and self-esteem as well as good 
health.

 5.3  The results of the evaluation 
of integration in colloaboration with the 
relevant departments both under and 
outside the Ministry for Agriculture and 
Cooperatives

The result has shown that the 
integration prcess is at a very good level 
in 17 main centers. Two centers are at 
a good level. The integration result in 
18 centers is in very good level whereas 
1 center is in good level. In summary, 
17 main centers are in very good level 
and 2 centers are in good level. The most 
integrated department is the Department of 
Agricultural Extension which has shared area 
in every learning center. It mostly organizes 
joint training and demonstration. The 
second most organized activity is study visit 
and participating in evaluation, monitoring 
and research. 

It is found that the integration 
results in completing tasks as planned, 
decreas ing dupl icat ion of work and 

reducing working hours. It also enables 
the learning exchange between the 
personnel of various departments and 
responds to the needs and decreases the 
duplicacy of the target group. 

The impact  f rom the p ro jec t 
implementat ion and integrat ion on 
farmers, community and related agencies 
is that when many departments organize 
the training and provide the knowledge 
to the farmers in the area at the same 
period of time; this is a good impact 
because it is considered time-saving 
approach for them as they don’t have 
to skip their work too often to join the 
training. The impact on the community 
is that the communit ies are widely 
accepted by both government sector and 
private sector. The communities can be 
even considered to be the learning 
place for suffi ciency economy. In addition, 
the project implemention can also help 
the personnel from various departments 
to make their relationship and it also 
he lps  to  recover  and protect  the 
community environment  as  well.

The suggestion for integration is 
t h a t  t h e  i n t e g r a t i o n  s h o u l d  b e 
implemented at the policy level. Various 
related departments should collaborate 
with a written agreement and give the 
order to the operation personnel under 
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particular departments/ministries in order 
to faci l i tate the integrat ion process 
and the activities can be organized in 
the  community  simultaneously. 

5.4  Pattern of implementing activi-
ties, management of suffi ciency economy 
learning centers and making suggestions to 
develop suffi ciency economy learning 
centers 

According to the study, we can 
summarize the pattern of 19 suffi ciency 
economy learning centers as follows:

Location of the learning centers: 
most centers are located in a community’s 
public area. Fewer centers are located 
in governmental offi ces such as the Offi ces 
of Subdistrict Administrative Organization 
and Provincial Offi ces of Agricultural Land 
Reform Offi ce.  

 Type of building: Most learning 

centers have the i r  own permanent 
building. A few centers do not have their 
own building but using other department’s 
building or unused school building.  Most 
learn ing centers have owned areas 
less than 5 Rai whereas fewer centers have 
5-10 Rai. 

The foundation of the learning 
centers results from external factors such 
as government policy and internal factors 
such as community needs. It is also 

found that most leaders of the learning 
centers are also the leaders of the 
communities but some leaders are not 
community leaders such as elderly or local 
philosophers elected from the community 
members. Most learning centers have 
more than 50 members. All members are 
united together because of their family 
bond or living in the same community. Most 
activities have been conducted informally 
rather than formally. The activities are 
initiated by the learning centers in coopera-
tion with external institutes. The activities 
will be planned, monitored and evaluated 
mostly in an informal way. 

P r o v i d i n g  t h e  k now l ed ge  o f 
suffi ciency economy to the member by 
government sector will be in the form of 
training program or study visit. Only some 
institues did the monitoring and evaluation 
of the training or study visit. If the program 
is provided by the learning centers 
themselves, it would be informal by 
learning from examples of successful 
case  studies.

The factors that bring success to all 
learning centers are the strong coordination 
among the members, appropriate area of 
the centers, the strength of the leader, 
faith in the suffi ciency economy principle and 
support from external institutes. 
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 Recommendations   for  development 
of learning centers can be drawn as 
follows:

 1. To sustain and sthrengthen, 
developing learning centers must start 
from the community. The community 
members should gather together and 
be strengthened mentally in order to 
understand how to live their lives according 
to the suffi ciency economy philosophy.

 2. Government institutes should 
study the existing capital of learning 
centers and should allow the centers to 
participate in planning and indicating 
diretions  of  self  development.

 3. When the budget is allocated, it 
should be monitored in order to ensure 
the best value-to-money approach of the 
budget. Moreover, the budget should be 
analyzed carefully, otherwise the budget 
itself can weaken the community. 

 4. The skills of delivering and 
training should be developed for local 
wisdoms. 

 Problems

 According to the study, it is found 
that the biggest problem of the farmers is 
they cannot join the activities with the 
learning centers during the harvest season. 
The second problem is the equipment 

and materials for doing activities are not 
suffi cient and the activities are not constant. 
The biggest problem of the students is that 
students also have to join many actitivities 
organized by their schools and the equipment 
and materials for doing activities are not 
suffi cient.

 The biggest problems at personnel 
level are that personnel have too many 
assignments under their responsibilitities. 
The second biggest problem is they are not 
supported by their original affi liations and 
the other institutes’ personnel do not 
promptly collaborate with them. 

 The  biggest  problem  at organiza-
tion/policy level is there is not enough fund 
to support the activities. The second 
biggest problem is lack of personnel 
and equipment to support the operation. 

 Suggesting solution

 1. Suggestions  from the  partici-
pating farmers and students 

 1) Selection of part ic ipants I f 
possible, only farmers and people with 
strong interest are selected to join the 
programme and the critiera should not 
require only those who never participated 
because the content of the training is 
different so everyone has the right to learn 
new things. The participants should be 
aware of the importance of joining the 
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project so they will be motivated. In 
addition, the responsible personnel in 
schools shall be briefed in order to 
understand the objectives and direction 
of the project.

 2) Implementing activities aspect 
the act iv i t ies should be conducted 
continuously and in a timely manner. The 
activities should be applicable to daily 
l i fe and consist of talk ing,  learning 
exchange, joint study visit, suffi ciency 
economy practice, mentoring, questioning 
to stimulate the linkage between thinking 
and knowledge in  order  to c reate 
sustainable knowledge. There should be 
competition among suffi ciency economy 
learning centers in provincial and national 
level. The activities should be developed 
f rom the project to community by 
publicizing the project’s success in order to 
illustrate the project’s success and create 
awareness among community members. 
We should monitor the activities frequently 
and listen to the suggestion. Main learning 
centers and school centers should make a 
joint work plan and exchange their lessons 
learnt. 

 3) Financial support There should 
be budget for organizing study visits to 
learn the successful agricultural activities. 
The training curriculum should be fl exible 
and adjustable to respond to the needs 

of the farmers and the community. 

 2. Suggestion of the offi cer from 
integration sector 

 1) Implementing activities aspect

 1.1) The integrated collaboration 
should be adopted throughout the 
project not only during the training period.  
Moreover, we should make joint work 
plan to bring out the effi cient operations 
and the integration plan should be made 
with a specifi c date.

 1.2) There should be concrete 
activities about suffi ciency economy for the 
poor and unemployed people in the 
community in order to be a production 
group and distribute the products to the 
sellers by providing unused land for this 
group of people. 

 1.3) The operation offi cers of 
the project should have the opportunity 
to undertake study visits or exchange the 
knowledge and experience from successful 
farmers.

 1.4) The offi cers should monitor, 
give advice, provide assistance and clearly 
demonstrate how to operate the tasks 
and how to solve the problem 1.5) The 
objectives and goals should be publicized to 
the local operation offi cers in order to 
make clear understanding of the operations.
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 1.6) The pro ject  should be 
implemented on an ongoing basis. 

 1.7) The integrated operation 
should be focused more aggressively
 and the operation outcomes should be 
monitored at every stage of production 
period by making a work/activity plan in 
the same area in order to build up the true 
learning  centers. 

 1.8) There should be more 
sectors  to  be  involved  in  the  project.

 2)  Financial support

 2.1) Budget aspect 

 2.1.1) Suffi cient funds should be 
provided according to the real situation.

 2.1.2) There should be more 
supportive budget for the participating 
sectors in order to facilitate the operation.

 2.2) Personnel aspect

 2.2.1) Offi cers should sacrifi ce their 
time and dedicate themselves to the 
farmer members.

 2.2.2) Offi cers from every sector 
have provided excellent collaboration but 
the participating offi cers have many duties 
in many projects so they do not have 
time to fully help operate the learning 
centers. 

 2.2.3) Offi cers must have the spe-
cifi c knowledge and skills to be delivered 
to the farmers.

 2.2.4) The result of integration 
should be considered to receive rewards/ 
merit. 

 2.3) Executive/policy aspecct

 2.3.1) There should be c lear 
integration at ministerial  level so the 
provincial sectors can easily cooperate and 
request for collaboration.

 2.3.2) Command level, operaion 
level and academics should understand 
the objectives and mechanism of the 
projects implementation, channel of 
communication and chain of command.

 2.3.3)  Execu ives  o r  o rgan ize r 
leaders should give prioriy to the activities 
of the learning centers and integration. 

 2.3.4) There should be a clear 
and continuous work plan. The continuous 
opera t ion  and suppor t  shou ld  be 
implemented. 

 2.3.5) O r g an i z i n g  i n t e g r a t i on 
activities should be assigned to a main 
department to have the authority in 
decision-making. 

 2.3.6)  Government policy should 
consider in bringing suffi ciency economy in 
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the past to apply such as using dung as 
soil fertilizer. Empty and unused areas 
should be allocated for the poor and the 
unemployed people in order to motivate 
them to do hydroponic agriculture and make 
money. There should be a linkage between 
the importance of hydroponic agriculture, 
environmental conservation, life-concerned 
and leading Thailand to be the true 
kitchen of the world.   

 6. Suggestion from the study

According to the evaluation results, the 
evaluators make suggestions as follows:s

 6.1  Policy level

 1) The policy of operating learning 
centers should be co-drawn at ministry 
level. The policy should be made in 
writing which specify the joint policy for the 
departments under the Ministry for 
Agriculture and Cooperatives and draw up the 
joint policy between the Ministry and other 
relevant counterparts such as the Ministry 
of  Interior  and  the Ministry  of  Education.  

 Besides, policy formation should 
be considered as department’s agenda 
instead of executive’s agenda. Therefore, 
the operation of learning centers can be 
continued.

 2) Policy formation should be 
assigned to only one main department in 

order to have the authority in  decision-
making and cooperat ing with other 
counterpars and to avoid the work 
duplication.  

 3) The criteria of the participants 
should be rev iewed espec ia l ly  for 
participnats who formerly attended the 
project. There are many farmers claiming 
that they constantly learnt new and 
interesting experiences.  These farmers 
should be able to join the project again in 
order to share their new experience with 
others. 

 4) There should be criteria to 
consider the merit for the responsible 
offi cers of the project. 

 5) There should be a policy forma-
tion in curriculum designed by participants. 
Curriculum design can be divided into 2 
categories which are compulsory curriculum 
and adjustable curriculum according to 
the  community  appropriateness. 

 6) T he r e  s hou l d  b e  po l i c y 
formation to bring about the collaboration 
between main centers and school centers 
that part ic ipants can exchange the 
knowledge on the suffi ciency economy. 

 7) We should form a policy to 
praise good main centers and school 
centers in order to encourage the operating 
personnel and to be a model for other 
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learning centers. The praise can be in the 
form of giving certifi cate or contest.

 8) We  s hou l d  f o rm  po l i c y , 
guidelines and measure in directing the 
project operation in both provincial and 
local level. This will lead to continuous 
monitoring of the project.

 9) When the policy is delivered 
from the central level to provincial level, 
there should be a test to check the 
understanding of putting such policy into 
practice in the area. 

 6.2  Level of delivering policy to 
operating area in provincial level

 1)  In each province, there should 
be a work plan which is consistent to 
the policy received from the central 
government. The work plan should be made 
integratedly in the departments both under 
and outside the Ministry for Agricultural 
and  Cooperatives. 

 2)  Meeting should be organized to 
report to the relevant counterparts to 
make understanding of the principle, 
objectives and guidelines that will lead 
to achieve the target goal.

 3) When selecting learning centers, 
we should consider their capability in 
operation such as proper area, strong 
leadership, and member’s readiness for 

learning. 

 4) The responsible departments 
at provincial level should play an important 
role in promoting the learning according 
to the resources of the learning centers 
by focusing on the analysis of the existing 
conditions,  problems  and  learning  needs. 

 5) R ep r e s en t a t i v e s  o f  e a ch 
provincial counterpart should publicize 
their own deparments to the participants. 

 6.3.  Operation level

 1) Setting up learning centers which 
consist of main center and school center. 
Both centers should be located nearby 
and be able to create learning network to 
be a knowledge base of suffi c iency 
economy. Provincial counterparts should 
play a role in stimulating, supporting and 
promoting when learning centers organize 
activities. In doing so, the operation of 
learning centers can be consistent to the 
social capital or environment, intellectual 
capital and human capital of each learning 
center. Besides, there should be a network 
in each learning center for the mutlal 
exchange of the learning outcomes. 

 2) Developing learning process of 
target group of farmers and students should 
do the following:

 2.1)  Open mind to be ready for 
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learning and ready for accepting change.

 2.2)  Provide knowledge and under-
standing about suffi ciency economy both 
on the theorectical and practical parts by 
focusing on passing on the knowledge 
directly from person and hands-on, letting 
target group learn and master it and seeing 
how to apply what they learn to their lives. 

 2.3)  Develop systematic thinking in 
order for the target group to be able to 
link the concept of suffi ciency economy to 
their identities. They can analyze problem 
and their own needs as well as set their goals 
in learning and self improvement.  

 2.4)  Learning how to make a work 
plan

 2.5)  Follow the work plan

 2.6)  Evaluate and refl ect the result 
of the operation for continuous and sustain-
able development

 6.4  Build a network for learning 
exchange in both at the individual and 
organizational levels in order to be a strong 
and sustainable organization of learning 
based on the suffi ciency economy.

 From the above suggestions, the 
evaluators synchronize the model of 
operating learning centers, bring the format 
to be criticized by the stakeholders and 
modify the model to be a good model of 
operating learning centers as illustrated 
below.

1. Plan and draw up the integrated policy on the operation of
 the learning centers and relevant sectors.
2. Deliver the integrated policy to operation area in 
 provincial level.

1.  Make use of the provincial committee in expediting 
 the operation of learning centers with effective integration  
 with relevant sectors. There should be a briefi ng and 
 brainstorming with every sector in provincial level to make 
 an agreement or common ideology on operation of 
 the centers. The provincial governor should be the 
 chairman and form the policy on the operation of the 
 learning center as an agenda that the province needs to
 carry out progressively.
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2. Make use of the provincial committee in identifying 
 operation plan or integrated project on secors affi liated/
 inaffi laed with Ministry for Agricultural and Cooperatives. 
3.  Put the integrated plan to practice at the operation area 
 of  the  centers
4.  Provincial sectors take on the duty of a trainer in encouraging
  and promoting the centers in order that the operation 
 matches the social asset, environmental asset, intellectual  
 asset and human resources in the area.

1.  Main center and school center have connection and
 exchanging activities.
2.  Analysing the community asset e.g. social asset, 
 environmental asset, intellectual asset and human
 resources. 
3.  Accumulating knowledge on Suffi ciency Economy 
 for knowledge exchange
4.  The knowledge hub may allow network between
 learning centers to make use of it.

1. Participants open up to knowledge and learning 
 and desires for change
2.  Establish a true understanding on the philosophy 
 of Suffi ciency Economy both in theory and practice
3.  Analyze personal issues and needs and plan he 
 solution together
4.  Execute the learning process, emphasizing on 
 hands-on learning experience. The target group 
 should learn what mean to them and able to 
 make use of what they learn.
5.  Eva luat ion should be done fo r  constant 
 development
6.  Establish learning exchange network both at 
 individual and center level in order to become
 sustainable learning institution

Book (KBS 7).indb   16Book (KBS 7).indb   16 6/26/2014   10:51:57 AM6/26/2014   10:51:57 AM



17

ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� Ø̧Ã¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ�  17

7. Suggestions for future studies

The  eva lua to r  wou ld  l i ke  to 
propose the topics for future studies as 
below;

1. There should be a study on the 
sustainability of knowledge and understanding 
and the application of knowledge of daily 
life.

2. There should be an in-depth study 
on a good practice of the learning center 
to be a Master Model to develop learning 
center in the future.

3. There should be a study on 
how to transfer policies into action from 
the conditional aspect and problematic 
aspect on the operation of the center all 
from the policy level, communication and 
operation level.

4. There should be a study on the 
sustainable direction of learning center 

development.

