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บทคัดย่อ 

 

 งำนวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำกลยุทธ์กำรใชว้ฒันธรรมขำ้มชำติในกำรบริหำรจดักำร
ของผูบ้ริหำรชำวไทยและชำวจีน บริษทัส่ิงพิมพจี์นแห่งหน่ึงและเพื่อศึกษำผลของกลยุทธ์กำรใช้วฒันธรรม
ขำ้มชำติในกำรบริหำรจดักำรท่ีมีต่อพนกังำนชำวไทยและชำวจีน ของบริษทัส่ิงพิมพจี์นแห่งหน่ึงกำรวิจยัใน
คร้ังน้ีใชรู้ปแบบกำรวิจยัเชิงคุณภำพ โดยมีล ำดบัขั้น คือ กำรสัมภำษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้ำง เพื่อศึกษำกล
ยุทธ์กำรใช้วฒันธรรมขำ้มชำติในกำรบริหำรจดักำรของผูบ้ริหำรชำวไทยและชำวจีน และกำรสัมภำษณ์เชิง
ลึกแบบมีโครงสร้ำง ผลของกลยุทธ์กำรใชว้ฒันธรรมข้ำมชำติในกำรบริหำรจดักำรท่ีมีต่อพนกังำนชำวไทย
และชำวจีน ของ บริษทัส่ิงพิมพจี์นแห่งหน่ึงผลกำรวจิยัพบวำ่ กลยทุธ์กำรใชว้ฒันธรรมขำ้มชำติในกำรบริหำร
จดักำรของผูบ้ริหำรชำวไทยและชำวจีน คือ กำรใหพ้นกังำนทั้งชำวไทยและชำวจีนไดป้ระชุมร่วมกนั ท ำงำน
ร่วมกนั ท ำกิจกรรมในโอกำสส ำคญัต่ำง ๆ ร่วมกนัผลของกลยุทธ์กำรใช้วฒันธรรมขำ้มชำติในกำรบริหำร
จดักำรท่ีมีต่อพนกังำนชำวไทยและชำวจีนของบริษทัพบวำ่เม่ือผูบ้ริหำรใชก้ลยทุธ์กำรก ำหนดให้พนกังำนทั้ง
ชำวไทยและชำวจีนท ำงำนร่วมกนัซ่ึงส่งผลให้พนกังำนทั้งชำวไทยและชำวจีนเรียนรู้วฒันธรรมของกนัและ
กนั เกิดควำมเขำ้ใจอนัดีร่วมกนั และท ำงำนร่วมกนัอยำ่งมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  
 
ค าส าคัญ : ธุรกิจระหวำ่งประเทศ ไทย จีน วฒันธรรมขำ้มชำติ 
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Abstract 

 The objective of this research is to study the cross-cultural strategy usage by Thai and Chinese 
management in a Chinese publishing company, to study the effect of the cross-cultural strategy on Thai and 
Chinese employees.The research employed a qualitative method with sequences, starting with structured in-
depth interviews in order to study the effect of the cross-cultural strategy on Thai and Chinese employeesin 
the Chinese publishing company. The research found that one of the strategy was to allow Thai and Chinese 
employees to have meetings together, work with one another, and participate in activities on important 
occasions together. The utilization of the strategy enabled both Thai and Chinese employees to learn about 
the cultures of one another, form mutual understandings and work together more efficiently.  
 
Keyword: International Business, Thai, Chinese, Cross cultural.  
 

บทน า 
 

 ในช่วง10 ปีท่ีผำ่นมำ บทบำทของกำรลงทุนของธุรกิจจีนในประเทศต่ำงๆ ไดมี้กำรขยำยตวัข้ึนอยำ่ง
มำก โดยลกัษณะกำรลงทุนของบริษทัจีนจะโน้มเอียงไปยงัประเทศท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมท่ีใกลเ้คียง และ
ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีสมบูรณ์  (Pradhan, 2017) ดงันั้นจะเห็นไดว้่ำจำกอนัดบัท่ี 30 ในปี 2009 ในปี 2015 
ธุรกิจจีนไดข้ยบักำรลงทุนในประเทศไทยเป็นอนัดบัท่ี 15 ของกำรลงทุนในต่ำงประเทศทั้งหมดทัว่โลก   
(ชลิดำ แท่งเพช็ร และ วรินี วงศอุ์ไร, 2017) ถึงแมว้ำ่ประเทศไทยจะมีประสบกำรณ์กำรท ำธุรกิจกบัประเทศ
จีนมำชำ้นำน รับอิทธิพลต่ำงๆทั้งภำษำและวฒันธรรม แต่ควำมทำ้ทำยในกำรจดักำรธุรกิจท่ีมีควำมแตกต่ำง
ทำงภำษำและวฒันธรรมระหวำ่งไทยและจีนเป็นเองท่ีน่ำสนใจ 
 วฒันธรรมกบักำรบริหำรธุรกิจระหวำ่งประเทศเป็นส่ิงท่ีแยกจำกกนัไม่ไดเ้น่ืองจำกวฒันธรรมเป็น
ส่ิงท่ีแพร่หลำยและแบ่งสรรควำมเช่ือแนวคิดแนวปฏิบติัและคุณค่ำท่ีบ่งบอกชีวิตประจ ำวนัของกลุ่มชนใน
ชำติต่ำงๆผูบ้ริหำรองค์กรธุรกิจระหว่ำงประเทศต้องตัดสินใจเลือกและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
วฒันธรรมในแต่ละระดบัเพื่อลดผลกระทบและควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนและสร้ำงควำมส ำเร็จให้แก่ธุรกิจ 
(Cullen and Parboteeah, 2008) โดย Muller,Wallace, Price (1992) ไดช้ี้ถึงผลกระทบของวฒันธรรมของชำติ 
ต่อวฒันธรรมขององคก์ร (Organizational culture) และต่อผลกำรด ำเนินงำน (Performance) ของพนกังำนใน
องค์กรไดอ้ย่ำงไรก็ตำมองค์กำรท่ีมีวฒันธรรมท่ีแข็งแรงและเหมำะสมกบักลยุทธ์และปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ 
มกัจะน ำมำสู่ผลประกอบกำรท่ีดี 
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 กำรบริหำรท่ีวำงบนพื้นฐำนท่ีเขำ้ใจในควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมจะสำมำรถท ำใหบุ้คคลเกิดควำม
พึงพอใจและควำมกระตือรือร้นมำกข้ึน สำมำรถดึงศกัยภำพของแต่ละบุคคลไดสู้งข้ึน อีกทั้งกำรผสมผสำน
หลำกหลำยวิธีกำรจะช่วยให้เกิดประสิทธิผลท่ีดียิ่งข้ึนในกำรด ำเนินธุรกิจ (สุบทัมำ ตนัตยำภินนัทม์, 2555)
ควำมตระหนกั เขำ้ใจและเคำรพถึงควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมและภำษำจะท ำใหเ้กิดกำรร่วมท ำงำนร่วมกนั
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ (พนิดำ นิลอรุณ, จิรำวรรณ คงคลำ้ย, และ เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินำวิน, 2560)จำกกำร
ส ำรวจบริษัทข้ำมชำติในประเทศไทย โกเมศ สุพลภัค (2555) พบว่ำกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำง
วฒันธรรมสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 2 แนวทำง คือ 1) แนวทำงด้ำนกำรจัดกำรองค์กร (Management 
Approach) โดยเน้นกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมผ่ำน กระบวนกำรรับสมคัรงำนและกำรคดัเลือกกำรก ำหนด
โครงสร้ำงและบทบำทหนำ้ท่ี กำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร กำรเล่ือนขั้นเล่ือนต ำแหน่ง และกำรจดั
สถำนท่ีและสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน รวมไปถึงกำรจดัตั้งแผนก “Diversity Management” หรือ “Diversity 
and Minority Affair” 2) แนวทำงด้ำนกำร ส่ือสำรระหว่ำ งว ัฒนธรรม  ( Intercultural Communication 
Approach) คือกำรพฒันำและเพิ่มพูนทกัษะกำรส่ือสำรระหว่ำงวฒันธรรมท่ีจ ำเป็นในตวับุคลำกรด้วยกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรอยูร่่วมและท ำงำนกบัควำมหลำกหลำย นอกจำกนั้นยงัมีกำรประยุกตใ์ชก้ลวิธีอ่ืนๆ 
ในกำรจดักำรควำมหลำกหลำย ไดแ้ก่กำรจดักิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพนัธ์ กำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กร  
กำรส่ือสำรภำยในองค์กรและกำรประชำสัมพนัธ์ กำรสร้ำงทีม และกำรใช้ส่ือและช่องทำงกำรส่ือสำรให้
เหมำะกบัควำมหลำกหลำยแต่ละกลุ่มวฒันธรรม รวมไปถึงกำรจดักำรควำมรู้ 
 บริษทัส่ิงพิมพจี์นแห่งหน่ึง ประกอบไปดว้ยทั้งผูบ้ริหำรทั้งชำวไทยและชำวจีน อีกทั้งพนกังำนทั้ง
ชำวไทยและชำวจีน ซ่ึงกำรอยูร่่วมกนัของคนสองชนชำติในองคก์รเดียวกนั ผูบ้ริหำรยอ่มตอ้งใชก้ำรบริหำร
จดักำรองคก์รท่ีแตกต่ำงจำกองค์โดยทัว่ไป โดยตอ้งประยุกต์ใช้วฒันธรรมทั้งไทยและจีนมำผสมผสำนกนั
เพื่อจดักำรองคก์รและงำนในองคก์รให้ส ำเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีประกอบกบับริษทัส่ิงพิมพจี์น จดัเป็นองคก์ร
ขำ้มชำติท่ีเปิดด ำเนินกำรในประเทศไทย มำอยำ่งยำวนำนจึงเป็นตวัเลือกท่ีดีให้กบัคณะผูว้จิยัท่ีตอ้งกำรศึกษำ
วำ่ ผูบ้ริหำรทั้งชำวไทยและชำวจีนใชก้ลยุทธ์กำรใชว้ฒันธรรมขำ้มชำติในกำรบริหำรจดักำรอยำ่งไรภำยใน
องคก์ำรท่ีคนสองชนชำติท่ีมีควำมแตกต่ำงทำงดำ้นวฒันธรรมมำท ำงำนร่วมกนัน้ี และกำรใชก้ลยทุธ์ดงักล่ำว
ส่งผลต่อพนักงำนทั้งชำวไทยและชำวจีนอย่ำงไร และน ำบทเรียนน้ีไปใช้ปรับปรุงกับธุรกิจท่ีกำรร่วม
ระหวำ่งไทยและจีนใหเ้กิดผลส ำเร็จในกำรจดักำรต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพื่อศึกษำกลยทุธ์กำรใชว้ฒันธรรมขำ้มชำติในกำรบริหำรจดักำรองคก์รของผูบ้ริหำรชำวไทยและ
ชำวจีน ของบริษทัส่ิงพิมพจี์นแห่งหน่ึง 
 2. เพื่อศึกษำผลของกลยุทธ์กำรใชว้ฒันธรรมขำ้มชำติในกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรบุคคลชำวไทย
และชำวจีน ของบริษทัส่ิงพิมพจี์นแห่งหน่ึง  
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 กำรวจิยัในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบกำรวจิยัเชิงคุณภำพ โดยมีล ำดบัขั้นของรูปแบบกำรวจิยั ดงัต่อไปน้ี  
 3.1 กำรสัมภำษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้ำง เพื่อศึกษำกลยทุธ์กำรใชว้ฒันธรรมขำ้มชำติในกำรบริหำร
จดักำรของผูบ้ริหำรชำวไทยและชำวจีน ของบริษทัส่ิงพิมพ์จีนแห่งหน่ึงโดยเป็นกำรก ำหนดเลือกคณะ
ผูบ้ริหำรชำวไทย จ ำนวน 5 คน และคณะผูบ้ริหำรชำวจีน จ ำนวน 5 คนรวมทั้งส้ิน 10 คนและเป็นจ ำนวน 
100 เปอร์เซ็นตข์องคณะผูบ้ริหำรทั้งหมดในบริษทั 
 3.2 กำรสัมภำษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้ำง ผลของกลยุทธ์กำรใช้วฒันธรรมขำ้มชำติในกำรบริหำร
จดักำรท่ีมีต่อพนกังำนชำวไทยและชำวจีน ของบริษทัส่ิงพิมพจี์นแห่งหน่ึงโดยเป็นกำรสุ่มเลือกพนกังำนชำว
ไทย จ ำนวน 10คน และพนกังำนชำวจีน จ ำนวน 5 คนรวมทั้งส้ิน 15 คน และเป็นจ ำนวน 50 เปอร์เซ็นตข์อง
พนกังำนทั้งหมดในบริษทั 
 

ผลการวจัิย 
 
 ตอนที่ 1 กลยุทธ์การใช้วัฒนธรรมข้ามชาติในการบริหารจัดการของผู้บริหารชาวไทยและชาวจีน 
บริษัทส่ิงพมิพ์จีนแห่งหน่ึง 
 กำรศึกษำกลยุทธ์กำรใช้วฒันธรรมขำ้มชำติในกำรบริหำรจดักำรองคก์รของผูบ้ริหำรชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติ ของบริษทัส่ิงพิมพจี์นแห่งหน่ึงใช้วิธีกำรวิจยัเชิงคุณภำพ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีกำร
สัมภำษณ์ กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชก้ำรสัมภำษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้ำง ไดแ้ก่ คณะผูบ้ริหำรชำวไทย จ ำนวน 5 คน 
และคณะผูบ้ริหำรชำวจีน จ ำนวน 5 คน รวมจ ำนวน 10 คน ผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยำ่งโดยใชก้ลุ่มประชำกร
ทั้งหมด และน ำผลกำรสัมภำษณ์มำวิเครำะห์ สังเครำะห์และน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลแบบพรรณนำ
วเิครำะห์ (Descriptive Analysis) ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ปัญหำส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรองคก์รท่ีมีควำมแตกต่ำงดำ้นวฒันธรรมในบริษทั คือ ปัญหำ
ดำ้นภำษำท่ีส่ือสำรแลว้เขำ้ใจไม่ตรงกนั และมกัมีกำรส่ือสำรท่ีผดิพลำดบ่อยคร้ัง 

1.2 สำเหตุของปัญหำส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรองคก์รท่ีมีควำมแตกต่ำงดำ้นวฒันธรรมในบริษทั 
คือ ผูบ้ริหำรชำวไทยไม่มีควำมรู้เร่ืองภำษำจีน ผูบ้ริหำรชำวจีนไม่มีควำมรู้เร่ืองภำษำไทย ท ำให้ส่ือสำรกบั
พนกังำนชำวไทยและชำวจีนไดอ้ยำ่งยำกล ำบำก และเกิดควำมผดิพลำดในกำรท ำงำนได ้

1.3 กำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีมีควำมแตกต่ำงด้ำนวฒันธรรมในบริษัท คือ 
ผูบ้ริหำรชำวไทยและชำวจีนจำ้งล่ำมมำช่วยแปลภำษำเพื่อให้ผูบ้ริหำรชำวไทยส่ือสำรกบัพนกังำนชำวไทย
และชำวจีนไดช้ดัเจนข้ึน 
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1.4 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจท่ีมีควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมไทย-จีนในบริษัท คือ 
ผูบ้ริหำรจดัให้มีกำรประชุมร่วมกนัทั้งพนักงำนชำวไทยและพนักงำนชำวจีน ทั้งในแผนกเดียวกนัและ
ระหวำ่งแผนกเพื่อใหส่ื้อสำรกนัอยำ่งเขำ้ใจกนัมำกข้ึน 

1.5 กลยุทธ์กำรสร้ำงค่ำนิยมใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมไทย-จีน ในบริษทั คือ 
ค่ำนิยมกำรสร้ำงมิตรภำพท่ีดีต่อกนัระหวำ่งชำวไทยและชำวจีน 
 1.6 กำรสร้ำงแรงผลกัดนัของบุคลำกรในองค์กรมีจุดศูนยร์วมส ำหรับกำรปฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมไทย-จีน ในบริษัท คือ ผูบ้ริหำรชำวไทยและชำวจีนสร้ำงแรงผลักดันให้
พนกังำนทั้งชำวไทยและชำวจีนดว้ยกำรสร้ำงค่ำนิยมกำรท ำงำนร่วมกนัโดยไม่แบ่งเช้ือชำติ 
 1.7 ธรรมเนียมปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกับควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมไทย-จีน ในบริษทั คือ ควำม
สำมคัคีร่วมมือร่วมใจกนัของพนกังำนทั้งชำวไทยและชำวจีน 
 1.8 กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเขำ้ใจดำ้นควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมในบริษทัให้เกิดกบัพนกังำน คือ 
ผูบ้ริหำรใหค้วำมส ำคญักบัพนกังำนทั้งชำวไทยและชำวจีนอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
 1.9 กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลท่ีมีควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมให้เกิดข้ึนใน
บริษทั คือ กำรเช่ือมสัมพนัธไมตรีให้พนกังำนทั้งชำวไทยและชำวจีน ดว้ยกำรกำรจดักิจกรรมเล้ียงสังสรรค์
ในโอกำสต่ำงๆ  

1.10 กลยุทธ์กำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กร (Organizational culture)ท่ีมีกำรผสมผสำนทั้งวฒันธรรม
ไทย-จีน ให้เกิดข้ึนในบริษทั คือ กำรประชุมแลกเปล่ียนแนวควำมคิดกนัอยำ่งสม ่ำเสมอ และกำรร่วมมือร่วม
ใจในกำรจดักิจกรรมวนัส ำคญัต่ำง ๆ ในประเทศไทย เช่น วนัข้ึนปีใหม่ วนัตรุษจีน วนัสงกรำนต ์เป็นตน้ 

1.11 กำรประเมินสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนดำ้นควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมในบริษทั คือ ผล
กำรประเมินพบว่ำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนมีลกัษณะผสมผสำนกนัระหว่ำงวฒันธรรมไทย-จีนควำม
แตกต่ำงดำ้นวฒันธรรมไม่ค่อยชดัเจน พนกังำนทั้งชำวไทยและชำวจีนท ำงำนร่วมกนัไดดี้ 

1.11 จุดแข็งของวฒันธรรมไทยในบริษัท คือ ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน และกำรเคำรพเช่ือฟัง
ผูบ้งัคบับญัชำ 

1.13 กำรใชจุ้ดแขง็ของวฒันธรรมไทยมำช่วยบริหำรจดักำรควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมไทย-จีนใน
บริษทั คือ ผูบ้ริหำรใชค้วำมอ่อนนอ้มถ่อมตนของชำวไทยมำช่วยในกำรร้องขอให้ทั้งพนกังำนชำวไทยและ
ชำวจีนท ำงำนไดม้ำกข้ึน 

1.14 จุดแขง็ของวฒันธรรมจีนในบริษทัส่ิงพิมพจี์นแห่งหน่ึง คือ กำรท ำงำนรวดเร็วฉบัไว 
1.15 กำรใชจุ้ดแข็งของวฒันธรรมจีนมำช่วยบริหำรจดักำรควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมไทย-จีนใน

บริษทั คือ ผูบ้ริหำรใชก้ำรท ำงำนท่ีรวดเร็วฉบัไวมำกระตุน้กำรท ำงำนของพนกังำนในองคก์ร  
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1.16 ผูบ้ริหำรก ำจดัจุดอ่อนของวฒันธรรมไทยมำช่วยบริหำรจดักำรควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรม
ไทย-จีนในบริษทัส่ิงพิมพจี์นแห่งหน่ึง คือ ผูบ้ริหำรใชก้ำรท ำงำนท่ีรวดเร็วฉับไวมำกระตุน้กำรท ำงำนของ
พนกังำนชำวไทยในองคก์ร  

1.17 ผูบ้ริหำรก ำจดัจุดอ่อนของวฒันธรรมจีนมำช่วยบริหำรจดักำรควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรม
ไทย-จีนในบริษทั คือ ผูบ้ริหำรน ำควำมมีน ้ ำใจและควำมอ่อนน้อมถ่อมตนของชำวไทยมำเป็นตวัอย่ำงให้
พนกังำนชำวจีนเห็น 

1.18 แนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมไทย-จีน ให้มีประสิทธิภำพและส่งผล
ท่ีดีต่อควำมกำ้วหนำ้ของบริษทั คือ บริหำรงำนโดยยดึหลกัควำมร่วมมือร่วมใจกนัของทั้งพนกังำนชำวไทย
และชำวจีน และเนน้ควำมเห็นอกเห็นใจกนัดว้ย 

  
 ตอนที่ 2 ผลของกลยุทธ์การใช้วัฒนธรรมข้ามชาติในการบริหารทรัพยากรบุคคลชาวไทยและ     
ชาวจีนของบริษัทส่ิงพมิพ์จีนแห่งหน่ึง 
 กำรศึกษำผลของกลยุทธ์กำรใช้วฒันธรรมขำ้มชำติในกำรบริหำรจดักำรท่ีมีต่อพนกังำนของบริษทั
ส่ิงพิมพจี์นแห่งหน่ึงใชว้ิธีกำรวจิยัเชิงคุณภำพ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใช้
กำรสัมภำษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้ำง ไดแ้ก่ พนกังำนชำวไทย  จ  ำนวน 10 คนพนกังำนชำวจีน จ ำนวน 5 คน 
ผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอย่ำงโดยใช้จ  ำนวน 50% ของกลุ่มประชำกรทั้งหมด และน ำผลกำรสัมภำษณ์มำ
วิเครำะห์ สังเครำะห์และน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบพรรณนำวิเครำะห์ (Descriptive Analysis) 
ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 ปัญหำส ำคญัของกำรท ำงำนร่วมกบัพนกังำนท่ีมีควำมแตกต่ำงดำ้นวฒันธรรมในบริษทัส่ิงพิมพ์
จีนแห่งหน่ึง คือ ดำ้นกำรใชภ้ำษำในกำรส่ือสำร และดำ้นทศันคติท่ีมีต่อกำรท ำงำนท่ีแตกต่ำงกนั 

2.2 สำเหตุของปัญหำส ำคญัของของกำรท ำงำนร่วมกบัพนกังำนท่ีมีควำมแตกต่ำงดำ้นวฒันธรรมใน
บริษทั คือ พนักงำนชำวไทยไม่รู้ภำษำจีน พนักงำนชำวจีนไม่รู้ภำษำไทย และกำรเติบโตจำกสังคมและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่ำงกนัของชำวไทยและชำวจีน 

2.3 กำรแกไ้ขปัญหำของกำรท ำงำนร่วมกบัพนกังำนท่ีมีควำมแตกต่ำงดำ้นวฒันธรรมในบริษทั คือ 
พนกังำนชำวไทยและชำวจีนพยำยำมปรับตวัและยอมรับควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง 

2.4 ผลของกำรสร้ำงสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจท่ีมีควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมไทย-จีนในบริษทั ท่ีมี
ต่อพนกังำน คือ กำรประชุมร่วมกนัโดยส่ือสำรทั้ง 2 ภำษำ ท ำให้กำรส่ือสำรมีประสิทธิภำพมำกข้ึน และ
ส่งผลใหส้ภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนดีข้ึน 
 2.5 ค่ำนิยมและผลของกำรสร้ำงค่ำนิยม ท่ีเก่ียวขอ้งกับควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมไทย-จีนใน
บริษทั ท่ีมีต่อพนักงำน คือ กำรน ำวฒันธรรมของทั้งไทยและจีนมำจดัร่วมกนัในบริษทัท ำให้พนกังำนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมของกนัและกนั ท ำให้ไดป้ระสบกำรณ์แปลกใหม่ และกำรประชุมร่วมกนัของ
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พนกังำนทั้งชำวไทยและชำวจีนโดยใชล่้ำมช่วยแปลทั้ง 2 ภำษำ ท ำใหเ้รียนรู้และแกปั้ญหำดำ้นกำรส่ือสำรไม่
เขำ้ใจไปได ้
 2.6 ผลของกำรสร้ำงแรงผลกัดนัของบุคลำกรในบริษทั ซ่ึงมีจุดศูนยร์วมส ำหรับกำรปฏิบติังำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมไทย-จีน ท่ีมีต่อพนกังำน คือผลกัดนัให้เกิดควำมเขำ้ใจร่วมกนัของ
พนกังำนทั้งชำวไทยและชำวจีน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ท ำใหเ้กิดกำรเรียนรู้วธีิกำรท ำงำนของ
คนอีกชำติหน่ึงท่ีเติบโตมำในสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่ำงจำกชำวไทย 
 2.7 ผลของกำรมีธรรมเนียมปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมไทย-จีน ในองค์กร
ของบริษทัส่ิงพิมพจี์นแห่งหน่ึง ท่ีมีต่อพนกังำน คือ กำรประชุมร่วมกนัของพนกังำนทั้งชำวไทยและชำวจีน
ท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ร่วมกนั และเขำ้ใจวธีิกำรท ำงำนของอีกฝ่ำยหน่ึงมำกข้ึน 
 2.8 ผลของกำรสร้ำงควำมเขำ้ใจดำ้นควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมในบริษทั ท่ีมีต่อพนกังำน คือ กำร
ประชุมร่วมกนัของพนกังำนทั้งชำวไทยและชำวจีนท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจร่วมกนัไดดี้มำกข้ึน  
 2.9 ผลของกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลท่ีมีควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรม บริษทัท่ีมีต่อ
พนักงำน คือ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรปรับตวัของพนักงำนทั้งชำวไทยและชำวจีนซ่ึงส่งผลให้กำร
ปฏิบติังำนเกิดผลสูงสุด และท ำใหเ้กิดระบบกำรท ำงำนใหม่ท่ีผสมผสำนควำมเป็นไทยจีนเขำ้ไวด้ว้ยกนั 
 2.10 ผลของกำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กร (Organizational culture)ท่ีมีกำรผสมผสำนทั้งวฒันธรรม
ไทย-จีน ใหเ้กิดข้ึนในบริษทัท่ีมีต่อพนกังำน คือ ส่งผลใหพ้นกังำนทั้งชำวไทยและชำวจีนสำมำรถปรับตวัเขำ้
หำกนัและอยูร่่วมกนัในสภำพแวดลอ้มแบบผสมผสำนวฒันธรรมได ้และกำรประชุมร่วมกนัของพนกังำน
ทั้งชำวไทยและชำวจีนท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจร่วมกนัมำกข้ึน 
 2.11 ผลของกำรประเมินสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนดำ้นควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมในบริษทั ท่ี
มีต่อพนกังำน คือ ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของแต่ละชนชำติและแต่ละบุคคลมำกข้ึน และกำรประชุมร่วมกนั
ของทั้งพนกังำนชำวไทยและชำวจีนส่งผลใหเ้รียนรู้ท่ีจะปรับตวัไม่ใช่ด้ือดึงโดยไม่ฟังควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น 

2.12 จุดแข็งของวฒันธรรมไทยท่ีพนกังำนใช้ในบริษทั คือ กำรเป็นมิตรกบัผูอ่ื้น ควำมมีน ้ ำใจและ
กำรช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำน 

2.13 กำรใช้จุดแข็งของวฒันธรรมไทยในตวัพนักงำนมำช่วยในกำรท ำงำนในองค์กรท่ีมีควำม
แตกต่ำงทำงวฒันธรรมไทย-จีน และส่งผลดีต่อบริษทัและพนกังำน คือ กำรผกูมิตรกบัเพื่อนร่วมงำน ส่งผลดี
ท ำให้กำรท ำงำนมีควำมสุขมำกข้ึน และควำมมีน ้ ำใจและกำรช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำน ส่งผลดีท ำใหเ้กิดควำม
ร่วมมือในกำรท ำงำนร่วมกนัไดดี้ 

2.14 จุดอ่อนของวฒันธรรมไทยพนกังำนใชใ้นบริษทั คือ ใจดีและใจอ่อนมำกเกินไป 
2.15 กำรก ำจดัจุดอ่อนของวฒันธรรมไทยในตวัพนกังำนมำช่วยในกำรท ำงำนในบริษทั ท่ีมีควำม

แตกต่ำงทำงวฒันธรรมไทย-จีน และส่งผลดีต่อบริษทัและพนกังำน คือ ตอ้งใจแข็งมำกข้ึน และท ำตำมกฎ
ของบริษทัใหเ้คร่งครัดมำกข้ึน  
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2.16 แนวทำงกำรท ำงำนของพนกังำนท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมไทย-จีน เพื่อให้งำนมี
ประสิทธิภำพและส่งผลท่ีดีต่อควำมกำ้วหน้ำของบริษทั คือ เขำ้ใจในวฒันธรรมของกนัและกนัเพื่อให้เกิด
ควำมเขำ้ใจร่วมกนัและท ำงำนร่วมกนัอย่ำงมีควำมสุข และกำรสร้ำงควำมเป็นมิตรและกำรแบ่งปัน กำร
ช่วยเหลือกนัในท่ีท ำงำน ท ำให้สำมำรถท ำงำนร่วมกนัไดอ้ย่ำงมีควำมสุข ส่งผลต่อประสิทธิผลท่ีดีของกำร
ท ำงำน ท ำใหส้มำชิกในองคก์รมีควำมสำมคัคีกนัมำกข้ึน 

  
สรุปและอภิปรายผล 

 
 จำกกำรศึกษำกลยุทธ์กำรใชว้ฒันธรรมขำ้มชำติในกำรบริหำรจดักำรของผูบ้ริหำรชำวไทยและชำว
จีนของบริษทัส่ิงพิมพจี์นแห่งหน่ึง และผลของกลยทุธ์กำรใชว้ฒันธรรมขำ้มชำติในกำรบริหำรจดักำรท่ีมีต่อ
พนกังำนชำวไทยและชำวจีน พบประเด็นน่ำสนใจท่ีน ำมำอภิปรำยผล ดงัน้ี 

กลยุทธ์กำรใชว้ฒันธรรมขำ้มชำติในกำรบริหำรจดักำรของผูบ้ริหำรชำวไทยและชำวจีน คือ กำรให้
พนกังำนทั้งชำวไทยและชำวจีนไดป้ระชุมร่วมกนั ท ำงำนร่วมกนั ท ำกิจกรรมในโอกำสส ำคญัต่ำง ๆ ร่วมกนั 
มำใชเ้ป็นแนวทำงในกำรประสำนควำมแตกต่ำงและสร้ำงควำมเขำ้ใจระหวำ่งกนั 

5.5.2 ผลของกลยุทธ์กำรใชว้ฒันธรรมขำ้มชำติในกำรบริหำรจดักำรท่ีมีต่อพนกังำนชำวไทยและชำว
จีนของบริษทัส่ิงพิมพจี์นแห่งหน่ึงพบวำ่เม่ือผูบ้ริหำรใชก้ลยุทธ์กำรก ำหนดให้พนกังำนทั้งชำวไทยและชำว
จีนท ำงำนร่วมกนัซ่ึงส่งผลให้พนกังำนทั้งชำวไทยและชำวจีนเรียนรู้วฒันธรรมของกนัและกนั เกิดควำม
เขำ้ใจอนัดีร่วมกนั และท ำงำนร่วมกนัอยำ่งมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  

ดงันั้นจะเห็นไดว้ำ่กำรพฒันำกำรท ำงำนร่วมกนัระหวำ่งไทย-จีน ปัญหำควำมแตกต่ำงดำ้นภำษำและ
วฒันธรรมยงัมีอยู่และมีผลต่อกำรด ำเนินกำร แนวทำงดำ้นกำรส่ือสำรระหว่ำงวฒันธรรม เป็นเป็นหัวใจ
ส ำคญัในกำรใช้เป็นเคร่ืองมือให้ผูบ้ริหำร/พนักงำนไทย-จีนท ำงำนให้เกิดควำมเขำ้ใจและส่งผลในกำร
ด ำเนินงำนในบริบทของบริษทั ทั้งน้ีองคก์ำรสำมำรถใชรู้ปแบบกำรจดักำร เพื่อเร่งให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกนั
ดีระหวำ่งไทย-จีน สำมำรถท ำดว้ยจดักำรคดัสรรพนกังำนท่ีควำมใจในวฒันธรรมและภำษำ เป็นอยูแ่ลว้ หรือ
จดักำรท ำงำนร่วมเป็นทีมในกำรท ำงำนและสังสรรค์ จะสำมำรถเร่งให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกนัและผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีดีไปรวดเร็วเพิ่มข้ึน 
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การจัดการก าไรผ่านรายการคงค้างทีส่่งผลต่อผลการด าเนินงานในระยะยาวของหุ้น IPO 
Accrual-Based Earnings Management and the Long-run Performance 

 
ญำดำ กีรติพงศภ์กัดี1 

 
บทคัดย่อ 

  
ในกำรจดทะเบียนเขำ้ตลำดหลกัทรัพยน์ั้น ผูบ้ริหำรของบริษทัต่ำงๆ มกัจะมีควำมเช่ือว่ำ จะตอ้ง

แต่งตวัก่อนเขำ้ตลำดดว้ยกำรจดักำรก ำไรของบริษทันั้นใหสู้งข้ึน ภำยใตม้ำตรฐำนทำงบญัชีท่ีสำมำรถท ำได ้
แต่กำรแต่งตวัเขำ้ตลำดน้ีสำมำรถส่งผลทั้งในทำงท่ีดีหรือส่งผลเสียต่อบริษทั ซ่ึงจำกผลกำรศึกษำท่ีผำ่นมำมกั
พบวำ่ หำกผูบ้ริหำรใชก้ลยทุธ์ในกำรจดักำรก ำไรแลว้ ในท่ีสุดผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำวก็จะลดลง 

แต่ในอีกแง่มุมหน่ึง กำรจดักำรก ำไรมีส่วนช่วยให้ก ำไรของบริษทัมีเสถียรภำพมำกข้ึน ซ่ึงใน
กำรศึกษำน้ีพบว่ำ ระดบัของกำรจดักำรก ำไรทั้งในปีก่อนออกจ ำหน่ำยหลกัทรัพยแ์ละหลงัออกจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย ์กบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในระยะยำว มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนั สะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ 
ผูบ้ริหำรใชก้ลยุทธ์ในกำรจดักำรก ำไรในทำงท่ีดี สำเหตุท่ีเป็นเช่นน้ี อำจเกิดจำกกำรท่ีผูบ้ริหำรมองเห็นว่ำ 
บริษทัมีโอกำสเติบโตต่อไปในอนำคต จึงท ำใหบ้นัทึกรำยกำรคงคำ้งในงวดบญัชีปัจจุบนัในระดบัท่ีเกินกวำ่
ปกติได ้รวมถึง จำกกำรวดัระดบักำรจดักำรก ำไรดว้ยรำยกำรคงคำ้งเกินปกติน้ี รำยกำรคงคำ้งเกินปกติของ
บริษทัท่ีสูงเกินกวำ่ค่ำคำดหวงั อำจมำจำกกำรเติบโตทำงธุรกิจตำมปกติของบริษทั ท่ีท ำให้บริษทัตอ้งบนัทึก
รำยกำรคงคำ้งเพิ่มข้ึนตำมไปดว้ย 

 
ค าส าคัญ: หุ้นไอพีโอ, กำรจดักำรก ำไร, บริษทัจดทะเบียนเขำ้ใหม่, ผลกำรด ำเนินงำนระยะยำว, รำยกำรคง
คำ้งท่ีข้ึนกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหำร 
 

ABSTRACT 
 

In order to list a company to capital market, many managers believe that they supposed to decorate 
a company profile by improving the earnings at pre-IPO period under the account standard that can be made. 

                                              
1 นกัศึกษำคณะพฒันำกำรเศรษฐกิจ สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
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But this decoration has both positive and negative effect to a company performance. From prior studies 
found that, if manager use earnings management strategy, finally a long-run performance will be decreasing. 

On the other hand, earnings management strategy has a role to increase a stability of company 
earnings. The empirical results show that earnings management level in both pre and post selling an IPO 
and long-run performance of a company have a positive relationship. The reflected that managers use 
earnings management strategy in the good way. The cause of this may came from the manager’s vision that 
company will grow further in the future. So, they decide to record discretionary accruals of this current 
period more than expected amounts. The overall evidence indicates earnings management level 
measurement by using abnormal accruals that more than expected accruals may has a cause from company 
normal growth that also has to make the company to record more of accruals. 

 
Keywords: IPO, Earnings Management, Initial public offering, Long-run Performance, Discretionary 
accruals 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในกำรระดมทุนเพื่อกำรด ำเนินงำนและขยำยธุรกิจในปัจจุบนั มีรูปแบบของกำรระดมทุนได้ใน
หลำกหลำยรูปแบบ เพื่อใหไ้ดเ้งินทุนตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรน ำบริษทัเขำ้จดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพยน์บัเป็นทำงเลือกท่ีส ำคญัของกำรระดมทุนท่ีไดรั้บควำมนิยม โดยจะเห็นไดจ้ำกจ ำนวน
บริษทัท่ีเขำ้มำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยมี์เพิ่มมำกข้ึน ดงัภำพ 1 แสดงจ ำนวนบริษทัท่ีเขำ้มำจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลำดเอม็ เอ ไอ (mai)  ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ จ  ำนวนบริษทัท่ี
เขำ้มำจดทะเบียนมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนในระยะเวลำ 10 ปีท่ีผ่ำนมำ และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมำกข้ึนในอนำคต 
เน่ืองจำกกำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์มีขอ้ดีทั้งต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นหลำยประกำร ส ำหรับขอ้ดี
ต่อบริษทั คือ กำรจดทะเบียนสำมำรถท ำให้บริษทัสำมำรถเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนระยะยำว เพิ่มควำมยืดหยุน่ใน
กำรบริหำรกำรเงิน  
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ภำพ 1 จ ำนวนบริษทัจดทะเบียนใน SET และ mai
ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 – 2559 

ดังนั้ น จึงมีบริษัทจ ำนวนมำกท่ีด ำเนินงำนจนมีผล
ประกอบกำรท่ีเติบโตข้ึน มกัจะน ำบริษทัจดทะเบียน
เขำ้ตลำดหลกัทรัพยเ์พื่อระดมทุนให้บริษทัไดเ้ติบโต
ข้ึน ด้วยกำรสร้ำงระบบบัญชีท่ีดี กำรมีระบบกำร
ควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ และส่ิงส ำคญัท่ีสุด 
คือ กำรเปิดเผยขอ้มูลตำมขอ้ก ำหนดให้ครบถว้น และ
ทนัต่อเวลำ แต่ทั้งน้ี Teoh, Welch and Wong (1998) 
ไดแ้สดงใหเ้ห็นวำ่ มีผูบ้ริหำรของบำงบริษทัท่ีมีควำม 

เช่ือวำ่จะตอ้งแต่งตวัก่อนเขำ้ตลำดดว้ยกำรท ำใหก้ ำไรของบริษทันั้นสูงข้ึน โดยท่ียงัอยูใ่นภำยใตห้ลกักำรทำง
บญัชี แต่กำรแต่งตวัก่อนเขำ้ตลำดน้ีอำจส่งผลดีต่อบริษทัและผลเสียต่อบริษทัก็ได ้และอีกหน่ึงควำมเป็นจริง 
คือ วนั IPO เป็นวนัท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรด ำเนินงำนในสถำนะบริษทัจดทะเบียน ท่ีมีภำระหนำ้ท่ีในกำรท่ี
จะตอ้งสร้ำงควำมมัง่คัง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ในวงกวำ้งข้ึน   

 

ภำพ 2 ผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำวของบริษทั IPO  
ของประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556 

และจำกผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำวของบริษทัท่ี
เสนอขำยหลกัทรัพยต่์อประชำชนในคร้ังแรก (IPO) 
ของประเทศไทยในอดีตแสดงดงัภำพ 2 มีแนวโนม้ท่ี
ลดลง  รวมถึงจำกกำรศึกษำงำนวิจัยก่อนหน้ำ ท่ี
เ ก่ียวข้องกับผลกำรด ำ เ นินงำนของบริษัทหลัง
ออกจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์มีผลกำรศึกษำท่ีหลำกหลำย 
อำทิ กำรศึกษำของ Jo and Kim (2007) พบวำ่ ผลกำร
ด ำเนินงำนในระยะยำวของบริษทัสำมำรถเพิ่มข้ึนได ้

เม่ือบริษทัมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงครบถ้วน เพรำะจะช่วยลดปัญหำควำมไม่สมมำตรของขอ้มูลและลด
ปัญหำกำรจดักำรก ำไรได้ อย่ำงไรก็ตำม ยงัคงมีบำงบริษัทท่ีใช้ช่องทำงในกำรจัดกำรก ำไร (Earnings 
Management) เน่ืองจำกคิดวำ่จะส่งผลให้บริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี แต่ควำมจริงแลว้มีกำรศึกษำท่ีพบว่ำ
กำรจดักำรก ำไรจะส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำว เช่น กำรศึกษำของ Teoh, Welch and Wong 
(1998) และ Ertimur et al. (2016) พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนภำยหลงัจำกท่ีบริษทัออกจ ำหน่ำยหลักทรัพย์
ลดลงในระยะเวลำ 3 ปี ซ่ึงมีสำเหตุส ำคญัมำจำกผูบ้ริหำรใช้กลยุทธ์ในกำรจดักำรก ำไรก่อนออกจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย ์ดงันั้น จึงเป็นท่ีน่ำจะสนใจว่ำ หำกบริษทั IPO มีควำมโปร่งใสในกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดย
กำรสร้ำงระบบบัญชีท่ีดี มีกำรจัดกำรก ำไรในทำงท่ีดี  มีกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีครบถ้วน มีโครงสร้ำง
คณะกรรมกำรท่ีเหมำะสม ซ่ึงสอดคล้องกบัหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นไปได้ว่ำจะท ำให้ผลกำร
ด ำเนินงำนในระยะยำวของบริษทันั้นเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง ช่วยสร้ำงควำมย ัง่ยืนใหก้บับริษทัได ้อีกทั้งยงัเป็น
กำรปกป้องผลประโยชน์ของนกัลงทุนทัว่ไปดว้ย 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษำถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียนภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรัพยใ์นตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  
2. เพื่อศึกษำถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก ำหนดผลกำรด ำเนินงำนภำยหลงักำรเขำ้เป็นบริษทัจดทะเบียน  
3. เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกำรจดักำรก ำไรผ่ำนรำยกำรคงคำ้งและผลกำรด ำเนินงำนใน

ระยะยำวภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์
 

นิยามศัพท์ 
Earnings Management หรือ กำรจดักำรก ำไร ตำมค ำนิยำมของ Healy and Wahlen (1999) กล่ำวว่ำ 

กำรจดักำรก ำไรเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริหำรใชดุ้ลยพินิจในกำรจดัท ำงบกำรเงินและจดัโครงสร้ำงรำยกำรทำงกำรเงิน
เพื่อใหร้ำยงำนทำงกำรเงินนั้น ส่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียของกิจกำรเขำ้ใจผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรผิดไปจำก
ควำมเป็นจริง หรือเพื่อผลประโยชน์ตำมสัญญำท่ีข้ึนกบัตวัเลขทำงบญัชี 

Venture Capital หรือ กิจกำรร่วมลงทุน หมำยถึง กิจกำรท่ีลงทุนในหุ้น (Equity) ของธุรกิจท่ียงัไม่
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์โดยท่ีธุรกิจท่ีเป็นเป้ำหมำย มกัเป็นบริษทัท่ีเร่ิมก่อตั้ง และมีศกัยภำพในกำร
เติบโต 

Benefactor หรือ ผูมี้อุปกำรคุณ หมำยถึง บุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ในลักษณะของกำรช่วยเหลือ
เก้ือกูลกบับริษทัท่ีออกหุน้ เช่น ลูกคำ้ ผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบ พนกังำนของบริษทั หรือกิจกำรท่ีจะเขำ้มำร่วมธุรกิจ 
เป็นตน้ 

Silent Ratio สัดส่วนกำรห้ำมขำยหุ้น จำกท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้ขอ้ก ำหนดว่ำ ผู ้
เขำ้ข่ำย Strategic Shareholders จะถูกห้ำมน ำหุ้นซ่ึงมีจ ำนวนรวมกนั 55% ของทุนช ำระแลว้หลงั IPO ออก
ขำยภำยใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นเร่ิมท ำกำรซ้ือขำย อยำ่งไรก็ตำม หลงัหุ้นซ้ือขำยครบ 1 ปี สำมำรถทยอยขำย
หุน้ไดใ้นอตัรำส่วนไม่เกิน 20% และเม่ือครบก ำหนดทุก 6 เดือน สำมำรถทยอยขำยหุน้ไดอี้ก 20% ของหุน้ท่ี
ถูกหำ้มขำย 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ในกำรวิจยัน้ีใช้ขอ้มูลบริษทัท่ีท ำกำรเสนอขำยหลกัทรัพยต่์อประชำชนในคร้ังแรก (IPO) ในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556 ทั้งน้ี จะศึกษำเฉพำะ
บริษทัท่ีท ำกำรเสนอขำยหุน้สำมญัในทุกกลุ่มอุตสำหกรรม ยกเวน้กลุ่มกำรเงิน ซ่ึงไดจ้  ำนวน 89 บริษทั โดย
หลงัจำกตดัขอ้มูลบริษทัท่ีมีค่ำผดิปกติ (Outlier) จ ำนวน 5 บริษทั จึงเหลือกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 84 บริษทั 
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วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
กำรวิจยัน้ีใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทข้อมูลแบบ Panel Data โดยใช้ข้อมูลทำง

กำรเงินตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2559  ได้แก่ ขอ้มูลงบกำรเงินรำยปี ขอ้มูลอตัรำส่วนทำงกำรเงิน รวมถึง
ขอ้มูลเชิงคุณภำพในหนงัสือช้ีชวนของบริษทัและรำยงำนผลกำรขำยหลกัทรัพย ์ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรศึกษำ
น ำมำจำก 

1) ขอ้มูลงบกำรเงินรำยปีจำกแบบฟอร์ม 56-1 ขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ละรำยงำนผลกำรงำน
ขำยหลักทรัพย์ (แบบ 81-1-IPO) จำกเว๊บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย ์

2)  ข้อ มูลอัตรำ ส่วนทำงกำร เ งินจำกฐำนข้อ มูล  THOMSON REUTERS Datastream และ 
SETSMART 

 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
ในกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนระยะยำว (Long-run Performance) เป็นเวลำ 1 ปี, 2 ปี และ 3 ปี จะ

ค ำนวณจำก 3 มุมมอง ไดแ้ก่ อตัรำส่วนก ำไรต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัลบกบัอตัรำส่วนก ำไรต่อสินทรัพย์
รวมของตลำด (Adjust ROA), อตัรำส่วนก ำไรต่อส่วนของเจำ้ของลบกบัอตัรำส่วนก ำไรต่อสินทรัพยร์วม
ของตลำด (Adjust ROE), กระแสเงินสดจำกด ำเนินงำนหำรดว้ยสินทรัพยร์วม (CFO/TA) แลว้น ำมำศึกษำหำ
ปัจจยัท่ีเป็นตวัก ำหนดผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว โดยใช้วิธีกำรประมำณค่ำแบบ Panel Model ซ่ึงจะได้
เลือกใชว้ธีิกำรประมำณค่ำแบบผลกระทบคงท่ี (Fixed Effect Regression Model) แสดงไดด้งัสมกำรท่ี 1 

 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 
𝑖,𝑡

+ 𝛽2𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑡  +           (1) 
𝛽3𝑉𝐶𝐵𝑎𝑐𝑘𝑒𝑑𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 

𝑖,𝑡
 + 𝛽5𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑒𝑑𝑖,𝑡 

𝛽6𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑖,𝑡  
 

โดยท่ี  Performance i , t  คือ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
Earnings Management i , t   คือ ระดับของกำรจัดกำรก ำไรผ่ำนรำยกำรคงค้ำงเกิน

ปกติ  
-  EM_Preipo คือ ระดับของกำรจัดกำรก ำไรก่อนออกจ ำหน่ำย

หลักทรัพย์ 
-  EM_Listed  คือ ระดับของกำรจัดกำรก ำไรหลังจำกเป็นบริษัทจด

ทะเบียน  
Regulation i    คือ กฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย  
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-  Silent Ratio i คือ  สัดส่วนหุ้นท่ีถูกก ำหนดห้ำมขำยเทียบกับหุ้นท่ีช ำระ
แล้ว  

-  Benefactor i  คือ  สัดส่วนกำรจัดสรรหุ้นให้กับผู ้มี อุปกำรคุณ  
VC i    คือ กำรสนับสนุนทำงกำรเงินของกิจกำรร่วมลงทุน  
Corporate Governance i , t  คือ กำรก ำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วย  

-  Board Size i , t   คือ ขนำดของคณะกรรมกำรบริษัท  
-  Board Ind i , t   คือ สัดส่วนของคณะกรรมอิสระ  
-  Disclosure i , t   คือ ควำมถ่ีของกำรเปิดเผยข้อมูล  

Control Variable i , t   คือ ตัวแปรควบคุม ประกอบด้วย  
-  Proceed i   คือ ลอกำริทึมของมูลค่ำกำรระดมทุนจำกกำร

ออกจ ำหน่ำย  
-  Age i , t    คือ อำยุของบริษัท  
-  PBV Ratio i , t   คือ กำรเติบโตของมูลค่ำหลักทรัพย์  
-  Year i   คือ ปี ท่ีเสนอขำยหลักทรัพย์ 
-  Market i    คือ ตลำดท่ีเข้ำจดทะเบียน  
-  Industry i    คือ กลุ่มอุตสำหกรรม  

จำกแบบจ ำลองดงักล่ำว ไดมี้รำยละเอียดและให้สมมติฐำนของตวัแปรอิสระแต่ละตวัไวด้งัน้ี กำร
จดักำรก ำไร (EM) ในกำรวดัระดบัของกำรจดักำรก ำไรจะพิจำรณำจำกรำยกำรคงคำ้งเกินปกติ โดยจำก
กำรศึกษำของ Liao and Huang (2015) พบว่ำรำยกำรคงคำ้งเกินปกติกบัผลกำรด ำเนินงำนหลงัพน้ช่วงห้ำม
ขำยหุน้มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงตรงขำ้ม ในขณะท่ี Gunny (2010) ท่ีพบวำ่เม่ือผูบ้ริหำรท่ีใชก้ำรจดักำรก ำไร
ผ่ำนกำรสร้ำงรำยกำรทำงธุรกิจท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ซ่ึงวดัด้วย ROA เพิ่มสูงข้ึน ผูว้ิจยัจึง
ตั้งสมมติฐำนของกำรจดักำรก ำไรมีควำมสัมพนัธ์ในทั้งสองทิศทำงกบัผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำว 

โดยในกำรประมำณค่ำรำยกำรคงคำ้งภำยใตดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร (Discretionary Accruals: DA)  
ท่ีใช้เป็นตวัแทนของรำยกำรคงค้ำงเกินปกติ (Abnormal Accruals) หรือระดับของกำรจดักำรก ำไรน้ี จะ
ค ำนวณจำกตัวแบบของ Dechow, Sloan and Sweeney (1995) ท่ีปรับปรุงมำจำก Modified Jones Model 
(1991) ดว้ยกำรจดักลุ่มบริษทัท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกนั แลว้น ำมำท ำกำรวิเครำะห์ภำคตดัขวำง (Cross-
Sectional Analysis) โดยใช้วิธีก ำลังสองน้อยท่ีสุดแบบธรรมดำ (Ordinary Least Square Regression: OLS) 
ตำมแบบจ ำลองดงัสมกำรท่ี 2 

 
 

𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑖,𝑡

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝐴𝑖,𝑡
=  𝛽0

1

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝐴𝑖,𝑡
+ 𝛽1

∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝐴𝑖,𝑡
+ 𝛽2

𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝐴𝑖,𝑡
+ 𝜀𝑖,𝑡      (2) 
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โดย 𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑖,𝑡   แทนรำยกำรคงคำ้งทั้งหมดของบริษทั i ในปีงบประมำณ t, ∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 แทนกำร
เปล่ียนแปลงของรำยไดร้วมของบริษทั i ในปีงบประมำณ t และ t-1, 𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 แทนท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์
ก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำของบริษทั i ในปีงบประมำณ t, 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝐴𝑖,𝑡 แทนสินทรัพยร์วมเฉล่ียของบริษทั i 
ในปีงบประมำณ t และ t-1,  𝛽0 - 𝛽2 แทนค่ำสัมประสิทธ์ิ และ 𝜀𝑖,𝑞,𝑡  แทนค่ำควำมคลำดเคล่ือน (Error Term) 

และน ำค่ำสัมประสิทธ์ิท่ีไดจ้ำกสมกำรท่ี 2 (𝛽0 - 𝛽2) เพื่อค ำนวณรำยกำรคงคำ้งท่ีคำดหวงัของบริษทั 
i ใ น ปี ท่ี  t (𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑖,𝑡 ) แ ล ะ ร ำ ย ก ำ ร ค ง ค้ ำ ง เ กิ น ป ก ติ ข อ ง บ ริ ษั ท  i ใ น ปี ท่ี  t 
(𝐴𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑖,𝑡) ดงัสมกำรท่ี 3 และ 4 ตำมล ำดบั โดยท่ี  ∆𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡 แทนกำรเปล่ียนแปลงลูกหน้ี
ทั้งหมดของปีท่ี t และ t-1 

 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑖,𝑡 =  �̂�0
1

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝐴𝑖,𝑡
 +  �̂�1

∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡− ∆𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝐴𝑖,𝑡
+  �̂�2

𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝐴𝑖,𝑡
             

(3) 
 

𝐴𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑖,𝑡 =  
𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑖,𝑡

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝐴𝑖,𝑡
−  𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑖,𝑡                

(4) 

สัดส่วนหุ้นท่ีถูกก ำหนดห้ำมขำยเม่ือเทียบกบัหุ้นท่ีช ำระแลว้ (Silent Ratio) มีสมมติฐำนท่ีคำดวำ่จะ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกนักับผลกำรด ำเนินงำน ตำมกำรศึกษำของ Arthurs et al. (2009) เน่ืองจำกตลำด
หลักทรัพย์ก ำหนดให้มีข้อก ำหนดห้ำมขำยหุ้นไวน้ั้น ก็เพื่อป้องกันผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุ้นภำยในท่ีเป็น 
Strategic Shareholders ขำยหุ้นทิ้งออกหลกัจำกเขำ้ IPO เพรำะจะส่งผลเสียต่อนกัลงทุนและพนกังำน หำก
บริษทัมีสัดส่วนหุน้ท่ีถูกก ำหนดหำ้มขำยในสัดส่วนท่ีสูงน้ีก็หมำยถึง ผูบ้ริหำรไม่สำมำรถขำยหุน้เป็นเหมือน
แรงจูงใจใหผู้บ้ริหำร ยงัคงตั้งใจรักษำผลกำรด ำเนินงำนต่อไปในอนำคต จึงมองควำมสัมพนัธ์เป็นบวกต่อผล
กำรด ำเนินงำน 

สัดส่วนกำรจดัสรรหุน้ใหก้บัผูมี้อุปกำรคุณ (Benefactor Ratio) เป็นตวัแปรท่ียงัไม่เคยมีกำรศึกษำมำ
ก่อน ซ่ึงผูว้ิจยัให้สมมติฐำนท่ีคำดว่ำจะเป็นไปในทิศทำงเดียวกนักบัผลกำรด ำเนินงำน เพรำะหำกบริษทัมี
กำรจดัสรรใหก้บัผูมี้อุปกำรคุณในกลุ่มท่ีเป็นผูส้นบัสนุนทำงธุรกิจ เช่น ผูจ้ดัหำวตัถุดิบ เจำ้หน้ี ลูกหน้ีกำรคำ้ 
เป็นต้น บุคคลกลุ่มน้ีจึงน่ำจะมีส่วนช่วยจุนเจือบริษทัในทำงกำรค้ำ ส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนดีข้ึนใน
อนำคต 

ขนำดของคณะกรรมกำร (Board Size), สัดส่วนของคณะกรรมอิสระ (Board Independence), ควำมถ่ี
ของกำรเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure Frequency: DL) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัแทนของกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จึง
ตั้งสมมติฐำนวำ่มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนักบัผลกำรด ำเนินงำน โดยควำมถ่ีของกำรเปิดเผยขอ้มูล
จำกกำรศึกษำของ Jo and Kim (2007) แสดงให้เห็นว่ำเม่ือบริษทัมีควำมโปร่งใสจำกควำมถ่ีในกำรเปิดเผย



560 

 

ข้อมูลสูง จะท ำให้ลดปัญหำด้ำนข้อมูลลงน ำไปสู่กำรจัดกำรก ำไรท่ีลดลงและผลกำรด ำเนินงำนหลัง
ออกจ ำหน่ำยท่ีสูงกว่ำโดยเปรียบเทียบ ในขณะท่ีกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินของกิจกำรร่วมลงทุน (Venture 
Capital-Backed) มีสมมติฐำนท่ีมีควำมสัมพนัธ์กับผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำวในทิศทำงตรงข้ำมตำม
กำรศึกษำของ Liao and Huang (2015) นอกจำกน้ี อำยุของบริษทั (AGE)  มีสมมติฐำนวำ่มีควำมสัมพนัธ์ใน
ทิศทำงเดียวกนักบัผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำว เน่ืองจำกอำยุของบริษทัสำมำรถบ่งบอกถึงประสบกำรณ์
ในกำรด ำเนินงำนท่ีดีและควำมมัน่คงของบริษทัได ้ในส่วนของกำรเติบโตของมูลค่ำหลกัทรัพย ์(Price to 
Book) มีสมมติฐำนว่ำมีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนักบัผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำว เป็นตวัแทนกำร
เติบโตของมูลค่ำหลักทรัพย์ เน่ืองจำกยิ่งบริษัทมีสัดส่วนรำคำต่อมูลค่ำทำงบัญชีสูงบ่งช้ีว่ำนักลงทุน
คำดกำรณ์วำ่บริษทัจะสำมำรถเติบโตไดอี้กมำก  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1) ผลกำรวเิครำะห์กำรศึกษำผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำวภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรัพย  ์
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีวดัดว้ย Adjust ROA หลงัเสนอขำยหลกัทรัพย ์สำเหตุท่ีใช้ค่ำ Adjust ก็เพื่อลด