5. There should be a study on 
learning management to be able to 
become a sustainable institute for suffi ciency 
economy such as the development on the 
content of knowledge in suffi c iency 
economy, the development in passing on 
local wisdom, curriculum development, 
knowledge management, media and 
learning resources,  assessment and 

fo l low-ups ,  re sea rch  and lea rn ing 
environment management.
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ปาริชาต อมรรัตนน้ำหนึ่ง1  พรรัตน  แสดงหาญ2  อภิญญา อิงอาจ3

•• การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตั้งใจลาออกของ
พนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจการเกษตรในเขตภาคตะวันออก
The Development of Causal Relationships Model of Workers’ 

Turnover Intention in an Eastern Agriculture Group •• 

   

º·¤Ñ´Â‹Í
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา และตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิง
สาเหตุการตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีกลุมตัวอยางเปนพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร จำนวน 206 คน สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เพียรสัน ผลการวิจัยพบวา องคประกอบยอยของพฤติกรรมการบริหารของ
หัวหนางาน พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก และการตั้งใจลาออกของพนักงานมีความสัมพันธกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกองคประกอบยอย สำหรับผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิง
สาเหตุการตั้งใจลาออกตามสมมติฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดี และผลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลเชิงสาเหตุการตั้งใจลาออก พบวามีความสัมพันธกันทุกองคประกอบยอย
และสามารถอธิบายพฤติกรรมดังกลาวไดเปนอยางดี โดยท่ีพฤติกรรมการบริหารของหัวหนางานและพฤติกรรม
ที่พนักงานแสดงออกรวมกันอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตั้งใจลาออกไดรอยละ 39  ซึ่งพฤติกรรมที่
พนักงานแสดงออกมีอิทธิพลทางตรงตอการตั้งใจลาออกมากท่ีสุด

คำสำคัญ : 1)  พฤติกรรมการบริหารของหัวหนางาน 2)  พฤติกรรมท่ีพนักงานแสดงออก 3) การต้ังใจลาออก

ABSTRACT

 The purpose of this research was to develop and to investigate the consistency of the 
casual developmental relationships model of workers’ turnover intention with the empirical 
data. The sample used in this research was a group of 206 production line workers. The 
statistics used percentage fi gures, mean, standard deviation and Pearson product moment 
correlation coeffi cient. The results found that elements of the management supervisor 
behavior, expressed behavior and turnover intention showed a statistical signifi cant of .05 for 
all elements. The result of analysis of the casual relationships model of workers’ turnover 
intention was consistent with the empirical data to a great extent. Element analysis and 
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confi rmation of the causal relationship model of turnover intention showed a relationship 
between all the element and can also explain such behavior. This indicated that the 
managerial supervisor behavior and the expressed behavior by employees could explain 
turnover in 39% of cases. The most directly infl uence variable to the turnover intention 
was the expressed behavior.

Keywords:  Managerial Supervisor Behavior, Expressed Behavior, Turnover Intention
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º·¹Ó • •
 
 ปญหาการขาดแคลนแรงงานในปจจุบัน 
สงผลใหสถานประกอบการตางๆ หันไปใชแรงงาน
ตางดาวทีเ่ขามาทำงานในประเทศไทย ทัง้ถูกกฎหมาย 
และผดิกฎหมายมากขึน้ (ทดีอีารไอเอซเีจอวกิฤตขาด
แคลนแรงงานจ้ีรัฐเรงพัฒนา, 2555) ซึ่งรวมทั้งธุรกิจ
เกษตรกรรมท่ีตองการใชแรงงานมากท่ีสุด นอกจาก
นี้ ในอนาคตธุรกิจเกษตรกรรมยังตองเผชิญกับ
ปญหาด านแรงงาน ท่ีจะส งผลกระทบตอการ
ผลิตทางการเกษตร โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ความไมมั่นคงในรายได 
การเคลื่อนยายแรงงานออกไปจากภาคการเกษตร
ผูประกอบการรุนใหมไมมีพื้นฐานดานการเกษตร 
แ ล ะ แร ง ง า นหั น ไ ป ป ร ะ ก อบ ธุ ร กิ จ ส ว น ตั ว 
แ ล ะ เข า ท ำ ง า น ใ น โ ร ง ง า น  อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
(วิกฤตแรงงานภาคเกษตร ,  2553) ปญหาดัง
กลาวจึงเปนปญหาท่ีมีความสำคัญเปนอยางมาก
ตอธุรกิจเกษตรกรรม

คำวา แรงงาน ที่กลาวถึงนี้ หมายถึง ผูทำงาน 
ในระดับปฏิบัติการหรือที่ เรียกกันวา พนักงาน 
(นิคม จันทรวิทูร, 2536)  เปนปจจัยการผลิต และ 

เปนทุนมนุษยที่มีความสำคัญตอการพัฒนาใน
ทุกระดับพนักงานยังมีความสำคัญในระดับภาพ
รวมของประเทศ เพราะถาพนักงานในภาคการ
ผลิตตางๆ ซึ่งรวมท้ังภาคธุรกิจการเกษตร มีความรู 
ความสามารถ ศักยภาพดี ยอมสงผลตอการผลิต 
และเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาคุณภาพการผลิต
นั้น ๆ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ 
(เสาวณี จันทะพงษ และกรวิทย ตันศรี, 2555) 

ดวยเหตุนี้จึงทำให การธำรงรักษาพนักงาน
ในองคการทุกภาคสวนจึงเปนเรื่องที่สำคัญมาก และ
เปนบทบาทของหัวหน างานที่ จะตองทำเพื่ อ

ใหพนักงาน ท่ีดีมีคุณภาพอยูทำ คุณประโยชน
ใหกับองคการไดนานเทาท่ีจะนานได  การธำรง
รักษาพนักงานจึงเปนหนาท่ีของหัวหนางาน เพราะ
หากไมรักษาพนักงานท่ีดีมีความสามารถเอาไว 
องคการก็ไมสามารถพัฒนาใหเจริญรุงเรืองเติบโต
ไปได การธำรงรักษาพนักงานจึงเปนหนาที่ของ
หัวหนางานที่จะตองสงเสริมพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานใหสูงยิ่งข้ึน เพื่อใหพนักงานอยูกับองคการ
อยางมีคุณคา และมีแผนพัฒนาความกาวหนา
ใ น ง า น อ า ชี พ ข อ ง พ นั ก ง า น ซ่ึ ง จ ะ ส ง ผ ล ใ ห
พนั ก ง าน มีคว าม รั กอ งค ก า ร  และ รั ก ง าน ท่ี
ทำทุมเทกำลังกายและกำลังใจทำงานเต็มความ
สามารถ ผลิตผลงานท่ีดีออกมา ซึ่งหัวหนางาน
จะตองดูแลใหความเปนธรรมและยอมรับใน
ผลงานของพนักงานถาหากองคการไมสามารถ
ธำรงรักษาพนักงานไวไดก็จะเกิดปญหาพนักงาน
ลาออก ซึ่งสรางความสูญเสียใหกับองคการท้ัง
ดานตัวเงินและไมใชตวัเงิน การแกไขหรือขจัด สาเหตุ
ที่พนักงานลาออกไดดีที่สุดคือ การปองกันไม
ใหเกิดสาเหตุที่จะทำใหพนักงานลาออก ที่ทุกคน
ในองคการสามารถมีสวนชวยปองกันแก ไขได 
(สมิต สัชฌุกร, 2553)  ซึ่งรวมท้ังหัวหนางานเน่ือง

จาก หัวหนางานมีหนาท่ี และความรับผิดชอบ
โดยตรงในการวางแผนสั่งการดูแลและควบคุม
ใหพนักงานขององคการปฏิบัติ งานตางๆ  ให  
ประสบความสำเร็จ ตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ที่องคการตั้งไว พฤติกรรมการบริหารของหัวหนา
งานมีสวนอยางมากตอความพึงพอใจของพนักงาน 
ซึ่งจะสงผลตอความผูกพัน และทุมเทความสามารถ 
ที่จะพยายามทำใหงานสำเร็จดวยความเต็มใจ 
(สถาบันราชภัฎ นครราชสีมา, 2545) 

 ในเรือ่งความสำคญัของหวัหนางาน ศริวิรรณ 
เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ, สุดา สุวรรณาภิรมย, 
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ชวลิต ประภวานนท และสมศักดิ์ วานิชยาภรณ 
(2545, หนา 284-285) ไดกลาววา พฤติกรรมการ
บริหารของหัวหนางานมีสวนเกี่ยวของกับความ
พงึพอใจในการทำงาน และมอีทิธพิลตอประสทิธภิาพ
ในการทำงานในองคการใหบรรลุผลสำเร็จดวย 
ถาหากหัวหนางานมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมกับ
สถานการณ และไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปในทางท่ีองคการตองการแลวพนักงานในองคการ
จะไมมีความพึงพอใจในการทำงานทำใหประสิทธิ
ภาพขององคการรวมถึงประสิทธิผลลดนอยลง หรือ
อาจจะไมบรรลุผลสำเร็จตามท่ีองคการตองการได

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของพฤติกรรมการบริหาร
ของหัวหนางานที่มีผลตอการตั้งใจลาออกของพนัก
งาน และจำเปนอยางย่ิงที่ตองทำการศึกษาวิจัยอยาง
เรงดวนเพื่อที่จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรม
การบริหารของหัวหนางานใหพนักงานมีความผูกพัน
ตอองคการ และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
การเกษตรท่ีกำลังจะเกิดขึ้น

• ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �¢Í§¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •   

เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการ
ตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุมธุรกิจ
การเกษตรในเขตภาคตะวันออก และเพ่ือตรวจสอบ 
ความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
การตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุม
ธุรกิจการเกษตรในเขตภาคตะวันออกกับขอมูลเชิง
ประจักษ

• »ÃÐâÂª¹�¢Í§¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •  

 ผลการวิจัยครั้งนี้ จะชวยใหเขาใจถึงปจจัย
ที่มีผลตอการตั้งใจลาออก สามารถใชเปนขอมูลให
กับหัวหนางาน กลุมธุรกิจการเกษตร และผูมีสวน 

เกี่ยวของเพื่อนำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
พฤติกรรมการบริหารของหัวหนางานเพื่อลดผล
กระทบตอการตั้ ง ใจลาออกของพนักงานและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานในอันท่ีจะสรางความ 
พึงพอใจใหกับพนักงานตอไป

• ¢Íºà¢μ¢Í§¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â • 
ในการศึกษาวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) กลุมเปาหมาย 
ที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานระดับปฏิบัติการกลุม
ธุรกิจการเกษตรในเขตภาคตะวันออก ประกอบ
ดวย 4 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี 
และนครนายก 

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ พัฒนาขึ้นจาก
การคัดเลือกตัวแปรและกำหนดความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของตัวแปรในโมเดลจากแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ เกี่ ยวของกับความสัมพันธ เชิงสาเหตุ
ระหวางพฤติกรรมการบริหารของหัวหนางาน 
กับพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก และการตั้งใจ 
ลาออก โดยการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎี จาก 

Griffi ths (1956) ที่กลาวถึง พฤติกรรมการบริหาร 
ของหัวหนางาน Lawler (1972) ที่กลาวถึง 
พฤติกรรมท่ีพนักงานแสดงออก และ Mowday, 
Porter and Steers (1981)  และ Goleman (1989) 
ที่กลาวถึง การตั้งใจลาออกของพนักงาน 
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จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตนผู
วิจัยไดนำมาเปนเหตุผลสนับสนุนการเช่ือมโยงตัว
แปรตาง ๆ เพื่อกำหนดกรอบความคิดโมเดลความ
สมัพันธเชงิสาเหตกุารต้ังใจลาออกของพนกังานระดบั
ปฏิบัติการกลุมธุรกิจการเกษตร ดังแสดงในภาพท่ี 1

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 กลุม คือ

1. ตัวแปรแฝงภายนอก คือ พฤติกรรม
การ บริหารของหัวหนางาน (Managerial Supervi-
sor Behavior : MSB) ประกอบดวย ตวัแปรสงัเกตได 
จำนวน 7 ตัวแปร ไดแก ผูมีความคิดริเริ่ม (MSB1) 
นักปรับปรุง (MSB 2) ผูใหการยอมรับ (MSB3) 
ผูใหความชวยเหลือ (MSB 4) นักพูดที่เกง (MSB 5) 
ผูประสานงานท่ีดี (MSB 6) และผูเขากับสังคมได 
(MSB 7) 

2. ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบดวย 2 ตัวแปร 
คือ พฤติกรรมท่ีพนักงานแสดงออก (Expressed 
Behavior : EB) ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได 

จำนวน 6 ตัวแปร ไดแก ผลการปฏิบัติงานต่ำ (EB 1)  
การขาดงาน (EB 2)  การรองทุกข (EB 3)  
การแสวงหางานที่จายคาตอบแทนสูง (EB 4)  
ก า ร เข า รั บ ก า ร รั ก ษ า จ า ก แพทย  ( E B  5 )   
และสุขภาพจิตไมดี  ( EB  6 )  และการ ต้ั ง ใจ 
ลาออกของพนักงาน (Turnover Intention : TI) 
ประกอบดวย ตวัแปรสงัเกตได จำนวน 2 ตวัแปร ไดแก 
ความคิด (TI 1) และการกระทำ (TI 2) และมีสมมติ
ฐานของการวิจัยดังตอไปนี้

1. พฤติกรรมการบริหารของหัวหนางานมี
อิทธิพลทางตรงตอการตั้งใจลาออกของพนักงาน 
และมีอิทธิพลทางออมตอการต้ังใจลาออกของ
พนักงานผานพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก 

2. พฤติกรรมท่ีพนักงานแสดงออกมีอิทธิพล
ทางตรงตอการตั้งใจลาออกของพนักงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSB 1 

MSB 2 

MSB 3 

MSB 4 

MSB 5 

MSB 6 

MSB 7 

 
 

EB 1 EB 2 EB 3 EB 4 EB 5 EB 6 

TI 1 

TI 2 

ÀÒ¾·Õè 1 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุมธุรกิจการ

เกษตรในเขตภาคตะวันออก
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• àÍ¡ÊÒÃáÅÐ§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â·Õè¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ •
1. การตั้งใจลาออกของพนักงาน

 การต้ังใจลาออกของพนักงานเปนความ
รูสึกไมพึงพอใจที่จะอยูเปนพนักงานขององคการอีก
ตอไป โดยความตั้งใจหรือความตองการของพนักงาน
นี้มีอิทธิพลมาจากความรูสึกที่มีตองานและปจจัย
ที่เกี่ยวของกับงาน ซึ่งทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
หรือลาออกจากงานที่ทำ Mowday and others 
(1981, p. 128) ซึ่งประเภทของการลาออกสามารถ
จำแนกไดหลายประเภทแตละประเภทก็สบืเน่ืองจาก
สาเหตุที่แตกตางกัน ดังนั้น องคการจำเปนตอง
พิจารณาอยางละเอียดถึงเหตุผลของการลาออกกอน
ดำเนินกลยุทธในการรักษาพนักงาน นอกจากน้ี
แลวการลาออกอยางสมคัรใจอาจเกดิจาก 3 ปจจยั คอื 
ประการแรก พนักงานมีความตองการที่จะลาออก
จากงานเน่ืองจากสาเหตุ มีความพึงพอใจในงานนอย 
เผชิญกับเรื่องที่ไมคาดคิดในองคการ มีปญหาสวนตัว 
ประการที่สอง การลาออกจากงานในชวงเวลานั้น ๆ 
สามารถกระทำไดงายเนือ่งจากสภาวะการจางงานใน
ตลาดแรงงานมีมาก ประการท่ีสาม พนักงานมีทาง
เลือกหลายทาง เชน มีบริษัทอื่นเสนอตำแหนง
งานให สวนสาเหตุของการไลออกจากงานและ 
การลดจำนวนพนักงานน้ัน ไดแก การไลออกจากงาน 
เน่ืองจากพนักงานมีผลการทำงานไมดี ขาดความรู 
ทักษะ และความสามารถ สาเหตุของการลดจำนวน
พนักงานน้ันโดยมากสืบเน่ืองจากจำนวนพนักงานมี 
เกินความตองการ (อจัฉรยิา ประเสริฐศร,ี 2552, หนา 
12) ผลท่ีเกิดจากความไมพึงพอใจจะกลายเปน
พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก 6 อยางดวยกัน คือ 
ผลการ ปฏิบัติงานต่ำ การขาดงาน การรองทุกข 
การแสวงหางานท่ีจายคาตอบแทนสูง การเขารับ 
การรักษาจากแพทย และสุขภาพจิตไมดี (Lawler, 

1972, p. 451) 

ความพึงพอใจในการทำงานเปนปจจัยหน่ึง
ที่มีผลตอการลาออกจากงาน จากการศึกษาพบ
ว า ห ากพ นั ก ง าน มี ค ว าม พึ งพอ ใจ ใน ง าน ต่ ำ
อัตราการลาออกจะสูงขึ้น ดังนั้นความพึงพอใจ
ในการทำงานจึงเปนปจจัยที่สามารถทำนายการ
ลาออกจากงานของพนกังานได (อจัฉรยิา ประเสรฐิศร,ี 
2552, หนา 13) Bluedorn (1982, p.1) ไดอธิบาย
การตั้งใจลาออกจากงานวาเปนพฤติกรรมที่ตอเนื่อง
จากการพัฒนาการของกระบวนการทางจิตวิทยา 
ซึ่งอธิบายได 2 ลักษณะ คือ ลักษณะท่ีหนึ่งนั้น การ
ลาออกเปนพฤติกรรมการเลือกหรือการหาสิ่ ง
ชดเชย จะเกิดข้ึนเม่ือพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง
ของพนักงานถูกขัดขวางหรือพนักงานไมสามารถ
แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงออกมาไดทำให
เกิดความไมพึงพอใจ และการเลือกทางใหมหรือ
การลาออกจากงานนั้นทำใหความตองการที่
จะแสดงพฤติกรรมนั้นผอนคลายลง สวนลักษณะ
ที่สอง การลาออกมีระยะเวลาพัฒนาตอเนื่องกัน
มาเริ่มตนจาก พนักงานมีพฤติกรรมถอนตัว (With-
drawal) จากสิ่งท่ีไมพึงพอใจซึ่งเปนความรูสึก
ไมปกติในระดับตน เชน การไมติดตอสื่อสาร
ดวยการขาดงานเมื่อมีโอกาส การมาทำงานสาย 
ในระยะนี้พนักงานเพียงแตเกิดความตั้งใจท่ีจะ
ลาออก (Intention to leave) เทานั้นแตยังไม
ลาออกจริงหากรอจนกระทั่งพนักงานสะสมความ
ไมพึงพอใจนั้นไวถึงระดับหนึ่ง ซึ่งพนักงานจะเกิด
ความรูสึกไมอาจทนอีกตอไป และเม่ือพนักงานมีทาง
เลือกอื่นที่ดีกวาพฤติกรรมการลาออกจึงเกิดขึ้น