ปัญหำของบริษทัท่ีเสนอขำยไม่พร้อมกนั ส่งผลใหภ้ำวะเศรษฐกิจแตกต่ำงกนั จึงเป็นท่ีมำของกำรน ำค่ำเฉล่ีย
ของ ROA ของทั้งตลำดโดยแยกเป็น ROA ของ SET และ mai มำลบออกจำกค่ำ ROA ของแต่ละบริษทั ซ่ึง
จำกกำรศึกษำพบวำ่ค่ำ Adjust ROA มีค่ำเฉล่ียท่ีลดลงเร่ือยๆ แต่หำกพิจำรณำแยกเป็น ตลำด SET และ mai 
พบว่ำ บริษทัท่ีจดทะเบียนใน SET มีผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำวท่ีดีกว่ำบริษทัท่ีจดทะเบียนใน mai ซ่ึง
กลุ่มบริษทัท่ีจดทะเบียน mai น้ีเองท่ีท ำให้ค่ำเฉล่ียของ Adjust ROA ในภำพรวมลดลง และเม่ือพิจำรณำผล
กำรด ำเนินงำนท่ีวดัดว้ย Adjust ROE ก็ไดผ้ลท่ีสอดคลอ้งกนักบั Adjust ROA ซ่ึงมีสำเหตุหลกัมำจำก Adjust 
ROE ของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน mai ท่ีลดลง และผลกำรด ำเนินงำนอีกตวัท่ีน ำมำศึกษำ คือ กระแสเงินสด
จำกกิจกรรมด ำเนินงำนหำรดว้ยสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (CFO/TA) มีค่ำเฉล่ียท่ีไม่เปล่ียนแปลงมำกนกัในแต่ละปี
หลงัจำกจดทะเบียน 

2) ผลกำรวิ เครำะห์ระดับกำรจัดกำรก ำไร (Earnings Management)  
ผลกำรวิจัยพบว่ำค่ำเฉล่ียของระดับกำรจัดกำรก ำไรยงัคงมีค่ำเป็นบวกแม้บริษัทจะเสนอขำย

หลักทรัพย์แล้ว แสดงว่ำ บริษทัไม่ได้กำรจดักำรก ำไรเพียงแค่ในปีก่อนเสนอขำยหลักทรัพย์ แต่ยงัยืด
ระยะเวลำไปจนถึงภำยหลงักำรเขำ้เป็นบริษทัจดทะเบียนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ Roosenboom, 
Goot and Mertens (2003) ท่ีพบว่ำผูบ้ริหำรใช้กำรจัดกำรก ำไรในปี IPO ไม่ใช่ปีก่อนออก IPO และพบ
ควำมสัมพนัธ์ของระดบัของกำรจดักำรก ำไรในปี IPO กบัรำคำหลกัทรัพย ์3 ปีหลงัจำกเป็นบริษทัจดเบียนใน
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Yipo Yipo+1 Yipo+2 Yipo+3

ADJUST ROA

SET 6.93% 7.92% 5.53% 6.22%

MAI 3.59% 1.93% 0.86% -1.18%

-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%

10.00%

Yipo Yipo+1 Yipo+2 Yipo+3

ADJUST ROE

SET 5.78% 6.12% 1.79% 4.38%

MAI 2.94% 1.58% -1.12% -5.53%

-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%

10.00%

ทิศทำงตรงขำ้ม จำก 2 เหตุผลดงักล่ำว กำรศึกษำน้ีจึงตรวจสอบระดบัของกำรจดักำรก ำไรทั้งก่อนและหลงั
กำรเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 
สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

 
บริษัทท่ีเข้ำจดทะเบียนในตลำด  SET มีผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำวไม่เปล่ียนแปลงมำกนัก 

ในขณะบริษทัท่ีเขำ้จดทะเบียนในตลำด mai โดยเฉล่ียแลว้ มีผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำวท่ีลดลง แสดงดงั
ภำพ 3 
 
 ภำพ 3 กรำฟค่ำเฉล่ียของ Adjust ROA และ Adjust ROE แยกตลำด SET และ mai  

ในกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดภำยหลงักำรเสนอขำย ไดผ้ลกำรวิจยั
ดงัน้ี 
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ตำรำงท่ี 1 ผลกำรทดสอบหำปัจจยัท่ีเป็นตวัก ำหนดผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำวของบริษทั 

หมำยเหต:ุ  *** คือ นยัส ำคญัท่ี 0.01, ** คือ นยัส ำคญัท่ี 0.05, * คือ นยัส ำคญัท่ี 0.10 

 
ผลกำรศึกษำจำกตำรำงท่ี  1 บ่ง ช้ีว่ำระดับกำรจัดกำรก ำไรก่อนออกจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ 

(EM_PREIPO) และระดับกำรจัดกำรก ำไรหลังเป็นบริษัทจดทะเบียน (EM_LISTED) ส่งผลต่อผลกำร
ด ำเนินงำนระยะยำวอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติในทิศทำงเดียวกนั และเพื่อยืนยนัผลพร้อมทั้งเพื่อศึกษำตำม
วตัถุประสงค ์ควำมสัมพนัธ์ของกำรจดักำรก ำไรท่ีมีต่อผลกำรด ำเนินงำน ผูว้ิจยัจึงด ำเนินกำรเปล่ียนตวัแปร
กำรจัดกำรก ำไรก่อนออกจ ำหน่ำย (EM_PREIPO) และกำรจัดกำรก ำไรหลังเป็นบริษัทจดทะเบียน 
(EM_LISTED) ให้อยู่ในรูปของตวัแปรหุ่น (Dummy Variables) โดยก ำหนดให้เท่ำกบั 1 หำกบริษทัมีกำร
จดักำรก ำไรหรือมีระดบัรำยกำรคงคำ้งเกินปกติมำกกวำ่ 0 (EM_PREIPO และ EM_LISTED มีค่ำมำกกวำ่ 0) 
และเท่ำกบั 0 หำกไม่มีกำรจดักำรก ำไรหรือมีระดับรำยกำรคงคำ้งเกินปกติต ่ำกว่ำ 0 (EM_PREIPO และ 
EM_LISTED มีค่ำนอ้ยกวำ่ 0) ไดผ้ลกำรศึกษำดงัตำรำงท่ี 2 

 
 
 
 

Independent Variable 
Dependent Variable 

Adjust ROA Adjust ROE CFO/TA 
  Coefficient  Prob. Coefficient  Prob. Coefficient  Prob. 
EM_PREIPO 0.0746 * 0.0765 0.1111 * 0.1357 0.1444  0.1146 
EM_LISTED 0.1926 *** 0.0001 0.3690 *** 0.0000 0.0000 ** 0.0463 
SILENTRATIO 0.0392 *** 0.0080 0.0248  0.3414 0.0000  0.6461 
VC -0.0708 *** 0.0006 -0.1322 *** 0.0003 0.0120  0.5977 
BENEFACTOR 0.0017 * 0.0996 0.0036 ** 0.0453 0.0110 *** 0.002 
BOARDSIZE -0.0059  0.1141 -0.0045  0.4971 0.1713 *** 0.0007 
BOARDIND 0.0436  0.5576 -0.0091  0.9449 0.8077  0.2593 
DISCLOSURE -0.0019 *** 0.0000 -0.0030 ** 0.0001 0.0000  0.4121 
PROCEED 0.0090  0.2241 0.0096  0.4666 0.0261  0.2239 
AGE -0.0005  0.3886 -0.0013  0.2269 0.3566 *** 0.0056 
PBV_RATIO 0.0035 *** 0.0032 0.0059  0.0044 0.0019 *** 0.0053 
Year and Industry Fixed Effect Include 
Adjusted R-squared 0.2940 0.2116 0.3800 
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ตำรำงท่ี 2 ผลกำรทดสอบหำควำมสัมพนัธ์ของกำรจดักำรก ำไรท่ีมีต่อผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำว 
  
  

Dependent Variable 
Adjust ROA Adjust ROE CFO/TA 

  Coefficient  Prob. Coefficient  Prob. Coefficient  Prob. 
D_EMPREIPO 0.0278 ** 0.0244 0.0455 ** 0.0373 0.0035  0.8145 
D_EMLISTED 0.0368 *** 0.0013 0.0726 *** 0.0004 -0.1302 *** 0.0000 

SILENTRATIO 0.0353 ** 0.0179 0.0170  0.5171 0.0931 *** 0.0000 
VC -0.0743 *** 0.0003 -0.1385 *** 0.0002 -0.0375  0.1301 
BENEFACTOR 0.0017 * 0.0993 0.0037 ** 0.0470 0.0031 ** 0.0141 
BOARDSIZE -0.0052  0.1662 -0.0033  0.6193 -0.0063  0.1682 
BOARDIND 0.0484  0.5183 0.0012  0.9929 -0.0503  0.5789 
DISCLOSURE -0.0020 *** 0.0000 -0.0032 ** 0.0000 -0.0016 *** 0.0022 
PROCEED 0.0085  0.2579 0.0083  0.5298 0.0196 ** 0.0307 
AGE -0.0005  0.4192 -0.0013  0.2382 -0.0007  0.3888 
PBV_RATIO 0.0037 *** 0.0018 0.0064 *** 0.0023 0.0027 *** 0.0581 

Year and Industry Fixed Effect  Include 

Adjusted R-squared 0.2838 0.2005 0.3710 

หมำยเหตุ:  *** คือ นยัส ำคญัท่ี 0.01, ** คือ นยัส ำคญัท่ี 0.05, * คือ นยัส ำคญัท่ี 0.10 

 
จำกผลกำรศึกษำทั้ง 2 ตำรำงบ่งช้ีวำ่กำรจดักำรก ำไรส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนระยะยำวในทิศทำง

เดียวกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ โดยผูว้ิจยัคำดว่ำระดบักำรจดักำรก ำไรในระดบัท่ีสูงน้ีเป็นผลมำจำกกำร
เติบโตทำงธุรกิจตำมปกติท่ีท ำให้บริษทัตอ้งบนัทึกรำยกำรคงคำ้งเพิ่มข้ึนตำมไปด้วย เพื่อศึกษำถึงเหตุผล
ขำ้งตน้ จึงไดท้  ำกำรแบ่งกำรจดักำรก ำไรก่อนออกจ ำหน่ำยหลกัทรัพยอ์อกเป็นควอร์ไทล์ (Quartile) โดยกลุ่ม 
Q1 เป็นบริษทัท่ีมีกำรจดักำรก ำไรต ่ำท่ีสุด และกลุ่ม Q4 เป็นบริษทัท่ีมีระดบัของกำรจดักำรก ำไรในระดบัสูง
ท่ีสุด โดยจำกตำรำงท่ี 3 จะเห็นไดว้ำ่ กลุ่ม Q4 จะมีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยในระดบัท่ีสูงและ
สูงกวำ่บริษทัในกลุ่ม Q1 ในทุกปี ยกเวน้เพียงแค่ปีหลงัออกจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์(Yipo+1) ท่ีมีค่ำต ่ำกวำ่เพียง
เล็กนอ้ย 
 
ตำรำงท่ี 3 อตัรำกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำย (Sales Growth) ของบริษทัท่ีอยูใ่น Quartile 1 และ 4 

Quartile  Yipo-1  Yipo  Yipo+1  Yipo+2  Yipo+3 

Q1 25.94% 18.80% 17.62% 7.65% 6.63% 
Q4 57.58% 59.72% 16.96% 11.17% 11.77% 
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สรุปผลการวจัิย 
 

1) ผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำวของบริษทัท่ีออกจ ำหน่ำยหลกัทรัพยภ์ำยหลงักำรเป็นบริษทัจด
ทะเบียน ส ำหรับบริษทัท่ีเขำ้จดทะเบียนในตลำด SET ผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำวนั้นไม่เปล่ียนแปลงมำก
นกั ขณะท่ีบริษทัท่ีเขำ้จดทะเบียนใน ตลำด mai โดยเฉล่ียแลว้ มีผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำวท่ีลดลง 

2) กำรจดักำรก ำไรของบริษทัในประเทศไทย ไม่ไดมี้เฉพำะก่อนออกจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์แต่รวม
ไปถึงหลงัเป็นบริษทัจดทะเบียนแลว้ แต่อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับประเทศไทย กำรจดักำรก ำไรมีควำมสัมพนัธ์
ในทิศทำงเดียวกนักบัผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำว และกำรจดักำรก ำไรในระดบัสูงเกิดจำกกำรเติบโตทำง
ธุรกิจตำมปกติท่ีส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งบนัทึกรำยกำรคงคำ้งในระดบัท่ีสูงตำมไปดว้ย 

3) กฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งสัดส่วนหุน้ท่ีถูกก ำหนดหำ้มขำยเม่ือเทียบกบัหุ้นท่ีช ำระแลว้ 
และสัดส่วนกำรจดัสรรหุน้ใหก้บัผูมี้อุปกำรคุณ มีส่วนช่วยท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนในระยะยำวนั้นดีข้ึน 

 
  อภิปรายผลการวจัิย 
 

จำกผลกำรศึกษำเร่ืองกำรจดักำรก ำไรและผลกำรด ำเนินงำนของหุ้น IPO สำมำรถอภิปรำยผลได้
ดงัน้ี 

1) กำรจดักำรก ำไรก่อนออกจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์จำกกำรวดัค่ำดว้ยรำยกำรคงคำ้งเกินปกตินั้นมีค่ำ
สัมประสิทธ์ิท่ีเป็นบวกและมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ซ่ึงให้ผลท่ีแตกต่ำงจำกหลำยกำรศึกษำ แต่สอดคลอ้งกบักำร
สรุปควำมของ Armstrong et al. (2015) ท่ีสรุปว่ำ รำยกำรคงคำ้งท่ีเกินปกติในงบกำรเงินนั้นเป็นผลมำจำก
กำรเติบโตท่ีแขง็แกร่งของบริษทัท่ีออกจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์

2) กำรจดักำรก ำไรในช่วงกำรเป็นบริษทัจดทะเบียน จำกกำรประเมิน 6 คร้ัง (ในตำรำงท่ี 1-2) พบวำ่ 
5 ใน 6 คร้ัง มีค่ำสัมประสิทธ์ิท่ีเป็นบวกและมีนยัส ำคญัทำงสถิติกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

3) สัดส่วนหุ้นท่ีถูกก ำหนดห้ำมขำยเทียบกับหุ้นท่ีช ำระแล้ว มีค่ำสัมประสิทธ์ิท่ีเป็นบวกและมี
นยัส ำคญัทำงสถิติสอดคลอ้งกบัสมมติฐำนซ่ึงหมำยควำมวำ่ผูบ้ริหำรเตม็ใจท่ีจะน ำหุน้ของตวัเองเขำ้ไปอยูใ่น
ขอ้ก ำหนดห้ำมขำยสูงเกินกว่ำ 55% ส่ือให้เห็นว่ำว่ำผูบ้ริหำรจะเต็มใจและตั้งใจในกำรบริหำรบริษทัให้
เติบโตต่อไป 

4) สัดส่วนกำรจดัสรรหุ้นให้กบัผูมี้อุปกำรคุณ มีค่ำสัมประสิทธ์ิท่ีเป็นบวกและมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
แสดงวำ่ กำรจดัสรรหุน้ใหก้บัผูมี้อุปกำรคุณนั้นมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

5) กำรสนบัสนุนทำงกำรเงินของกิจกำรร่วมลงทุน มีค่ำสัมประสิทธ์ิท่ีเป็นลบและมีนยัส ำคญัทำง
สถิติ สอดคลอ้งกบัสมมติฐำน เน่ืองจำก VC มกัมีเป้ำหมำยเร่ืองระยะเวลำกำรถือครองหุ้นท่ีชดัเจน เช่น ไม่
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เกิน 5 ปี หรือจนกว่ำจะส้ินสุดอำยุกองทุน เป็นตน้ ดงันั้น เม่ือบริษทัเขำ้จดทะเบียนไปแล้ว และไม่มี VC 
สนบัสนุนดำ้นกำรลงทุนเหมือนก่อน IPO ก็เป็นไปไดว้ำ่ ผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำวนั้นลดลง 

6) ขนำดของคณะกรรมกำรบริษทั และสัดส่วนของคณะกรรมอิสระไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ บ่งช้ีวำ่ 
ขนำดและสัดส่วนของกรรมกำรอิสระไม่ส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำวของบริษทั 

7) ควำมถ่ีของกำรเปิดเผยขอ้มูล มีค่ำสัมประสิทธ์ิท่ีเป็นลบและมีนัยส ำคญัทำงสถิติ ขดัแยง้กับ
สมมติฐำนท่ีวำ่ หำกบริษทัมีควำมถ่ีของกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีสูง จะส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนท่ีดีในระยะยำว  

8) อำยุของบริษทั จำกกำรประเมิน 6 คร้ัง (ในตำรำงท่ี 1-2) พบวำ่ 5 ใน 6 คร้ัง อำยุของบริษทัไม่มี
นยัส ำคญัทำงสถิติ ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเลือกท่ีจะสรุปวำ่อำยขุองบริษทัไม่ส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนในระยะยำว 

9) กำรเติบโตของมูลค่ำหลกัทรัพย ์ค่ำสัมประสิทธ์ิท่ีเป็นบวกและมีนัยส ำคญัทำงสถิติต่อผลกำร
ด ำเนินงำนในระยะยำวทั้งจำก 3 มุมมอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐำน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. กำรศึกษำในคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลหลกัทรัพยท่ี์เสนอขำยต่อสำธำรณะเป็นคร้ังแรก เพียงแค่ใน พ.ศ. 
2551 - พ.ศ. 2556 ดงันั้น ควรขยำยผลกำรศึกษำโดยเพิ่มกลุ่มตวัอยำ่งมำกข้ึน  

2. กำรวดัระดบักำรจดักำรก ำไรแค่มุมมองเดียว คือ กำรจดักำรก ำไรผ่ำนรำยกำรคงคำ้งเกินปกติ 
ดงันั้น ในกำรศึกษำคร้ังต่อไป ควรใชข้ยำยมุมมองกำรจดักำรก ำไร เพื่อเปรียบผลกำรศึกษำวำ่สอดคลอ้งหรือ
แตกต่ำงกบักำรศึกษำในคร้ังน้ี 
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การวเิคราะห์ต้นทุนต่อหัวในการผลติบัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ 
The Analysis of Cost per Person of Graduating Student at Faculty of Business Administration 

  
ชฎำพร ฑีฆำอุตมำกร1 
วรินทร กงัวำนทิพย์2 

 
บทคัดย่อ 

 
           กำรวิจยัน้ีได้จดัท ำข้ึนเพื่อศึกษำต้นทุนต่อหัวในกำรผลิตบณัฑิตคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง แยกตำมสำขำวิชำ ตำมหลกัสูตรปริญญำบริหำรธุรกิจบณัฑิตและหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  ซ่ึงมี
โครงสร้ำงหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 8 สำขำวิชำ โดยด ำเนินกำรศึกษำเฉพำะบณัฑิตท่ีส ำเร็จในปีกำรศึกษำ  พ.ศ. 
2558 เท่ำนั้น รำยจ่ำยจริงท่ีน ำมำวเิครำะห์ ประกอบดว้ยจ ำนวนเงินตน้ทุนท่ีเป็นรำยจ่ำยของคณะบริหำรธุรกิจ
และมหำวทิยำลยัโดยตรง รวมทั้งรำยจ่ำยส่วนกลำงของหน่วยงำนสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอน  กำรค ำนวณ
ปริมำณงำนสอนของคณะบริหำรธุรกิจ  มหำวทิยำลยัรำมค ำแหงไดค้  ำนวณเฉพำะรำยวิชำท่ีคณะฯ เปิดสอน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.  2558 เท่ำนั้น กำรวเิครำะห์ตน้ทุนต่อหวับณัฑิตใชจ้  ำนวนบณัฑิตเฉพำะนกัศึกษำภำค
ปกติ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 

กำรศึกษำคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในกำรรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบบนัทึกขอ้มูลค่ำใชจ่้ำยทำงตรงของ
งบบุคลำกร  งบด ำเนินกำร งบอุดหนุน โดยรวบรวมจำกแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใชค้่ำร้อยละ 
(Percentage) และค่ำเฉล่ีย (Mean)  เน่ืองจำกนกัศึกษำของคณะบริหำรธุรกิจในแต่ละภำคเรียนมีจ ำนวนไม่
เท่ำกนั จึงจ ำเป็นตอ้งค ำนวณสัดส่วนค่ำร้อยละและน ำมำหำค่ำเฉล่ียเพื่อใหไ้ดป้ริมำณบณัฑิตท่ีจะน ำมำใชใ้น
กำรค ำนวณตน้ทุนต่อหวัในกำรผลิตบณัฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำกคณะบริหำรธุรกิจ  มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

ผลกำรวิจยัพบว่ำตน้ทุนในกำรผลิตบณัฑิตต่อหัวแยกตำมสำขำวิชำของคณะบริหำรธุรกิจ มีดงัน้ี  
สำขำวิชำกำรจดักำร  32,363.35 บำท  กำรเงินกำรธนำคำร  29,299.50 บำท  กำรตลำด 26,308.35 บำท กำร
บัญชี  15,872.62 บำท กำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์ 43,006.26 บำท อุตสำหกรรมกำรบริกำร  
31,727.70 บำท กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์24,009.13 บำท  ธุรกิจระหว่ำงประเทศ  36,162.27 บำท กำร
ประกันภยั  10,053.41 บำท กำรท่องเท่ียว  42,462.43 บำทและสำขำวิชำกำรบญัชี (รหัส 55 เป็นต้นไป)  
40,001.77 บำท จำกผลกำรวิจยัพบว่ำสำขำกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพนัธ์มีตน้ทุนกำรผลิตบณัฑิตสูง
ท่ีสุด  สำขำท่ีมีตน้ทุนกำรผลิตต ่ำสุด คือ กำรประกนัภยั  

                                              
1 รองศำสตรำจำรย ์ภำควิชำกำรบญัชี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
2 นกัวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ระดบั 6 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
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ค าส าคัญ : กำรวเิครำะห์ตน้ทุน, ตน้ทุนต่อหวั, คณะบริหำรธุรกิจ 
 
  ABSTRACT 
 

The research articulates cost analysis in producing each single graduate in the class of 2015 of the 
Faculty of Business Administration at Ramkhamhaeng University. The objective was to study the cost per 
person throughout Bachelor of Business Administration and Bachelor of Accounting Program, in which 
their course structures consist of eight majors. Costs calculated comprise of the direct expenses from faculty 
and the university as well as common expenses of educational support units. Regarding the calculation of 
teachings, only courses opened in the year 2015 will be taken into accounts. Also, the calculation of 
graduates includes both central and regional campuses. Secondary data are incorporated through percentile 
and mean to gather information such as direct costs of staff, operating statements, and subsidies because the 
numbers of students in each semester are not constant. Therefore, Percentile and Mean allow researcher to 
the access of the average number of graduates used in subsequent calculations.  
The result shows that costs in producing graduates per person in different majors of the Faculty are the 
followings: Management (32,363.35 THB), Finance and Banking (29,299.50 THB), Marketing (26,308.35 
THB), Accounting (15,872.62 THB) Advertising and Public Relations (43,006.26 THB), Business Service 
Management (31,727.70 THB), Human Resources Management (24,009.13 THB), International Business 
(36,162.27 THB), Insurance (10,053.41 THB) and Tourism (42,462.43 THB). Accounting graduates whose 
student ID started with 55 cost 40,569.97 THB. It is apparent that Advertising and Public Relations students 
are the most expensive, whereas Insurance students are least expensive ones.  
Keywords: Cost analysis, Cost per unit, Faculty of Business Administration 
 

บทน า 
 

ภำครัฐบำลหรือเอกชนจะตอ้งมีขอ้มูลต่ำงๆ เพื่อน ำไปใช้ในกำรวำงแผน ควบคุมและตดัสินใจ   
ขอ้มูลทำงกำรบญัชีเป็นพื้นฐำนท่ีใช้ส ำหรับกำรบริหำรงำนดำ้นต่ำงๆ ในองค์กรไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนท่ี
แสวงหำผลก ำไรหรือไม่ก็ตำม กำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีท่ีเป็นไปอยำ่งรวดเร็วควบคู่ไปกบัภำวกำรณ์
แข่งขนัทัว่โลกทวีควำมรุนแรงมำกข้ึน นับเป็นแรงผลกัดนัท่ีท ำให้องค์กรต่ำงๆ พยำยำมหำแนวทำงท่ีจะ
สร้ำงควำมแตกต่ำงไม่ให้ผูอ่ื้นสำมำรถเลียนแบบได ้ควำมส ำเร็จภำยใตส้ภำพกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงน้ีจ ำเป็น
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อย่ำงยิ่งท่ีองค์กรจะต้องมีระบบกำรบริหำรต้นทุนท่ีมีประสิทธิภำพเพรำะจะช่วยให้องค์กรรักษำควำม
ไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัไวไ้ด ้ทั้งยงัช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้อีกดว้ย กำรด ำเนินงำนภำยใตแ้ผนปฏิรูประบบ
บริหำรภำครัฐ  เน้นเป้ำหมำยให้มีกำรบริหำรงำนแบบมุ่งเนน้ผลงำน (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) โดย
กำรกระจำยควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรกำรเงินให้หน่วยงำนมีควำมอิสระและคล่องตวัในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรเพื่อผลิตผลงำนตำมพนัธกิจ เป้ำหมำยและวตัถุประสงคอ์ยำ่งมีประสิทธิภำพ ดงันั้น หน่วยงำนจึง
จ ำเป็นตอ้งมีขอ้มูลทำงบญัชีท่ีสมบูรณ์เพียงพอต่อกำรวิเครำะห์และประเมินฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน
ทำงกำรเงิน รวมทั้งมีตน้ทุนผลผลิตและบริกำร เพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรขอจดัสรรงบประมำณตำมมำตรำ 21 
แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก ำหนดให้ส่วน
รำชกำรจดัท ำบญัชีตน้ทุนในงำนบริกำรสำธำรณะแต่ละประเภทข้ึนตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกรมบญัชีกลำงก ำหนด 
ซ่ึงสถำบนัอุดมศึกษำในฐำนะส่วนรำชกำรหน่ึงจึงมีหนำ้ท่ีในกำรจดัท ำรำยงำนบญัชีตน้ทุนดงักล่ำวเช่นกนั 

ปัจจุบนักำรค ำนวณตน้ทุนของส่วนรำชกำร เพื่อให้กำรบริหำรของหน่วยงำนภำครัฐเป็นไปอยำ่งมี
ประสิทธิภำพนั้น ถูกก ำหนดตำมพระรำชกฤษฎีกำดงักล่ำว ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจดัท ำบญัชีตน้ทุนในงำน
บริหำรสำธำรณะแต่ละประเภทข้ึนตำมหลกัเกณฑ์และวิธีท่ีกรมบญัชีกลำงก ำหนด และรำยงำนผลกำร
ค ำนวณรำยจ่ำยต่อหน่วย นอกจำกน้ี คณะรัฐมนตรีไดใ้ห้ควำมเห็นชอบและอนุมติัหลกักำรและแนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรเงินเพื่อกำรอุดมศึกษำ เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2547 ยงัไดใ้ช้กลไกทำงกำรเงินเป็นเคร่ืองมือในกำร
ปรับประสิทธิภำพกำรจดักำรศึกษำ รวมทั้งกำรด ำเนินนโยบำยกำรผลิตก ำลงัคนให้สอดคล้องกับควำม
ตอ้งกำรของสังคม โดยกำรลดกำรสนองทุนผำ่นดำ้นอุปทำนหรือสถำบนักำรศึกษำ (Supply Side Financing) 
มำเป็นกำรเพิ่มกำรสนองทุนผ่ำนด้ำนอุปสงค์หรือผู ้เรียน (Demand Side Financing) ให้มำกข้ึน ท ำให้
สถำบนักำรศึกษำจ ำเป็นต้องพฒันำระบบบัญชีในปัจจุบนัให้เป็นระบบบัญชีต้นทุนท่ีสำมำรถรำยงำน
ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วย (Unit Cost) ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในกำรจดัสรรงบประมำณลักษณะเงินอุดหนุนต่อไปได้ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ มีนโยบำยสนบัสนุนให้สถำบนัอุดมศึกษำปรับระบบบญัชีไปเป็น
ระบบงบประมำณ พสัดุ กำรเงินและบญัชีกองทุนเกณฑ์พึงรับ  – พึงจ่ำย ลักษณะ 3 มิติ (กองแผนงำน, 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  2558)  ท่ีอิงฐำนกิจกรรม (Activity Base Costing)  ซ่ึงค ำนวณจำกงบประมำณ
รวมทั้งท่ีไดรั้บจดัสรรและเงินรำยได ้สำมำรถรำยงำนตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตตำมกิจกรรม และแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนได้ รวมทั้งเป็นระบบบญัชีท่ีเป็นไปตำมหลกักำรบญัชีสำกลส ำหรับสถำบนัอุดมศึกษำ ตน้แบบ
ระบบดงักล่ำวใช้หลกักำรบริหำรในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ และครบวงจร มีกำรควบคุมภำยในท่ีดี
และมีกำรเช่ือมโยงต่อเน่ืองตั้งแต่ระบบงบประมำณ พสัดุ กำรเงิน บญัชี (บญัชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึง
จ่ำย และบญัชีตน้ทุน) และตรวจสอบประเมินผลใหเ้ป็นระบบเดียวกนั (Integrated System) 
  มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง เป็นสถำบนักำรศึกษำแบบตลำดวิชำท่ีจดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 2514 จำกสำเหตุ
ปัญหำกำรขำดแคลนท่ีเรียนในระดบัอุดมศึกษำของประเทศไทย เพรำะมหำวทิยำลยัต่ำงๆ มีสถำนท่ีเรียนจ ำกดั 
ไม่สำมำรถรับผูท่ี้จะเขำ้ศึกษำต่อในระดบัอุดมศึกษำไดท้ั้งหมด เน่ืองจำกมีผูท่ี้จบกำรศึกษำในระดบัมธัยมศึกษำ
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แลว้ไม่มีโอกำสไดศึ้กษำต่อ ดงันั้นรัฐจึงจ ำเป็นตอ้งจดัตั้งมหำวทิยำลยัรำมค ำแหงข้ึนโดยเปิดโอกำสใหบุ้คคล
ท่ีประสงค์จะเขำ้เรียนต่อในมหำวิทยำลยัไดเ้ขำ้รับกำรศึกษำอย่ำงทัว่ถึงเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐำนะแก่ผูป้ระกอบ
อำชีพ และขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ พฒันำคุณภำพของประชำชนทัว่ไป เปิดรับสมคัรนกัศึกษำโดยไม่จ  ำกดั
จ ำนวนและไม่มีกำรสอบคดัเลือก มีกำรจดักำรเรียนกำรสอนแต่ไม่บงัคบัให้มำเขำ้ชั้นเรียน   มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหงมีหน่วยงำนในระดบัคณะส ำนกัและสถำบนั  ซ่ึงมีหนำ้ท่ีด ำเนินกำรจดักำรศึกษำและให้บริกำรดำ้น
บริหำรและวิชำกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ  คณะและสถาบันที่จัดการเรียนการสอน ไดแ้ก่ คณะนิติศำสตร์ คณะ
บริหำรธุรกิจ คณะมนุษยศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรส่ือสำรมวลชน คณะศิลปกรรมศำสตร์ คณะพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์
บณัฑิตวทิยำลยั สถำบนักำรศึกษำนำนำชำติ และสถำบนัวทิยำศำสตร์สุขภำพ (มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง, 2557) 

คณะบริหำรธุรกิจเป็นส่วนงำนหน่ึงในมหำวิทยำลยัรำมค ำแหงท่ีมีผูส้มคัรเขำ้ศึกษำเป็นจ ำนวนมำก  
โดยมุ่งผลิตบณัฑิตให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม สร้ำงก ำลงัคนท่ีสนองควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน โดยมี
ภำรกิจหลกั 4 ประกำร   ไดแ้ก่ กำรผลิตบณัฑิต กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือกำรวิจยั กำรบริกำรวิชำกำร และ
กำรท ำนุบ ำรุงส่งเสริมวฒันธรรม     ภำรกิจทั้งหมดของคณะและมหำวิทยำลยัฯ ท่ีถือวำ่ส ำคญัท่ีสุด คือ กำร
ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภำพ ซ่ึงแต่ละปีรัฐบำลและมหำวิทยำลยั ฯ ตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเพื่อผลิต
บณัฑิตเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งส่วนท่ีเป็นงบด ำเนินกำร ไดแ้ก่  เงินเดือน  ค่ำจำ้งประจ ำ  ค่ำจำ้ง
ชัว่ครำว  ค่ำตอบแทนค่ำใช้สอยและวสัดุ  ค่ำสำธำรณูปโภค    เงินอุดหนุน และรำยจ่ำยอ่ืน ทั้งในส่วนของ
งบประมำณแผน่ดินและงบประมำณเงินรำยได ้ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษำ เร่ือง กำรวเิครำะห์ตน้ทุนต่อ
หวัในกำรผลิตบณัฑิตคณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง    เพื่อน ำไปใชใ้นกำรวำงแผน ควบคุม และ
ตดัสินใจ ใหเ้กิดกำรบริหำรงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพต่อไป   

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษำตน้ทุนต่อหวัในกำรผลิตบณัฑิตคณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง   
 
ขอบเขตการวจัิย 
         กำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหัวในกำรผลิตบณัฑิตคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ด ำเนิน
กำรศึกษำเฉพำะบณัฑิตท่ีส ำเร็จในปีกำรศึกษำ  พ.ศ. 2558 เท่ำนั้น เน่ืองจำกเป็นปีแรกท่ีมีบณัฑิตส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ในปี 2555 และมีกำรแยกหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตออกจำกบริหำรธุรกิจ
บณัฑิต   รำยจ่ำยจริงท่ีน ำมำวเิครำะห์ ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นรำยจ่ำยของคณะบริหำรธุรกิจและมหำวทิยำลยั
โดยตรง  รวมทั้งรำยจ่ำยส่วนกลำงของหน่วยงำนสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอน  
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ข้อตกลงเบื้องต้น  
1. กำรค ำนวณปริมำณงำนสอนของคณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง ค ำนวณเฉพำะ

รำยวชิำท่ีคณะฯ เปิดสอนในปีกำรศึกษำ  2558 เท่ำนั้น 
2. กำรวิเครำะห์ตน้ทุนต่อหวับณัฑิต ค ำนวณจำกรำยจ่ำยจริงของคณะฯ  ท่ีจดักำรเรียนกำรสอนและ

หน่วยงำนสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  
3. จ ำนวนบณัฑิต นบัเฉพำะนกัศึกษำภำคปกติเท่ำนั้น เน่ืองจำกมหำวิทยำลยัรำมค ำแหงเป็นตลำด

วชิำรับนกัศึกษำภำคปกติโดยไม่ตอ้งสอบคดัเลือกและไม่จ  ำกดัจ ำนวนนกัศึกษำ 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
แนวคิดการค านวณต้นทุน 

กำรค ำนวณตน้ทุนให้เช่ือถือไดน้ั้นจะตอ้งมีกำรก ำหนดวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำบญัชีตน้ทุนให้
ชดัเจนแลว้จึงท ำกำรค ำนวณเพื่อให้ไดต้น้ทุนท่ีถูกตอ้ง  สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนควบคุม 
ตดัสินใจไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  รวมถึงกำรวดัผลกำรปฏิบติังำนของกิจกรรม หน่วยงำน หรือโครงกำรต่ำง 
ๆ รวมทั้งผูบ้ริหำรและผูป้ฏิบติังำนในหน่วยงำนหรือโครงกำรนั้นๆ  กรณีตน้ทุนผลผลิตของส่วนรำชกำร 
ควรจะแยกตำมส่วนงำนจึงจะเหมำะสมและท ำให้ไดข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน
และเพื่อให้ไดต้น้ทุนต่อหน่วยผลผลิตต่อไป ตวัเลขค่ำใช้จ่ำยท่ีน ำมำค ำนวณตน้ทุนจะเป็นตวัเลขค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจริงตำมเกณฑ์คงคำ้งในรอบระยะเวลำบญัชี  ไม่วำ่จะเป็นค่ำใช้จ่ำยจำกเงินแหล่งใดก็ตำม 
อำจเป็นค่ำใชจ่้ำยจำกเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ รวมถึงค่ำเส่ือมรำคำ ซ่ึงถือเป็นตน้ทุนกำรใช้
สินทรัพยถ์ำวรท่ีมีกำรบนัทึกอย่ำงเป็นระบบตลอดอำยุกำรใช้งำน ดงันั้น ส่วนรำชกำรจะตอ้งมีกำรบนัทึก
บญัชีตำมเกณฑ์คงคำ้งก่อน แลว้จึงน ำตวัเลขค่ำใชจ่้ำยจำกกำรบนัทึกบญัชีมำใชใ้นกำรค ำนวณตน้ทุนผลผลิต 
นอกจำกนั้นในกำรจดัท ำบญัชีตน้ทุนยงัเป็นกำรค ำนวณระหว่ำงตน้ทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม โดย
เช่ือมโยงตน้ทุนของส่วนงำนยอ่ยภำยในหน่วยงำนหรือศูนยต์น้ทุนเขำ้กบักิจกรรมและผลผลิตของหน่วยงำน 
(กรมบญัชีกลำง, 2548)  ซ่ึงแนวคิดกำรค ำนวณต้นทุนน้ี ส่วนรำชกำรทุกกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้ง
สถำนศึกษำท่ีเป็นนิติบุคคล ไดน้ ำไปใชใ้นกำรค ำนวณตน้ทุนผลผลิตและรำยงำนผลในแต่ละปีงบประมำณ 
นบัแต่ปี 2548 เป็นตน้มำถึงปัจจุบนัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชกฤษฎีกำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรบริหำร
กิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 21 วรรค 2 
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ต้นทุนผลผลติในเชิงบริหาร 
 ตน้ทุนผลผลิตมีบทบำทต่อกำรบริหำรกิจกำรทุกประเภทไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนในภำครัฐหรือ
เอกชน เพรำะสำมำรถน ำไปใช้ในกำรวำงแผนควบคุมและตดัสินใจในกำรบริหำร โดยเฉพำะหน่วยงำน
รำชกำร ตน้ทุนผลผลิตมีประโยชน์หลำยประกำร (กรมบญัชีกลำง, 2559) ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหำรสำมำรถน ำขอ้มูลตน้ทุนมำพิจำรณำประกอบกำรตดัสินใจวำ่หน่วยงำนภำยใต ้
สังกดัตน้ทุนท่ีใช้ไปในกำรด ำเนินงำนเท่ำใด มีผลผลิตจำกกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจอย่ำงไร เหมำะสมกบั
ตน้ทุนทรัพยำกรท่ีใชไ้ปหรือไม่โดยแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปฏิบติังำนท่ีแทจ้ริงจำกทุก
แหล่งของเงิน ทั้งเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ เช่น คณะบริหำรธุรกิจมีขอ้มูลตน้ทุนผลผลิตตำม
แนวทำงของกรมบัญชีกลำงในปีงบประมำณ 2558 ส่วนท่ีเป็นค่ำใช้จ่ำยของงบด ำเนินกำรแยกเป็นงบ
บุคลำกร 17,234,680 บำท  งบด ำเนินงำน 146,339 บำทและเงินอุดหนุน 27,413,900.70 บำท โดยมีนกัศึกษำ
ในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 41,369 คน และภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 39,686 คน 
ซ่ึงผูบ้ริหำรไดท้รำบถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและทรำบวำ่จ ำนวนผลผลิตนกัศึกษำมีจ ำนวนลดลงจำกปี 2557 ดงันั้น 
ในปีงบประมำณ 2559 คณะบริหำรธุรกิจจะไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณต ่ำลงไปเน่ืองจำกจ ำนวนนกัศึกษำ
ลดลง ดงันั้นผูบ้ริหำรตอ้งหำแนวทำงจดัหำรำยไดจ้ำกเงินนอกงบประมำณหรือตอ้งหำวิธีกำรป้องกนัไม่ให้
นกัศึกษำมีจ ำนวนต ่ำลงไปจำกเดิมอีก 

2. ผูบ้ริหำรสำมำรถน ำขอ้มูลมำพิจำรณำวดัประสิทธิภำพ ประสิทธิผล กำรท ำงำนโดยมีหลกักำรวำ่ 
กิจกรรมเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดตน้ทุน ดงันั้น กิจกรรมใดท่ีไม่สอดคลอ้งหรือไม่จ  ำเป็นก็ให้ลดหรือยกเลิก 
และไปลงทุนเพิ่มในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รต่อไป เช่น กำรเรียนกำรสอนเป็นกิจกรรมหลกัของ
มหำวิทยำลยั ผูบ้ริหำรตอ้งมุ่งเน้นกำรใชเ้งินงบประมำณในกำรผลิตบณัฑิตให้มีคุณภำพมำกท่ีสุด กิจกรรม
บำงอยำ่งท่ีไม่จ  ำเป็น เช่น กำรรับนอ้งใหม่ก็ใหย้กเลิกไปเพื่อไม่ใหเ้กิดตน้ทุนในส่วนน้ีได ้

3. ผูบ้ริหำรสำมำรถน ำขอ้มูลตน้ทุนผลผลิตต่อหน่วยเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ในภำพรวม ช่วยในกำรวิเครำะห์วำ่ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรด ำเนินงำนสมดุลกบัทรัพยำกรท่ีใชไ้ปหรือไม่ 
เพื่อน ำไปสู่เป้ำหมำยในกำรลดตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตขององคก์ร เช่น ตน้ทุนต่อหน่วยในกำรผลิตบณัฑิต
ภำควิชำกำรโฆษณำและประชำสัมพนัธ์ เท่ำกบั 43,006.26 บำทซ่ึงมีตน้ทุนต่อหน่วยสูงท่ีสุด เม่ือผูบ้ริหำร
วิเครำะห์เห็นว่ำบณัฑิตท่ีส ำเร็จในภำควิชำน้ีมีจ  ำนวนน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัภำควิชำอ่ืน จึงตอ้งด ำเนินกำร
บริหำรจดักำรใหมี้บณัฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในภำควชิำน้ีมำกข้ึนเพื่อใหต้น้ทุนต่อหน่วยลดลงในปีต่อ ๆ ไป 

4. ผูบ้ริหำรสำมำรถน ำขอ้มูลมำใช้เป็นฐำนในกำรเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณตน้ทุนผลผลิตของ
หน่วยงำนในปีต่อๆ ไปซ่ึงในกำรพิจำรณำวำ่กำรด ำเนินงำนใดๆ จะมีประสิทธิภำพหรือไม่นั้น จ ำเป็นตอ้งมี
กำรพิจำรณำในเชิงเปรียบเทียบโดยตอ้งมีขอ้มูลพื้นฐำนของตน้ทุนผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงขององคก์รมำเปรียบ 
เทียบกบัเป้ำหมำยหรืองบประมำณทีตั้งไว ้เช่น ในปี 2558 งบประมำณจดัสรรไว ้140 ลำ้นบำท ตน้ทุนเกิดข้ึน
จริง 130 ลำ้นบำท แต่สำมำรถผลิตบณัฑิตไดต้ำมเป้ำหมำย แสดงวำ่เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร 
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การค านวณต้นทุนผลผลติ (Output Costing)  

ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนเป็นระบบท่ีให้ควำมส ำคญักบัผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ 
(Outcome) จำกกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยเช่ือมโยงกบังบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร จะแสดงให้
เห็นถึงขอ้ตกลงกำรใช้ทรัพยำกรระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกบัส ำนักงบประมำณ ว่ำผลผลิตหรือบริกำร 
(Output) จะมีจ ำนวนเท่ำใด จะก่อให้เกิดผลลพัธ์ (Outcome) อย่ำงไร ภำยใตง้บประมำณท่ีไดรั้บในแต่ละปี 
ปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสุดในกำรด ำเนินกำรค ำนวณตน้ทุนผลผลิต คือ ตอ้งค ำนวณให้ใกลเ้คียงควำมเป็นจริงมำก
ท่ีสุด โดยหน่วยงำนจะตอ้งปรับเปล่ียนระบบบญัชีเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) เป็นระบบเกณฑ์พึงรับพึงจ่ำย 
(Accrual Basis) (กรมบญัชีกลำง, 2549) โดยทัว่ไปในกำรผลิตสินคำ้หรือบริกำรหน่วยท่ีท ำกำรผลิตจะตอ้ง
ก ำหนดได้ว่ำผลผลิตแต่ละหน่วยจะตอ้งผ่ำนกระบวนกำรหรือด ำเนินกิจกรรมอย่ำงไรบำ้งนั้น คือ ในกำร
ค ำนวณตน้ทุนผลผลิตนั้น วิธีท่ีนิยมโดยทัว่ไป คือ กำรคิดต้นทุนฐำนกิจกรรม (Activity Based Costing : 
ABC) (กรมบญัชีกลำง, 2551) ระบบน้ีจะเน้นกำรบริหำรตน้ทุน โดยแบ่งกำรด ำเนินขององค์กรออกเป็น
กิจกรรมต่ำง ๆ จะช่วยใหท้รำบวำ่กำรด ำเนินงำนขององคก์ร ประกอบดว้ยกิจกรรมอะไรบำ้ง เอำท่ีตอ้งใชไ้ป
ในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งผลท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกรรมนั้น ขั้นตอนของระบบ ABC จึงประกอบไปดว้ย
กำรก ำหนดกิจกรรมกำรคิดตน้ทุนกิจกรรม และ กำรวดัผลกำรปฏิบติังำน (ทั้งในรูปของเวลำและคุณภำพ) 
เปรียบเทียบวิธีกำรคิดตน้ทุนผลผลิตตำมระบบตน้ทุนเดิมกบัระบบตน้ทุนฐำนกิจกรรมส่วนท่ีเหมือนกนั คือ 
วิธีกำรค ำนวณตน้ทุนวตัถุดิบทำงตรงและค่ำแรงทำงตรงเขำ้เป็นตน้ทุนผลผลิตโดยตรง และใชก้ำรปันส่วน
ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตและวิธีกำรปันส่วนในแต่ละขั้นตอน แนวคิดระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิม จะรวมค่ำใชจ่้ำย
กำรผลิตซ่ึงเกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ เขำ้แผนกหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นขั้นแรก แลว้ปันส่วนตน้ทุนของ
แผนกนั้นเขำ้ไปในตวัผลิตภณัฑ์เป็นขั้นท่ี 2 แนวคิดระบบบญัชีตน้ทุนฐำนผลิตภณัฑ์ จะรวมค่ำใช้จ่ำยกำร
ผลิตเขำ้ไปในกิจกรรมเป็นขั้นแรกแลว้ค ำนวณตน้ทุนของกิจกรรมเขำ้ในตวัของผลิตภณัฑเ์ป็นขั้นต่อไป 

ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน (Performance Based Budgeting : PBB) เป็นกำรเปล่ียน
แนวคิดจำกกำรจดัท ำงบประมำณแบบเก่ำท่ีเนน้เร่ืองกำรควบคุมทรัพยำกรท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน มำเป็นกำร
จดัท ำงบประมำณท่ีครบวงจร ตั้งแต่กำรวำงแผนทีเน้นผลผลิต (Outputs) ผลลพัธ์ (Outcomes) และมีกำร
วดัผลกำรด ำเนินงำน  (Performance Measures) ท่ีชัดเจน โดยมีหลักส ำคัญ 2 ประกำร (ชัยสิทธ์ิ  เฉลิมมี
ประเสริฐ, 2546) คือ 

1. ผูบ้ริหำรมีอิสระมำกข้ึนในกำรบริหำรกำรเงิน ควบคู่ไปกบัควำมรับผดิชอบในผลส ำเร็จของงำน 
2. รัฐหรือประชำชนไดรั้บประโยชน์จำกควำมคุม้ค่ำในกำรใชจ่้ำยจำกหน่วยงำนของรัฐ 
จำกปัญหำระบบงบประมำณในอดีตท่ีผูบ้ริหำรไม่มีอิสระในกำรบริหำรงบประมำณ ด้วยกฏ

ข้อบังคับต่ำงๆ รัฐบำลได้เปล่ียนเป็นกำรให้อิสระมำกข้ึนและลดกระบวนกำรท ำงำนให้น้อยลง โดย
งบประมำณท่ีได้รับจะมีลกัษณะเป็นเงินยอดรวม  ในระยะแรกจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ งบบุคลำกร งบ
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ด ำเนินงำน และงบลงทุน โดยไม่แสดงหมวดรำยจ่ำย บำงส่วนรำชกำรอำจมีงบเงินอุดหนุนเพิ่มมำอีกส่วน
หน่ึง ซ่ึงผูบ้ริหำรสำมำรถก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรใชจ่้ำยไดเ้อง ภำยใตข้อ้ตกลงระหวำ่งส ำนกังบประมำณกบั
ส่วนรำชกำร ควำมเป็นอิสระท่ีผูบ้ริหำรไดรั้บน้ีจะควบคู่ไปกบัควำมรับผิดชอบ และหำกสำมำรถบริหำร
งบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยดั คุม้ค่ำ หำกมีเงินงบประมำณเหลือ ก็สำมำรถน ำงบท่ีเหลือ
สะสมไวเ้พื่อใช้ในหน่วยงำนต่อไปโดยไม่ต้องส่งคืนคลังเหมือนเช่นท่ีผ่ำนมำ อีกปัญหำในอดีตกำรใช้
งบประมำณแบบเดิมท่ีเนน้เร่ืองกำรควบคุมทรัพยำกร โดยส่วนรำชกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยมุ่งเน้นเพียง
กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมงบประมำณท่ีได้รับ แต่ในระบบใหม่จะมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์ท่ี
ประชำชนได้รับ โดยมีกำรก ำหนด ผลผลิต ผลลพัธ์ ท่ีสำมำรถช้ีแจงต่อสำธำรณะได ้ ก่อนจะเปล่ียนกำร
จดัท ำงบประมำณไปสู่ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน ส ำนกังบประมำณไดก้ ำหนดให้ส่วนรำชกำร
ปรับปรุงขีดควำมสำมำรถ  ในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินให้มีมำตรฐำน 7 ประกำร (7 Hurdles) คือ 
วำงแผนงบประมำณ  กำรค ำนวณตน้ทุนผลผลิต จดัระบบกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง  กำรควบคุมงบประมำณ  กำร
รำยงำนทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรสินทรัพยแ์ละกำรตรวจสอบภำยใน (ส ำนกังบประมำณ
, 2547) 
 
ต้นทุนรวมของหน่วยงาน 

กำรค ำนวณตน้ทุนรวมของหน่วยงำน  เพื่อน ำมำวิเครำะห์ตน้ทุนต่อหัวในกำรผลิตบณัฑิตคณะ
บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง ตำมแนวคิดในกำรค ำนวณตน้ทุนผลผลิตของกรมบญัชีกลำง จึงตอ้ง
ใชข้อ้มูลตน้ทุนในกำรค ำนวณแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่ำใชจ่้ำยของงบด ำเนินกำร และค่ำเส่ือมรำคำ 
           1.  ค่าใช้จ่ายของงบด าเนินการ  ประกอบด้วย  งบบุคลำกร  ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย  วัสดุ  ค่ำ
สำธำรณูปโภค เงินอุดหนุนทัว่ไปและรำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่ใช่งบลงทุน  โดยจ ำแนกออกเป็นตน้ทุนทำงตรงและ
ตน้ทุนทำงออ้ม 

ต้นทุนทางตรง (Direct Cost ) คือ ตน้ทุนของหน่วยงำนท่ีสำมำรถระบุจ ำนวนหน่วย 
ผลผลิตเป็นเป้ำหมำยท่ีชดัเจนขององคก์รได ้ซ่ึงมีไดท้ั้งสองแหล่งทุน คือ 

1. ค่ำใชจ่้ำยจำกแหล่งเงินงบประมำณแผน่ดินท่ีมหำวทิยำลยัไดรั้บจดัสรรจำกรัฐ ซ่ึง 
เป็นค่ำใชจ่้ำยในกิจกรรมหลกัท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินกำร ไดแ้ก่ ค่ำใช้จ่ำยงบด ำเนินกำร
ของคณะ เป็นตน้ทุนทำงตรงในกำรผลิตบณัฑิต  ค่ำใช้จ่ำยงบด ำเนินกำรและอุดหนุนวิจยัของสถำบนัวิจยั
เฉพำะทำงต่ำง ๆ ถือเป็นตน้ทุนทำงตรงในกำรวิจยัของสถำบนัวิจยัเฉพำะทำงนั้น ๆ ค่ำใชจ่้ำยงบด ำเนินกำร
ของคณะท่ีบริกำรวิชำกำร ถือเป็นตน้ทุนทำงตรงในกำรบริกำรวชิำกำรของคณะ ค่ำใชจ่้ำยงบด ำเนินกำรของ
คณะท่ีท ำหน้ำ ท่ีส่ง เสริมด้ำนท ำนุบ ำ รุงศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นต้นทุนทำงตรงในกำรท ำนุบ ำ รุง
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ศิลปวฒันธรรม  ค่ำใชจ่้ำยงบอุดหนุนวิจยัของคณะและหน่วยงำนอ่ืน ๆ เป็นตน้ทุนทำงตรงในกำรวิจยัของ
คณะและหน่วยงำนอ่ืน ๆ 

2. ค่ำใชจ่้ำยจำกแหล่งเงินรำยไดท่ี้หน่วยงำนจดัหำเพิ่มเติม ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยทำงตรง 
ในกิจกรรมท่ีทุกหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในขอบข่ำยภำรกิจของมหำวทิยำลยั โดย 
ท่ีหน่วยงำนไดจ้  ำแนกค่ำใชจ่้ำยและเกิดผลผลิตตำมแผนงำนหรือภำรกิจ ไวช้ดัเจนแลว้ 

ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) คือ ตน้ทุนของหน่วยงำนสนบัสนุนใชใ้นกิจกรรม 
ต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงผลผลิตซ่ึงอำจมีควำมสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลผลิต หรืออำจไม่มีควำมสัมพนัธ์โดยตรงกบั
ผลผลิตของคณะบริหำรธุรกิจก็ได ้ซ่ึงมีไดท้ั้งสองแหล่งทุน คือ ค่ำใชจ่้ำยจำกแหล่งเงินงบประมำณแผน่ดินท่ี
มหำวิทยำลยัได้รับจดัสรรจำกรัฐ และค่ำใช้จ่ำยจำกแหล่งเงินรำยไดท่ี้คณะจดัหำเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ค่ำใช้จ่ำย
งบด ำเนินกำรของส ำนกังำนต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ส ำนกังำนอธิกำรบดี ส ำนกัวิทยบริกำร ส ำนกัหอสมุด ซ่ึงให้กำร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำน ค่ำใช้จ่ำยงบด ำเนินกำรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน หรือส ำนกัวิทยบริกำรซ่ึงให้กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของทุกคณะ ค่ำใชจ่้ำยงบด ำเนินกำรของ
สถำบนัวจิยัและพฒันำ ซ่ึงก ำหนดใหมี้หนำ้ท่ีในกำรสนบัสนุนทุกหน่วยงำนท่ีท ำวจิยั  

2. ค่าเส่ือมราคา เป็นค่ำใช้จ่ำยประจ ำปีท่ีคณะบริหำรธุรกิจไดล้งทุนไวใ้นสินทรัพยถ์ำวรซ่ึงมีกำร
บนัทึกอยำ่งเป็นระบบตลอดอำยุกำรใชง้ำนและยงัใชป้ระโยชน์จำกกำรลงทุนนั้นโดยมีมูลค่ำเท่ำกบัค่ำเส่ือม
รำคำสินทรัพยป์ระจ ำปีท่ีมีกำรคิดตำมเกณฑข์องกรมบญัชีกลำง (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2549) 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อัจฉรา กลิ่นจันทร์ (2552)  ได้ศึกษำตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบูรณ์
ประจ ำปีงบประมำณ 2552 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) เพื่อก ำหนดฐำนขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรค ำนวณตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลิต  2) เพื่อไดต้น้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบูรณ์   3) เพื่อใหไ้ดแ้นวทำงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนปี 2553 ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำคณะท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตสูงสุดคือคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรมีต้นทุนต่อหน่วยเท่ำกับ 40,270.27 บำท(จำกต้นทุนรวม 25,501,953.06  บำท) 
รองลงมำคือคณะครุศำสตร์คิดเป็นตน้ทุนต่อหน่วยเท่ำกบั 39,663.81  บำท(จำกตน้ทุนรวม 24,098,937.34 
บำท)คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีต้นทุนต่อหน่วยเท่ำกับ 30,066.60 บำท(จำกต้นทุนรวม 
33,033,566.86 บำท) คณะวิทยำกำรจัดกำรมีต้นทุนต่อหน่วยเท่ำกับ 19,348.47 บำท (จำกต้นทุนรวม 
31,766,900.87 บำท)และคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ำกบั 17,612.24 บำท (จำก
ตน้ทุนรวม 44,454,871.18 บำท)  จำกกำรวิจยัพบวำ่ตน้ทุนต่อหน่วยของกำรผลิตบณัฑิต ของคณะวิทยำกำร
จดักำรและมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จะมีตน้ทุนต ่ำกวำ่อีก  3 คณะเน่ืองจำกคณะวิทยำกำรจดักำร และ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เป็นคณะท่ีมีสอนในวิชำพื้นฐำน ซ่ึงมหำวิทยำลยัยงัไม่ไดแ้ยกในกำรค ำนวณ
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จ ำนวน เ งิน ท่ีนัก ศึกษำลงทะ เ บี ยน เ รี ยนวิช ำพื้ นฐำนและต้น ทุน ท่ี สู งกว่ ำคณะ อ่ืนๆ  คือคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรเน่ืองจำกมีค่ำ FTES ต ่ำแต่ตน้ทุนกำรด ำเนินงำนยงัมีสัดส่วนเท่ำกบัคณะอ่ืนๆ  ตน้ทุน
ของงำนวิจยัหลงักำรปันส่วนในปีงบประมำณ 2552 เป็นจ ำนวนเงิน 35,517,244.68 บำท จ ำนวนงำนวิจยัอยู่
ทั้งส้ินจ ำนวน 73 เร่ือง ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนต่อหน่วยของงำนวิจยัเท่ำกบั 486,537.60 บำทต่อเร่ือง  ตน้ทุนดำ้น
กำรบริกำรวิชำกำรหลงักำรปันส่วนในปีงบประมำณ 2552 เป็นจ ำนวนเงิน 20,922,044.50 บำท มีจ ำนวน
กิจกรรมทั้งส้ิน 43 โครงกำร และคิดเป็นตน้ทุนต่อหน่วยเท่ำกบั 486,559.17 บำทต่อโครงกำรตน้ทุนต่อ
หน่วยกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมในปีงบประมำณ 2552 หลงักำรปันส่วนจ ำนวน 12,145,515.52 บำท มี
จ ำนวนโครงกำรทั้งส้ิน 23 โครงกำรคิดเป็นตน้ทุนต่อหน่วยเท่ำกบั  528,065.89  บำทต่อโครงกำร 