2. พฤติกรรมการบริหารของหัวหนางาน 

พฤตกิรรมของหวัหนางาน หมายถึง ความเขาใจ 
ความสามารถคาดคะเน และสามารถควบคุม
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พฤติกรรมของพนักงานได เพื่อที่จะสามารถได
รับประโยชนอยางสูงสุดจากทุกคนในองคการ 
เปนการกระทำท่ีหัวหนางานใชอิทธิพล  หรือ 
อำนาจหนาที่ในสถานการณตาง ๆ ใหปฏิบัติงาน
และอำนวยการตดิตอซึง่กนัและกนัใหบรรลเุปาหมาย
ที่กำหนดไวซึ่งพฤติกรรมของหัวหนางานเปนความ
สามารถที่ แสดงออกมาเพื่ อชักนำใหผู ตามได
รวมกันปฏิบัติงานใหบรรลุ เปาหมายที่กำหนด
ไว (Thomas, 1954 อางถึงใน อานนท สุขภาคกิจ, 
2550, หนา 55) เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2526, หนา 
23-24) ชี้ใหเห็นวาถาพฤติกรรมตาง ๆ เหลานี้ 
เกิดขึ้น ในหนวยงานใดหัวหนางานขององคการ
หรือหนวยงานน้ันจะเปนบุคคลประสบความสำเร็จ
ในพฤติกรรมดังกลาว 

 ในขณะที่ Griffi ths (1956, pp. 243-253) 
ใหความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของ 
หัวหนางานไว 7 ดาน คือ 1) พฤติกรรมการบริหาร 
ในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม (Initiator) คือ หัวหนางาน
ตองเปนผูที่มีความคิดริเริ่มงานใหมๆ ขึ้นและมี 
แผนงานที่จัดระเบียบ ขั้นตอนไวเปนอยางดี เพื่อให
แผนงานนั้นสนองวัตถุประสงคขององคการ และ 
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได หัวหนางานตองเปน
คนทำงานหนักอยูเสมอ 2) พฤติกรรมการบริหารใน 
ฐานะเปนนักปรับปรุง (Improver) คือ หัวหนางาน
ตองมีลักษณะของผูแสวงหาแนวทางปรับปรุงแกไข
วิธีการทำงานอยางสม่ำเสมอสนับสนุนใหมีการศึกษา
ดูงาน เขาอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรเพิ่มพูนความรู
ใหกับพนักงานเปดโอกาสและแสวงหาโอกาสให 
พนักงานไดพัฒนาวิชาชีพ โดยหัวหนางานจะ 
เปนคนคอยกระตุน และใหกำลังใจแกพนักงาน
ใหทำงานและปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ 3) 
พฤติกรรมการบริหารในฐานะเปนผูใหการยอมรับ 
(Recognizer) คือหัวหนางานตองสรางความยอมรับ

นับถือใหเกิดขึ้นในหนวยงาน และยอมรับนับถือผูอื่น 
เมื่อเขาทำงานประสบความสำเร็จ เปนผูใหกำลังใจ 
และใหคำชมเชยยอมรับในผลสำเร็จของเพื่อนรวม
งานไมฉกฉวยโอกาสเอาผลงานของคนอ่ืนมาเปนของ
ตน หวัหนางานตองเปนผูทีร่อบรูเหตกุารณ คาดการณ 
เรื่องราวตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล 4) พฤติกรรมการ
บริหารในฐานะผูใหความชวยเหลือ (Helper) คือ 
หัวหนางานตองพรอมท่ีจะเสนอชวยแกปญหา
ให กั บพนักงาน เมื่ อ เขาติ ดขั ด  และจะต องมี  
ความหวงใยดูแล เปนท่ีปรึกษาชี้แนะในการปฏิบัติ
งานใหเกิดความอบอุนแกพนักงานที่มีปญหามา
ขอความชวยเหลือทั้งปญหาในการทำงานและเรื่อง
สวนตัว เอาใจใสทุกขสุขของพนักงานทุกคนรวม
ทั้งสนับสนุนพนักงานใหเจริญกาวหนาในหนาที่
การงาน สรางบรรยากาศใหพนักงานมีความรูสึก
อิสระในการสรางสรรคงาน 5) พฤติกรรมการบริหาร
ในฐานะที่เปนนักพูดที่เกง (Effective Speaker) คือ 
หัวหนางานตองมีความสามารถพูดจูงใจใหพนักงาน
ปฏิบัติงานดวยความรวมมือประสานสัมพันธกัน 
มีความสามารถในเชิงการใชภาษา คอยโนมนาวจิตใจ 
สรางคานิยมและความเช่ือดวยคำพูดและการกระทำ
เพราะสิ่งนี้จะชวยสรางเสนห ความศรัทธาและความ 
เช่ือถือ อยางไรก็ตามหัวหนางานจะตองมีความ
จริงใจในการพูดดวยความสามารถช้ีแจงดวยวาจา
ใหพนักงานเขาใจในนโยบายวัตถุประสงคของการ
บริหาร 6) พฤติกรรมการบริหารในฐานะเปนผู
ประสานงานท่ีดี(Coordinator) คือ หัวหนางานตอง
มีลักษณะเปนผูประสานใหพนักงานทำงานรวม
กันอยางเต็มใจ นอกจากประสานกับพนักงานในองค
การแลว ยังสามารถประสานงานกับบุคคลในชุมชน
ใหมีสวนรวมชวยเหลือและรวมแกปญหาในองค
การดวย 7) พฤติกรรมการบริหารในฐานะเปนผู
เขากับสังคมได (Social man) คือ หัวหนางานตอง
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มี ลั กษณะด านการ เข า สั ง คม  ซึ่ ง ไ ด ก ำหนด 
คุณลักษณะไววา หัวหนางานเปนผูที่มีความนาไว 
วางใจไดมาก ไมโลเล หรือมีถอยคำที่กลับไปกลับมา
มีความมั่นคงแนวแน ไมประพฤติปฏิบัติสิ่งใด ๆ 
ที่ เกินเลยจากความเหมาะสม เปนผูที่มีความ 
สุภาพออนโยน มีอัธยาศัยดี มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
และมีไมตรีจิตตอพนักงานทั้งหลาย

3.  ขอบเขตธุรกิจของกลุมธุรกิจการเกษตรใน 
เขตภาคตะวันออก 

กลุ มธุ รกิ จการ เกษตรประกอบกิจการ 
ป ร ะ เ ภ ท สั ต ว ป ก  ท า ง ด า น ก า ร เ ลี้ ย ง ไ ก  
มี ลั กษณะการดำ เ นินธุ ร กิ จ  3  แบบ  ได แก  
ฟารมไกพอแมพนัธุ โรงฟกไข และฟารมไกเนื้อ ขอบ 
เขตของกลุมธุรกิจการเกษตรในเขตภาคตะวันออก 
ประกอบไปดวย 4 จังหวัด ไดแก ชลบุรี นครนายก 
ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดมีการทบทวนงาน 
วิจัยที่เก่ียวของ ดังตอไปน้ี หอมไกล ตนสัก (2553, 
หนา 57 – 66) ไดทำการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางการรับรูพฤติกรรมความเปนผูนำ การสนับ
สนุนทางสังคมและความเหนื่อยหนายในงานกับ
ความต้ังใจลาออก  จากการศึกษาพบวา  ความเหน่ือย
หนายในงานมีความสัมพันธทางบวกกับความต้ังใจ
ลาออกจากงานของพยาบาลในโรงพยาบาลเชียงใหม
ราม จังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สวน
การรับรูพฤติกรรมความเปนผูนำ และการสนับสนุน 
ทางสงัคมไมมคีวามสมัพนัธกบัความตัง้ใจลาออกจาก
งาน และความเหน่ือยหนายในงานมีอำนาจในการ
พยากรณความต้ังใจลาออกจากงานของพยาบาล
ในโรงพยาบาลเชียงใหมราม จังหวัดเชียงใหม 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 อานนท  สุขภาคกิจ (2550, หนา 125-150) 
ไดทำการศึกษาเรื่ององคประกอบพฤติกรรมภาวะผู
นำของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจากการศึกษา
พบวา องคประกอบดานการยอมรับนับถือ องค 
ประกอบดานการใหความชวยเหลือ องคประกอบ 
ดานการโนมนาวจิตใจ องคประกอบดานการรูจัก 
ปรับปรุงแกไข องคประกอบดานการเขาสังคม องค 
ประกอบดานการประสานงาน  องคประกอบ 
ดานความคิดริเริ่ม ตัวแปรแตละตัวมีนัยสำคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .01 ทุกตัวแปร

นพพล  ชมภูคำ (2553, หนา 97-131) ไดทำ 
การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการลาออก
โดยสมัครใจของแรงงานในจังหวัดเชียงใหม จากการ
ศึกษาพบวาไมมีความแตกตางกันระหวางความคิด
เห็นทางดานพฤติกรรมและทัศนคติของตนเอง
และความคิดเห็นทางดานพฤติกรรมและทัศนคติที่ 
มีตอผู อื่ น  คือ  พฤติกรรมการมาทำงานสาย 
ทัศนคติดานการทำงานเฉ่ือยชา ขาดประสิทธิภาพ 
ทัศนคติดานความกระตือรือรนลดลง ทัศนคติดาน
ความพึงพอใจตองานลดลง และทัศนคติเกี่ยวกับ

ความรูสกึเครยีดและกดดนัลดลงหลงัจากการลาออก  
พบวามีความแตกตางกันระหวางความคิดเห็นทาง
ดานพฤติกรรมและทัศนคติของตนเองและความ
คิดเห็นทางดานพฤติกรรมและทัศนคติที่มีตอผูอื่น 
มีอยู 2 สวนดวยกัน คือ ในสวนที่คิดวาตนเองแสดง 
พฤติกรรมมากกวา คือ พฤติกรรมการลางาน และ 
สำหรับในสวนที่คิดวาผูอื่นแสดงพฤติกรรมมากกวา 
คือ พฤติกรรมการขาดงานโดยไมแจงลวงหนา ทัศน
คติดานการใหความสนใจตอเปาหมายลดลง และ
ทัศนคติดานการใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
ลดลง
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• ÇÔ¸Õ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ •
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่ง 

เปนกระบวนการทำวิจัยที่นำขอมูลเชิงปริมาณมา
วิเคราะห กลาวคือ เปนการใชตัวเลขมาประกอบการ
วิเคราะหสรุปผล และนำเสนองานวิจัย

1.  ประชากร (Population) ที่ ใช ใน 
การศึกษาวิจัยน้ี ไดแก พนักงานระดับปฏิบัติการกลุม
ธุรกิจการเกษตรในเขตภาคตะวันออก 4 จังหวัด 
จำนวน 425 คน

2.   กลุมตัวอยาง (Sample) ทีใ่ชในการศกึษา
วิจัย ไดแก พนักงานระดับปฏิบัติการกลุมธุรกิจ

การเกษตร จังหวัดชลบุรี จำนวน 94 ตัวอยาง 
จงัหวดันครนายก จำนวน 40 ตวัอยาง จงัหวดัปราจีนบรุ ี
จำนวน 31 ตัวอยาง และจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 
4 1  ตั ว อย า ง  รวมทั้ ง หมด  2 06  ตั ว อย า ง 

โดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratifi ed Random 
Sampling) 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัย 
ไดใชแบบสอบถาม โดยโครงสรางของแบบสอบ 
ถามไดแบงออกเปน 4 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 3 ขอ 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check 
list) ตอนที่ 2 การวัดพฤติกรรมการบริหารของ 
หัวหนางาน  จำนวน  40 ขอ  ตอนท่ี  3 การ 
วัดพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก จำนวน 26 ขอ 
และตอนที่ 4 การวัดการต้ังใจลาออก จำนวน 10 ขอ 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ 
คา (Rating Scale) 4 ระดับ ไดแก เห็นดวยมาก 
เห็นดวยคอนขางมาก  เห็นดวยคอนขางนอย 
และเห็นดวยนอย โดยผูวิจัยวิเคราะหหาคาความ 
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธี  หาคาสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา (Alpha Coeffi cient) ของ Cornbach ซึ่งได
คาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ .89 และเม่ือหาคา
สั มป ระ สิท ธิ์ แ อลฟ า แต ล ะป จ จั ย แล วพบว า 
ไดคาระหวาง .63 - .95 

4. ผูวิจัยนำขอมูลมาวิเคราะหในรูปแบบ
ของเชิงปริมาณ โดยสถิติวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
ไดแก 1) วิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร 
2) วิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัว
แปรท่ีมีอิทธิพลตอการต้ังใจลาออกของพนักงานเพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลตาม
สมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะห 
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม 
ของตัวแปร 3) วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confi rmatory Factor Analysis) โดยมีขั้นตอน 
ดังตอไปนี้  3 .1)  วิ เคราะหหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Mo-
m e n t  C o r r e l a t i o n  C o e f fi c i e n t ) 
ระหวางตัวแปรท่ีใชในการศึกษา โดยแยกเปนราย
ดาน 3.2) วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดแตละโมเดล 

• ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร

 ผลการสำรวจไดแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ
กลบัมาจำนวน 206 ชดุ คดิเปน 100% ของการตอบกลบั 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 67.50 เม่ือจำแนกตามอายุพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 34-41 ป 
คิดเปนรอยละ 32.50 เมื่อจำแนกตามอายุงานพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุงาน 7 ปขึ้นไป 
คิดเปนรอยละ 37.40 

 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดาน
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พฤติกรรมการบริหารของหัวหนางานท่ีวัดดวย
พฤติกรรมยอยทั้ง 7 ดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
มีความเห็นดวยคอนขางมากทั้ง 7 ดาน 

สำหรับดานพฤติกรรมท่ีพนักงานแสดงออก 
ที่วัดดวยพฤติกรรมยอย 6 ดาน พบวา ดานที่ผูตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นดวยคอนขางมาก 1 ดาน 
ไดแก ผลการปฏิบัติงานต่ำ เห็นดวยคอนขางนอย
2 ดาน ไดแก การแสวงหางานที่จายคาตอบแทนสูง 
และสุขภาพจิตไมดี สวนอีก 3 ดานพบวาผูตอบแบบ
สอบถามมีความเห็นดวยนอย ไดแก การขาดงาน 
การรองทุกข และการเขารับการรักษาจากแพทย  

สำหรับดานการต้ังใจลาออกของพนักงาน 
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีการตั้งใจลาออกใน
ดานความคิดคอนขางนอยและการต้ังใจลาออก
ทางดานการกระทำอยูในระดับนอย 

 2. ผลการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการต้ังใจลาออก
ของพนักงานเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
โมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ โดย 
การวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม 
และอิทธิพลรวมของตัวแปร

ÀÒ¾·Õè 2 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการตามสมมติฐานที่ 
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
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จากตารางท่ี 1 และภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวา
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการต้ังใจลาออก
ของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุมธุรกิจการเกษตร
ในเขตภาคตะวันออกมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ ซึ่งตรวจสอบโดยคาดัชนีทางสถิติ ไดแก 
สถิติไค-สแควรมีคาเทากับ 87.41 (df. = 77) คา 
ความนาจะเปนทางสถิติ (p) เทากับ .19 ดัชนี 
วัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ .94 ดัชนี
วัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) 
เทากับ .91 ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบ
เทียบ (CFI) เทากับ .99 และคารากของคาเฉลี่ย
กำลังสองความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) 
เทากับ .02   

จากการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิง
สาเหตุการตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติ
การกลุมธุรกิจการเกษตรในเขตภาคตะวันออกดัง
ภาพที่ 2 และตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาโมเดลตาม
สมมติฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ในระดบัด ีโดยมคีาสมัประสทิธิก์ารพยากรณ (R2) ของ 
การตั้งใจลาออกเทากับ .39 แสดงวาพฤติกรรม
การบริหารของหัวหนางาน และ พฤติกรรมท่ีพนกังาน 
แสดงออก สามารถรวมกันอธิบายความเปล่ียนแปลง
ของการต้ังใจลาออกของพนักงานไดรอยละ 39 

ผลการพิจารณาอิทธิพลทางตรงของตัวแปรท่ีสง
ผลตอตัวแปรแฝงการต้ังใจลาออก พบวา ตัวแปรที่มี 
อิทธิพลทางตรงมากท่ีสุด คือ พฤติกรรมท่ีพนักงาน 
แสดงออก โดยมีคาอิทธิพลเทากับ .63 อยางมีนัย 
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมา คือ พฤติกรรม 
การบริหารของหัวหนางาน โดยมีคาอิทธิพลเทากับ -. 18 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา ถา
หวัหนางานมพีฤตกิรรมการบรหิารของหวัหนางานใน
ลักษณะท่ีดีตามขอบงชี้ของตัวแปรสังเกตไดก็จะทำ
ใหการ ต้ังใจลาออกของพนักงานท้ังในแงของ
ความคิดและการกระทำจะลดนอยลง 

เมือ่พจิารณาอทิธพิลทางออมพบวาพฤตกิรรม
การบริหารของหัวหนางาน มีอิทธิพลทางออมเชิง
บวกตอการต้ังใจลาออกของพนักงานเทากับ .12 อยาง 
มนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 โดยสงอทิธิพลทางออม 
ผานตัวแปรพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก

3. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confi rmatory Factor Analysis) โดยมีขั้นตอน 
ดังตอไปนี้ 

 3.1 ผลการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Mo-
ment Correlation Coeffi cient) ระหวาง 

μÒÃÒ§·Õè 1 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการตั้งใจลาออกของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการกลุมธุรกิจการเกษตรในเขตภาคตะวันออก 
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษา โดยแยกเปนรายดาน 

จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝง
เดียวกันท้ัง 3 ตัวแปรแฝง พบวา คาสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคา
โดยคูที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด สำหรับ
พฤติกรรมการบริหารของหัวหนางาน คือ ผูใหความ
ชวยเหลือกับผูใหการยอมรับ พฤติกรรมท่ีพนักงาน 
แสดงออก คือ การรองทุกขกับการเขารับการรักษา
จากแพทย และการต้ังใจลาออก คือ การต้ังใจทาง
ดานความคิดกับการกระทำ

 3.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ของโมเดลการวัดแตละโมเดล

μÒÃÒ§·Õè 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการตั้งใจลาออก
ของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุมธุรกิจการเกษตร

ÀÒ¾·Õè 3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดล
การวัดพฤติกรรมการบริหารของหัวหนางาน (MSB)
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ภาพท่ี 3 เปนผลการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันโมเดลการวัดพฤติกรรมการบริหารของ
หัวหนางาน ปรากฎวาโมเดลมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  เม่ือพิจารณาน้ำหนักองคประกอบ
ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีคาเปนบวก และมีนัย 
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาตัวแปรสังเกต
ไดทุกตัวมีความสัมพันธกันและสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการบริหารของหัวหนางานไดเปนอยางดี

ภาพท่ี 5 เปนผลการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันโมเดลการวัดการต้ังใจลาออกของพนักงาน 
ปรากฎวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ เมื่อพิจารณาน้ำหนักองคประกอบของ
ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีคาเปนบวก และมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาตัวแปรสังเกตไดทุกตัว
มีความสัมพันธกันและสามารถอธิบายการต้ังใจ
ลาออกของพนักงานไดเปนอยางดี เชนกัน 

 ผลการวเิคราะหขอมลูเปนไปตามสมมตฐิาน
การวิจัยที่กำหนด ดังตารางท่ี 3 

ÀÒ¾·Õè 4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดล

การวัดพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก (EB) 

ÀÒ¾·Õè 5 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดล
การวัดการตั้งใจลาออกของพนักงาน (TI)

ภาพท่ี 4 เปนผลการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันโมเดลการวัดพฤติกรรมท่ีพนักงานแสดงออก 
ปรากฎวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ เม่ือพิจารณาน้ำหนักองคประกอบของ
ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีคาเปนบวก และมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวาตัวแปรสังเกตไดทุกตัว
มีความสัมพันธกันและสามารถอธิบายพฤติกรรมท่ี
พนักงานแสดงออกไดเปนอยางดี

μÒÃÒ§·Õè 3 สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐาน

 ÊÁÁμ Ô°Ò¹·Õè  ¼Å¡ÒÃ·´ÊÍº
    ÊÁÁμ Ô°Ò¹

1.  พฤติกรรมการบริหารของหัวหนางานมีอิทธิพล
ทางตรงตอการตั้ ง ใจลาออกของพนักงาน  และ
มีอิทธิพลทางออมตอการตั้งใจลาออกของพนักงาน 
ผานพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก

2.     พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกมีอิทธิพลทางตรง
ตอการตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ

       ยอมรับ

       ยอมรับ
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• ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
 1. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการต้ังใจ
ลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุมธุรกิจการ
เกษตรในเขตภาคตะวันออกมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ

2. การตัง้ใจลาออกของพนกังานไดรบัผลโดย
ตรงเชิงบวกจากพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกและ 
ไดรับผลโดยตรงเชิงลบตอพฤติกรรมการบริหารของ
หัวหนางาน

3. พฤติกรรมการบริหารของหัวหนางานมีผล
ทางออมตอการต้ังใจลาออกของพนักงานโดยสงผาน
พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก

• ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð •
1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
หัวหนางานควรเปดโอกาสใหพนักงานได

แสดงความคิดเห็น รวมวางแผนงานดวยกันเสนอ 
วิธีการทำงานแบบใหม รวมชวยกันแกไขปญหา 
เฉพาะหนา ใหอำนาจในการตัดสินใจในเร่ืองเล็กนอย 
ใหอิสระในการปฏิบัติงาน ใหโอกาสในการสื่อสาร
เพ่ือสรางความเขาใจอันดีระหวางหัวหนางานกับ
พนักงาน และที่สำคัญที่สุดหัวหนางานควรให 
คำแนะนำ คำปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะในการ 
ทำงานกับพนักงาน พนักงานจะไดมีความม่ันใจใน 
การปฏิบัติงาน  ซ่ึงจะทำใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ 
ในการทำงาน ปฏิบัติงานอยางเต็มใจ และปฏิบัติงาน 
อยางมีประสิทธิภาพ และหัวหนางานควรหาสาเหตุที่
ทำใหพนกังานแสดงพฤติกรรมท่ีไมพงึพอใจ แลวดแูล
เอาใจใสพนักงานอยางใกลชิด ทำสภาพแวดลอมใน
การทำงานใหเปนเหมือนบานหลงัทีส่องของพนักงาน 
ทำใหพนักงานรูสึกอบอุนใจ และเม่ือพบเห็นวาพนักงาน 
คนใดมีผลการปฏิบัติงานต่ำลงจากปกติ หรือแสดง 

พฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงใหเห็นวาไมพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน หัวหนางานควรท่ีจะสอบถามกับ 
พนกังานถงึสาเหต ุและทำการแกไข ใหคำปรกึษากอนที ่
พนักงานจะเกิดความเบ่ือหนาย จนถึงข้ันมีความคิด 
ที่จะลาออก และอาจจะเกิดการตั้งใจลาออกตามมา

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่เปน
พนกังานระดับปฏิบตักิารกลุมธรุกิจการเกษตรในเขต
ภาคตะวันออกเทาน้ัน ควรมีการนำโมเดลความ
สัมพันธเชิงสาเหตุการตั้งใจลาออกไปใชกับพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในกลุมธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเปนการ
ยืนยันความถูกตองของโมเดลท่ีสรางขึ้น และจาก
ผลการวิจัยโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการตั้งใจ
ลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุมธุรกิจการ
เกษตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมาสามารถอธิบายความ
เปล่ียนแปลงไดเพียงรอยละ 39 ถาคัดเลือกตัวแปร
อื่นที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการบริหารของหัวหนา
งานเพ่ิมเขามาในโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ เชน 
พฤติกรรมมุงงาน และพฤติกรรมมุงสัมพันธ หรือ 
พฤติกรรมเปนผูสั่งการ พฤติกรรมเปนผูสนับสนุน 
พฤติกรรมเปนผูรวมงาน และพฤติกรรมเปนผูมุง

ผลสำเร็จของงาน เปนตน อาจจะทำใหสามารถอธิบาย 
ความเปลี่ยนแปลงของการตั้งใจลาออกของพนักงาน
ไดมากยิ่งข้ึน 

• ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ •
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º·¤Ñ´Â‹Í
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการใหบริการการเรียนการสอนวิชาการบริหาร
ทรัพยากร มนุษยหมูภาษาอังกฤษ ในภาคปลายป พ.ศ. 2554 และศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการใหบริการ
การเรียนการสอนวิชาน้ีเม่ือจำแนก ตามปจจัยสวนบุคคล โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนิสิตท่ีลงทะเบียนวิชา 
การบริหารทรัพยากรมนุษยหมูภาษาอังกฤษในป พ.ศ. 2554 และทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
คาเฉล่ียเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

 ผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธ์ิของการใหบริการการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดาน
บุคลากรและดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับมากในดานกระบวนการ
ในการเรียนการสอน ดานเน้ือหาสาระ และดานการสงเสริมการตลาด  ในการทดสอบสมมติฐานพบวา 
ผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับตางกันเม่ือจำแนกตามช้ันป ในดาน เน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน 
และผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับตางกันเม่ือจำแนกตามคณะในดานเน้ือหาสาระและ ดานกระบวนการเรียนการ

สอน ขอเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ีคือ การเพ่ิมดานการประชาสัมพันธ โดยควรเพ่ิมชอง ทางการส่ือสาร
และการอำนวยความสะดวกในการหาขอมูลเก่ียวกับรายวิชา ในดานเน้ือหาสาระท่ีเปนภาษาอังกฤษเปนส่ิงท่ี 
จำเปน จึงควรมีการปรับปรุงพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษของนิสิต โดยเฉพาะดานการฟงและการอาน 
ในดานกระบวนการ เรียนการสอนควรพัฒนาอยางตอเน่ืองใหดีย่ิงข้ึน สวนดานบุคลากรและดานสภาพแวด
ลอมทางกายภาพใหรักษาระดับท่ีดี มากอยูแลวไว
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ABSTRACT
 This study was aimed to evaluate the total achievement level of teaching service 
in Human Resource Management subject, English section and to study the 
achievement level of teaching service in this subject classifi ed by personal factors.  The 
data were collected from all students registered in 2nd  semester, 2011. The 
analytical statistics used were percentage, arithmetic mean and standard deviation.
 The results from this study were shown that there were highest achievement 
levels in personal factor and physical environment factor. There were high achievement 
levels in process, product and promotion. From hypothesis testing, there were 
differences achievement levels  when  classifi ed  by  years  of  study  in  process  and  
product  with  similar  to  the achievement  levels  when  classifi ed  by  faculties.  The  
suggestions  from  this  study  in promotion factor were to used many communication 
channels and provide convenience in fi nding subject information. The other suggestions 
were to improve product achievement through student English skill development 
program especially in listening skill and in reading skill. Process achievement should be 
improved continuously to get better result. Personal factor and physical environment 
factor were already in the best levels, so these service levels should keep on for 
future practice.

º·¹Ó • •
 คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

(Faculty  of  Business  Administrations,  Kaset-
sart University) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 

2535 โดยแยกมาจากคณะเศรษฐศาสตรและบริหาร
ธุรกิจ ออกเปน 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร 
และคณะบริหารธุ รกิจ  ซึ่ งคณะบริหารธุ ร กิจ 
ประกอบดวย 5 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาการตลาด 
ภ า ค วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร  ภ า ค วิ ช า ก า ร เ งิ น 
ภาควิชาการจัดการการผลิต และภาควิชาบัญชี
 ในระดับปริญญาตรี ไดสอนในหลักสูตรที่เปน
ภาษาไทยมาโดยตลอด ตอมาคณะบริหารธุรกิจ มี
แนวคิดในการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษจึงได

มีการเปดหมู เรียนเปนภาษาอังกฤษข้ึนในบาง
วิชา ในระยะแรกมักมีปญหาดานมีจำนวน นิสิต
มาเขาเรียนในหมู เรียนภาษาอังกฤษนอยแตใน
ปจจุบันพบวา จำนวนนิสิตท่ีสนใจลงทะเบียน
เรียนในหมูภาษาอังกฤษ นั้น มีจำนวนมากข้ึน
กวาเดิม  เนื่องจากนิสิตเห็นความสำคัญของภาษา
อังกฤษเพ่ือปรับตัวใหพรอมกับการเปดประเทศ
เสรีในเขตอาเซียน จากกระแสดังกลาวปญหาเดิม
ในเรื่องนิสิตมาลงทะเบียนนอยจึงหมดไปแตปญหา
ที่เกิดข้ึนใหม คือ การ เรียนการสอนท่ีเปนภาษา
อังกฤษนั้น มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับใดจำเปนตอง
ปรับปรุงในดานใดบาง
 

Book (KBS 7).indb   36Book (KBS 7).indb   36 6/26/2014   10:52:02 AM6/26/2014   10:52:02 AM



37

ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� Ø̧Ã¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ�  37

• ÊÁÁμ Ô°Ò¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
1.  ปจจัยสวนบุคคลดานช้ันปที่แตกตางกัน

มีระดับของผลสัมฤทธิ์การใหบริการการเรียนการ
สอนวิชาการบริหาร ทรัพยากรมนุษยหมูเรียนเปน
ภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกัน

2.  ปจจัยสวนบุคคลดานคณะที่แตกตางกัน
มีระดับของผลสัมฤทธิ์การใหบริการการเรียน
การสอนวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษยหมูเรียน
เปนภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกัน

• ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ • 
 การวิจยัคร้ังนีผู้วจิยัเลือกใชการวิจยัเชิงสำรวจ 
โดยใชแบบสอบถาม และการใชสถิติเชิงพรรณนา 
ในการวิเคราะห โดยเก็บขอมูลจากนิสิตท้ังหมด 
จำนวน 45 คน ที่ลงทะเบียนและเขาสอบไล

• ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ •
1.   ตัวแปรอิสระ คือชั้นปและคณะท่ีนิสิต

ศึกษาอยู ใชคาความถ่ีและรอยละในการวิเคราะห
ขอมูล โดยแสดง ออกมาในรูปแบบของตารางและคำ

บรรยาย
2. ตัวแปรตาม คือ เนื้อหาสาระของวิชา 

(Product) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
บุคลากร (Personal)  ก ร ะ บ วน ก าร ใ น ก า ร
เรียนการสอน (Process) และสภาพแวดลอมทาง 
ก า ยภ า พ (Physical Environment) โดยใชคาความ
ถี่รอยละ คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(σ) ในการวิเคราะหขอมูล โดย แสดงออกมาใน
รูปแบบของตารางและคำบรรยาย
 

 การวัดผลสัมฤทธ์ิ ความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนและการใหบริการมีผูทำ
การวิจัยหลายทาน (เชนจิตติมา อัครธิติพงศ, 2552; 
กาญจนา สิริ กุลรัตนและคณะ ,2553; ทิพวัลย 
ศรีจันทรและคณะ, 2547) โดยวิจัยในหลักสูตร 
ภาษาไทยซ่ึงมีการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
จึ งต างจากการวิจัยในค ร้ังนี้ที่ เปนการวิจัยใน
ห ลั ก สู ต ร ภ า ษ า ไ ท ย แ ต ใ น ห มู ที่ มี ก า ร เ รี ย น
การสอนเปนภาษาอังกฤษ
 การวิจัยครั้งนี้  มุงที่รายละเอียดระดับความ
พึ งพอใจของนิสิตที่ ลงทะเ บียนเรียนวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งไดเปดหมู เรียนเปน
ภาษาอังกฤษ เปนเกณฑในการวัดผลสัมฤทธ์ิการให
บริการการเรียนการสอน ในฐานะผูรับบริการ 
หรือลูกคา ตอการใหบริการการเรียนการสอนของ
ภาควิชาการจัดการในฐานะผูใหบริการอันเปน
ภาพท่ีสะทอนใน หลากหลายมุมมองท่ีแตกตาง
จากการประเมินของนิสิตที่มีตอการประเมินอาจารย
ในระบบประเมินการเรียนการสอนที่เปน สวนหนึ่ง
ข อ ง ก า รป ระ กั นคุณภาพขอ งมหา วิ ทย า ลั ย
เกษตรศาสตร

• ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ � •
1. เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ การใหบริการ

การเรียนการสอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
หมูเรียนเปนภาษาอังกฤษ ในภาคปลายป พ.ศ. 2554 
และ

2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการการ
เรียนการสอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
หมูเรียนเปนภาษาอังกฤษเมื่อจำแนกตามปจจัย
สวนบุคคล
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• ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
μÒÃÒ§·Õè 1 ปจจัยสวนบุคคลของนิสิตแยกตามคณะ

μÒÃÒ§·Õè 2 ปจจัยสวนบุคคลของนิสิตแยกตามช้ันป

μÒÃÒ§·Õè 3 ผลสัมฤทธ์ิการใหบริการการเรียนการ
สอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

คณะ ความถี่ เปอร์เซ็นต์

ºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨                                                                           

ÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ� 

ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�

ÃÇÁ 45 100.0

ชั้นปี ความถี่ เปอร์เซ็นต์

»‚ 3

»‚ 4

13          

32

28.9          

71.1

ÃÇÁ 45 100.0

31

12

2

68.9

26.7

4.4

นิสิตที่ลงเรียนมี 2 ชั้นป พบวาสวนใหญเปน 
นิสิตชั้นปที่ 4 คิดเปนรอยละ 71.1 สวนนิสิตชั้นป
ที่ 3 มีเพียงรอยละ 28.9  สวนคณะที่ลงทะเบียน
มี 3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจซึ่งมีจำนวนนิสิต 
ลงทะเบียนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 68.9 รองลงมา 
เปนนิสิตคณะสังคมศาสตร คือ รอยละ 26.7 และ
นิสิตคณะวิทยาศาสตรลงทะเบียนนอยที่สุดคิดเปน

รอยละ 4.4 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ μ σ ระดับ
à¹×éÍËÒÊÒÃÐ¢Í§ÇÔªÒ (Product)
1. ¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡Ôμ 4.09 .848 ÁÒ¡
2. ¨Ó¹Ç¹º·àÃÕÂ¹ 4.13 .661 ÁÒ¡
3  à¹×éÍËÒ¤Ãº¶ŒÇ¹ ÊÍ´¤ÅŒÍ§μÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÇÔªÒ 4.20 .611 ÁÒ¡
4. à¹×éÍËÒÁÕ¤ÇÒÁ·Ñ¹ÊÁÑÂ 4.09 .763 ÁÒ¡
5. ÊÒÁÒÃ¶¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒä»»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒ 4.44 .624 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
6. àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 3.84 .852 ÁÒ¡
  áμ ‹ÍÒ¨ÒÃÂ �¼ÙŒÊÍ¹ºÃÃÂÒÂà»š¹ÀÒÉÒä·Â
7. àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 3.11 .920 »Ò¹¡ÅÒ§
   áÅÐÍÒ¨ÒÃÂ �¼ÙŒÊÍ¹ºÃÃÂÒÂà»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
ÃÇÁ´ŒÒ¹à¹×éÍËÒÊÒÃÐ¢Í§ÇÔªÒ 3.99 .779 ÁÒ¡
¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃμÅÒ´ (Promotion)
1. ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ¤Œ¹ËÒ¢ŒÍÁÙÅ
   à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÇÔªÒ

4.00 .640 ÁÒ¡

2. ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅ
   à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÇÔªÒ

3.76 .712 ÁÒ¡

3. ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§ª‹Í§·Ò§μ Ô´μ ‹ÍÊ×èÍÊÒÃ                                                                         
   ¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ �¼ÙŒÊÍ¹

3.76 .957 ÁÒ¡

4. ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ �¢‹ÒÇÊÒÃãËŒ¹ÔÊÔμ 3.64 .609 ÁÒ¡
5. ¡ÒÃªÕéá¨§/á¨Œ§¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñºà¹×éÍËÒ
   áÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ÇÔªÒ

3.98 .783 ÁÒ¡

ÃÇÁ´ŒÒ¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃμÅÒ´ 3.83 .617 ÁÒ¡
ºØ¤ÅÒ¡Ã (Personal)
1. ¤ÇÒÁμÃ§μ ‹ÍàÇÅÒã¹¡ÒÃà¢ŒÒÊÍ¹ 4.67 .522 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
2. ¤ÇÒÁÃÙŒ¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹ 4.64 .529 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
3. ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒãËŒá¡‹¼ÙŒàÃÕÂ¹ 4.40 .654 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
4. ¤ÇÒÁàÍÒã ã̈Ê‹ª‹ÇÂàËÅ×Í¹ÔÊÔμ 4.38 .650 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
5. ¡ÒÃà» � ấÍ¡ÒÊãËŒ¹ÔÊÔμ«Ñ¡¶ÒÁàÁ×èÍÊ§ÊÑÂ 4.60 .654 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
6. ¡ÒÃáμ ‹§¡ÒÂ ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾ ¡ÔÃÔÂÒÇÒ¨Ò
   ¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹

4.60 .580 ÁÒ¡·ÕèÊØ´

ÃÇÁ´ŒÒ¹ºØ¤ÅÒ¡Ã 4.55 .598 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ (Process)
1. ÃÐºº¡ÒÃàªç¤ª×èÍà¢ŒÒàÃÕÂ¹ 4.20 .661 ÁÒ¡
2. ¡ÒÃÊÍ¹â´Â¡ÒÃºÃÃÂÒÂÍÂ‹Ò§à ṌÂÇ 3.73 .863 ÁÒ¡
3. ¡ÒÃÊÍ¹â´Â¡ÒÃºÃÃÂÒÂ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÓÃÒÂ§Ò¹ 3.89 .745 ÁÒ¡
4. ÍÒ¨ÒÃÂ �ÊÍ¹¤¹à´ÕÂÇμ ‹Í 1 ËÁÙ‹àÃÕÂ¹ 4.16 .706 ÁÒ¡
5. ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒàÃÕÂ¹ 4.13 .726 ÁÒ¡
6. μÒÃÒ§àÃÕÂ¹à»š¹ä»μÒÁ course syllabus 4.38 .650 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
7. ¢ŒÍÊÍºÁÕ¡ÒÃ¼ÊÁ¼ÊÒ¹ÃÐËÇÒ§ÍÑμ¹ÑÂáÅÐ»Ã¹ÑÂ 3.69 .733 ÁÒ¡
ÃÇÁ´ŒÒ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 4.03 .726 ÁÒ¡
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ (Process)
1. ÃÐºº¡ÒÃàªç¤ª×èÍà¢ŒÒàÃÕÂ¹ 4.20 .661 ÁÒ¡
2. ¡ÒÃÊÍ¹â´Â¡ÒÃºÃÃÂÒÂÍÂ‹Ò§à ṌÂÇ 3.73 .863 ÁÒ¡
3. ¡ÒÃÊÍ¹â´Â¡ÒÃºÃÃÂÒÂ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÓÃÒÂ§Ò¹ 3.89 .745 ÁÒ¡
4. ÍÒ¨ÒÃÂ �ÊÍ¹¤¹à´ÕÂÇμ ‹Í 1 ËÁÙ‹àÃÕÂ¹ 4.16 .706 ÁÒ¡
5. ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒàÃÕÂ¹ 4.13 .726 ÁÒ¡
6. μÒÃÒ§àÃÕÂ¹à»š¹ä»μÒÁ course syllabus 4.38 .650 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
7. ¢ŒÍÊÍºÁÕ¡ÒÃ¼ÊÁ¼ÊÒ¹ÃÐËÇÒ§ÍÑμ¹ÑÂáÅÐ»Ã¹ÑÂ 3.69 .733 ÁÒ¡
ÃÇÁ´ŒÒ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 4.03 .726 ÁÒ¡
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 ผลสัมฤทธ์ิของการใหบริการการเรียนการสอน
วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยหมู เรียนเปน
ภาษาอังกฤษอยูใน ระดับมากท่ีสุดมี 2 ดาน ไดแก 
ดานบุคลากร (4.55) และดานสภาพแวดลอมทาง 
กายภาพ (4.29) ซึ่งคะแนนดานบุคลากรอยูในระดับ 
มากท่ีสุด สอดคลองกับการวิจัยของจิตติมา อัครธิติพงศ 
(2552),  ทิพวัลย  ศรีจันทร และคณะ (2547) สวน 
ผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการการเรียนการสอนวิชานี้  
ทีอ่ยูในระดบัมากม ี3 ดาน ไดแก  ดานกระบวนการใน 
การเรียนการสอน (4.03) ดานเน้ือหาสาระของวิชา 
(3.99) การสงเสริมการตลาด (3.83) ตามลำดับ

• ¼Å¡ÒÃ·´ÊÍºÊÁÁμ Ô°Ò¹ •
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลดานชั้นปที่
แตกตางมีระดับผลสัมฤทธิ์ การใหบริการการเรียน 
การสอนวิชา การ บริหารทรัพยากรมนุษยหมูเรียน
เปนภาษาอังกฤษ ที่แตกตางกัน

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ μ σ ระดับ
ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ (Physical Environ-
ment)
1. ¨Ó¹Ç¹¹ÔÊÔμàËÁÒÐ¡Ñº¢¹Ò´ËŒÍ§àÃÕÂ¹ 4.24 .645 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
2. ÍØ»¡Ã³ �»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¤Ãº¶ŒÇ¹ 4.31 .633 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
3. ÍØ»¡Ã³�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 4.40 .688 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
   ÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾¾ÃŒÍÁãªŒ§Ò¹
4. ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Ò§´ŒÒ¹ áÊ§ ÊÕ àÊÕÂ§ 4.22 .823 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
   áÅÐÍØ³ËÀÙÁÔã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹¾ÍàËÁÒÐ
ÃÇÁ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ 4.29 .697 ÁÒ¡·ÕèÊØ´

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกตาง แตกต่าง
1. à¹×éÍËÒÊÒÃÐ¢Í§ÇÔªÒ (Product)
2. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃμÅÒ´ (Promotion)  .645

3. ºØ¤ÅÒ¡Ã (Personal)  .633

4. ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ (Process) .688

5. ÊÔè§áÇ´ÅÍÁ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ (Physical Environment) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกตาง แตกต่าง
1. à¹×éÍËÒÊÒÃÐ¢Í§ÇÔªÒ (Product)
2. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃμÅÒ´ (Promotion)  .645

3. ºØ¤ÅÒ¡Ã (Personal)  .633

4. ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ (Process) .688

5. ÊÔè§áÇ´ÅÍÁ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ (Physical Environment) 

μÒÃÒ§·Õè 4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 μÒÃÒ§·Õè 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2

 ผลสัมฤทธิ์การใหบริการการเรียนวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษยหมูภาษาอั งกฤษ 
เมื่อจำแนกตามปจจัยสวน บุคคลตามชั้นป พบวา 

มีความแตกตางกันในปจจัยทางดานเนื้อหาสาระ
ของวชิา (Product) และดานกระบวนการในการเรยีน
การสอน (Process) และผลสัมฤทธิ์ตอการเรียน
การสอนเมื่อจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลตาม
ชั้นปไมแตกตางกันไดแกการสงเสริมการตลาด
(Promotion) บุคลากร (Personal) และสภาพ 
แวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment)

ในดานเน้ือหาสาระของวิชา (Product) ท่ี
พบวามีความแตกตางกันเมื่อจำแนกตามชั้นป 
กลาวคือนิสิตปสาม ไดผลอยูในระดับมาก (3.43) 
สวนนิสิตในปสี่อยูในระดับมากที่สุด (4.21) ซึ่งอาจ
เนื่องจากนิสิตในปที่สี่มีความสามารถดาน ภาษา
อังกฤษในระดับท่ีดีกวาจึงเขาเน้ือหาสาระมากกวา
จึ ง ใ ห ร ะ ดั บ ค ะ แนน สู ง ก ว า นิ สิ ต ใ นป ที่ ส า ม
เชนเดียวกันกับดาน กระบวนการในการเรียน 
การสอนพบวา นิสิตในปที่สามอยูในระดับมาก 
(3.53) สวนนิสิตในปสี่อยูในระดับมากที่สุด (4.23) 
อาจเนือ่งจากมคีวามเคยชนิและความสามารถในการ
ปรับตัวที่ดีกวา จึงใหคะแนนอยูในระดับมากท่ีสุด

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลดานคณะ 
ที่แตกตางมีระดับผลสัมฤทธิ์ การใหบริการการเรียน 
การสอนวิชาการ บริหารทรัพยากรมนุษยหมูเรียน
เปนภาษาอังกฤษ ที่แตกตางกัน

 ผลสัมฤทธ์ิการใหบริการการเรียนการ
สอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยหมูภาษาอังกฤษ 
เมื่อจำแนกตามปจจัย สวนบุคคลตามคณะ พบวามี
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ความแตกตางกันในปจจัยทางดานเน้ือหาสาระของ
วชิา (Product) กบักระบวนการในการ เรียนการสอน 
(Process) สวนผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนการสอนเมื่อ
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานคณะและไมแตก
ตางกันไดแก การสงเสริมการตลาด (Promotion)   
บุคลากร (Personal)และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
(Physical Environment)
 ในดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานที่
มีความแตกตางกันเมื่อจำแนกตามคณะในดานเนื่อ
หาสาระของวิชา และดานกระบวนการในการเรียน
การสอนน้ัน พบวานิสิตคณะวิทยาศาสตรมีความคิด
เห็นในดานสาระวิชาในระดับมาก ท่ีสุด (4.50)  ในขณะ  
ที่นิสิตคณะสังคมศาสตรและนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
อยูในระดบัมาก  (โดยมรีะดบัคะแนน 4.10  และ 3.95 
ตามลำดับ) ซึ่งนาจะเปนความคิดเห็นของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตรในแงที่เปนเนื้อหาท่ีแปลกใหมจากท่ีเคย
เรียนมาจาก คณะวิทยาศาสตร  จึงเห็นวาดานเนื้อหา
สาระเปนขอที่ใหคะแนนมากท่ีสุด ในขณะที่นิสิตทาง
ดานคณะสังคมศาสตรและ คณะบริหารธุรกิจ 
อาจเรียน เน้ือหาท่ีคลายคลึงกันมาแลวบางจากท่ี
เคยเรียนมาในคณะของตัวเองจึงใหคะแนนอยูใน
ระดับมากเทานั้น  สวนทางดานกระบวนการในการ
เรียนการสอนพบวานิสิตคณะวิทยาศาสตรและนิสิต
คณะสงัคมศาสตรมคีวามเหน็อยูในระดบัมาก ( 4  และ  
3.54  ตามลำดับ) ในขณะท่ีนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
อยูในระดับมากที่สุด (โดยมีระดับ คะแนน 4.22) ทั้ง
นี้อาจเปนเพราะนิสิตคณะบริหารธุรกิจ อาจมี
ความเคยชินจึงใหคะแนนอยูในระดับมากที่สุด

• ¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐÊÓËÃÑº¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
 ดานการสงเสริมการตลาดแมวาจะได
คะแนนในระดับมากแตก็เปนปจจัยดานที่ไดรับ
คะแนนนอยที่สุดเม่ือเทียบกับ ปจจัยดานอื่นๆ 

จึงสมควร ใหปรับปรุงการสงเสริมการตลาดใน
ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร  
และคณะสังคมศาสตร โดยเพ่ิมการประชาสัมพันธ
ขาวสารใหนิสิตมากขึ้น เชน เพิ่มความหลากหลาย
ของชองทางในการติดตอสื่อสารกับอาจารย ผูสอน 
เพิ่มความสะดวกในการคนหาขอมูลเ ก่ียวกับ
รายละเอียดวิชา   และเพิ่มความสะดวกในการสอบ
ถามขอมูลเก่ียวกับ รายละเอียดวิชา เชน สามารถใช
คอมพิวเตอรในการสอบถามขอมูล
ดานเน้ือหาสาระ มีผลสัมฤทธ์ิไดคะแนนอยูในระดับ 
มากแตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาระดับ
คะแนนของขอยอย เชนเรื่องเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษและอาจารย 
ผูสอน สอนเปนภาษาอังกฤษน้ัน ไดคะแนนอยูใน 
ระดับปานกลาง เนื่องจากนิสิตสวนใหญเห็นวาเปน
การเรียนท่ีหนักกวาการเรียนในหมูภาษาไทยเพราะ
นอกจากตองทำ ความเขาใจเนื้อหาในวิชาน้ันแลว 
ยังตองเขาใจดานภาษาอังกฤษดวย จึงควรมีการ 
ปรับพื้นฐานดานภาษาอังกฤษกอนการ เรียน 
โดยเฉพาะดานการฟงและการอาน และควรมีการ 
ทดสอบระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษ
กอนและอนุญาตให นิสิตที่ผานเกณฑในระดับที่
กำหนดไวเทานั้น จงลงเรียนในหมูภาษาอังกฤษได 
สวนนิสิตที่ไดคะแนนต่ำกวาระดับท่ีกำหนดก็ให 
ไปเรียนหมูภาษาไทยแทน
 ดานกระบวนการในการเรียนการสอนควร
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง แมวามีระดับผลสัมฤทธิ์ 
อยูในระดับมาก แตก็ควรพัฒนาใหดียิ่งข้ึน ในดาน 
ตางๆ เชน ระบบการเช็คชื่อเขาเรียน, การสอนโดย
ก า รบ ร ร ย า ยประกอบก า รท ำ ร า ย ง านและ 
การทำกิจกรรม, อาจารยสอนคนเดียวตอ 1 หมู 
เรียน ,  ความเหมาะสมของวันและเวลาเรียน ,  
ขอสอบมีการผสมผสานระหวาง อัตนัยและปรนัย 
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เพื่อพัฒนาใหระดับผลสัมฤทธิ์สูงเพิ่มขึ้น
ดานบุคลากร เปนดานที่ไดระดับคะแนน 

มากที่สุดนั้น เห็นสมควรใหรักษาระดับในการให
บริการดังกลาว อันไดแก อาจารยผูสอน การแตงกาย 
บุคลิกภาพ กิริยาวาจา การตรงตอเวลา ความรูและ
ความสามารถในการถายทอด ในสวน สภาพแวดลอม 
ทางกายภาพก็ไดระดับคะแนนมากท่ีสุดเชนกัน จึง
สมควรรักษาระดับการใหบริการในปจจุบันไวอัน
ไดแก ขนาดหอง อุปกรณในการสอน แสง สี เสียง

• ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â¤ÃÑé§μ ‹Íä» •
1. วิจัยระดับความรูทางภาษาอังกฤษที่

เหมาะสมในการเรียน หมูบรรยายเปนภาษาอังกฤษ
ในรายวิชาของคณะ บริหารธุรกิจ เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะนิสิตท่ีตองการเรียนหมูภาษา
อังกฤษใหมีความสามารถทางภาษาท่ี เหมาะสม และ 
ใชเปนแนวทางในการคัดเลือกนิสิตที่ตองการเรียนใน
หมูภาษาอังกฤษ

2. วิ จั ย ก า รป ร ะช า สั มพั น ธ  รู ป แบบ 
ชองทางการส่ือสารเกี่ยวกับรายวิชาที่เหมาะสม 
ทั้งนี้ เพราะนิสิตที่ตางคณะ ตางชั้นปกัน อาจมี
ความนิยมใชสื่อหรือชองทางเพ่ือหาขอมูลเกี่ยวกับ
รายวิชาไมเหมือนกัน นอกจากน้ีอาจไมตรงกับชอง
ทางที่อาจารยใชในการประชาสัมพันธและใหขอมูล 
ดังนั้นถาทราบพฤติกรรมและความชอบของนิสิตก็
สามารถปรับการ ประชาสัมพันธในชองทางและรูป
แบบที่เขาถึงนิสิตไดดีขึ้น
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กนกกาญจน เสนห นมะหุต1   จักรกฤษณ เสนห นมะหุต2    

Kanokkarn Snae Namahoot  Chakkrit Snae Nama oot

•• ระบบบริหารการจัดการข้อมูลท่องเที่ยวในรูปแบบเว็บแอพลิเคชัน
Tourist Information Management System 