หน่ึงฤทัย  บุญตวย (2552) ได้ศึกษำเร่ือง กำรวิเครำะห์ตน้ทุนต่อหน่วยของกำรผลิตบณัฑิตระดบั
ปริญญำตรีคณะผลิตกรรมกำรเกษตร มหำวิทยำลยัแม่โจ ้ โดยอำศยัระบบตน้ทุนกิจกรรม พบวำ่ ตน้ทุนต่อ
หวันกัศึกษำเต็มเวลำเฉล่ียต่อปีของคณะผลิตกรรมกำรเกษตรแยกตำมวิชำ ดงัน้ี ภำควชิำเทคโนโลยทีำงสัตว ์
ตน้ทุนต่อหัว 47,561.25 บำท ภำควิชำพืชไร่ ตน้ทุนต่อหัว 47,476.22 บำท ภำควิชำพืชสวน ตน้ทุนต่อหัว 
43,486.29 บำท ภำควชิำทรัพยำกรดิน ต้นทุนต่อหัว 61,468.60 บำท ภำควิชำอำรักขำพืช ต้นทุนต่อหัว 
29,253.46 บำท ภำควิชำส่งเสริมกำรเกษตร ตน้ทุนต่อหวั 30,661.48 บำท ตน้ทุนต่อหน่วย กำรผลิตบณัฑิต
เฉล่ียต่อปีทั้งคณะ ผลิตกรรมกำรเกษตรมีตน้ทุนเท่ำกบั 43,317.89 บำท   

 มลฤดี บ ารุงชู (2554) ท ำกำรคน้ควำ้อิสระ เร่ือง กำรวิเครำะห์ตน้ทุนต่อหน่วยบริกำร โรงพยำบำล
บนันังสตำ จงัหวดัยะลำ มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์ตน้ทุนต่อหน่วยบริกำรของโรงพยำบำลบนันงัสตำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2554 โดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง ตั้ งแต่ 1 ตุลำคม 2553 ถึง 30 กันยำยน 2554 จำก
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิโดยกำรรวบรวมขอ้มูลจำกหน่วยงำน ต่ำงๆ ในโรงพยำบำลทั้ง 26 หน่วยงำน จ ำแนก
ออกเป็น 2 ศูนยต์น้ทุนหลกั และ 4 หน่วยตน้ทุน โดยศูนยต์น้ทุนสนบัสนุนหน่วยงำนท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได ้
จะกระจำยต้นทุนมำยงัศูนย์ต้นทุนหลัก กระจำยทุนโดยใช้วิธีสมกำรซิมัลเทนิอัส เม่ือน ำต้นทุนของ
หน่วยงำนในศูนยต์น้ทุนหลกัหำรดว้ยปริมำณคร้ังกำรใชบ้ริกำรผูป่้วยของแต่ละหน่วยงำนในหน่วยน้ีก็จะได้
ตน้ทุนต่อหน่วยบริกำรผลกำรวิจยัพบว่ำ ตน้ทุนค่ำแรง : ตน้ทุนค่ำวสัดุ : ตน้ทุนค่ำลงทุน เท่ำกบั 63.18 : 
30.49 : 6.33 โดยมีตน้ทุนพื้นฐำน และตน้ทุนค่ำรักษำพยำบำลเท่ำกบั 84.17 และ 15.83 ตำมล ำดบั ตน้ทุนต่อ
หน่วยบริกำรสูงสุด ไดแ้ก่ งำนห้องคลอดเท่ำกบั 6,572.01 บำท เป็นตน้ทุนพื้นฐำน 6,398.80 บำท ตน้ทุนค่ำ
รักษำพยำบำล 173.20 บำท และ ตน้ทุนต่อหน่วยบริกำรต ่ำสุด ไดแ้ก่ งำนผูป่้วยนอก เท่ำกบั 79.49 บำท เป็น
ตน้ทุนพื้นฐำน 78.86 บำท ตน้ทุนค่ำรักษำพยำบำล 0.64 บำท ขอ้มูลท่ีได้จำกกำรวิจยัคร้ังท่ีควรน ำไปใช้
ประกอบในกำรวำงแผนด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองและจดัท ำระบบฐำนขอ้มูลทำงดำ้นกำรเงิน และกำรใช้
ทรัพยำกรของโรงพยำบำลใหมี้ประสิทธิภำพ  
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ระเบียบวธีิวจัิย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 
 ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวิจยั ไดแ้ก่ จ  ำนวนนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ ทั้งส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง และงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2558  กลุ่มตวัอยำ่ง
ท่ีใชใ้นกำรคิดตน้ทุนผลิตบณัฑิตต่อหน่วย คือ จ ำนวนนกัศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในปี 2558 

กำรวิเครำะห์ตน้ทุนต่อหัวในกำรผลิตบณัฑิต คณะบริหำรธุรกิจ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 น้ี ได้
จดัท ำข้ึน เพื่อศึกษำตน้ทุนต่อหัวในกำรผลิตบณัฑิตคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง แยกตำม
สำขำวิชำ ตำมหลกัสูตรปริญญำบริหำรธุรกิจบณัฑิตและหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  ซ่ึงมีโครงสร้ำงหลกัสูตร
คณะบริหำรธุรกิจท่ีเปิดสอน 8 สำขำวชิำ คือ สำขำกำรจดักำร  สำขำกำรเงินและกำรธนำคำร  สำขำกำรตลำด 
สำขำกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพนัธ์  สำขำกำรจดักำรธุรกิจบริกำร  สำขำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ 
สำขำธุรกิจระหวำ่งประเทศและสำขำกำรท่องเท่ียว  ส ำหรับหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตไดว้ิเครำะห์แยกออกจำก
สำขำวชิำกำรบญัชี โดยด ำเนินกำรศึกษำเฉพำะบณัฑิตท่ีส ำเร็จในปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2558 เท่ำนั้น รำยจ่ำยจริงท่ี
น ำมำวิเครำะห์ ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นรำยจ่ำยของคณะบริหำรธุรกิจและมหำวิทยำลยัโดยตรง  รวมทั้ง
รำยจ่ำยส่วนกลำงของหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  กำรค ำนวณปริมำณงำนสอนของคณะ
บริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลยัรำมค ำแหงจะค ำนวณเฉพำะรำยวิชำท่ีคณะฯ เปิดสอนในปีงบประมำณ พ.ศ.  
2558 เท่ำนั้น กำรวิเครำะห์ตน้ทุนต่อหัวบณัฑิตใช้จ  ำนวนบณัฑิตเฉพำะนกัศึกษำภำคปกติ ทั้งในส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค 

 
การรวบรวมข้อมูล 

กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในกำรรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบบนัทึกขอ้มูลค่ำใชจ่้ำยทำงตรง
ของงบด ำเนินกำร ประกอบไปดว้ยงบบุคลำกร งบด ำเนินกำร งบอุดหนุน นอกจำกน้ียงัมีค่ำเส่ือมรำคำซ่ึงเกิด
จำกกำรลงทุนในสินทรัพย ์โดยรวบรวมจำกแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ ระเบียบกำรปฏิติ
งำน เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณค่ำใชจ่้ำยตน้ทุนผลผลิตจำกทฤษฎีและต ำรำวิชำกำรต่ำงๆ  
รวมทั้งคน้ควำ้ขอ้มูลจำกกำรแนะน ำหรืออำ้งถึงเอกสำรหนังสือ งำนวิจยั วำรสำร ส่ิงพิมพต่์ำงๆ และทำง
อินเตอร์เน็ต  ผูว้ิจยัไดว้ำงแผนเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ดว้ยควำมร่วมมือจำกผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  โดยเฉพำะ
ขอ้มูลค่ำใชจ่้ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ของคณะบริหำรธุรกิจท่ีไดม้ำจำกกองแผนงำน มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง งำนแผนและนโยบำย งำนกำรเงินและพสัดุของคณะบริหำรธุรกิจ   
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สถิติในการวจัิย      
  กำรวิจัยคร้ังน้ีใช้ค่ำร้อยละ (Percentage) และค่ำเฉล่ีย  (Mean)  เ น่ืองจำกนักศึกษำของคณะ

บริหำรธุรกิจในแต่ละภำคเรียนมีจ ำนวนไม่เท่ำกนั จึงจ ำเป็นตอ้งค ำนวณสัดส่วนค่ำร้อยละและน ำมำหำ
ค่ำเฉล่ียเพื่อให้ได้ปริมำณบณัฑิตท่ีจะน ำมำใช้ในกำรค ำนวณต้นทุนต่อหัวในกำรผลิตบัณฑิตท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำในแต่ละสำขำของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

กำรศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรค ำนวณตน้ทุนผลผลิตจำกรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณปี 
2558 ของมหำวิทยำลยัรำมค ำแหงจ ำนวนเงินรวม 3,302,138,628.43 บำทประกอบดว้ยเงินในงบประมำณ 
เงินนอกงบประมำณและงบกลำง ไดจ้  ำแนกออกตำมศูนยต์น้ทุน (Cost Center)  จำกนั้นน ำขอ้มูลมำวเิครำะห์
เชิงคุณภำพ โดยใช้หลักเกณฑ์เบ้ืองต้นในกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตตำมแนวทำงของกรมบัญชีกลำง 
กระทรวงกำรคลงั เม่ือท ำกำรแยกตน้ทุนรวมของมหำวิทยำลยั เขำ้สู่คณะ ส ำนกั กอง ศูนย ์(Cost Center) จะ
ไดข้อ้มูลตน้ทุนของแต่ละส่วนงำนท่ีสำมำรถเช่ือมโยงไปสู่ผลผลิต จำกนั้นน ำตน้ทุนของงำนบริกำรหรืองำน
สนับสนุนท่ีมีส่วนร่วมท ำกำรปันส่วนตน้ทุนตำมหลกัตน้ทุนกิจกรรม หลงัจำกปันส่วนตน้ทุนแลว้ คณะ
บริหำรธุรกิจมีตน้ทุนผลผลิตรวมทั้งส้ิน 440,939,077.70 บำท   
  จ ำนวนนกัศึกษำในปีงบประมำณ 2558 ประกอบดว้ยนกัศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในภำค 2 และภำค
ฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2557 และภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2558 ซ่ึงเป็นนกัศึกษำตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 8 
เป็นจ ำนวนไม่เท่ำกัน เน่ืองจำกมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงเป็นตลำดวิชำ ไม่บังคับกำรเข้ำเรียนเต็มเวลำ
เช่นเดียวกบัมหำวิทยำลยัอ่ืน ๆ ดงันั้น จึงตอ้งค ำนวณจ ำนวนนกัศึกษำในปี 2557 และ 2558 โดยใช้ค่ำเฉล่ีย
แยกตำมสำขำวชิำ และจ ำแนกเป็นสัดส่วนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำออกจำกผูท่ี้ยงัไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ซ่ึงผูส้ ำเร็จ
ตอ้งลงทะเบียนเรียนและสอบผ่ำนตำมหลกัสูตรในชั้นปีท่ี 4 แลว้ กำรแบ่งตน้ทุนจึงใช้สัดส่วนของจ ำนวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรของแต่ละสำขำวิชำเทียบกบัจ ำนวนหน่วยกิตสะสมท่ีตอ้งลงทะเบียนเรียนทุก
ชั้นปี ซ่ึงทุกสำขำวิชำมีจ ำนวน 135 หน่วยกิต ยกเวน้หลกัสูตรกำรบญัชี รหัส 55 เป็นตน้ไปมี 133 หน่วยกิต 
จ ำนวนหน่วยกิตสะสมรวมของนักศึกษำตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 ทุกสำขำวิชำรวมจ ำนวน 360 หน่วย 
ยกเวน้ หลกัสูตรกำรบญัชี รหสั 55 เป็นตน้ไปรวมได ้352 หน่วย ดงันั้น กำรค ำนวณตน้ทุนผลผลิตรวมของ
บณัฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในปีงบประมำณ 2558 ค ำนวณได ้ ดงัน้ี 

ตน้ทุนกำรผลิตรวมบณัฑิต ทุกสำขำ ยกเวน้ หลกัสูตรบญัชีรหสั 55 เป็นตน้ไป   
=      135/360 X ตน้ทุนแบ่งสรรตำมสัดส่วนของนกัศึกษำ 

ตน้ทุนกำรผลิตรวมบณัฑิต หลกัสูตรบญัชี รหสั 55 
=      133/352 X ตน้ทุนแบ่งสรรตำมสัดส่วนของนกัศึกษำ 

 กำรค ำนวณตน้ทุนต่อหวัในกำรผลิตบณัฑิตของแต่ละสำขำวชิำ   
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=      ตน้ทุนรวมบณัฑิต / จ  ำนวนบณัฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
 สรุปผลการวจัิย 
 

ผลกำรวิจยัพบว่ำบณัฑิตส ำเร็จกำรศึกษำในปีงบประมำณ 2558 รวม 1,679 คน ตน้ทุนในกำรผลิต
บณัฑิตสำขำวิชำกำรจดักำรมีตน้ทุนรวมสูงท่ีสุด คือ 18,091,113.04 บำท ซ่ึงมีบณัฑิตส ำเร็จกำรศึกษำมำก
ท่ีสุดจ ำนวน 559 คน  รองลงมำเป็นสำขำกำรบญัชี รหัส 55 ข้ึนไป มีตน้ทุนรวม 7,951,714.94 บำท บณัฑิต
จ ำนวน 196 คน สำขำวิชำกำรประกนัภยัมีตน้ทุนต ่ำสุด 30,160.23 บำทซ่ึงมีบณัฑิตเพียง 3 คนเท่ำนั้น  เม่ือ
ค ำนวณตน้ทุนต่อหวัในกำรผลิตบณัฑิตแยกตำมสำขำวิชำของคณะบริหำรธุรกิจ มีดงัน้ี  สำขำวชิำกำรจดักำร  
32,363.35 บำท  กำรเงินกำรธนำคำร  29,299.50 บำท  กำรตลำด 26,308.35 บำท กำรบญัชี  15,872.62 บำท 
กำรโฆษณำและกำรประชำสัมพนัธ์ 43,006.26 บำท อุตสำหกรรมกำรบริกำร  31,727.70 บำท กำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย ์24,009.13 บำท  ธุรกิจระหวำ่งประเทศ  36,162.27 บำท กำรประกนัภยั  10,053.41 บำท กำร
ท่องเท่ียว  42,462.43 บำทและสำขำกำรบญัชี (รหัส 55 เป็นตน้ไป)  40,569.97 บำท จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ
สำขำกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพนัธ์มีตน้ทุนกำรผลิตบณัฑิตสูงท่ีสุด คือ 43,006.26 บำท เหตุท่ีตน้ทุน
สูงท่ีสุดเน่ืองจำกมีจ ำนวนบณัฑิตน้อย ตน้ทุนต่อหน่วยจึงสูง ขณะท่ีสำขำกำรจดักำรซ่ึงมีตน้ทุนรวมสูงท่ี
สุดแต่มีจ ำนวนบณัฑิตมำก ตน้ทุนต่อหัวจึงต ่ำกวำ่  ส่วนสำขำท่ีมีตน้ทุนกำรผลิตต่อหน่วยต ่ำท่ีสุด คือ กำร
ประกนัภยั  10,053.41 บำท เน่ืองจำกไดรั้บกำรแบ่งสรรตน้ทุนรวมนอ้ยตำมจ ำนวนนกัศึกษำตั้งแต่แรกแลว้
และบณัฑิตมีต ่ำท่ีสุดเช่นกนั 
  
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 

1. ผูบ้ริหำรสำมำรถน ำขอ้มูลตน้ทุนต่อหัวในกำรผลิตบณัฑิตของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง ไปใชใ้นควบคุมตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจริงในแต่ละสำขำวชิำไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

2. ผลจำกกำรวิจยัใช้เป็นขอ้มูลประกอบกำรวิเครำะห์  และกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีให้แก่
คณะบริหำรธุรกิจในแต่ละสำขำวชิำต่อไป 

3. ผลจำกกำรวิจยัสำมำรถน ำไปใช้ในกำรประกันคุณภำพของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง 

4. ผลจำกกำรวิจยัสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรตดัสินใจและก ำหนดรำคำค่ำธรรมเนียมกำรเรียนส ำหรับ
โครงกำรพิเศษได ้  
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5. ผูบ้ริหำรสำมำรถน ำขอ้มูลตน้ทุนต่อหัวในกำรผลิตบณัฑิตของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง ไปใชใ้นกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของแต่ละสำขำวชิำไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
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การออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการสอนแบบ RDPDA 
เพ่ือพฒันาทกัษะการสร้างงานกราฟิกเบ้ืองต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 

THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITIES USING RDPDA MODEL 
TO DEVELOP GRAPHICS SKILLS FOR MATTHAYOMSUKSA 1 STUDENTS 

 
ณฐันรี  ข  ำสง่ำ1 

สุทธำภำ โชติประดิษฐ2์ 
 

บทคัดย่อ 
 

 กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA           
ท่ีพฒันำทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้  เพื่อศึกษำกระบวนกำรปฏิบติังำน กำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 ท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA และเพื่อเปรียบเทียบทกัษะกำร
สร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ
กำรสอนแบบ RDPDA กบักำรสอนแบบปกติ กลุ่มตวัอย่ำงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2         
ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนเมืองพทัยำ 2 (เจริญรำษฎร์อุทิศ) จ  ำนวน 2 ห้องเรียน ไดท้  ำกำรสุ่มอยำ่งง่ำยโดย
กำรจบัฉลำก ให้ได้มำซ่ึงกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จ ำนวนห้องละ 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
ประกอบดว้ยแผนกำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยใชรู้ปแบบกำรสอนแบบ RDPDA แบบประเมินกระบวนกำร
ปฏิบติังำน กำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ และแบบประเมินทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ วิเครำะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐำนและกำรทดสอบค่ำที 
 ผลกำรวิจยัพบวำ่ กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA เพื่อพฒันำ
ทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดบั มำกท่ีสุด กระบวนกำรปฏิบติังำน กำร
สร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ อยูใ่นระดบั ดี และผลกำรเปรียบเทียบทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ท่ีสอน
ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA สูงกวำ่กำรสอนแบบปกติ อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคัญ :  (1)  กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA  (2) กระบวนกำร

ปฏิบติังำนกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้  (3)  ทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ 
_____________________ 
1นกัศึกษำปริญญำโท  สำขำวิชำหลกัสูตรและกำรสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลยับูรพำ 
2อำจำรยป์ระจ ำ สำขำวิชำหลกัสูตรและกำรสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลยับูรพำ 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to develop the learning activities using RDPDA model to 
develop graphics skills, to study operation graphics skills as the result of using the RDPDA learning model, 
and to compare the basic graphic design skills of those Matthayomsuksa 1 students who study with the 
learning actives. The samples in the student were 60 Matthayomsuksa 1 students in the semester 2 of the 
academic year 2017 at Pattaya 2 School (Charoenratutid) Banglamung Chon Buri. They were randomly 
assigned into an experimental group and a control group, 30 students in each group. The research instrument 
consisted of  lesson plans using RDPDA instructional model, basic graphic skills assessment form and 
assessment of graphic creation skills. The statistic used for data analysis were, mean, percentage, standard 
deviation and t-test. (Independent) 
 The results of the research were that 10 lesson plans on graphic design using RDPDA concept were 
developed, they were rated as highly appropriate. The students’ graphic skills were rated as high level. The 
posttest scores on graphic design skills of the experimental group were higher than the control group at .05 
level of significance. 
 