Using Web Application•• 

   

º·¤Ñ´Â‹Í
 การทองเที่ยวในประเทศไทย  ถือวาเปนหนึ่งในหัวใจหลักที่สามารถสรางเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
กระจายรายไดใหกับประเทศและทุกภูมิภาคเปนอยางดี  แตจะพบวา  ศักยภาพในการบริหารการจัดการใน
การใหบริการขอมูลทองเที่ยวนั้นยังคงตองมีการแกไขปรับเปล่ียนใหเขากับเทคโนโลยีปจจุบัน เชน ทำใหสาม
ารถตอบสนองผูใชบริการหรือนักทองเที่ยวไดอยางครบถวน  ซึ่งในปจจุบันนี้  ไมมีการบริการขอมูลของแหลง
ทองเที่ยวและวิสาหกิจการบริการใหครบถวนทันสมัย  ขอมูลการบริการ เชนแหลงทองเที่ยว ที่พัก รานคา 
รานอาหาร และรานขายของท่ีระลึกตางๆท่ีเปดการใหบริการ  ขาดการประชาสัมพันธเปนจำนวนมาก บาง
แหงยังไมมีการจัดทำการประชาสัมพันธที่ดีเพียงพอ หรือไมมีการประชาสัมพันธใดๆ เลย  เปนผลให
นักทองเที่ยวอาจจะไมไปเที่ยวแหลงทองเที่ยวเนื่องจากขาดขอมูลสนับสนุนการทองเท่ียว นอกจากน้ี การจัด
ทำการประชาสัมพันธทางเว็บไซต  อาจจะเสียคาใชจายที่คอนขางสูง ซึ่งรานคา หรือ องคกรทางธุรกิจ 
หรือหนวยงานบางแหง ไมสามารถจัดทำในสวนนี้ไดเพราะปญหาดานงบประมาณ อีกท้ังผูประกอบการธุรกิจ 
มีความรูความเขาใจในการพัฒนาเว็บไซตไมมากนัก จึงอาจทำใหเกิดการเสียโอกาสในการประชาสัมพันธ

 จากปญหาขางตน ผูวิจัยไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารการจัดการ บริการขอมูลทองเท่ียว ผาน 
Web Application  และจัดทำเท็มเพลตของเว็บไซต โดยที่ผูใชไมจำเปนตองมีความรูทางดานการจัดทำ
เว็บไซตมาก ก็สามารถท่ีจะจัดทำเว็บเพจของหนวยงานท่ีสนับสนุนการทองเที่ยว หรือองคกรทางดานธุรกิจ
ของตนเองไดงายข้ึน และ สะดวกสบายมากข้ึน อีกทั้งยังชวยกระตุนเศรษฐกิจและฟนฟูดานการทองเท่ียว
จากการชวยอำนวยความสะดวกดานขอมูลการทองเท่ียว 

 อกีทัง้ไดนำระบบทีพ่ฒันานีไ้ปประยกุตใชรวมกบังานวจัิยของ จกัรกฤษณ เสนห (สรุางครตัน  เชาวโคกสงู 
และ จักรกฤษณ เสนห, 2552)  ในการเช่ือมโยงเสนทางการเดินทางไปแหลงทองเท่ียวและสถานที่ใหบริการ
ตางๆ ภายใน เขตภาคเหนือ  ซึ่งประกอบดวย จังหวัด  พิษณุโลก  สุโขทัย เพชรบูรณ  และ อุตรดิตถซึ่งทำให
สามารถสามารถทราบแผนที่การเดินทาง และยังสามารถรับบริการขอมูลการบริการที่พักโดยตรงในรูปแบบ 
Real-Time  ทำใหวางแผนการเดินทางไดหลายทางเลือกตามความตองการ ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถ
เปนตนแบบในการขยายผลสูภูมิภาคอื่นๆ ไดเปนอยางดี
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ABSTRACT
Thai tourism is one of the primary factors for building up an economy that 

signifi cantly contributed to the country economy in many regions. However, the potentials 
of tourist information management and service still have to be improved and adapted to 
upcoming technology changes; for instance, attracting tourists to come as well as delivering 
complete and updated information. Information services, such as tourist places, hotels, shops, 
restaurants, and souvenir shops lack necessary publicity and advertisement. Some do not 
have the adequate public appearance, and without any good publicity as a result, tourists 
will not travel due to lack of information support. Besides this, tourist information 
advertisement via Web sites is costly, and, as a result, stores or organizations can not rely 
on the Web because of budget problems. In addition, business owners are not familiar and 
do not understanding the development of the site. This can cause a loss of promotion 
opportunities.

According the above problems, researchers had the idea to develop a Web-based 

information management application and to create a template of the site.  Users do not 
need to have the knowledge of developing Web sites but are capable of creating Web 
pages of organizations or their businesses that support tourism more easily and more 
comfortably. It also helps stimulate the economy and revive the tourism of facility travel 
information. In addition, the development of this application was co-operated with Snae's 
research  on connecting routes and tourist information within the northern part of Thailand, 
covering four provinces: Phitsanulok, Sukhothai, Petchabun and Uttaradit, which makes it 
possible to get the travel map. It also offers information services directly in real-time 
to plan travel options on-demand. which can be easily extended to other regions in Thailand, 
or even country-wide.

Keywords :  Tourism, Information System, Information Management, Web Application

คำสำคัญ : การทองเที่ยว ระบบสารสนเทศ ระบบจัดการขอมูล, เว็บแอพลิเคชัน

                              
1ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรฯ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Book (KBS 7).indb   44Book (KBS 7).indb   44 6/26/2014   10:52:02 AM6/26/2014   10:52:02 AM



45

ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� Ø̧Ã¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ�  45

º·¹Ó • •
การทองเที่ยวภายในประเทศนั้นมีหลายรูป

แบบไดแก  การทองเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ  การทองเทีย่ว 
เชิงศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทอง
เที่ยวเชิงชาติพันธุและวัฒนธรรมพื้นถิ่น และการทอง
เที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา ในบรรดาการทองเท่ียว
หลายรูปแบบน้ี การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดเริ่มเปนท่ีนิยมใน
หมูนักทองเที่ยวชาวไทยในปจจุบัน และไดกลายเปน
ธุรกิจที่มีแนวโนมเจริญเติบโตเพ่ิมมากข้ึนในแวดวง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งหนวยงานที่ดูแลแหลง
ทองเที่ยว รวมทั้งหนวยงานที่ เกี่ยวของควรจะ
คำนึงถึงการสงเสริมการตลาดมากยิ่ งขน เชน 
การประชาสัมพันธผานการใชแผนพับการทองเท่ียว 
(Tourism Brochures)  เนื่องจากมีอิทธิพลตอการ
เลือกสถานท่ีทองเท่ียวโดยจะเห็นไดจากการศึกษา
ของ Molina and Esteban (2006) ที่ไดทำ 
การศึกษาเรื่อง  ภาพลักษณและประโยชนของ
แผนพบัการทองเทีย่ว    และพบวาแผนพบัการทองเทีย่ว 
มีความสัมพันธกับการกอเกิดภาพลักษณและ
การเ ลือกสถานท่ีทองเ ท่ียวโดยแผนพับควรมี  
สสีนัทีจ่งูใจ มรีปูแบบท่ีมองเห็นได และมีภาพท่ีสวยงาม 
ซึ่งจะสามารถกอใหเกิดภาพลักษณของสถานที่
ทองเที่ยว อีกทั้งควรมีการจัดทำเว็บไซตที่นาสนใจ
สำหรับนักทองเที่ยวที่ เคยมาเที่ยวครั้งแรกและ
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำดังจะเห็นไดจากผลการ
วิจัยของ Lehto (Lehto et. al, 2004) ที่ไดทำ
การศึกษาเรื่องผลกระทบของประสบการณครั้ง
กอนๆ ตอพฤติกรรมการทองเที่ยวในวันหยุด ผลการ
วิจัยชี้ใหเห็นวาการใชอินเตอรเน็ตเปนสื่อในการสราง
โอกาสที่ดีที่จะเสนอทางเลือกของสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ แกนักทองเที่ยวซึ่งมีประสบการณในระดับ

ตางๆ กัน ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาระบบแนะนำ
แหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายและดึงดูด
นักทองเที่ยว โดยใหบริการความสะดวกในการรับ
ขอมูลขาวสารการทองเที่ยวและขอมูลการทองเที่ยว
ตางๆ ไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้นและเขาไปสูชุมชน 
มากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตไดรับความนิยม
อยางแพรหลายกับบุคคลทั่ ว ไป  ไมว าจะเปน 
การสืบคนข อมู ล  ทำธุ รกิ จซื้ อขาย  โฆษณา 
รวมไปถึงประชาสัมพันธตางๆ สามารถท่ีจะกระทำ 
ไดอยางรวดเร็ว และสะดวกสบาย รวมไปถึงธุรกิจ
ทางดานการทองเท่ียว นักทองเท่ียว สามารถที่จะสืบ
คนขอมูลแหลงทองเ ท่ียว ที่พัก หรือ รานคา 
รานขายของทีร่ะลกึตางๆ  การประชาสมัพนัธ จำเปน 
ตอการสนับสนุนการทองเที่ยว ซึ่งขอมูลในปจจุบัน
เมือ่เทียบกับหนวยงานท่ีสนบัสนุนการทองเท่ียว หรือ
องคกรทางธุรกิจที่มีอยูจริง ยังมีนอยอยู บางแหง
ยังไมมีการจัดทำการประชาสัมพันธที่ดีเพียงพอ 
หรือไมมีการประชาสัมพันธใดๆ เลย ดังนั้น ถาหนวย
งานที่สนับสนุนการทองเที่ยว รานคา หรือองคกร
ทางธุรกิจใดๆไมมีการประชาสัมพันธ หรือ เผยแพร
ขอมูลผานเทคโนโลยีอินเตอรเนต อาจผลทั้งตอ 
ดานธุรกิจ เปนอยางย่ิง เพราะถาไมมีการประชา
สัมพันธที่ดีแลว จะทำใหนักทองเที่ยวไมไปเที่ยว
แหลงท่ีไมมีขอมูล

นอกจากน้ี การประชาสัมพันธโดยทั่วไปทำได
หลาย รูปแบบ ทั้งผานส่ือ โทรทัศนวิทยุ รวมไปถึง
การจัดทำเว็บไซตใหขอมูลบนอินเตอรเนต ซึ่ง 
แตละรูปแบบ ลวนแลวแตเสียคาใชจายสูง โดย
เฉพาะ การประชาสัมพันธทางเว็บไซตผูประกอบ 
การธุรกิจสวนมาก มีความรูความเขาใจในการ
สราง หรือพัฒนา เว็บไซตไมมากนัก อาจจะตอง
จางผูที่มีความรูความเขาใจมาจัดทำเว็บไชตขึ้น
ในราคาที่สูง ซึ่งองคกร ทางธุรกิจ หรือหนวยงาน 
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บางแหง ไมสามารถจัดทำในสวนน้ีไดเพราะปญหา
ดานงบประมาณ จึงอาจทำใหเกิดการเสียโอกาส
ดานธุรกิจอยางนาเสียดาย 

จากปญหาขางตน ผูวิจัยไดมีแนวคิดที่จะพัฒ
นาระบบบริหารการจัดการ บริการขอมูลทองเท่ียว 
ผาน web application  และจัดทำเท็มเพลตของ 
เว็บไซต โดยที่ผูใชไมจำเปนตองมีความรูทางดานการ
จัดทำเว็บไซตมาก ก็สามารถท่ีจะจัดทำเว็บเพจของ
หนวยงานท่ีสนับสนุนการทองเท่ียว หรือองคกร
ทางดานธุรกิจของตนเองไดงายขึ้น และ สะดวก 
สบายมากข้ึน อีกท้ังยังชวยกระตุนเศรษฐกิจและ
ฟนฟูดานการทองเที่ยวจากการชวยอำนวยความ
สะดวกดานขอมูลการทองเที่ยว

• ·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ •
 Rayman-Bacchus and Molina (2001) ได
นำเสนอและรวบรวมแนวทางของธุรกิจทองเที่ยว 
รวมทัง้วเิคราะหแนวโนม (Trend) ของธรุกจิทองเทีย่ว 
บริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือให 
สามารถเขาถึงนักทองเที่ยวไดอยางทั่วถึง  โดยองค
ประกอบของเว็บไซตที่ใหบริการควรประกอบไปดวย 
การ จัดการทัวรทอง เ ท่ียว  บริการการ จัดหา 
ระบบใหบริการการจอง และ เอเยนตทองเที่ยว เพื่อ
การบริการขอมูลและการบริการแกนักทองเท่ียวท่ี
ครบวงจรและท่ัวถึง
 งานวิจยัของ  Watson et. al  (2004)  นำเสนอ 
ตนแบบของ The Tourist Experience Model  
เกี่ยว ของกับวงจรของการบริการลูกคา  (Customer 
Service Life Cycle Model)  ในประเทศแถบยุโรป  
วงจรดังกลาว ควรจะประกอบไปดวย  1.การดึงดูด 
ความสนใจลูกคา เชน การบริการขอมูลที่ครบถวน 
โปรโมชันตางๆ ที่นาสนใจ 2.การนำทาง เชน การ 
แสดงเสนทางการเดินทาง 3. ความตองการของลูกคา   
4. การยืนยันสิทธิ์การครอบครองของแหลงวิสาหกิจ 

หรือ การยืนยันการมีตัวตนอยูจริงของแหลงวิสาหกิจ
นั้นๆ 5. การเช่ือมโยงแหลงวิสาหกิจที่ไรพรมแดน 
เชน สามารถเช่ือมโยงไดทั้งรานอาหารทุกภูมิภาค 
มีขอมูลที่เปนกลาง ไมมีขอบเขตการบริการ  เพื่อเปน
ประโยชนตอการเลือกใชบริการของลูกคาหรือเปน
การเปดตลาดใหนักทองเท่ียวไดเลือกใชบริการไดดี  

Buhalisa and  Law (2008) ไดนำเสนอ
บทสรุปแนวทางความสำเร็จและองคประกอบของ
ธุรกิจทองเที่ยวบนเครือขายเว็บไซต (e-Tourism) 
ยอนหลังไป 20 ป โดยองคประกอบของธุรกิจ
ทองเท่ียว  และเทคนิคของการออกแบบพัฒนาธุรกิจ
ทองเที่ยวผานเว็บไซต (W3C) สามารถใชเปนแนว
ทางในการพัฒนาและออกแบบระบบในปจจุบัน 
 Wang  and Bian (2007)  ไดนำเสนอ
เทคนิคที่ชวยแกปญหาการแสดงและรับสงขอมูล 
รูปภาพ หรือเทคนิค High Dynamic Range  
Imaging: HDRI  ลงบน Google Maps โดยใช 
เทคโนโลยี Ajax แสดงผลผาน Web Browser 
โดยท่ีเคร่ือง Client ใชเทคโนโลยีของ JavaScript 
ในการแสดงขอมูล  แตยังไมไดสามารถแบงการแสดง
ผลเปนหลายระดับช้ัน (Layer) ได  การออกแบบ 
Web application รวมกับ Google Maps นี้  
จึงแสดงผล ไดเพียง Layer เดียว เชนไมสามรถ 
แทรกอนิเมชัน ซอนทับ  Layer เพื่อแสดงใหกับผูใช
บริการได  
 ตอมา Tan et. al. (2008) ไดนำเสนอ  
ตนแบบการพัฒนาการแสดงแผนท่ีโดยใช Google 
Maps API รวมกับ AJAX  และ XMLภายใต 
เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชัน 2.0 ขึ้นมาเปนตนแบบ 
Framework ที่แตกตาง เพื่อแกปญหาการใหบริการ
ขอมูลไดรวดเร็ว  แตทั้งนี้การรวมเทคโนโลยีเพียง 
Google Maps กับ AJAX ยังไมสามารถแกไขปญหา
รูปแบบการรับสงขอมูลไดรวดเร็วมากนัก  
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  จากงานวิจัยของ  Snae et. al. (2008)  ซึ่งได 
พัฒนาระบบ Multimedia ในการแกปญหาการ
ดึงดูดนักทองเที่ยวโดยระบบน้ีจะใชทั้งภาพเสียง 
และ วีดีโอ  รวมทั้ง  3D  Animation สำหรับ 
การทองเที่ยวในการทำระบบ Multimedia  ภายใน 
จังหวัดพิษณุโลก  โดยใช  Google Map API มาจัด 
การตารางเดนิรถราง  ตามสถานท่ีสำคัญภายในจังหวดั 
พิษณุโลก  อีกทั้งยังพัฒนา  Animation 2D ในการ
บรรยายประวัติสมเด็จพระนเรศวร