Keywords  :  Learning activities using RDPDA model, Operation graphics skills, Develop graphics skills. 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขำ้มำมีบทบำทในกำรด ำเนินชีวิตของมนุษยม์ำกข้ึน จึงตอ้งมีกำรพฒันำ
บุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนกำรท ำงำน สอดคล้องกบักำร
พฒันำบุคลำกรในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะต้องมีทกัษะต่ำงๆ โดยเฉพำะทกัษะกำรส่ือสำรและทกัษะกำรใช้
คอมพิวเตอร์ ผ่ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อนัจะน ำไปสู่กำรปฏิบติังำนได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ รู้เท่ำทนั 
หลำกหลำย และมีวฒันธรรม (ไพฑูรย ์ สินลำรัตน์, 2559, หนำ้ 30 – 31,56 – 57) ส่งผลให้กำรจดักำรศึกษำ
ตอ้งมุ่งเน้นพฒันำเยำวชนให้มีพื้นฐำนเบ้ืองตน้ในกำรใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อพฒันำให้กำ้วสู่สังคม
กำรท ำงำน และพฒันำประเทศอยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ ำเป็นตอ้งมีกำรผลิตบุคคลให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรและบริบท
ของสังคมให้มีประสิทธิภำพ ทกัษะด้ำนต่ำงๆจึงมีควำมส ำคัญ ซ่ึงรวมถึงทกัษะด้ำนคอมพิวเตอร์และ
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เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ท ำให้เกิดแนวทำงในกำรจดักำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ข้ึน จนไดช่ื้อ
วำ่ เป็นเสำหลกัทำงกำรศึกษำ ประกอบไปดว้ยกำรเรียนรู้ 4 แบบ ไดแ้ก่ กำรเรียนรู้เพื่อรู้ กำรเรียนรู้เพื่อปฏิบติั
ได้ กำรเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกัน  และกำรเรียนรู้เพื่อชีวิต (อดุลย์ วงัศรีคูณ, 2557, หน้ำ 4-5) จะเห็นได้ว่ำ
จุดมุ่งหมำยของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีมีควำมสอดคล้องกับ เสำหลักทำง
กำรศึกษำ ท่ีช่วยพฒันำให้ผูเ้รียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทกัษะพื้นฐำนในกำรท ำงำนท่ีจ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีวิต และรู้เท่ำทนักำรเปล่ียนแปลง สำมำรถน ำควำมรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีมำประยุกตใ์ช้ในกำรท ำงำน
อย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มุ่งพฒันำผูเ้รียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำรประกอบอำชีพ รัก
กำรท ำงำน มี เจตคติ ท่ี ดี ต่อกำรท ำงำน และสำมำรถด ำรง ชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่ำง มีควำมสุข 
(กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551, หน้ำ 1) ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยีท่ีดีจึงตอ้งมีกำรเรียนกำรสอนทั้งทฤษฎีและกำรปฏิบติั ท ำใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง 
กำรด ำเนินกำรสอนจึงควรพิจำรณำให้เหมำะสมกบัเน้ือหำ เพื่อใหเ้กิดกำรเรียนรู้ไดม้ำกท่ีสุด แต่ในควำมเป็น
จริงภำยใตก้ำรด ำเนินกำรจดักำรศึกษำมกัมีขั้นตอนกำรสอนท่ีถูกก ำหนดให้ผูส้อนจ ำเป็นตอ้งปฏิบติัตำม ท ำ
ให้ในกำรปฏิบติัท่ีผูเ้รียนควรจะได้รับนั้นไม่เพียงพอต่อกำรเรียนรู้ พร้อมทั้งกำรก ำหนดเน้ือหำท่ีจะตอ้ง
เป็นไปตำมหลกัสูตรท่ีวำงไว ้ ท ำให้ผูเ้รียนไม่สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ ำวนั จึงท ำให้
ผูเ้รียนไม่สนใจในกำรเรียน และส่งผลให้มีเกณฑ์กำรประเมินด้ำนทกัษะพิสัยอยู่ในระดับปำนกลำงถึง
ปรับปรุง 
 รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นดำ้นกระบวนกำรปฏิบติังำน จ ำเป็นตอ้งใช้หลกักำรและวิธีกำร
แตกต่ำงไปจำกกำรพฒันำดำ้นอ่ืนๆ ท่ีมุ่งช่วยพฒันำควำมสำมำรถ กำรกระท ำ หรือกำรแสดงออกต่ำงๆ ท ำให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง แกปั้ญหำในกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งเป็นขั้นตอน และมีเหตุผลในกำร
ท ำงำน  ซ่ึงรูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิดของบลูม (Bloom, 1956) เป็นรูปแบบกำรสอนท่ีพฒันำกำร
ปฏิบติังำน สอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิดกำรพฒันำทกัษะของซิมพซ์ัน (Simpson, 
1972) ได้กล่ำวว่ำ ทกัษะปฏิบติัหำกได้รับกำรฝึกฝนท่ีดี จะเกิดควำมถูกตอ้ง ควำมคล่องแคล่วว่องไวและ
คงทน ซ่ึงผลของพฤติกรรมสำมำรถวดัไดจ้ำกควำมรวดเร็ว ควำมแม่นย  ำ และควำมรำบร่ืน ส่วนรูปแบบกำร
สอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์(Harrow, 1972 อำ้งอิง ทิศนำ แขมมณี, 2553, หนำ้ 245-246) จะเร่ิมจำกระดบั
ท่ีซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับท่ีมีควำมซับซ้อนมำก รูปแบบน้ีผูเ้รียนจะสำมำรถปฏิบติัได้อย่ำงถูกต้อง
สมบูรณ์ และช ำนำญ และรูปแบบกำรเรียนกำรสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์ (Dave, 1971) เสนอแนวคิด
เก่ียวกบักำรพฒันำทกัษะปฏิบติัไวว้ำ่ ทกัษะปฏิบติัส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ยทกัษะยอ่ยๆ จ ำนวนมำก กำร
ฝึกให้ผูเ้รียนสำมำรถท ำทกัษะย่อยๆเหล่ำนั้นได้ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกนัเป็นทกัษะใหญ่ จะช่วยให้
ผูเ้รียนประสบผลส ำเร็จไดดี้ รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ  
 จำกขอ้มูลดงักล่ำว ผูว้ิจยัจึงวิเครำะห์รูปแบบกำรสอนท่ีมุ่งเนน้กำรปฏิบติั ในกำรออกแบบกิจกรรม
กำรเรียนรู้ ซ่ึงไดรู้ปแบบกำรสอนแบบ RDPDA โดยมีองคป์ระกอบ 5 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นกำรรับรู้ (Recognition) 
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ขั้นสำธิต (Demonstration) ขั้นปฏิบติั (Practice) ขั้นพฒันำ/ฝึกทกัษะ (Development/Skill Practice) และขั้น
ประยุกต์/สร้ำงสรรค์ (Apply/Creative) ทดลองใช้ในกำรจดักำรเรียนรู้รำยวิชำ คอมพิวเตอร์กรำฟิก 2 ของ
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  เพื่อพฒันำกระบวนกำรปฏิบติังำน และทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิก
เบ้ืองตน้ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 ให้มีทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ สูงกว่ำกำรสอนแบบ
ปกติ และมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงงำนในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ หรือ
รำยวชิำอ่ืนได ้
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA เพื่อพฒันำทกัษะกำรสร้ำง
งำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  1  
 2.  เพื่อศึกษำกระบวนกำรปฏิบติังำน กำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปี       
ท่ี 1 ท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บ
กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ  RDPDA  กบักำรสอนแบบปกติ  
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1.  ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนสังกดัเมืองพทัยำ 
อ ำเภอบำงละมุง จงัหวดัชลบุรี ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 11 โรงเรียน   
 2.  กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองพทัยำ 2 
(เจริญรำษฎร์อุทิศ) อ ำเภอบำงละมุง จงัหวดัชลบุรี ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 2 หอ้ง ไดแ้ก่ กลุ่ม
ควบคุม  และกลุ่มทดลอง  กลุ่มละ 30 คน 
 3.  ตวัแปร 
  3.1  ตวัแปรท่ี 1  คือ  กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ  RDPDA 
  3.2  ตวัแปรท่ี 2  คือ  กระบวนกำรปฏิบติังำน กำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ 
  3.3  ตวัแปรท่ี 3  คือ  ทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ  RDPDA หมำยถึง กำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัได้สังเครำะห์ จำกแนวคิดและทฤษฎีของ บลูม (Bloom), ซิมพ์ซัน (Simpson, 
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1972), แฮร์โรว์ (Harrow, 1972 อ้ำงอิง ทิศนำ แขมมณี, 2553, หน้ำ 245-246)  และเดวีส์ (Dave, 1971)  
ประกอบดว้ยขั้นตอนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ 5 ขั้น ไดแ้ก่ 
  1.1  ขั้นกำรรับรู้  (Recognition)  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนเห็นเป้ำหมำย และผลท่ีจะไดจ้ำกกำรเรียน เพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดควำมสนใจ หรือไดเ้ลือกรูปแบบท่ีสนใจ และน ำไปปฏิบติัต่อไป 
  1.2  ขั้นสำธิต  (Demonstration)  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนเห็นกระบวนกำรท่ีจะปฏิบติั ตั้งแต่ตน้จนจบ ซ่ึง
ผูส้อนมีกำรแนะน ำจุดท่ีส ำคญัท่ีจะตอ้งสังเกต และผูเ้รียนปฏิบติัตำมกระบวนกำร 
  1.3  ขั้นปฏิบติั  (Practice)  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนลงมือกระท ำตำมกระบวนกำรตั้งแต่ตน้จนจบโดยไม่
มีแบบอยำ่ง หำกเกิดขอ้สงสัยผูส้อนช่วยใหค้  ำแนะน ำ จนสำมำรถปฏิบติัไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ 
  1.4  ขั้นพัฒนำ/ฝึกทักษะ  (Development/Skill Practice)  เป็นขั้ นท่ีผู ้เ รียนลงมือกระท ำตำม
กระบวนกำร ซ่ึงผูเ้รียนสำมำรถปรับเปล่ียนรูปแบบกำรปฏิบติั ใหเ้หมำะสมกบัควำมตอ้งกำร และสำมำรถท ำ
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
  1.5  ขั้นประยุกต์/สร้ำงสรรค์  (Apply/Creative)  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสร้ำงสรรค์รูปแบบกำรปฏิบติั
ใหม่ หรือรูปแบบท่ีสนใจ จำกกำรประยุกตใ์ชก้ระบวนกำร เพื่อให้เหมำะสมกบังำน และสำมำรถปฏิบติัได้
อยำ่งสมบูรณ์ 
 2.  กระบวนกำรปฏิบติังำน หมำยถึง กำรลงมือท ำงำนตำมขั้นดว้ยตนเอง โดนมุ่งเนน้กำรฝึกฝนอยำ่ง
สม ่ำเสมอ โดยผูว้จิยัไดส้ร้ำงแบบประเมินเพื่อวดัผล ออกเป็น 8 ประเด็น ไดแ้ก่ ควำมสนใจในกำรเรียน ตอบ
ค ำถำม กำรปฏิบติัตำมขั้นตอน ควำมถูกตอ้งของกำรท ำงำน  กำรน ำควำมรู้ไปใช้  กำรสร้ำงงำนเง่ือนไข  
ควำมคล่องแคล่วในกำรปฏิบติังำน  และควำมส ำเร็จของงำน 
 3.  ทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้  หมำยถึง ควำมสำมำรถของผูเ้รียน จำกพฤติกรรมท่ีผูเ้รียน
ปฏิบัติงำนหรือกิจกรรม ภำยใต้เง่ือนไขท่ีผูส้อนก ำหนด โดยน ำควำมรู้และทักษะต่ำงๆ มำใช้ในกำร
ปฏิบติังำน โดยผูว้ิจยัไดส้ร้ำงแบบประเมินเพื่อวดัผล ออกเป็น 4 ประเด็น  ไดแ้ก่  กำรส่งงำนตรงตำมเวลำท่ี
ก ำหนด  ควำมสมบูรณ์ของผลงำน  ควำมคิดริเร่ิมและน่ำสนใจ  และควำมละเอียดของช้ินงำน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ บลูม  (Bloom, 1956) ได้อธิบำยด้ำนทกัษะซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึง
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งคล่องแคล่ว และช ำนำญ มีขั้นตอนส ำคญั 5 ขั้น ไดแ้ก่ (1) ขั้นกำรรับรู้ 
(Receiving Phenomena) เป็นขั้นท่ีท ำให้ผูเ้รียนไดรู้้หลกักำรปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง หรือเป็นกำรเลือกหำตวัแบบท่ี
สนใจ  (2) กระท ำตำมแบบหรือเคร่ืองช้ีแนะ (Responding to Phenomena) เป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนพยำยำม
ปฏิบติัตำมแบบท่ีสนใจและพยำยำมท ำซ ้ ำ เพื่อท่ีจะให้เกิดทกัษะตำมแบบท่ีสนใจให้ได้ (3) กำรหำควำม
ถูกตอ้ง (Valuing) เป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งอำศยัเคร่ืองช้ีแนะ เม่ือกระท ำซ ้ ำ
แลว้ก็พยำยำมหำควำมถูกตอ้งในกำรปฏิบติั  (4) กำรกระท ำอยำ่งต่อเน่ือง (Organization) หลงัจำกตดัสินใจ
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เลือกรูปแบบท่ีเป็นของตนเองจะกระท ำตำมรูปแบบนั้นอยำ่งต่อเน่ือง จนปฏิบติังำนท่ียุง่ยำกซบัซ้อนไดอ้ยำ่ง 
ถูกต้อง คล่องแคล่ว (5) กำรกระท ำได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ (characterization) พฤติกรรมท่ีได้จำกกำรฝึก
ต่อเน่ืองจนสำมำรถปฏิบติัไดค้ล่องแคล่วโดยเป็นไปอยำ่งธรรมชำติ 
 ทฤษฎีการสอนการพัฒนาด้านทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ( Simpson) ไดเ้สนอล ำดบัขั้นของทกัษะ
พิสัย โดยเรียงล ำดบัขั้นแต่ละขั้นวำ่เป็นประเภทของพฤติกรรมประกอบดว้ย 7  ขั้นตอน ดงัน้ี (1) ขั้นกำรรับรู้ 
(Perception) เป็นขั้นกำรใชป้ระสำทสัมผสัทั้ง 5 ในกำรรับรู้ กำรเลือกรับรู้ส่ิงเร้ำ และแปลควำมหมำยส่ิงเร้ำ
เพื่อน ำไปปฏิบติัต่อไป (2) ขั้นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบติั (Set) เป็นขั้นกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรกระท ำ ซ่ึงเป็นตวัก ำหนดกำรตอบสนอง หรือกำรกระท ำต่อสถำนกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนั (3) กำรปฏิบติัตำม
ค ำแนะน ำ (Guided response) เป็นขั้นกำรเรียนรู้ท่ีซบัซ้อนมีทั้งกำรเลียนแบบ หรือกำรลองผิดลองถูก ในขั้น
น้ีต้องมีกำรฝึกฝนสม ่ำเสมอจึงจะท ำให้กำรปฏิบติังำนมีประสิทธิภำพ  (4) ขั้นปฏิบติัจนกลำยเป็นกลไก 
(Mechanism) เป็นขั้นกำรปฏิบติัเป็นล ำดบัขั้นจนกลำยเป็นนิสัย และปฏิบติัไดด้้วยควำมมัน่ใจ (5) ขั้นกำร
ตอบสนองท่ีซบัซ้อนหรือกระท ำอยำ่งช ำนำญ (Complex or overt response) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสำมำรถกระท ำ
ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และสำมำรถปฏิบติัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ (6) ขั้นปรับตวั (Adaptation) เม่ือผูเ้รียนมี
กำรพฒันำทกัษะเป็นอย่ำงดีแล้ว ในขั้นน้ีผูเ้รียนสำมำรถปรับเปล่ียนรูปแบบกำรปฏิบติัให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ (7)  ขั้นกำรริเร่ิม (Origination)  เป็นขั้นกำรสร้ำงรูปแบบกำรปฏิบติัใหม่ เพื่อให้เหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์เฉพำะ หรือปัญหำเฉพำะ ส่งผลใหเ้กิดกำรเรียนรู้ท่ีเนน้ควำมคิดสร้ำงสรรค ์
 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) จดัล ำดบัขั้นของกำรเรียนรู้ เร่ิมจำก
ระดบัท่ีซับซ้อนนอ้ยไปจนถึงระดบัท่ีมีควำมซับซ้อนมำก ประกอบดว้ย  5  ขั้น ดงัน้ี  (1) ขั้นกำรเลียนแบบ 
(Imitation) เป็นขั้นท่ีให้ผูเ้รียนสังเกตกำรณ์กระท ำท่ีตอ้งกำรให้ผูเ้รียนท ำไดซ่ึ้งผูเ้รียนจะสำมำรถบอกไดเ้พียง
วำ่ ขั้นตอนหลกักำรของกำรกระท ำนั้นๆ มีอะไรบำ้ง (2) ขั้นกำรลงมือกระท ำตำมค ำสั่ง (Manipulation) เป็น
ขั้นตอนท่ีให้ผูเ้รียนลงมือกระท ำตำมค ำสั่งของผูส้อน โดยไม่มีแบบอย่ำง แมว้่ำกำรลงมือกระท ำจะยงัไม่
สมบูรณ์ (3) ขั้นกำรกระท ำอยำ่งถูกตอ้งสมบูรณ์ (Precision) ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนจนสำมำรถ
ท ำส่ิงนั้นๆ ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง สมบูรณ์ โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งมีแบบอยำ่ง (4) ขั้นกำรแสดงออก (Articulation) ขั้นน้ี
เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนมีโอกำสไดฝึ้กฝนมำกข้ึน จนกระทัง่สำมำรถกระท ำส่ิงนั้นไดถู้กตอ้ง คล่องแคล่ว รวดเร็ว 
รำบร่ืน และด้วยควำมมัน่ใจ (5) ขั้นกำรกระท ำอย่ำงเป็นธรรมชำติ (Naturalization) ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียน
สำมำรถกระท ำส่ิงนั้นๆ เป็นไปอยำ่งอตัโนมติั โดยไม่รู้สึกวำ่ตอ้งใชค้วำมพยำยำมเป็นพิเศษ 
 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Dave) ได้น ำเสนอแนวคิดเก่ียวกบักำรพฒันำ
ทกัษะปฏิบติั ประกอบดว้ย 5 ขั้น ไดแ้ก่ (1) ขั้นสำธิตทกัษะหรือกำรกระท ำ (Imitation) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนเห็น
ทกัษะหรือกระบวนกำรท่ีตอ้งปฏิบติัไดใ้นภำพรวมตั้งแต่ตน้จนจบ ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งแนะน ำในกำรสังเกตส่ิง
ท่ีควรให้ควำมสนใจ (2) ขั้นสำธิตและให้ผูเ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ย (Manipulation) ผูส้อนแตกทกัษะทั้งหมด
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ให้เป็นทกัษะย่อย และสำธิตส่วนย่อยแต่ละส่วน ให้ผูเ้รียนท ำตำมไปทีละส่วนอย่ำงช้ำ ๆ (3) ขั้นให้ผูเ้รียน
ปฏิบติัทกัษะย่อย (Precision) ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัทกัษะย่อยโดยไม่มีกำรสำธิต หรือมีแบบอย่ำงให้ดู หำก
ติดขดัผูส้อนควรให้ค  ำช้ีแนะจนกระทัง่ผูเ้รียนท ำได ้(4) ขั้นใหเ้ทคนิควิธีกำร (Articulation) เม่ือผูเ้รียนปฏิบติั
ได้แล้ว ผูส้อนอำจแนะน ำเทคนิควิธีกำรท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสำมำรถท ำงำนนั้นได้ดีข้ึน (5) ขั้นให้ผูเ้รียน
เช่ือมโยงทกัษะยอ่ยๆ (Naturalization) เป็นกำรปฏิบติัท่ีผูเ้รียนสำมำรถปฏิบติัแต่ละส่วนไดแ้ลว้ จึงใหผู้เ้รียน
ฝึกปฏิบติัหลำยๆ คร้ัง จนกระทัง่สำมำรถปฏิบติัทกัษะท่ีสมบูรณ์ 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 กำรวจิยัคร้ังน้ี เป็นกำรวจิยัและพฒันำ (The Research and Development) โดยมีขั้นตอนกำรวจิยัดงัน้ี 
 1.  ผูว้จิยัท ำกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA เพื่อพฒันำทกัษะ
กำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 และท ำกำรปรับปรุงแกไ้ขตำมควำมเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิ 
 2.  ผูว้จิยัด ำเนินกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA กบันกัเรียนกลุ่ม
ทดลอง ในรำยวชิำ คอมพิวเตอร์กรำฟิก 2 
 3.  ผูว้จิยัประเมินกระบวนกำรปฏิบติังำน กำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรจดั
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 
 4.  ผูว้จิยัประเมินทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ จำกผลงำนท่ีไดจ้ำกกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA  ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 
 5.  ผูว้จิยัน ำแบบประเมินกระบวนกำรปฏิบติังำน กำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ และแบบประเมิน
ทกัษะกำรสร้ำงำนเบ้ืองตน้ท่ีไดไ้ปวเิครำะห์สรุปผล 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเครำะห์กำรศึกษำกระบวนกำรปฏิบติังำน กำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองต้น ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี  1 โดยกำรหำค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
 2.  วิเครำะห์ผลกำรเปรียบเทียบทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  
1  ท่ีไดรั้บกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ  RDPDA  กบักำรสอนแบบปกติ  โดยกำรหำ
ค่ำเฉล่ีย และค่ำที 
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ผลการวจัิย 
 
 1.  กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA เพื่อพฒันำทกัษะกำรสร้ำง
งำนกรำฟิกเบ้ืองดว้ย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 ท ำใหไ้ดแ้ผนกำรจดักำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอน
แบบ RDPDA จ ำนวน 9 แผน ท่ีมีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบั มำกท่ีสุด โดยมีค่ำควำมเหมำะสมเฉล่ียเท่ำกบั 
4.56   และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั  0.17  
 2.  กำรศึกษำกระบวนกำรปฏิบติังำน กำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  
1 ท่ีไดรั้บกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA พบวำ่ ผูเ้รียนมีทกัษะอยูใ่นระดบั ดี           
โดยมีค่ำเฉล่ีย เท่ำกบั 2.85 และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน เท่ำกบั 0.07  
 3.  กำรเปรียบเทียบทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บ
กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA  กับกำรสอนแบบปกติ  พบว่ำ กลุ่มท่ีจดั
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ  RDPDA มีทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ สูงกว่ำ กำร
สอนแบบปกติ อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
 

 1.  กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA เพื่อพฒันำทกัษะกำรสร้ำง
งำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 พบวำ่ มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบั มำกท่ีสุด โดยมีค่ำ
ควำมเหมำะสมเฉล่ียเท่ำกบั 4.56 และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.17 ทั้งน้ีเน่ืองมำจำกผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ  RDPDA  เพื่อพฒันำทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองต้น           
จำกกำรวิเครำะห์แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับกำรพฒันำด้ำนทักษะ ซ่ึงประกอบด้วย  ทฤษฎีบลูม 
(Bloom) ทฤษฎีซิมพซ์นั (Simpson)  แนวคิดของแฮร์โรว ์ (Harrow) และแนวคิดของเดวีส์  (Dave)  ขอ้มูลท่ี
ไดผู้ว้ิจยัน ำมำสังเครำะห์ และประยุกต์เป็นรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA  ซ่ึงน ำมำจำกอกัษรตวัแรกของ
ขั้นตอนกำรสอนแต่ละขั้น ไดแ้ก่  
  1.1  ขั้นกำรรับรู้  (Recognition)  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนเห็นเป้ำหมำย และผลท่ีจะได้จำกกำรเรียน           
เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดควำมสนใจ หรือไดเ้ลือกรูปแบบท่ีสนใจ และน ำไปปฏิบติัต่อไป จำกกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมของผูเ้ช่ียวชำญ พบวำ่ มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบั เหมำะสมมำกท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของบลูม (Bloom) และซิมพซ์นั (Simpson) ท่ีกล่ำวถึงกำรจดักำรเรียนกำรสอน จะตอ้งมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษะกำรรับรู้จำกส่ิงเร้ำท่ีตนสนใจ โดยผูว้จิยั ไดจ้ดักำรเรียนกำรสอนจำกกำรแสดงตวัอยำ่งกำรเปรียบเทียบ
ภำพท่ีผำ่นกำรตกแต่งและภำพเดิม แลว้ให้ผูเ้รียนบอกควำมแตกต่ำงท่ีสังเกตไดจ้ำกภำพทั้งสอง กำรคำดเดำ
วิธีกำรปรับเปล่ียน หรือวิธีกำรตกแต่งภำพให้เหมำะสม รวมถึงกำรใช้ตวัอย่ำงท่ีหลำกหลำยและน่ำสนใจ 
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กำรใช้เกมในกำรถำมตอบเพื่อสร้ำงควำมสนใจของผูเ้รียน  จำกกำรจดักำรเรียนกำรสอนในขั้นน้ี ท ำให้
ผูเ้รียนเกิดควำมสนใจ และมีควำมพร้อมในกำรเรียนท่ีผูว้ิจยัไดก้ระตุน้ให้ผูเ้รียนไดห้ำรูปแบบท่ีตนสนใจ 
แลว้น ำไปปฏิบติักิจกรรม ท ำใหเ้ด็กเกิดกระบวนกำรรับรู้จำกภำพท่ีเป็นส่ิงเร้ำไปสู่กำรปฏิบติัจริง นอกจำกน้ี
ผูว้จิยัยงัไดใ้ชค้  ำถำมในกำรกระตุน้ผูเ้รียนใหส้นทนำซกัถำมเม่ือมีขอ้สงสัย ท ำใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจภำยใน 
  1.2 ขั้นสำธิต  (Demonstration)  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนเห็นกระบวนกำรท่ีจะปฏิบติั ตั้งแต่ตน้จนจบ               
ซ่ึงผูส้อนมีกำรแนะน ำจุดท่ีส ำคญัท่ีจะตอ้งสังเกต และผูเ้รียนปฏิบติัตำมกระบวนกำร จำกกำรประเมินควำม
เหมำะสมของผูเ้ช่ียวชำญ พบวำ่ มีค่ำควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบั เหมำะสมมำก สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของบลูม 
(Bloom) ท่ีให้ผูเ้รียนปฏิบติัตำมแบบ โดยผูว้ิจยัไดล้  ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติักิจกรรม แลว้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัตำม 
หำกผูเ้รียนเกิดควำมสงสัย ผูว้ิจยัได้ให้ค  ำแนะน ำและสำธิตกำรท ำกิจกรรมอีกคร้ัง ในขั้นตอนน้ีผูเ้รียนได้
ปฏิบติัตำมแบบท่ีสนใจและท ำซ ้ ำตำมค ำแนะน ำ ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะและแรงจูงใจในกำรท ำงำนให้
ส ำเร็จตำมควำมตั้งใจ ซ่ึงผูเ้รียนบำงคนไดล้องผิดลองถูกของกำรทดลองท ำช้ินงำน  และผูเ้รียนบำงคนสร้ำง
ช้ินงำนจำกกำรเลียนแบบ กำรจดักำรเรียนกำรสอนในขั้นน้ีจะเห็นไดว้ำ่ ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในกำรสร้ำงงำน 
และทดลองปฏิบติังำนตำมล ำดบัขั้น ท่ีผูว้จิยัก ำหนด จำกกำรสนทนำซกัถำม ผูเ้รียนสำมำรถบอกเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นกำรปฏิบติัและขั้นตอนในกำรปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบักระบวนกำรท ำงำน  
  1.3  ขั้นปฏิบติั  (Practice)  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนลงมือกระท ำตำมกระบวนกำรตั้งแต่ตน้จนจบโดยไม่
มีแบบอย่ำง หำกเกิดขอ้สงสัยผูส้อนช่วยให้ค  ำแนะน ำ จนสำมำรถปฏิบติัไดอ้ย่ำงสมบูรณ์ จำกกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมของผูเ้ช่ียวชำญ พบว่ำ มีค่ำควำมเหมำะสมอยู่ในระดบั เหมำะสมมำกท่ีสุด สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีของบลูม (Bloom)  แฮร์โรว ์(Harrow)  และเดวส์ี (Dave) ท่ีใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยไม่
ตอ้งอำศยัเคร่ืองช้ีแนะ เพื่อหำควำมถูกต้องในกำรปฏิบติังำน ซ่ึงผูว้ิจยัจะให้ควำมช่วยเหลือเม่ือผูเ้รียน
ตอ้งกำร จนกระทัง่สำมำรถท ำได้อย่ำงสมบูรณ์ เม่ือผูว้ิจยัน ำไปใช้ในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
ปรำกฏวำ่  ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะอีกคร้ังตำมกระบวนกำรตั้งแต่ตน้จนจบโดยไม่ตอ้งมีตวัอยำ่ง หรือกำรสำธิตให้
ดู ซ่ึงในขั้นน้ีผูเ้รียนจะทรำบในส่ิงท่ีตนเองไม่สำมำรถปฏิบติัได ้จำกกำรท่ีผูเ้รียนมีกำรพูดคุยซกัถำมกบัผูว้จิยั
หรือกบัผูเ้รียนดว้ยกนั ผูว้จิยัจะคอยใหค้  ำแนะน ำจนผูเ้รียนสำมำรถปฏิบติัเองไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ท ำใหผู้เ้รียนเกิด
ทกัษะและเห็นส่ิงท่ีปฏิบติัชั้นเจนยิง่ข้ึน เช่น ผูเ้รียนสำมำรถใชเ้คร่ืองมือในกำรท ำงำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง สังเกต
จำกปฏิบติัและผลงำน รวมถึงสำมำรถวำงแผนในกำรท ำงำนคร้ังต่อไปไดดี้ข้ึน 
  1.4  ขั้นพัฒนำ/ฝึกทักษะ  (Development/Skill Practice)  เป็นขั้ นท่ีผู ้เรียนลงมือกระท ำตำม
กระบวนกำร ซ่ึงผูเ้รียนสำมำรถปรับเปล่ียนรูปแบบกำรปฏิบติั ใหเ้หมำะสมกบัควำมตอ้งกำร และสำมำรถท ำ
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง จำกกำรประเมินควำมเหมำะสม พบวำ่ มีค่ำควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบั เหมำะสมมำกท่ีสุด 
สอดคล้องกับทฤษฎีของบลูม (Bloom)  ซิมพ์ซัน (Simpson)  และเดวีส์ (Dave)  ท่ีท ำให้ผูเ้รียนได้เลือก
รูปแบบท่ีเป็นกำรกระท ำของตนเอง และกระท ำงำนอย่ำงต่อเน่ืองจนผูเ้รียนปฏิบติังำนท่ีซับซ้อนไดอ้ย่ำง
คล่องแคล่วและสมบูรณ์ ท ำให้เกิดควำมมัน่ใจในกำรปฏิบติังำน เม่ือผูว้ิจยัน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
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ปรำกฏวำ่ ผูเ้รียนไดรั้บกำรฝึกทกัษะอยำ่งต่อเน่ือง โดยผูเ้รียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรปฏิบติังำนตำม
เง่ือนไขไดอ้ย่ำงถูกตอ้งและคล่องแคล่วดว้ยตนเองได ้ ซ่ึงสังเกตไดจ้ำกกำรท่ีผูเ้รียนปฏิบติังำนไดต้รงตำม
เง่ือนไขท่ีก ำหนด เลือกใชเ้คร่ืองมือไดถู้กตอ้งตำมส่ิงท่ีปฏิบติั และสำมำรถสร้ำงงำนไดต้ำมเวลำท่ีก ำหนด 
  1.5  ขั้นประยุกต์/สร้ำงสรรค์  (Apply/Creative)  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสร้ำงสรรค์รูปแบบกำรปฏิบติั
ใหม่ หรือรูปแบบท่ีสนใจ จำกกำรประยุกตใ์ชก้ระบวนกำร เพื่อให้เหมำะสมกบังำน และสำมำรถปฏิบติัได้
อย่ำงสมบูรณ์ จำกกำรประเมินควำมเหมำะสมจำกผูเ้ช่ียวชำญ พบว่ำ มีค่ำควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ 
เหมำะสมมำก สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของบลูม (Bloom)  ซิมพซ์นั (Simpson)  และแฮร์โรว ์(Harrow) ผูเ้รียนได้
ลงมือปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ือง จนปฏิบติัไดเ้ป็นธรรมชำติ สำมำรถสร้ำงรูปแบบกำรปฏิบติัใหม่ไดเ้หมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ เม่ือผูว้จิยัน ำไปจดักำรเรียนกำรสอน ปรำกฏวำ่ ขั้นประยุกตห์รือสร้ำงสรรค ์ผูเ้รียนไดน้ ำควำมรู้
มำใช้ในกำรปฏิบติัทกัษะ โดยน ำกระบวนกำรต่ำงๆมำประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงงำนใหม่ตำมแบบท่ีตนเอง
สนใจได ้ ผูเ้รียนสำมำรถปฏิบติัทกัษะไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ ซ่ึงผูว้จิยัสังเกตไดจ้ำกผลงำนของผูเ้รียนท่ี
ปฏิบติัมีกำรสร้ำงสรรคง์ำนใหม่ ไม่เลียนแบบ และปฏิบติังำนไดต้ำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
 2.  ผลกำรพฒันำทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองต้น ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 พบว่ำ  
ผูเ้รียนท่ีได้รับกำรสอนโดยใช้รูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA  เพื่อส่งเสริมทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิก
เบ้ืองตน้  มีทกัษะอยูใ่นระดบั ดี โดยมีค่ำเฉล่ีย เท่ำกบั 2.85 และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน เท่ำกบั 0.07 ซ่ึงสำมำรถ
อภิปรำยผลกำรวจิยัได ้ดงัน้ี  
  2.1  ทกัษะกำรตกแต่งภำพ เป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขหรือตกแต่งภำพ 
ตั้งแต่จุดเล็กๆ เช่น กำรลบรอย กำรเพิ่มวตัถุ  ไปจนถึงกำรปรับแต่งภำพ  เช่น กำรบิดดดัรูปทรง  กำรปรับ
แสงสี ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูเ้รียนฝึกกำรสังเกตควำมแตกต่ำงของภำพท่ียงัไม่ไดต้กแต่ง
และภำพท่ีตกแต่งแลว้ ท ำให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นรำยละเอียดและแนวทำงในกำรตกแต่งภำพตำมลกัษณะของภำพ
ให้เหมำะสม เม่ือผูว้ิจยัให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ท ำให้ผูเ้รียนเกิดควำมสนใจและซกัถำมในขั้นตอน
ท่ีสงสัย เม่ือผูเ้รียนลงมือปฏิบติัตำมขั้นตอน จึงท ำให้ผลงำนมีควำมถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีผูว้ิจยัก ำหนด
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของแฮร์โรว ์ท่ีกล่ำวถึงกำรท ำงำนตำมล ำดบัขั้นของกำรเรียนรู้ ท่ีเร่ิมจำกระดบัท่ีซบัซอ้น
น้อยไปจนถึงระดบัท่ีมีควำมซับซ้อนมำก หำกผูเ้รียนไดน้ ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบติังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
และไดป้ฏิบติังำนซ ้ ำๆ จะท ำใหผู้เ้รียนประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน 
  2.2  ทกัษะกำรตดัต่อภำพ เป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอภำพท่ีมีกำรประกอบ
ภำพ เช่ือมโยงภำพ หรือสร้ำงภำพ หลำยๆภำพข้ึนใหม่ โดยใช้เลเยอร์มำช่วยในกำรตดัต่อภำพให้สมบูรณ์  
ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนผูว้ิจยัให้ผูเ้รียนเล่นเกมจบัผิดภำพ ท ำให้ผูเ้รียนได้เห็นกำรจดัล ำดบัของภำพ
ก่อนหลงั และกำรวำงภำพในต ำแหน่งต่ำงๆ เม่ือผูว้จิยัให้ผูเ้รียนปฏิบติัตำมท่ีละขั้นตอนท ำใหผู้เ้รียนเขำ้ใจใน
กำรท ำงำนมำกข้ึน ในบำงขั้นตอนท่ีผูเ้รียนไม่เขำ้ใจก็มีกำรซกัถำมจนท ำให้ผูเ้รียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้น
กำรฝึกทกัษะไดด้ว้ยตนเองอยำ่งมัน่ใจ ท ำใหผ้ลงำนมีควำมสมบูรณ์ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของเดวีส์ ท่ีกล่ำวถึง
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กำรฝึกทกัษะจำกทกัษะยอ่ยๆเม่ือเกิดควำมช ำนำญแลว้ก็จะสำมำรถน ำมำเช่ือมโยงในกำรสร้ำงงำนต่ำงๆได ้
หำกผูเ้รียนมีกำรฝึกอยำ่งต่อเน่ืองจะท ำใหผู้เ้รียนสำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
  2.3  ทกัษะกำรสร้ำงขอ้ควำม เป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรจดักำรกบัตวัอกัษรให้มี
ควำมน่ำสนใจ และสวยงำมมำกยิง่ข้ึน เช่น กำรใส่สี กำรปรับแต่งรูปแบบของตวัอกัษร หรือกำรน ำภำพมำใช้
ในกำรตกแต่งใหเ้กิดเป็นรูปแบบท่ีแตกต่ำงไปจำกเดิม ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนผูว้จิยัน ำเสนอรูปแบบของ
ขอ้ควำมท่ีมีควำมแปลกใหม่ เช่น มีกำรใช้ภำพแทนกำรใส่สีให้กับขอ้ควำม กำรใส่รูปแบบพิเศษให้กับ
ขอ้ควำม เป็นตน้ ท ำให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นกำรสร้ำงขอ้ควำมท่ีแตกต่ำงไปจำกควำมรู้เดิม และเป็นแนวทำงในกำร
น ำไปใช้ในกำรท ำงำนต่อไป หลงัจำกท่ีผูว้ิจยัได้ท ำกำรสำธิตขั้นตอนกำรสร้ำงขอ้ควำม ท ำให้ผูเ้รียนตอบ
ค ำถำมท่ีผูว้ิจยัถำมได ้เช่น ควำมแตกต่ำงในสร้ำงขอ้ควำมแบบใหม่กบัแบเดิมท่ีเรียนผำ่นมำ ส่งผลให้ผูเ้รียน
เกิดควำมสนใจโดยสังเกตจำกกำรจดบนัทึก เม่ือผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ผูเ้รียนสำมำรถน ำควำมรู้
ไปใช้ฝึกทกัษะได้อย่ำงถูกตอ้งตำมขั้นตอน ผลงำนมีควำมสมบูรณ์ ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีของซิมพ์ซัน 
กล่ำวว่ำ เม่ือผูเ้รียนมีกำรพฒันำทกัษะเป็นอย่ำงดีแล้ว ผูเ้รียนจะสำมำรถปรับเปล่ียนรูปแบบกำรปฏิบติัให้
เหมำะสมและถูกตอ้งได ้หำกผูเ้รียนฝึกปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ืองจนธรรมชำติ จะท ำให้ผูเ้รียนสำมำรถปฏิบติังำน
ไดอ้ยำ่งคล่องแคล่วมำกข้ึน 
  2.4  ทกัษะกำรออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์ เป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนมีกำรน ำควำมรู้  ควำมสำมำรถจำกกำร
ตกแต่งภำพ ตดัต่อภำพ และกำรสร้ำงขอ้ควำม มำใช้ในกำรออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ กำรออกแบบปก
หนังสือหรือนิตยสำร  หรือกำรออกแบบกำร์ดอวยพร ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนผูว้ิจยัมีกำรน ำเสนอ
ตวัอย่ำงในกำรสร้ำงส่ือส่ิงพิมพใ์นแบบต่ำงๆท่ีผูเ้รียนสำมำรถพบเห็นไดใ้นชีวิตประจ ำวนั เช่น ปกหนงัสือ
เรียน กำร์ดวนัปีใหม่ และนิตยสำรต่ำงๆ ท ำให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นตวัอยำ่งท่ีจะน ำไปใชใ้นกำรสร้ำงงำน เม่ือผูว้ิจยั
มีกำรสนทนำซักถำม ผูเ้รียนสำมำรถตอบไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง เช่น ผูเ้รียนเคยพบงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือส่ิงพิมพ์
จำกท่ีใดบำ้ง เป็นตน้ เม่ือผูเ้รียนลงมือปฏิบติัทกัษะท ำให้น ำควำมรู้ท่ีเรียน มำใชใ้นกำรท ำงำนไดต้ำมเง่ือนไข
ท่ีก ำหนดได้ สอดคล้องกบัทฤษฎีของเดวีส์ กล่ำวว่ำกำรท ำงำนตำมล ำดบัขั้นของกำรเรียนรู้ท่ีเร่ิมจำกกำร
ฝึกฝนทกัษะยอ่ยๆ แลว้จึงเช่ือมโยงกนัเป็นทกัษะโดยรวม ท ำให้ผูเ้รียนประสบผลส ำเร็จไดดี้ หำกผูเ้รียนน ำ
ควำมรู้ไปใชใ้นกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง จะท ำใหผู้เ้รียนประสบควำมส ำเร็จไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 3.  ผลกำรเปรียบเทียบทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บ
กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรสอนแบบ  RDPDA  กบักำรสอนแบบปกติ  พบว่ำ ผูเ้รียนท่ี
จดักำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA  มีทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ สูงกว่ำกำร
สอนแบบปกติ อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอำจเน่ืองมำจำกผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์ใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีของบลูม, ซิมพ์ซัน, แฮร์โรว ์และเดวีส์ ท่ีเน้นกำรพฒันำทกัษะปฏิบติั  ท ำให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนอย่ำง
ต่อเน่ือง จนท ำใหผู้เ้รียนปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  มีคล่องแคล่วและมีประสิทธิภำพ อีกทั้งผูเ้รียนยงัสำมำรถ
น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงงำนใหม่ไดต้ำมควำมสนใจ หรือสถำนกำรณ์ท่ีสร้ำงข้ึน โดยกำรจดั
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA มีกำรจดักำรเรียนกำรสอนตั้งแต่กำรกระตุน้ผูเ้รียนให้
มีกำรรับรู้ และสนใจในส่ิงท่ีจะปฏิบติั  ไปสู่กำรลงมือฝึกปฏิบติัตั้งแต่กำรปฏิบติัตำม กำรปฏิบติัดว้ยตนเอง
แต่มีผูส้อนคอยให้ค  ำแนะน ำ ไปถึงกำรปฏิบติัดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งมีตวัอย่ำง ท ำให้งำนมีควำมถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ รวมไปถึงควำมคล่องแคล่วในกำรปฏิบติังำน จนผูเ้รียนสำมำรถสร้ำงสรรคผ์ลงำนใหมี้ควำมแปลก
ใหม่และน่ำสนใจ  สังเกตไดจ้ำกกำรท่ีผูเ้รียนท่ีไดรั้บกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบกำรสอนแบบ  
RDPDA  มีควำมสนใจในกำรจดบนัทึกมีกำรส่ือสำรกบัผูว้ิจยัมำกข้ึน ไดฝึ้กปฏิบติัด้วยตนเองจนสำมำรถ
ปฏิบติัไดค้ล่องแคล่ว ถูกตอ้ง และสมบูรณ์ ในกำรสรุปกำรเรียนรู้ผูเ้รียนไดส้รุปกำรเรียนโดยกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งถำมผูว้จิยัหรือเพื่อน เม่ือเปรียบเทียบกบัผูเ้รียนท่ีสอนโดยวธีิสอนแบบปกติ จะ
เห็นไดว้ำ่มีกำรฝึกปฏิบติัลดลง ท ำให้ผูเ้รียนขำดควำมช ำนำญ ผลงำนท่ีเกิดข้ึนมีควำมละเอียดค่อนขำ้งนอ้ย 
และในกำรสรุปกำรเรียนเป็นกำรสรุปในเชิงเน้ือหำ ซ่ึงสังเกตไดจ้ำกระหวำ่งกำรท ำงำนผูเ้รียนมีกำรซกัถำม
ผูว้จิยัเป็นส่วนมำก และมีกำรซกัถำมเพื่อนหรือใหเ้พื่อนท ำให้จนกลำยเป็นสำเหตุท่ีท ำใหผู้เ้รียนมีควำมเขำ้ใจ
และมีทกัษะกำรปฏิบติันอ้ยกวำ่ท่ีควร 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  ในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA เหมำะสมกบักำรเรียนรู้ท่ี
เนน้กำรลงมือปฏิบติั ผูส้อนจึงควรเลือกรำยวิชำให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับรำยวชิำนั้นๆ 
  1.2  ในกำรประเมินกระบวนกำรปฏิบติังำน หรือทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองต้น ตำม
รูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA ผูส้อนควรหำข้อสังเกตต่ำงๆ ให้คลอบคลุมตำมรูปแบบกำรสอน เพื่อ
น ำไปใชใ้นกำรพฒันำผูเ้รียนคร้ังต่อไป 
 2.  ขอ้เสนอแนะส ำหรับวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1  จำกผลกำรวิจยัคร้ังน้ี พบว่ำ กระบวนกำรปฏิบติังำน กำรสร้ำงงำนกรำฟิกเบ้ืองตน้ ตำม
รูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA ช่วยให้เกิดควำมคล่องแคล่วในกำรปฏิบติังำนได้ดีท่ีสุด ในขณะเดียวกนั
ควำมสนใจในกำรเรียนไดดี้นอ้ยท่ีสุด จึงควรศึกษำสำเหตุท่ีท ำใหเ้กิดควำมแตกต่ำงของทั้ง 2 กระบวนกำร 
  2.2  จำกผลกำรวิจยัคร้ังน้ี พบวำ่ เม่ือเปรียบเทียบทกัษะกำรสร้ำงงำนกรำฟิก เก่ียวกบักำรส่งงำน
ตำมก ำหนดเวลำ ของผูเ้รียนในกลุ่มท่ีจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ RDPDA อยูใ่นระดบั 
ดี ในขณะเดียวกนัผูเ้รียนท่ีสอนตำมแบบปกติมีกำรส่งงำนตำมก ำหนดเวลำ อยู่ในระดบั ปำนกลำงหรือ
ปรับปรุง  จึงควรมีกำรศึกษำสำเหตุท่ีท ำใหส่้งงำนตำมก ำหนดเวลำของทั้ง 2 กลุ่มนั้นมีควำมแตกต่ำงกนั 
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การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ BQ4R เพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ภาษาญี่ปุ่ นของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 5 

THE LEARNING MANAGEMENT USING BQ4R LEARNING FOR DEVELOPING 
JAPANESE READING COMPREHENSION OF MATTHAYOMSUKSA 5 STUDENTS 

 
รัตนวดี  สำรเจริญ1 

สุทธำภำ  โชติประดิษฐ์2

 
บทคัดย่อ 

 
 กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่น

ก่อนและหลงัเรียน โดยใชก้ำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R และศึกษำเจตคติของนกัเรียนต่อภำษำญ่ีปุ่น
หลังจำกท่ีได้รับกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
โรงเรียนบำงละมุง แผนกำรเรียนภำษำญ่ีปุ่น ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอบำงละมุง จงัหวดัชลบุรี ภำคเรียนท่ี 2 ปี
กำรศึกษำ 2560 1 ห้องเรียน จ ำนวน 16 คน ได้มำจำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำย เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั ได้แก่ 
แผนกำรจดักำรเรียนรู้จ ำนวน 10 แผน แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่นก่อน
เรียนและหลงัเรียน และแบบวดัเจตคติต่อวิชำภำษำญ่ีปุ่น  วิเครำะห์ขอ้มูลโดยกำรทดสอบค่ำที ผลกำรวิจยั
พบวำ่  

1.  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  ดว้ยกำรจดั
กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียน  อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 

2.  เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อภำษำญ่ีปุ่นหลงัจำกท่ีไดรั้บกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R  อยู่
ในระดบัเจตคติระดบัมำก 

 
ค าส าคัญ : กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R, วธีิกำรสอนอ่ำนแบบ SQ4R, กำรจดักำรเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือเทคนิค Think – Pair  Share , ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่น 
 
 

                                              
1นกัศึกษำปริญญำโท สำขำวิชำหลกัสูตรและกำรสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลยับูรพำ 
2อำจำรยป์ระจ ำ สำขำวิชำหลกัสูตรและกำรสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลยับูรพำ 



596 

 

Abstract 
 
 The purposes of this research were to study the Japanese reading for the main idea ability of the  
students after using BQ4R learning activities and to study students’ attitudes  toward  Japanese students 
after using BQ4R learning activities and to study students’ attitudes  toward  Japanese after language 
selected by BQ4R learning activities. The sample  was 16 students from the Japanese program of 
Matthayomsuksa 5  in second semester academic year 2017 at Banglamung School, Nakluea, Banglamung 
Chonburi, cluster random sampling. The research instruments consisted of 10 lesson plans, a pretest and a 
posttest of Japanese reading comprehension ability and  an attitude test towards Japanese language. The 
data were analyzed by mean, standard deviation and independent t-test. The study results were; 
 1. The Japanese reading comprehension ability after studying with the BQ4R learning activities 
was significantly higher than before studying, with the learning activities with the statistical significance 
level of .01 
 2. The attitude towards Japanese language of students taught by using BQ4R was at a high level. 
 
Keywords :  BQ4R Learning Activity, SQ4R Method, Cooperative Learning :Think-Pair-Share Strategy, 
Developing Japanese Reading Comprehension  
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
              ภำษำเป็นเคร่ืองมือในกำรส่ือสำรควำมรู้สึก ควำมคิด ท ำใหเ้ขำ้ใจวฒันธรรมท่ีแตกต่ำง ประเทศไทย
มีภำษำไทยเป็นภำษำท่ีใชใ้นกำรส่ือสำร เช่ือมโยงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคนในชำติ แต่กำรรู้ภำษำเพียงภำษำ
เดียวอำจไม่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต เพรำะภำษำต่ำงประเทศเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ ำวนั ภำษำญ่ีปุ่นก็
เป็นภำษำหน่ึงท่ีมีบทบำทส ำคญัในกำรส่ือสำร เพื่อใช้ในกำรแสวงหำควำมรู้  และกำรประกอบอำชีพ  
ปัจจุบนัมีบริษทัในเครือประเทศญ่ีปุ่นเขำ้มำลงทุนในประเทศไทย  3 ,768  แห่ง (ศูนยร์วมโรงงำนและ
อุตสำหกรรมกำรผลิต ไทย-ญ่ีปุ่น, 2560) ก่อให้เกิดควำมต้องกำรผูท่ี้มีควำมรู้ภำษำญ่ีปุ่น ยิ่งไปกว่ำนั้น
ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีรับวฒันธรรมญ่ีปุ่นผ่ำนด้ำนต่ำงๆ ท ำให้มีผูท่ี้สนใจเรียนภำษำญ่ีปุ่นเป็น
จ ำนวนมำก  จะเห็นไดจ้ำกจ ำนวนผูเ้ขำ้สอบวดัระดบัภำษำญ่ีปุ่นในประเทศไทย  มีผูเ้ขำ้สอบ 16 ,747 คน 
นบัวำ่เป็นประเทศท่ีมีจ ำนวนผูเ้ชำ้สอบมำกเป็นอนัดบั  4  ของโลก (The Japan Foundation, 2010) 
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 ทกัษะภำษำจึงมีควำมส ำคญัในกำรจดักำรศึกษำในศตวรรษท่ี  21  โดยมุ่งเนน้พฒันำคนให้มีทกัษะ
ภำษำท่ีประกอบดว้ย  ทกัษะกำรอ่ำน ทกัษะกำรเขียน และทกัษะทำงคณิตศำสตร์  ซ่ึงทกัษะกำรอ่ำนจะท ำให้
นกัเรียนเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรจำกส่ือต่ำงๆ ไดง่้ำยรวดเร็วผ่ำนภำษำต่ำงๆ  และไม่เพียงแค่อ่ำนออกเสียงได ้ 
แต่ตอ้งอ่ำนส่ือต่ำงๆให้เขำ้ใจและเลือกใชอ้ยำ่งมีวิจำรณญำณ นอกจำกทกัษะกำรอ่ำนแลว้ ทกัษะกำรเขียนก็
ส ำคญัอย่ำงยิ่ง  เพรำะน ำไปใช้ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ควำมรู้สึกนึกคิด และนักเรียนต้องสำมำรถ
เช่ือมโยงภำษำญ่ีปุ่นกบัคณิตศำสตร์มำใช้ในชีวิตประจ ำวนั ยิ่งไปกว่ำนั้นนกัเรียนตอ้งมีทกัษะด้ำนควำม
ร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผูน้ ำ ทกัษะดำ้นกำรส่ือสำร สำรสนเทศ และรู้เท่ำทนัส่ือ ทกัษะดำ้น
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร   และทกัษะอำชีพ  ทกัษะกำรเรียนรู้ จำกทกัษะท่ี
กล่ำวมำนั้นท ำใหค้รูตอ้งเป็นผูส้อนศิษยใ์หมี้กระบวนกำรทำงกำรแกปั้ญหำอยำ่งเป็นระบบ มีกำรคิดพิจำรณำ
ส่ิงต่ำงๆอยำ่งมีเหตุผล เป็นผูท่ี้ยอบรับควำมคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่ำงของผูอ่ื้น และท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยำ่งมีควำมสุข   (วจิำรณ์  พำนิช, 2555, หนำ้ 16-21) 
                 ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ  มีวธีิกำรท่ีหลำกหลำย  เช่น  วธีิสอนภำษำแบบกลุ่ม
สัมพนัธ์ (Community Language Learning) วิธีสอนตามเอกัตภาพ (Individualized Instruction) ส่วนวิธี
สอนอ่ำนแบบ SQ4R  (Walter, 1984)  ก็เป็นวิธีกำรสอนรูปแบบหน่ึงท่ีพฒันำจำกวิธีสอนอ่ำนแบบ SQ3R 
เป็นวิธีท่ีช่วยให้นกัเรียนไดพ้ฒันำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมไดดี้ข้ึน  โดยนกัเรียนไดคิ้ดประเด็น
ค ำถำมก่อนกำรอ่ำน  เพื่อกระตุน้ควำมสนใจและช้ีน ำแนวทำงในกำรอ่ำน ส่วนกำรจดักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใชเ้ทคนิค Think - Pair Share  (Lyman, 1981)  เป็นเทคนิคท่ีเปิดโอกำสให้นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนไดพ้ฒันำ  
จำกกำรส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ย นกัเรียนไดร้ะดมควำมคิด  แสดงควำมคิดเห็น  แลกเปล่ียน
ควำมรู้  ทกัษะและประสบกำรณ์ท่ีแต่ละคนมีแตกต่ำงกนั นกัเรียนเกิดควำมรู้และควำมเขำ้ใจในเร่ืองท่ีเรียน
ไดดี้   
             จำกข้อมูลดังกล่ำวขำ้งต้น  ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะน ำวิธีกำรสอนอ่ำนแบบ SQ4R และกำรเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค Think - Pair Share มำสังเครำะห์เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R เพื่อพฒันำ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5   อีกทั้งกำรวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยั
ไดศึ้กษำเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อภำษำญ่ีปุ่น   เพื่อน ำมำปรับใชใ้นกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน  และมีควำม
มุ่งหวงัวำ่จะท ำใหน้กัเรียนประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนภำษำญ่ีปุ่นต่อไปในอนำคต 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
             1.  เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 5  
ก่อนและหลงัเรียนโดยใชก้ำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R 
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 2.  เพื่อศึกษำเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อภำษำญ่ีปุ่นหลงัจำกท่ีไดรั้บกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ 
BQ4R 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ในกำรวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดก้  ำหนดขอบเขตกำรวจิยั  ดงัน้ีคือ 
  ประชากร เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  ท่ีเรียนแผนกำรเรียนภำษำญ่ีปุ่น  โรงเรียนท่ี
อยู่ในอ ำเภอบำงละมุง  จงัหวดัชลบุรี  สังกดัส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต  18 จ ำนวน  2  
โรงเรียน  ไดแ้ก่ โรงเรียนบำงละมุง และโรงเรียนโพธ์ิสัมพนัธ์พิทยำคำร 
  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีท่ี 5 โรงเรียนบำงละมุง แผนกำรเรียน
ภำษำญ่ีปุ่น ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอบำงละมุง จงัหวดัชลบุรี ภำคเรียนท่ี  2  ปีกำรศึกษำ 2560  ไดม้ำจำกกำรจบั
สลำกจำก 2 โรงเรียนขำ้งตน้ แลว้จบัสลำกเลือกห้องเรียนมำหน่ึงห้องเรียนจำกโรงเรียนดงักล่ำว  จ  ำนวน  1 
หอ้งเรียน มี 16 คน    

ตัวแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R       
ตวัแปรตำม  ไดแ้ก่  1.ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่น  
   1.1  ควำมรู้ในดำ้นศพัท ์     

1.2  ควำมรู้ดำ้นไวยำกรณ์      
1.3  กำรเรียบเรียงควำม      
1.4  กำรอ่ำนขอ้มูลท่ีเป็นรำยละเอียด      
1.5  กำรตีควำม      

      1.6  กำรอ่ำนจบัใจควำมส ำคญั    
     2.เจตคติของนกัเรียนต่อภำษำญ่ีปุ่นหลงัจำกท่ีไดรั้บกำรจดักิจกรรม 
กำรเรียนรู้แบบ BQ4R 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
วธีิการสอนอ่านแบบ SQ4R 
วธีิกำรสอนอ่ำนแบบ SQ4R (Walter, 1984) เป็นวธีิกำรสอนอ่ำนท่ีไม่ไดใ้ห้นกัเรียนอ่ำนเน้ือหำเพียง

อยำ่งเดียว เพรำะกำรอ่ำนเพียงอยำ่งเดียวไม่เพียงพอส ำหรับกำรเรียนรู้  แต่กุญแจส ำคญัของกำรเรียนรู้คือกำร
กระท ำอยำ่งเป็นระบบและกำรท ำซ ้ ำ ซ่ึงวธีิกำรสอนอ่ำนแบบ SQ4R มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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  ขั้นท่ี 1 ขั้นส ำรวจ (Survey) เป็นขั้นท่ีให้นกัเรียนส ำรวจหัวเร่ือง หวัขอ้ยอ่ย แผนภูมิ กรำฟ 
และรูปภำพ ดว้ยกำรกวำดสำยตำโดยใชเ้วลำสั้นๆ  

  ขั้นท่ี 2 ขั้นค ำถำม (Questions) เป็นขั้นท่ีใหน้กัเรียนตั้งค  ำถำมจำกกำรอ่ำนแบบส ำรวจ   
เน้นตั้งค  ำถำมตำมควำมสนใจ  เพรำะค ำถำมจะเป็นแรงกระตุน้ให้นกัเรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรอ่ำน 
ท ำใหเ้ขำ้ใจและจดจ ำเร่ืองท่ีอ่ำนได ้

  ขั้นท่ี 3 ขั้นอ่ำน (Read) เป็นขั้นท่ีให้นกัเรียนอ่ำนอย่ำงละเอียด  โดยมุ่งเน้นหำค ำตอบของ
ค ำถำมท่ีตั้งไวด้ว้ยควำมเขำ้ และหำส่วนส ำคญัของเร่ือง  

  ขั้นท่ี 4 ขั้นบนัทึก (Record) เป็นขั้นท่ีให้นักเรียนบนัทึกควำมคิดเห็น มุมมอง ควำมจริง 
รำยละเอียด  และขีดเส้นใตส่ิ้งท่ีสนใจหรือส่ิงท่ียงัไม่รู้ 

  ขั้นท่ี 5 ขั้นจดจ ำ (Recite) เป็นขั้นท่ีใหน้กัเรียนท่องจ ำส่ิงท่ีไดจ้ำกกำรอ่ำน   เพื่อใหน้กัเรียน
เกิดควำมรู้ ควำมจ ำในระยะยำว  

  ขั้นท่ี  6 ขั้นสะทอ้นกลบั (Reflect) เป็นขั้นท่ีให้นกัเรียนวิเครำะห์ส่ิงท่ีอ่ำนวำ่หมำยถึงอะไร  
มีควำมคิดเห็นอยำ่งไรเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่ำน และจะน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปใชอ้ยำ่งไร 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Think-Pair Share       
 เทคนิค Think-Pair Share ได้ถูกพฒันำข้ึนโดย Lyman (1981) กล่ำวว่ำ เทคนิค Think-Pair Share 
เป็นกลยุทธ์ท่ีออกแบบใหน้กัเรียนไดคิ้ดเก่ียวกบัประเด็นปัญหำดว้ยตวัตนเอง  นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนควำมรู้ 
และอภิปรำยร่วมกนั  โดยมี 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 1.  นกัเรียนแต่ละคนคิดหำค ำตอบ หรือขอ้สังเกตโดยใชเ้วลำสั้นๆ (Think) 
 2.  จบัคู่นกัเรียนเพื่อแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น จนไดข้อ้สรุปร่วมกนั (Pair) 
 3.  สลำยกลุ่ม  ใหน้กัเรียนคนใดคนหน่ึงอธิบำยค ำตอบเพื่อหำขอ้สรุปร่วมกนัทั้งชั้นเรียน (Share) 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ BQ4R          
  กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ  BQ4R  เป็นกำรน ำเอำวิธีกำรสอนอ่ำนแบบ SQ4R และกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค Think - Pair Share  มำสังเครำะห์เป็นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ  BQ4R   
ซ่ึงมี  6  ขั้นตอนดงัน้ี    

1. ขั้นเร่ิมอ่ำน (Beginning to Read) นกัเรียนอ่ำนบทอ่ำนอย่ำงรวดเร็ว โดยส ำรวจควำมยำว ย่อ
หนำ้ ค ำส ำคญั ค ำศพัทท่ี์สนใจ  บทอ่ำนนั้นเก่ียวกบัเร่ืองอะไร อะไรคือจุดส ำคญัของเร่ือง  

2.ขั้นคิดค ำถำม (Question) นักเรียนตั้งค  ำถำมจำกบทอ่ำนเช่น ใคร ท ำอะไร กับใคร  ท่ีไหน  
เม่ือไหร่ อยำ่งไรใหค้รอบคลุมกบัเน้ือหำของบทอ่ำน   

3. ขั้นอ่ำนซ ้ ำ (Repeat) นักเรียนอ่ำนบทอ่ำนอย่ำงละเอียดเพื่อจบัใจควำม  และให้นักเรียนหำ
ค ำตอบของค ำถำมท่ีตั้งไวด้ว้ยตนเอง  นกัเรียนสำมำรถอ่ำนซ ้ ำจนกวำ่จะหำค ำตอบได ้  
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4. ขั้นบนัทึกขอ้มูล (Record) นกัเรียนคน้ควำ้ขอ้มูลจำกพจนำนุกรมหรือต ำรำเรียน บนัทึกขอ้มูล
เหล่ำนั้นในบทอ่ำน และเขียนสรุปใจควำมเป็นขอ้ควำมสั้นๆ  

5. ขั้นสรุปใจควำม (Recite) จบัคู่นกัเรียน ให้นกัเรียนแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีไดจ้ำกบทอ่ำน ผลดั
กนัอ่ำนค ำถำม ค ำตอบ และอ่ำนสรุปใจควำมส ำคญัใหคู้่ของตนฟัง แต่ละคนเขียนสรุปใจควำมส ำคญัของบท
อ่ำนโดยใชภ้ำษำและรูปแบบกำรเขียนของตนเอง 
    6. ขั้นทบทวนและแบ่งปัน (Reflect) สลำยกลุ่มท่ีจบักนัเป็นคู่ ให้แต่ละคนน ำเสนอกำรเขียน
สรุปใจควำม ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจำรณำกำรเขียนสรุปใจควำมส ำคญัของนกัเรียนแต่ละคนพร้อมๆกนั
รวมทั้งใหน้กัเรียนแสดงควำมคิดเห็น  ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบับทอ่ำน  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย         
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย      
  1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำญ่ีปุ่นโดยใช้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R              
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  จ  ำนวน  10  แผน  ใชเ้วลำในกำรทดลองสอน 20 ชัว่โมง  
    2. แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่น มีลกัษณะเป็นขอ้สอบ
ปรนยั  จ  ำนวน  2  ฉบบั  ฉบบัละ  40  ขอ้  เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน  1  ฉบบั  และแบบทดสอบหลงัเรียน  
1  ฉบบั  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบคู่ขนำน      
    3. แบบวดัเจตคติต่อวชิำภำษำญ่ีปุ่น วดัไดจ้ำกแบบวดัเจตคติชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ  
5 ระดบั  จ  ำนวน  25  ขอ้  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล      
  1.  ทดสอบก่อนเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัควำมควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่น
ส ำหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  ท่ีผูว้จิยัสร้ำงข้ึน จ ำนวน  40  ขอ้  ใชเ้วลำในกำรสอบ  1  ชัว่โมง   
  2.  ด ำเนินกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้กบันกัเรียนชั้นมธัยมปีท่ี  5  ดว้ยตนเองตำมแผนกำรจดักิจกรรม
กำรเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้ำงข้ึนจ ำนวน  10  แผน  ใชเ้วลำ  10  สัปดำห์ ๆ ละ 1 วนั วนัละ  2  ชัว่โมง   
  3.  ทดสอบหลงัเรียน ดว้ยแบบทดสอบวดัควำมควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่น
ส ำหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  และแบบวดัเจตคติต่อภำษำญ่ีปุ่น  ใชเ้วลำในกำรสอบ 1  ชัว่โมง    
  4.  น ำคะแนนท่ีไดม้ำวเิครำะห์ตำมวธีิกำรทำงสถิติ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล         
1.  วิเครำะห์ผลกำรทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้  t-test แบบ Dependent Sample ด้วย

โปรแกรมส ำเร็จรูป  
 2.  วิเครำะห์คะแนนแบบวดัเจตคติของนกัเรียนต่อภำษำญ่ีปุ่น  โดยใชค้่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน    
 

ผลการวจัิย 
 

1.  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  ดว้ยกำรจดั
กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R  
ตำรำงท่ี  1  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  ก่อนและหลงั 
               เรียนโดยใชก้ำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R 
กำรทดสอบ N 