อกีทัง้งานวจิยัของ  Brueckner et. al. (2008) 
ซึ่ งได ใหแนวคิดของการจัดการทองเ ท่ียวแบบ 
เสมือนจริง โดยนักทองเท่ียวไมจำเปนตองมีประสบ 
การณในการทองเที่ยว  หรือไมจำเปนตองเดินทาง 
ไปเที่ยวตามสถานท่ีที่คอนขางจะอันตรายและอาจ 
เกิดปญหาหรืออุบัติเหตุตางๆ ไดถาไมมีการเตรียม 
พรอมที่ดีพอ  ทำใหนักทองเที่ยว  สามารถใชระบบน้ี  
เปนระบบนำเที่ยวแบบเสมือนจริง  โดยไมเสียคา 
ใชจาย
 จากการศึกษางานวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
จะเห็นไดวาธุรกิจการทองเท่ียวสวนใหญจะให 
บริการ ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือให
สามารถเขาถึงนักทองเที่ยวไดอยางท่ัวถึงและเพ่ือ
การใหบริการขอมูลและการบริการแกนักทองเท่ียวท่ี 
ครบวงจรและการบริการขอมูลท่ีครบถวน โดยบาง 
งานวิจัยจะใชระบบ  Multimedia  ในการแกปญหา
การดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาใชบริการของเว็บไซต 
แตระบบเหลานี้จะทำใหเกิดการประมวลผลท่ีชา 
และการอัพเดทของขอมูลทำไดยาก ซึ่งการนำ 
เสนอขอมูลในรูปแบบ Multimedia  จะตองใช
ทรัพยากรอื่นๆเพื่อใหการแสดงผลของขอมูลท่ี 
ครบถวน  อีกท้ังเว็บไซตการใหบริการขอมูลทองเท่ียว
นัน้สวนใหญจะออกแบบและพัฒนาจากนักโปรแกรม 
ซึ่ ง ผู ป ระกอบการ ธุ รกิ จการท อ ง เ ท่ี ย วต า งๆ 

มีสวนรวมนอยมาก  ทำใหเกิดปญหาการใชงานท่ี 
ยุงยาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้ไดออกแบบพัฒนาโดย 
ใชเทคโนโลยีของเว็บแอพลิเคชัน เพื่อแกปญหาการ 
ใหบริการขอมูลไดรวดเร็ว โดยสามารถแกไขปญหา
รูปแบบการรับสงขอมูลไดรวดเร็วและถูกตอง อีกทั้ง 
ยังใหผูประกอบการมีสวนรวมในการออกแบบการ 
ใชงาน ทำใหระบบท่ีพัฒนามีความสะดวกและงาย
ตอการใชงานโดยเฉพาะผูใชงานท่ีไมมคีวามรูทางดาน
โปรแกรมเลย 
• ÇÔ¸Õ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â •
 ในงานวิจัยนี้ไดทำการพัฒนาเท็มเพลตของ
เว็บไซตเพื่อสนับสนุนขอมูลการทองเท่ียว โดยใช 
ขอมูลเขตพื้นท่ีการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเขต 3 
ซึ่งประกอบไปดวย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ  
สุโขทัย  และอุตรดิตถ  ซึ่งขอมูลทองเที่ยวจะถูกจัด 
เก็บและแสดงผานเว็บแอปพลิเคชั่นโดยการพัฒนา 
เท็มเพลต (Template)นั้นจะถูก แบงแยกออก
เปน 4 รูปแบบ ตามประเภทของขอมูลสนับสนุนการ
ทองเที่ยว ไดแก โรงแรม/ที่พัก รานคาท่ัวไปสถาน 
ที่ทองเท่ียว และรานอาหาร 

โดยในการพัฒนาระบบน้ันจะเร่ิมตนจาก
การพัฒนาและนำเสนอระบบงานใหผูใชทดลอง
ใช โดยนำขอเสนอแนะและขอคิดเห็น  มาทำการ
ปรับปรุงแกไขและเสริมเติมแตงเพิ่มเติมในภาย
หลังโดยจะใช วิธีการแบบ Prototyping โดยเริ่มจาก 
โครงรางของระบบอยางคราว ๆ  (Outl ine 
Requirements) โดยการทดลองสรางระบบขึ้นมา 
ใชงานมีจุดมุงหมายที่จะคนหารายละเอียดของ
ระบบ หลังจากไดทดลองใชศึกษาคุณลักษณะของ 
ระบบที่ตองการแลว แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 
ตามลำดับคือ การพัฒนาระบบตัวอยางจะถูกพัฒนา 
มาจากโครงรางของระบบอยางงาย (Outline 
Specifi cation) เมื่อระบบตัวอยางดังกลาวถูกนำ 
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มาศึกษาทดลองใชและประเมินผล  จนผูใชรูสึก  
พอใจในขั้นตอนและวิธีการทำงานแลว กระบวน การ
พฒันาซอฟตแวรตามปกตกิจ็ะเริม่ตน โดยการ นำเอา 
รายละเอียดของระบบ (System Specifi cation) 
และโครงสรางหลักของระบบตนแบบตัวอยาง 
(Prototype Components) มาประกอบการดำเนิน
การสรางระบบงานที่ตองการขึ้นมา และระบบงาน
ใหมดังกลาวนี้จะถูกทดสอบความถูกตองสมบูรณ 
(Validate) จากขอเสนอแนะท่ีไดรับเพ่ือใหได
ระบบงานที่มีคุณภาพตรงตามความตองการที่
แทจริงของผูใช ระบบ จนกวาจะเปนที่ยอมรับได 
ซ่ึงวิธีการน้ีจะชวย ลดคาใชจายในการพัฒนาระบบงาน
 ภาษาท่ีใชในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น คือ 
PHP โดยมี MySQL เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
และใช AJAX  (Asynchronous JavaScript And 
XML) ซึ่งเปนเทคนิคในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
เพ่ือใหความสามารถโตตอบกับผูใชไดดีขึ้น โดย 
การรับสงขอมูลในฉากหลัง ทำใหทั้งหนาของเว็บ
ไมตองโหลดใหมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งชวย
ทำใหเพิม่ความรวดเรว็ในการใชงานและแสดงผลของ
ขอมูลทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพเน่ืองจาก
การทำงานของเว็บแอปพลิเคชันที่ใชเทคนิคของ 
AJAX  นั้นเปนการทำงานแบบ Asynchronous หรือ 
การติดตอสื่อสารแบบไมตอเน่ือง โดยเซิรฟเวอร
จะทำการสงผลลัพธเปนเว็บเพจใหผูใชทันทีโดยไม 
ตองรอใหประมวลผลเสร็จกอน หลังจากน้ันเว็บเพจ
ที่ผูใชไดรับจะทำการดึงขอมูลในสวนตางๆทีหลัง 
หรือจะดึงขอมูลก็ตอเมื่อผูใชตองการเทาน้ัน สำหรับ
การจัดรูปแบบของเอกสารที่เขียนในเว็บเพจใหมี
ความเปนระเบยีบสวยงามนัน้ไดใช  CSS (Cascading 
Style Sheets) เปนภาษาสไตลชีตที่สามารถทำให 
ขอมูลตางๆภายในเว็บไซตมีการจัดหนาใหมีความ 
เปนระเบียบเรียบรอย และแสดงผลที่งายตอการอาน

เหตุผลท่ีนำเอาเทคโนโลยีเว็บแอพลิเคชัน 
มาใช เนือ่งจากความสามารถและขอดขีองภาษา PHP 
มีความยืดหยุนในการใชงานและมีความสามารถ 
ในการ Embedded ในแท็ก HTML ได และ PHP, 
MySQL เปนซอฟทแวรแบบเปดเผย (Open Source) 
ทีช่วยลดตนทุนการดำเนินงาน กลาวคือเปนโปรแกรม 
ที่ฟรี ซึ่งสามารถ Download มาใชงาน ไดฟรี ทั้งตัว 
Source Cod และเอกสารอางอิงมาใชโดย ไมผิด 
กฎหมาย  อี ก ท้ั ง ยั ง มี  มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพกา ร
ทํางานสูง ทํางานไดรวดเร็ว ซึ่งสามารถรองรับ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented 
Programming)  และความสามารถในการสราง 
กราฟก ไดดี  มีความสามารถท่ีติดตอกับฐานขอมูลได 
หลายโมเดล และการจัดการฐานขอมูลดวย MySQL 
ซึ่งสามารถจัดการฐานขอมูลผาน Web Browser 
โดยใชโปรแกรม PHPMyAdmin ทำใหสะดวก 
ตอการนำมาใชงาน และสามารถรองรับขอมูลขนาด 
ใหญ อีกทั้งการกําหนดสิทธิและรหัสผานมีความ
ปลอดภัย ความยืดหยุนสูง ในการเขาถึงขอมูลไดมี 
การเขารหัสขอมูล (Encryption) ทําใหผู ใชมี
ความม่ันใจวาขอมูลจะมีความปลอดภัย ไมมีใคร
สามารถทําการเขาถึงขอมูลไดหากไมไดรับอนุญาต

• ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÍ¡áººÃÐºº •
 วิเคราะหหาความตองการของระบบ

และออกแบบรูปแบบการทำงานของระบบโดยรวม
ซึ่งประกอบดวย 
  สวนของการจัดทำระบบฐานขอมูล
ของเว็บ 
  สวนของผูใชบริการ ขั้นตอนการสมัคร
สมาชิกเพื่อใชงาน เชน ชื่อรานหรือสถานท่ีประเภท 
ของหนวยงาน
  สวนของสมาชิก ขั้นตอนการจัดการ
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การออกแบบ Use Case Diagram ซึ่ง Use 
Case Diagram เปนแผนภาพท่ีจำลองการใชงาน 
ระบบโดยบุคคลท่ีเกี่ยวของกับโปรแกรม ไดผล
ดังรูปท่ี 1

หนาเว็บ และขอมูลในเว็บของตนเอง
  สวนของนักทองเที่ยว และผูใชที่สืบ 
คนขอมูลทั่วไป ขั้นตอนการคนหาขอมูล ขั้นตอนการ
ใหคะแนนโรงแรมหรือที่พัก ขั้นตอนการแสดงความ
คิดเห็นตอโรงแรมและที่พัก
  สวนของผูดูแลระบบ (Admin) ขั้น 
ตอนการจดัการสมาชกิ ขัน้ตอนการแกไขขอมลูสมาชกิ 
อันไดแก เพ่ิม ลบ และแกไข การจัดการรูปภาพ 
และจัดการกับฐานขอมูล เชน เพ่ิม ลบ แกไข 
ความคิดเห็นตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชงานของผูใช 
มั่วไปหรือ สมาชิก

 ออกแบบขอมลูตางๆ กอนพัฒนาระบบ 
เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดและทิศทางการพัฒนา 
เว็บแอพพลิเคชั่น รวมทั้งทำใหทราบถึงวิธีการพัฒนา
ระบบใหไดตามที่ตองการของผูใชงานดวยในการ 
ออกแบบระบน้ันจะใช Use Case Diagram สำหรับ 
ระบุกิจกรรมตางๆที่ ผูใชมีสวนเกี่ยวของในระบบ 
และใช Data Flow Diagram สำหรับระบุกระบวน 
การตางๆที่ตองพัฒนาภายในระบบ 

 พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นโดยทำ
ตามขั้นตอนดำเนินการตามที่ไดออกแบบไว และ
พัฒนาโครงสรางของเว็บไซตเพื่อเปนตัวการส่ือสาร
ระหวางผูใชและโปรแกรมท่ีรองรับฐานขอมูล โดยใช 
PHP, MySQL, AJAX, และ CSS ในการพัฒนาระบบ

 ทดสอบ แกไข โดยนำระบบไปใหกลุม
ตัวอยางทดสอบ แลวดูผลของระบบวาใหผล ตามท่ี
ตองการหรือใหมหรือมีสวนใดที่ผิดพลาดหรือไม และ
สามารถเพ่ิมสวนที่ทำใหระบบสมบูรณมากยิ่งข้ึน

 ทำการประเมนิความพงึพอใจในการใช
งานของระบบ

 สรุปผลประเมินผล อภิปรายผลและ 
ขอเสนอแนะ    

ÃÙ»·Õè 1  แสดง Use Case Diagram ของระบบ

การออกแบบ Data Flow Diagram เปน
เครื่องมือในการนำเสนอรายละเอียดภาพรวม
ของระบบ โดยใชสัญลักษณตางๆ เพื่อเขียนแผน 
การไหลของขอมูล  สำหรับอธิบายกระบวน
การทำงานเปนแผนภาพ ใหงายตอการทำความเขาใจ 
ดังรูปที่1

จาก Data Flow Diagram ภาพรวม 
ของระบบรูปที่1 จะเห็นไดวาสิทธิการใชงาน 
ของระบบถูกแบ งออกเปน  3  ประเภทหลัก 
ได แก  ผู ใชทั่ ว ไปหรื อนั กท อง เที่ ย ว  สมาชิก 
และผูดูแลระบบ
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 ส ว น ข อ ง ผู ใ ช ทั่ ว ไ ป ห รื อ 
นักทอง เที่ยว ที่ไมไดเปนสมาชิก สามารถทำ
การคนหาขอมูลทองเที่ยว เชน คนหาโรงแรม 
แหลงทองเที่ยว รานอาหาร รานสะดวกซื้อตางๆ 
ผานทางเว็บไซตนี้ไดตามตองการ

 ผูใชงานทัว่ไปทีส่มคัรเปนสมาชกิ ไดแก 
เจาของธุรกิจหรือผูประกอบการทองเท่ียว โรงแรม 
รานอาหาร สถานที่ทองเที่ยว และ นักทองเที่ยว 
ส วนของสมาชิก  หลั งจากสมัครสมา ชิกแล ว
สามารถมีสิทธิจัดการหนาเว็บ และแกไขขอมูลใน 
เว็บของตนเองไดขอใชบริการเว็บ และสามารถ 
เลือกรูปแบบ Template ในการสรางและจัดการ  
ขอมูลและแกไขรายละเอียดของการประกอบ
การของตนเองได สามารถจัดระดับความพอใจ 
(Rating) ของโรงแรมท่ีเขาพักไดโดยการใหคะแนน
และแสดงความเห็นโรงแรมหรือท่ีพักสามารถทำ 
การคนหา ขอมูลทองเที่ยวได

 สวนของผูดูแล สามารถทำการจัดการ 
สมาชิก แกไขขอมูลสมาชิก อันไดแก เพิ่ม ลบ  แกไข 
การจัดการรูปภาพ  จัดการกับฐานขอมูล เชน เพิ่ม 
ลบ แกไข ความคิดเห็นตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช 
งานของผูใชมั่วไปหรือ สมาชิกได

 ขอมูลที่จะทำการจัดเก็บสำหรับระบบ
บริหารจัด การทองเที่ยวมีดังตอไปนี้

1. ขอมูลสมาชิก
2. ขอมูลรายละเอียดและรูปแบบ
  Template
3. ขอมูลประเภทรานคา
4. ขอมูลคะแนน Rating
5. ขอมูลการเปดปดการ Rating
6. ขอมูลการแสดงความคิดเห็นตอ  

 โรงแรม / ที่พัก

7. ขอมูลที่คนหา / สืบคน
8. ขอมูลการ Login
9. ขอมูลรายละเอียดรานคา

ÃÙ»·Õè 2 แสดง Data Flow Diagram 

ระบบบริหารจัดการขอมูลทองเที่ยวประกอบดวย 
ระบบยอยดังตอไปนี้ 

1. ระบบสมัครสมาชิก
2. ระบบ จัดการแกไขหนา Template ที่

สามรถเลอืกและแสดงขอมลูรายละเอยีด บนัทกึแบบ 
Template ที่ตองการได

3. ระบบคนหาขอมูลซึ่งสามารถเลือก
ประเภท ขอมูล/ระบุ เงื่อนไขแสดงขอมูลการ 
คนหาจากเงื่อนไข

4. ระบบใหคะแนนโรงแรม/ที่พักโดย 
สามารถ เลือกโรงแรมที่ตองการใหคะแนน ทำการ
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• ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº • 

 ในการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคช่ันมี

ขั้นตอนดำเนินการตามท่ีไดออกแบบไว ดังนี้
 พัฒนาหนาเว็บเพจหลัก 
 พัฒนาเท็มเพลต ท่ีจะนำมาใชในระบบ
 จัดทำระบบจัดการบริหารขอมูล 

ทองเท่ียวตางๆ ของเว็บไซต เชน ระบบคนหาขอมูล 
ระบบแสดงความคิดเห็น 

ใหคะแนนพรอมทั้งแสดงผลการใหคะแนนได
5. ระบบแสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถ 

แสดงความคิด เห็นตอโรงแรม/ที่พัก  ร านค า 
สถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร และสามารถแสดงผล
การแสดงความคิดเห็นได 

6. ระบบจัดการฐานขอมูลซึ่งสามารถ  
แกไขหรือเพิ่มสถนประกอบการตางๆได หรือจัด 
การกับหนาตาแดงผลของ Template ได เชน 
เปลี่ยน Title เปลี่ยนสีพื้นหลัง เปลี่ยนการไลระดับ
สีแกไขกราฟฟค  เปนตน

1   พัฒนาหนาเว็บเพจหลักและสวนของ โปรแกรม

ÃÙ»·Õè 3   แสดงหนาเว็บหลัก
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2   พัฒนารูปแบบเท็มเพลต ที่จะนำมาใชในระบบ

     การพัฒนารูปแบบของ Template แบงออกเปน 4 ประเภท ตามชนิดของหนวยงานที่สนับสนุน 
ขอมลูดานการทองเท่ียว ซึง่ประกอบดวย Template รานอาหาร Template โรงแรม / ทีพ่กัTemplate 
สถานที่ทองเท่ียว และTemplate รานคาทั่วไป ตามลำดับ

ÃÙ»·Õè 4  ตัวอยางหนาจอการเลือกเทมเพลตของรานอาหาร

ÃÙ»·Õè 5  ตัวอยางหนาจอการเลือกเทมเพลตของโรงแรม
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ÃÙ»·Õè 6  ตัวอยาง Template สถานที่ทองเที่ยว แบบที่ 1

ÃÙ»·Õè 7  ตัวอยาง Template สถานที่ทองเที่ยว แบบที่ 2
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3  จัดทำระบบจัดการบริหารขอมูลทองเที่ยวตางๆ ของเว็บไซต เชน ระบบคนหาขอมูล 
ระบบแสดงความคิดเห็น 

ÃÙ»·Õè 8  หนาจอแสดงการคนหาขอมูลทองเที่ยว

ÃÙ»·Õè 9  หนาจอการใหคะแนนตอโรงแรมและที่พักพรอมแสดงผลลัพธ
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• ¼Å¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
 ในการจัดการขอมูลในสวนของ  Web Ap-

plication หรือ  เว็บไซตหลักที่แสดงเนื้อหาประชา 
สัมพันธการทองเที่ยวและวิสาหกิจการบริการ ใน
รูปแบบเทมเพลตนั้นผูวิจัยไดนำระบบที่บริหารจัด
การนี้ไปประยุกตใชรวมกับงานวิจัยของจักรกฤษณ 
เสนห (สุรางครัตน  เชาวโคกสูง และ จักรกฤษณ 
เสนห, 2552) และจัดเปนศูนยกลางบริหารจัดการ
ขอมลูทองเทีย่วสำหรบัเขตภาคเหนอืตอนลาง  โดยใช 

ÃÙ»·Õè 10  การจัดการขอมูลในสวนของ Web Application 

แผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic 
Information System: GIS)  ในการเช่ือมโยง
เสนทางการเดินทางไปแหลงทองเท่ียวและ 
สถานทีใ่หบริการตางๆ และวางแผนการทองเท่ียว 
(Travel/Route Planning) รวมทั้งแสดงขอมูล
และโปรโมชั่นที่มาจากการติดตอกับระบบ
สตอกหองพักโดยตรง (Real-Time Promotion / 
Data Service)  โดยท่ีระบบสามารถจัดการ เพิม่ / 
แกไข / ลบ  จุดพิกัดและขอมูลการทองเที่ยวและ
วิสาหกิจการบริการไดดังรูปที่ 10 

ในสวนของการจัดการขอมูลในสวนของโปรแกรม  
แอพพลิเคชันระบบสต็อกหองพักนั้นระบบสามารถ
นำขอมูลหองพักมาใหบริการแกนักทองเที่ยวในรูป 
แบบ Real-Time  บนแผนท่ี GIS ไดอยางมปีระสทิธภิาพ  
โดยระบบน้ันประกอบไปดวย  การบริการขอมูลของ 
แหลงวิสาหกิจหองพัก  ราคาโปรโมชันหองพักในชวง

ฤดูกาลตางๆ  จากแหลงวิสาหกิจการบริการหองพัก 
โดยตรง  ดังรูปท่ี 11  นอกจากน้ียังเปนการสงเสริม 
การตลาดของวิสาหกิจบริการที่พักอีกดวย
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ÃÙ»·Õè 11  สวนของ  Program Application ระบบสตอกหองพักส P A li ti ส   ั

ผลการประเมิน ความพึงพอใจการใชงาน
ระบบบริหารการจัดการขอมูลทองเท่ียวในรูปแบบ
เว็บแอพลิเคชัน โดยสอบถามผูใชระบบน้ีจำนวน 
60 คน โดยใชแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed-
ended) การตอบใชแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ โดยคำถามมีลักษณะ 
แบบมาตรวัดของลิเกิรติ  (Likert Scale)  ไดผลการ 
ประเมินดังตารางท่ี 1
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μÒÃÒ§·Õè 1: แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ

ขอ รายการ x SD ความหมาย

1 ความสะดวกและงายตอการใชงาน 4.415 0.711 มาก

2 ความตรงตอความตองการของผูใช 4.744 0.783 มากที่สุด

3 ความรวดเร็วในการทำงานของระบบ 4.543 0.647 มากที่สุด

4 ความถูกตองในการทำงานของระบบ 4.672 0.823 มากที่สุด

5 ความสวยงามและทันสมัยของระบบ 4.812 0.729 มากที่สุด

4.668 0.739 มากที่สุด

N = 60

จากตาราง 1 พบวา ผูใชมีความพึงพอใจ
ตอระบบบริหารการจัดการขอมูลทองเที่ยวในรูป
แบบ เวบ็แอพลิเคชัน ในดานความสวยงามและทันสมยั
ของระบบท่ีระดับมากท่ีสุด เมื่อเม่ือเทียบกับหัวขอ
อื่น ๆ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยสูงสุด  สวนหัวขอที่มี
ความพึงพอใจนอยท่ีสุดโดยพิจารณาจากคาเฉล่ียต่ำ 
สุดก็คือ ดานความสะดวกและงายตอการใชงาน และ 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของระบบโดยรวมของผู
ใชงานถือไดวาอยูในเกณฑมากท่ีสุด ดังนั้นสามารถ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบบริหาร
การจัดการขอมูลทองเท่ียวในรูปแบบเว็บแอพลิเคชัน 
ไดวา ผูประเมินมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก

º·ÊÃØ» • •

ระบบบริหารการจัดการขอมลูทองเท่ียวในรูป
แบบเว็บแอพลิเคชันที่พัฒนานี้สามารถใชงานตาม 
ความตองการของผูใชได รองรับการทำงานและ
นำเสนอขอมูลที่จำเปนพื้นฐานของเว็บเพจของการ
ทองเทีย่วภาคเหนอื เขต 3 มพีืน้ทีร่บัผดิชอบ 4 จงัหวดั 
ไดแก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ และอุตรดิตถ อีก
ทั้งสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยผูใชเองได 
สวนการคนหาขอมูลภายในเว็บ สามารถคนหาได 

ผลตามท่ีตองการ ทดสอบจากการทดลองของผู 
พฒันาแลวพบวา สามารถคนหาไดอยางนาพอใจ โดย 
หนาเว็บหลักมีการออบแบบท่ีสื่อความหมายในการ 
เดินทางทองเท่ียวโดยอาศัยขอมูล และมีลักษณะ 
การใชงานท่ีงาย ใชแผนท่ีรปูภาพในการสือ่สาร กบัผูใช 
แยกเมนูออกเปนสัดสวนอยางชัดเจน ทำใหงายตอ 
การใชงานระบบในสวนของการพัฒนาตัวเท็มเพลต
ได ใช ลั กษณะ รูปภาพหรือการออกแบบที่ สื่ อ 
ความหมายถึง แตละสถานท่ีแตละการใชงาน 
ซึ่ง แบงออกเปน 4 ประเภท คือ โรงแรม / ท่ีพัก /

Book (KBS 7).indb   57Book (KBS 7).indb   57 6/26/2014   10:52:08 AM6/26/2014   10:52:08 AM



58 ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� Ø̧Ã¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ� 

58

รานคาทั่วไป สถานท่ีทองเท่ียว และรานอาหาร 
สำหรับผูใชงานทั่วไปนั้น สามารถเขามาใชงานระบบ 
ไดในสวนของการคนหาขอมูล และการแสดงความ 
คิดเห็นตอโรงแรมและที่พักได ซึ่งเปนสวนสำคัญที่จะ
ทำใหผูประกอบการที่ไดรับขอมูลเหลานี้ นำไป
ประยุกตใชหรือตัดสินใจพัฒนาหรือปรับปรุงเปล่ียน
แนวทางธุรกิจทองเที่ยวของตนเองตอไปไดอยางดี  

การทดสอบและการประเมินการใชงานเว็บ
แอพพลิเคช่ันในสวนการใชงานตางๆ แลว พบวา 
การใชงานเว็บแอพพลิเคช่ันนั้นเปนไปอยางราบร่ืน 
ระบบมี ความสมบูรณในระดับทีด่มีาก สามารถนำไปใช 
งานไดจริง และ รองรับการทำงานและนำเสนอขอมลู
ที่จำเปนพ้ืนฐานของเว็บเพจของขอมูลทองเที่ยวท่ัว 
ไปไดอยางมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้สามารถทำการเปลีย่น 
แปลงแกไขขอมูลไดโดยผูใชเอง สวนการคนหา 
ขอมูลภายในเว็บ สามารถคนหาไดผลตามที่ตองการ    
ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินความพึงพอใจของ 
ผูใชงานระบบพบวาคา เฉล่ียโดยรวมเทากับ 4.668 ซ่ึง
สามารถสรุปไดวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจ 
อยูในระดับดีมาก สวนในดานของความสะดวกและ
งายตอการใชงานถือวามคีาเฉลีย่ตำ่ทีส่ดุเทากบั 4.415 
แตก็ถือวายังอยูในเกณฑความพึงพอใจในระดับมาก 
ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากผูใชงานมีความรูนอยมาก 
ในเร่ืองการใชงานเว็บแอพลิเคชัน ดังน้ันควรจัดให 
มีการอบรมการงานระบบใหมากขึ้น 

การใช PHP และ SQL มาพัฒนาเว็บแอพพลิ
เคชั่นน้ีทำใหจัดทำใหสามารถจัดการบริหารขอมูลได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การแกไข หรือ 
เพ่ิมเติมขอมูลทำไดโดยสะดวก อีกทั้งการใช AJAX 
เขามาชวยพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นนี้ทำใหการสงและ
แสดงผลของขอมูลมีความรวดเร็วมากขึ้นเน่ืองจาก
ทางผูใชจะไดรับเฉพาะขอมูลที่รองขอเทานั้น จึงไม
จำเปนตองโหลดขอมูลทั้งหนาเว็เพจเม่ือมีการติดตอ 

ขอใชบริการหรือคนหาขอมูลตางๆ
 อกีท้ังไดนำระบบท่ีพฒันานีไ้ปประยุกตใชรวม
กับงานวิจัยของ จักรกฤษณ เสนห (สุรางครัตน  
เชาวโคกสูง และ จักรกฤษณ เสนห, 2552) ซึ่งทำให
สามารถชวยเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางทองเท่ียวที่
หลากหลายโดยสามารถทราบแผนท่ีการเดินทาง และ 
ยังสามารถรับบริการขอมูลจากวิสาหกิจการบริการ
ที่พักโดยตรงในรูปแบบ Real-Time ทำใหวางแผน
การเดินทางไดหลายทางเลือกตามความตองการ ซึ่ง
กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของการทองเท่ียวได
เพิ่มมากขึ้น  กลาวคือ  ผูใชบริการเกิดความสนใจ 
และประทับใจในการรับบริการขอมูล สงผลใหเกิด
การทองเที่ยวรวมถึงธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการทองเที่ยว
เติบโตข้ึนดวย ซึ่ งนอกจากมีระบบการจัดการ 
ที่นาสนใจแลว  ระบบสามารถบริการขอมูลไดอยาง
ทั่วถึงและหลากหลายและเปนที่ยอมรับในเรื่องการ
บริการขอมูลที่ปลอดภัย  สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย ควรเพิ่มระบบ 
ตัดคำหยาบ ในกรณีที่มีการโพสขอความ หรือคำติชม 
ตอเวบ็ไซดทองเท่ียว เพือ่ใหระบบมีความสบรูณยิง่ ขึน้ 
และควรมีการสรางระบบความปลอดภัยในสวนของ 
การสมัครสมาชิก และในสวนของการล็อกอิน 
สำหรับระบุตัวตัวของผูใชงาน เพื่อปองกันการสแปม
และการใหรายสถานประกอบการตางๆ
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ผูวจิยัขอขอบคณุ มหาวทิยาลยันเรศวร ทีส่นบั

สนนุทนุอดุหนุนการวิจยั    ประจำปงบประมาณ  2554  
รวมท้ังขอขอบคุณ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
สำนักงานภาคเหนือ เขต 3  (พิษณุโลก เพชรบูรณ 
อุตรดิตถ และสุโขทัย) ที่ใหความรวมมือเปนหนวย 
งานสนับสนุนทางดานขอมูล 
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 âÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â � 069-2-43930-0  ª×èÍºÑÞªÕ ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� Ø̧Ã¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ� 
 ¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â ÊÒ¢ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�  áÅÐÊ‹§á¿¡« �¡ÅÑºÁÒ·ÕèàºÍÃ � 02-942-8778

 Å§ª×èÍ                           ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã

 (                           )

 ÇÑ¹·Õè       /      /      

â¤Ã§¡ÒÃ Ñ̈´·ÓÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ�  (Kasetsart Applied Business Journal) 
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

μ ÙŒ »³. 1089  »³½.à¡ÉμÃÈÒÊμÃ�  ¨μ Ø Ñ̈¡Ã  ¡ÃØ§à·¾Ï  10903   
â·ÃÈÑ¾· �  02-942-8777  μ ‹Í 1135, 1132  â·ÃÊÒÃ  02-942-8778
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1. ¢ŒÒ¾à Œ̈Ò  (¹ÒÂ/¹Ò§/¹Ò§ÊÒÇ/         )  
2. ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹ÊÙ§ÊØ´   μÓáË¹‹§ÇÔªÒ¡ÒÃ (¶ŒÒÁÕ)     

3. Ê¶Ò¹ÀÒ¾¼ÙŒà¢ÕÂ¹ 
 ÍÒ¨ÒÃÂ �ã¹Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (ª×èÍÊ¶ÒºÑ¹)        
 ÊÒ¢ÒÇÔªÒ   ¤³Ð       
 ¹ÔÊÔμ/¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ  (ÊÒ¢ÒÇÔªÒ/ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ)         

4. ¢ÍÊ‹§º·¤ÇÒÁ 
 ª×èÍàÃ×èÍ§ÀÒÉÒä·Â        

       
 ª×èÍàÃ×èÍ§ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ        

        

5. »ÃÐàÀ·¼Å§Ò¹ º·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂ º·¤ÇÒÁÇÔªÒ¡ÒÃ     

6. ª×èÍ¼ÙŒà¢ÕÂ¹Ã‹ÇÁ (¶ŒÒÁÕ)        

7. ·ÕèÍÂÙ‹·ÕèÊÒÁÒÃ¶μ Ô´μ ‹Íä Œ́ÊÐ´Ç¡  àÅ¢·Õè   ¶¹¹       
 á¢Ç§/μÓºÅ   à¢μ/ÍÓàÀÍ       

¨Ñ§ËÇÑ´   ÃËÑÊä»ÃÉ³ÕÂ �     
 â·ÃÈÑ¾· �   â·ÃÈÑ¾· �Á×Í¶×Í   â·ÃÊÒÃ   
 E-mail        

8. ÊÔè§·ÕèÊ‹§ÁÒ´ŒÇÂ   

 á¼‹¹ CD Rom ¢ŒÍÁÙÅμ Œ¹©ºÑº  ª×èÍá¿‡Á¢ŒÍÁÙÅ  àÍ¡ÊÒÃ¾ÔÁ¾ �μ Œ¹©ºÑº  ¨Ó¹Ç¹  3  ªØ´

¢ŒÒ¾à Œ̈ÒáÅÐ¼ÙŒà¢ÕÂ¹Ã‹ÇÁ (¶ŒÒÁÕ) ¢ÍÃÑºÃÍ§Ç‹Ò μŒ¹©ºÑº·ÕèàÊ¹ÍÁÒ¹ÕéÂÑ§äÁ‹à¤Âä Œ́ÃÑº¡ÒÃμÕ¾ÔÁ¾�áÅÐäÁ‹ä Œ́ÍÂÙ‹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³Ò
μÕ¾ÔÁ¾�Å§ã¹ÇÒÃÊÒÃËÃ×ÍÊÔè§μÕ¾ÔÁ¾�Í×è¹ã´ ¢ŒÒ¾à Œ̈ÒáÅÐ¼ÙŒà¢ÕÂ¹Ã‹ÇÁÂÍÁÃÑºËÅÑ¡à¡³±�áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒμŒ¹©ºÑº ·Ñé§ÂÔ¹ÂÍÁãËŒºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ
áÅÐ¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃÁÕÊÔ· Ô̧ì¾Ô̈ ÒÃ³ÒáÅÐμÃÇ¨á¡ŒμŒ¹©ºÑºä Œ́μÒÁ·ÕèàËç¹ÊÁ¤ÇÃ ¾ÃŒÍÁ¹Õé¢ÍÁÍºÅÔ¢ÊÔ· Ô̧ìº·¤ÇÒÁ·Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃμÕ¾ÔÁ¾�ãËŒá¡‹ÇÒÃÊÒÃ
à¡ÉμÃÈÒÊμÃ� Ø̧Ã¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ� ¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� ¡Ã³ÕÁÕ¡ÒÃ¿‡Í§ÃŒÍ§àÃ×èÍ§¡ÒÃÅÐàÁÔ´ÅÔ¢ÊÔ· Ô̧ìà¡ÕèÂÇ¡Ñº
ÀÒ¾ ¡ÃÒ¿ ¢ŒÍ¤ÇÒÁÊ‹Ç¹ã´Ê‹Ç¹Ë¹Öè§ áÅÐ ËÃ×Í¢ŒÍ¤Ô´àËç¹·Õè»ÃÒ¡ ã̄¹º·¤ÇÒÁ ãËŒà»š¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒáÅÐ¼ÙŒà¢ÕÂ¹Ã‹ÇÁáμ ‹à¾ÕÂ§

½†ÒÂà´ÕÂÇ 
             
   Å§¹ÒÁ                             ¼ÙŒà¢ÕÂ¹

      (                             )

     ÇÑ¹·Õè       /      /      

• • áººàÊ¹Íº·¤ÇÒÁ
ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ �¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ�

(Kasetsart Applied Business Journal)
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ�

Ê‹§μ Œ¹©ºÑºä Œ́·Õè
â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ �¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ� 
(Kasetsart Applied Business Journal)
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ �  
μ Ù Œ »³.1089 »³½.à¡ÉμÃÈÒÊμÃ �  ¨μ Ø¨Ñ¡Ã  ¡ÃØ§à·¾Ï 10903
â·ÃÈÑ¾· �  02-942-8777  μ ‹Í 1135, 1132
â·ÃÊÒÃ   02-942-8778
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