X  SD df t p 
ก่อนเรียน 
 

16 18.88 6.74  
15 

 
6.76 

 
.000 

หลงัเรียน 16 29.50 3.670 
**p<.01 

จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูล พบว่ำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่น ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี 5  โดยใชก้ำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R  กลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน  16  คน  ก่อนเรียนได้
คะแนนเฉล่ีย 18.88  และหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย  29.50  เม่ือทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉล่ียหลงั
เรียนและค่ำเฉล่ียก่อนเรียน  พบว่ำค่ำเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่ำค่ำเฉล่ียก่อนเรียนอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั .01 

2.  เจตคติท่ีมีต่อภำษำญ่ีปุ่นหลงัจำกท่ีไดรั้บกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R    
ตำรำงท่ี 2 เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อภำษำญ่ีปุ่นหลงัจำกท่ีไดรั้บกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R 

N = 16 X  SD ระดับเจตคติ 

3.78 1.32 มำก 
 
จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูล พบว่ำเจตคติท่ีมีต่อภำษำญ่ีปุ่นหลงัจำกท่ีไดรั้บกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้

แบบ BQ4R ไดค้่ำเฉล่ียรวม  3.78  อยูใ่นระดบัเจตคติท่ีมีต่อภำษำญ่ีปุ่นอยูใ่นระดบัมำก   
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อภิปรายผลการวจัิย 
 
 1.  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  ดว้ยกำรจดั
กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียน  อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั  .01 เป็นไปตำม
สมมติฐำนของกำรวจิยั  กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R มี 6 ขั้นตอน  อธิบำยไดด้งัน้ี   
 1.1 ขั้นเร่ิมอ่ำน (Beginning to Read)  เป็นขั้นท่ีครูให้นกัเรียนอ่ำนบทอ่ำนอย่ำงรวดเร็ว โดยส ำรวจ
ควำมยำว ยอ่หนำ้ ค ำส ำคญั ค ำศพัทท่ี์สนใจ บทอ่ำนนั้นเก่ียวกบัเร่ืองอะไร อะไรคือจุดส ำคญัของ ในขั้นน้ีท ำ
ให้นกัเรียนรู้วำ่ก ำลงัอ่ำนเร่ืองเก่ียวกบัอะไร และมีควำมรู้ดำ้นไหนเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆบำ้ง  กำรเรียนรู้ในบท
อ่ำนคร้ังแรกนกัเรียนมกัยึดติดกบัวิธีกำรอ่ำนแบบเดิมของตนเอง ซ่ึงเป็นกำรอ่ำนแบบหำละเอียดของเร่ือง 
ขณะอ่ำนผูว้จิยัจึงย  ้ำไม่ใหใ้ชเ้วลำมำกจนเกินไป จนกระทัง่แผนกำรเรียนรู้ท่ี 3 นกัเรียนจึงปรับตวัได ้และอ่ำน
ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว เน่ืองจำกเขำ้ใจหลกักำรอ่ำนและมีควำมรู้ดำ้นค ำศพัทเ์พิ่มข้ึน  จึงท ำให้หำจุดส ำคญัของเร่ือง
ได ้ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฒันำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์ (ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2552, หน้ำ 25) กล่ำวว่ำ 
กระบวนกำรทำงสติปัญหำ มีลกัษณะกำรซึมซบัหรือกำรดูดซึม(assimilation) และกำรปรับหรือกำรจดัระบบ 
(accommodation) ซ่ึงกำรซึมซบัหรือกำรดูดซึม เป็นกระบวนกำรทำงสมองในกำรรับประสบกำรณ์  เร่ืองรำว
ขอ้มูลต่ำงๆ เขำ้มำสะสมเก็บไวเ้พื่อปรับใชใ้ห้เป็นประโยชน์  อธิบำยไดว้ำ่กำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่นได้
นั้น  ผูอ่้ำนตอ้งมีควำมรู้พื้นฐำนเดิม  ไม่วำ่จะเป็นควำมรู้ดำ้นศพัทแ์ละไวยำกรณ์  ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดทกัษะ
กำรอ่ำนแบบ Scan ไดเ้ร็วข้ึน   
  1.2 ขั้นคิดค ำถำม (Question)  เป็นขั้นท่ีครูให้นกัเรียนตั้งค  ำถำมจำกบทอ่ำนเช่น ใคร ท ำอะไร กบั
ใคร  ท่ีไหน  เม่ือไหร่ อย่ำงไรให้ครอบคลุมกบัเน้ือหำของบทอ่ำนในขั้นน้ีท ำให้นักเรียนอ่ำนได้อย่ำงมี
จุดมุ่งหมำย  เพรำะค ำถำมจะช่วยให้นกัเรียนเขำ้ใจเร่ืองไดเ้ร็ว  นกัเรียนส่วนใหญ่ปฏิบติัตำมไดเ้ป็นอยำ่งดี  
อำจมีประโยคท่ีผดิบำ้ง ผูว้จิยัจึงแนะน ำและบอกใหแ้กไ้ข  ซ่ึงในบทอ่ำนท่ีหน่ึง  นกัเรียนใชค้  ำถำมสั้นเกินไป  
เช่น  だれ(ใคร)  どこ(ท่ีไหน)  เป็นต้น  เม่ือสอบถำมจึงพบว่ำ นักเรียนไม่มัน่ใจกำรเขียนค ำถำม
ภำษำญ่ีปุ่น ผูว้ิจยัจึงใหน้กัเรียนเขียนค ำถำมท่ีตอ้งกำรถำมเป็นภำษำญ่ีปุ่นและใหว้งเล็บภำษำไทยไวด้ำ้นหลงั   
เม่ือนกัเรียนตอ้งกำรแกไ้ขในกำรเรียนขั้นถดัไป ผูว้ิจยัอนุญำตให้แกไ้ขไดทุ้กเม่ือ กำรเรียนรู้ในขั้นน้ีท ำให้
นกัเรียนมีควำมเช่ือมัน่ในกำรใช้ภำษำญ่ีปุ่นและมีพฒันำกำรดีข้ึน เน่ืองจำกนกัเรียนกล้ำถำม ประกอบกบั
นักเรียนมีควำมรู้ด้ำนศพัท์  และควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์มำกข้ึน  จึงส่งผลให้นักเรียนเขียนค ำถำมได้อย่ำง
ถูกตอ้ง  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีกำรเรียนรู้โดยกำรคน้พบของบรูนเนอร์ (สุรำงค ์ โคว้ตระกูล, 2554, หนำ้ 320-
323) ไดก้ล่ำวถึงวตัถุประสงคข์องกำรศึกษำวำ่  กำรจดักำรศึกษำเป็นกำรฝึกให้นกัเรียนใชค้วำมคิด ส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นผู ้ท่ี “ตั้ งปัญหำ” ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R นั้น ผูว้ิจ ัยใช้ค  ำถำมท่ี
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หลำกหลำยเป็นตวักระตุน้ให้นกัเรียนสนใจกำรเรียนรู้มำกข้ึน จึง เป็นแรงเสริมภำยในให้นกัเรียนกลำ้ท่ีจะ
ถำมและใชภ้ำษำญ่ีปุ่นไดโ้ดยไม่กลวัขอ้ผดิพลำด  
  1.3 ขั้นอ่ำนซ ้ ำ (Repeat) เป็นขั้นท่ีให้นักเรียนอ่ำนบทอ่ำนอย่ำงละเอียดเพื่อจบัใจควำม  และให้
นกัเรียนหำค ำตอบของค ำถำมท่ีตั้งไวด้ว้ยตนเอง  นกัเรียนสำมำรถอ่ำนซ ้ ำจนกว่ำจะหำค ำตอบได ้ในขั้นน้ี
นกัเรียนจะไดอ่้ำนเพื่อตอบค ำถำมท่ีตนสนใจ  รวมทั้งท ำควำมเขำ้ใจขอ้สงสัยหรือขอ้โตแ้ยง้อ่ืนๆในบทอ่ำน  
ในกำรอ่ำนคร้ังแรกนกัเรียนบำงส่วนตั้งใจอ่ำนบทอ่ำนและตอบค ำถำมไดเ้ป็นอยำ่งดี  แต่ยงัมีนกัเรียนท่ีไม่
คุน้ชินกบักำรอ่ำนดว้ยตนเอง ยงัตอ้งกำรปรึกษำเพื่อนหรือเปิดต ำรำ  ผูว้จิยัจึงตอ้งคอยเตือน  และให้นกัเรียน
อ่ำนซ ้ ำจนตอบค ำถำมได ้ จนกระทัง่แผนกำรเรียนรู้ท่ี 4  นกัเรียนยอมรับล ำดบัขั้นของกำรจดักิจกรรมกำร
เรียนรู้แบบ BQ4R  ส่งผลให้นกัเรียนอ่ำนจบัใจควำมและตอบค ำถำมไดเ้ร็วข้ึน รวมทั้งพบประเด็นใหม่จน
สำมำรถเขียนค ำถำมและหำค ำตอบได้ สอดคล้องกับทฤษฎีของทฤษฎีกำรเรียนรู้โดยกำรค้นพบของ        
บรูนเนอร์ (สุรำงค์ โคว้ตระกูล , 2554, หน้ำ 320) กล่ำวไวว้่ำวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  เป็นกำรฝึกให้
นกัเรียนใช้ควำมคิดหรือให้มีควำมสำมำรถสร้ำงควำมรู้-คิดเป็น เพื่อกำรกระท ำหรือผลลพัธ์อย่ำงใดอย่ำง
หน่ึง  ส่ิงท่ีนักเรียนรู้ควรจะเป็นกำรเพิ่มควำมมั่นใจในตนเองว่ำ ตนคิดได้ คิดเป็น แก้ปัญหำได้ และ
สอดคล้องกับกำรจดักำรศึกษำตำมแนวควำมคิดของบลูม (สิริอร วิชชำวุธ, 2554, หน้ำ 132-134) ด้ำน      
พุทธิพิสัย ในขั้นควำมเขำ้ใจควำม เป็นทกัษะกำรจบัใจควำมส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  สำมำรถแปลงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จำก
รูปแบบหน่ึงไปยงัอีกรูปแบบหน่ึงได ้ 
 1.4 ขั้นบนัทึกขอ้มูล  (Record)  เป็นขั้นท่ีให้นกัเรียนคน้ควำ้ขอ้มูลจำกพจนำนุกรมหรือต ำรำเรียน 
บนัทึกขอ้มูลเหล่ำนั้นในบทอ่ำน และเขียนสรุปใจควำมเป็นขอ้ควำมสั้นๆ  นกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีมีโปรแกรม
พจนำนุกรมภำษำญ่ีปุ่นในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  และต ำรำเรียนจะคน้หำขอ้มูลไดส้ ำเร็จ  แต่มีนกัเรียนบำงส่วน
ท่ีไม่มีโปรแกรมพจนำนุกรมหรือลืมน ำต ำรำเรียนมำจึงท ำให้ไม่มีแหล่งสืบคน้  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งเตรียม
อุปกรณ์กำรเรียนใหพ้ร้อมส ำหรับนกัเรียนทุกคน   ในส่วนของกำรเขียนสรุปใจควำมนกัเรียนตั้งใจและท ำได้
เป็นอย่ำงดี  กำรท่ีนักเรียนได้คน้ควำ้ขอ้มูล  ค ำศพัท์  ไวยำกรณ์ท่ีไม่รู้หรือยงัไม่แน่ใจด้วยตนเอง และจด
บนัทึกเป็นขอ้ควำมสั้นๆ เป็นกำรทบทวนส่ิงท่ีไดเ้รียนมำแลว้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพดำ้นควำมจ ำระยะ
ยำว  ส่งผลให้นักเรียนอ่ำนจบัใจควำมไดดี้ข้ึน  สอดคล้องกบักำรจดักำรเรียนรู้โดยใช้หลกั สุ จิ ปุ ลิ เป็น
แนวคิดทำงพุทธศำสนำท่ีน ำมำประยุกตใ์ชใ้นกำรศึกษำ  สุ มำจำกค ำวำ่ พหูสูต หมำยถึง กำรฟัง   จิ มำจำกค ำ
วำ่ จิตตะ หมำยถึง ควำมคิด ปุ มำจำกค ำว่ำ ปุจฉำ หมำยถึง กำรถำม และ ลิ มำจำกค ำวำ่ ลิขิต หมำยถึง กำร
เขียนและกำรจดบนัทึก  ซ่ึงกำรเขียนและจดบนัทึก นอกจำกช่วยดำ้นควำมจ ำและกำรน ำกลบัมำทบทวนซ ้ ำ
ในภำยหลงัแลว้ยงัเป็นเคร่ืองลบัสมองอนัทรงพลงั  เพรำะกระบวนกำรเขียนบนัทึกจ ำเป็นตอ้งรู้จกัน ำขอ้มูล
และประสบกำรณ์กำรเรียนรู้มำกลัน่กรอง ขดัเกลำ เรียบเรียง วิเครำะห์ สังเครำะห์ ใคร่ครวญ สะทอ้นอยำ่ง
รอบดำ้น  ใหต้กผลึกอยำ่งเป็นระบบชดั  และตอ้งรู้จกัเลือกใชภ้ำษำในกำรเขียนให้เหมำะสมเป็นท่ีเขำ้ใจง่ำย  
กำรเขียนจึงเป็นขั้นตอนท่ีขำดไม่ไดใ้นกำรเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แบบ (สุรเกียรติ  อำชำนำนุภำพ, 2558, หนำ้ 6-7) 
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   1.5 ขั้นสรุปใจควำม (Recite)  เป็นขั้นท่ีจบัคู่นกัเรียน  ใหแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีไดจ้ำกบทอ่ำน ผลดักนั
อ่ำนค ำถำม  ค ำตอบ และอ่ำนสรุปใจควำมส ำคญัให้คู่ของตนฟัง  แต่ละคนเขียนสรุปใจควำมส ำคญัของบท
อ่ำนโดยใชภ้ำษำและรูปแบบกำรเขียนของตนเอง  ขณะสอนนกัเรียนแต่ละคู่แลกเปล่ียนขอ้มูล และใจควำม
ส ำคญัของแต่ละคนอยำ่งตั้งใจ  นกัเรียนบำงคู่มีควำมคิดเห็นไม่ตรงกนั  จะช่วยกนัคน้ควำ้จนพบขอ้เท็จจริง  
แลว้สรุปร่วมกนัอีกคร้ังจนไดข้อ้ยุติ  และไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมจำกคู่ของตนเอง น ำไปประกอบกำรเขียนสรุป
ใจควำมของแต่ละคน  จำกผลงำนกำรเขียนสรุปของนักเรียนพบว่ำ  เขียนสรุปใจควำมด้วยควำมคิด
สร้ำงสรรค์  มีควำมหลำกหลำย และน่ำสนใจ กำรสอนในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีให้นักเรียนจบัคู่เพื่อแลกเปล่ียน
ควำมรู้ซ่ึงกันและกัน  สอดคล้องกับกำรเรียนรู้แบบร่วมมือซ่ึงเป็นวิธีท่ีเน้นนักเรียนเป็นส ำคญั  โดยให้
นกัเรียนลงมือปฏิบติังำนเป็นกลุ่มยอ่ยๆ  เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถภำพกำรเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน  และ
สนบัสนุนให้มีกำรช่วยเหลือกนัจนบรรลุตำมเป้ำหมำย  (กรมวิชำกำร,กระทรวงศึกษำธิกำร,  2544, หนำ้ 1)  
และกำรน ำขอ้มูลในบทอ่ำนมำเขียนสรุปใจควำมส ำคญัดว้ยรูปแบบและภำษำของตนเอง   สอดคลอ้งกบักำร
จดักำรศึกษำตำมแนวควำมคิดของบลูม (สิริอร วิชชำวุธ, 2554,  หน้ำ 132-134) ดำ้นพุทธิพิสัย ในขั้นกำร
ประยกุต ์เป็นทกัษะกำรในกำรน ำส่ิงท่ีเคยเรียนรู้ในอดีตมำใชใ้นสถำนกำรณ์ใหม่ ขอ้บ่งช้ีทกัษะกำรประยกุต์
คือ ตีควำมได ้ วำดภำพได ้ แสดงให้ดูได ้  และกำรเขียนได ้ ซ่ึงกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R ขั้น
สรุปใจควำม (Recite) นกัเรียนสำมำรถเขียนสรุปบทอ่ำนดว้ยภำษำและรูปแบของตนเองได ้ 
  1.6 ขั้นทบทวนและแบ่งปัน  (Reflect)  สลำยกลุ่มท่ีจบักนัเป็นคู่   ใหแ้ต่ละคนน ำเสนอกำรเขียนสรุป
ใจควำม  ครูและนักเรียนร่วมกนัพิจำรณำกำรเขียนสรุปใจควำมส ำคญัของนักเรียนแต่ละคนพร้อมๆกนั
รวมทั้งให้ผูเ้รียนแสดงควำมคิดเห็น  ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบับทอ่ำน ในกำรเรียนคร้ังแรกเม่ือนักเรียนตอ้ง
น ำเสนอหนำ้ชั้นเรียน  นกัเรียนบำงคนมีอำกำรเขินอำย  ในส่วนของกำรแสดงควำมคิดเห็นนกัเรียนมกัยกมือ
ข้ึนเพื่อแสดงควำมคิดเห็นแยง้  เม่ือส่ิงท่ีเพื่อนน ำเสนอไม่ตรงกบัควำมคิดของตน  ผูว้ิจยัจึงตอ้งให้นกัเรียน
กล่ำวสนบัสนุนควำมคิดของเพื่อนดว้ย  หลงัจำกนั้นให้นกัเรียนช่วยกนับอกใจควำมส ำคญัของบทอ่ำน กำร
น ำเสนอและกำรแสดงควำมคิดเห็นเป็นไปด้วยดีในแผนกำรเรียนท่ี  4  เป็นตน้ไป เพรำะนกัเรียนเร่ิมกล้ำ
แสดงออกท ำให้บรรยำกำศเป็นไปดว้ยควำมสนุกสนำน  โดยสรุปกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R ได้
เนน้กำรเรียนรู้ท่ีเกิดจำกนกัเรียนสร้ำงควำมเขำ้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และกำรมีปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคมมี
ควำมส ำคญัต่อกำรเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฒันำกำรของไวก็อทสก้ี (สุรำงค์ โคว้ตระกูล, 2554, หน้ำ 
210) กล่ำววำ่นกัเรียนสร้ำงควำมรู้ดว้ยกำรมีปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคมกบัผูอ่ื้น ในขณะทีนกัเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรืองำน ในภำวะสังคม  ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีส ำคญัและขำดไม่ได ้ ปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคมท ำใหน้กัเรียน
สร้ำงควำมรู้ดว้ยกำรเปล่ียนแปรควำมเขำ้ใจเดิมใหถู้กตอ้งหรือซบัซอ้นกวำ้งขวำงข้ึน 
 จำกกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R ท ำให้นักเรียนมีประสบกำรณ์ในกำรอ่ำน ก่อให้เกิด
ควำมรู้ดำ้นศพัท ์ควำมรู้ดำ้นไวยำกรณ์เพิ่มมำกข้ึนในแผนกำรเรียนท่ี 4 เป็นตน้ไป และในกำรจดักำรเรียนรู้
คร้ังท่ี  5   นกัเรียนสำมำรถเรียบเรียงควำมและอ่ำนขอ้มูลท่ีเป็นรำยละเอียดไดดี้ยิง่ข้ึน  จนสำมำรถตีควำมส่ิง
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ท่ีซ้อนเร้นในบทอ่ำนและจบัใจควำมส ำคญัไดใ้นแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี 6 จะเห็นไดผ้ลงำนกำรเขียนสรุป
ใจควำมส ำคญัของนกัเรียน 
           2.  เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อภำษำญ่ีปุ่นหลังจำกท่ีได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R         
อยูใ่นระดบัเจตคติระดบัมำก อธิบำยไดด้งัน้ี 
 ควำมคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 3 ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 นกัเรียนตอ้งกำรท ำควำมเขำ้ใจภำษำญ่ีปุ่น
ทั้งในเร่ืองกำรอ่ำนและกำรฟัง ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.94 จะเห็นไดจ้ำกนกัเรียนถำมเม่ือผูว้ิจยัเขำ้สอนวำ่ “วนัน้ี
สอนเร่ืองอะไรคะ” และเม่ือตอบวำ่วนัน้ีท ำกิจกรรมกำรอ่ำนหรือกำรฟัง นกัเรียนจะให้ควำมสนใจและตั้งใจ
เรียนเสมอ  อนัดบัท่ี 2 นกัเรียนตอ้งกำรศึกษำภำษำญ่ีปุ่นเพื่อใชใ้นกำรส่ือสำร ไดค้ะแนนเฉล่ีย  4.75  เพรำะ
นกัเรียนสำมำรถสนทนำเป็นภำษำญ่ีปุ่นอยำ่งง่ำยๆกบัผูว้ิจยัหรือเพื่อน และอนัดบัท่ี 3  ภำษำญ่ีปุ่นไม่ช่วยให้
ชีวิตกำ้วหนำ้ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.63 นกัเรียนสอบถำมเร่ืองกำรเรียนภำษำญ่ีปุ่นกบักำรท ำงำนในอนำคตเสมอ 
เพื่อวำงแผนกำรเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 
 ควำมคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัมำก 3 ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 ภำษำญ่ีปุ่นเป็นภำษำท่ีน่ำสนใจ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 
4.50 จะเห็นไดจ้ำกนกัเรียนสนใจในกำรเรียน ส่งงำนตรงต่อเวลำและทวงถำมติดตำมเอกสำรท่ียงัไม่ไดรั้บ 
อนัดบัท่ี 2 ภำษำญ่ีปุ่นมีผลต่อกำรประกอบอำชีพในอนำคตและนกัเรียนไม่รู้สึกเสียเวลำเม่ือเรียนภำษำญ่ีปุ่น 
ได้คะแนนเฉล่ีย 4.44 จำกกำรสอบถำม พบว่ำนักเรียนต้องกำรเรียนภำษำญ่ีปุ่นเพื่อเป็นตวัเลือกในกำร
ประกอบอำชีพ เช่น งำนดำ้นอุตสำหกรรม งำนดำ้นกำรท่องเท่ียวเป็นตน้ อนัดบัท่ี 3 กำรเรียนภำษำญ่ีปุ่นท ำ
ให้เกิดควำมสนุกสนำน นกัเรียนสนใจเขำ้ร่วมกิจกรรมภำษำญ่ีปุ่นและนกัเรียนสนใจเรียนรู้ภำษำญ่ีปุ่นจำก
ส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.31 จำกกำรสังเกตนกัเรียนกระตือรือร้น เม่ือผูว้จิยัสอนโดยใชว้ธีิท่ีตอ้งมีกำร
ท ำงำนร่วมกนัเป็นกลุ่ม เช่น กำรจบัคู่เพื่อแลกเปล่ียนควำมรู้ เป็นตน้ เม่ือมีกิจกรรมภำษำญ่ีปุ่นนกัเรียนให้
ควำมร่วมมือเป็นอยำ่งดี รอเพื่อเขำ้ร่วมก่อนเวลำเสมอ และนกัเรียนมกัมีค ำถำมเก่ียวกบัค ำศพัทภ์ำษำญ่ีปุ่นท่ี
พบบทฉลำกอำหำร เคร่ืองด่ืม และจำกส่ือต่ำงๆมำถำมผูว้จิยั 
 ควำมคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัปำนกลำง 3 ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 ภำษำญ่ีปุ่นมีบทบำทในชีวิตประจ ำวนัและ
นักเรียนรู้สึกขำดควำมเช่ือมัน่ในตนเองเม่ือตอ้งท ำกิจกรรมท่ีเก่ียวกับภำษำญ่ีปุ่น ได้คะแนนเฉล่ีย 3.50 
เน่ืองจำกนักเรียนไม่มีโอกำสสนทนำกบัคนญ่ีปุ่น จึงท ำให้นักเรียนรู้สึกว่ำภำษำญ่ีปุ่นไม่ค่อยบทบำทใน
ชีวิตประจ ำวนั และนกัเรียนบำงคนไม่กลำ้พูดภำษำญ่ีปุ่นในกำรท ำกิจกรรม เพรำะไม่มัน่ใจในควำมรู้ของ
ตนเอง อนัดบัท่ี 2 นกัเรียนรู้สึกกงัวลใจทุกคร้ังเม่ือเรียนภำษำญ่ีปุ่น ไดค้ะแนนเฉล่ีย  3.25 จำกกำรสอบถำม
ปรำกฏวำ่ยงัมีไวยำกรณ์บำงเร่ืองท่ีนกัเรียนไม่เขำ้ใจ ท ำให้เกิดควำมกงัวลว่ำจะตอบไม่ไดเ้ม่ือถูกถำม และ
อนัดบัท่ี 3 ภำษำญ่ีปุ่นเป็นภำษำท่ีออกเสียงยำก ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.13 จะเห็นไดจ้ำกนกัเรียนบำงส่วนออก
เสียงผสม และเสียงขุ่นไดไ้ม่ดีนกั  ท ำใหน้กัเรียนจึงรู้สึกวำ่เป็นภำษำท่ีออกเสียงยำก 
 ควำมคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัน้อย ไดแ้ก่ ค  ำศพัท์หรือคนัจิภำษำญ่ีปุ่นเป็นส่ิงท่ียำกต่อกำรจดจ ำ  ได้
คะแนนเฉล่ีย 1.63 และภำษำญ่ีปุ่นเป็นภำษำท่ียำกกว่ำภำษำอ่ืนๆ ได้คะแนนเฉล่ีย 1.56 เพรำะนักเรียนมี
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ควำมเห็นวำ่กำรออกเสียงในหลำยตวัอกัษรมีควำมคลำ้ยกนั รูปแบบตวัอกัษรมีควำมหลำกหลำย  ตวัอกัษรท่ี
มีเป็นจ ำนวนมำก และกำรเรียบเรียงประโยคไม่เหมือนภำษำอ่ืนๆ ท ำใหย้ำกต่อกำรจดจ ำ    
 ควำมคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบันอ้ยมำก ไดแ้ก่ ไวยำกรณ์ภำษำญ่ีปุ่นยำกและซับซ้อน ไดค้ะแนนเฉล่ีย 
1.25 จำกกำรท ำแบบทดสอบในกำรเรียนปกติ  ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งไดรั้บกำรพฒันำนอกเหนือจำกกำรอ่ำนคือ  
ควำมรู้ดำ้นไวยำกรณ์เพรำะยงัมีไวยำกรณ์ท่ีนกัเรียนยงัไม่เขำ้ใจ และสอบถำมเพื่อนหรือครูอยูเ่สมอ 
 หลงัจำกนกัเรียนไดรั้บกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R  ท ำให้นกัเรียนมีเจตคติต่อภำษำญ่ีปุ่น  
อยูใ่นระดบัเจตคติระดบัมำก เน่ืองจำกกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R ไดเ้นน้กำรสร้ำงองคค์วำมรู้ดว้ย
ตนเอง และกำรเรียนรู้ท่ีเกิดจำกปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคม ส่งผลให้นักเรียนประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียน 
ก่อใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อภำษำญ่ีปุ่น 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวจัิยไปใช้ 

1.  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
                        1.1  กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R มีขั้นท่ีนกัเรียนตอ้งคน้หำขอ้มูลดว้ยตนเอง  ดงันั้น
ผูส้อนควรเตรียมส่ือกำรสอน  อุปกรณ์ใหเ้พียงพอต่อนกัเรียน  เอ้ือในกำรคน้ควำ้เป็นรำยบุคคล  
                        1.2  นักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R ต้องเป็นนักเรียนท่ีมีควำมรู้
พื้นฐำนภำษำญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ 
 2.  ขอ้เสนอแนะส ำหรับกำรวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1  กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R สำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชก้บักิจกรรมกำรเรียน
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน 
  2.2  กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R สำมำรถพฒันำทกัษะดำ้นอ่ืนๆ นอกเหนือจำก
ทกัษะกำรอ่ำนได ้เพรำะกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ BQ4R มีขั้นกำรสอนท่ีให้นักเรียนไดเ้ขียน ท ำให้
สำมำรถตรวจทกัษะกำรเขียนและควำมรู้ดำ้นไวยำกรณ์ได ้
  2.3  จำกกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำญ่ีปุ่นรำยดำ้นพบวำ่  ดำ้นท่ี
มีค่ำเฉล่ียเพิ่มข้ึนนอ้ยท่ีสุด  คือดำ้นกำรเรียบเรียงควำม ดงันั้นนกัเรียนควรไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้ภำษำญ่ีปุ่น
ในดำ้นกำรเรียบเรียงควำมต่อไป 
  2.4  จำกกำรวิเครำะห์เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อภำษำญ่ีปุ่น พบวำ่ควำมคิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีอยู่ในระดบัน้อยมำกได้แก่ ไวยำกรณ์ภำษำญ่ีปุ่นยำกและซับซ้อน ดงันั้นนักเรียนควรได้รับกำรพฒันำ
ควำมรู้ดำ้นไวยำกรณ์ในกำรวจิยัคร้ังต่อไป 
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