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 ความมุงหมายของการวิจัยในคร้ังนี้เพื่อสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษ มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวโรฒและหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนกิส โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 13 คน ทาํการประเมิน
ประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกสจาํนวน 6 ดาน คือ 1.ดานเนื้อหาและการดําเนนิการ 2.ดาน
สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 3.ดานการจดัวางรูปแบบของเว็บไซท 4.ดานการเช่ือมโยง 5.ดาน
แบบฝกหัด และ 6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีประสิทธิภาพ นําผลการประเมนิมาวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-Test   
 ผลการวิจยัพบวา 
 1. การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทําการวิเคราะห
เนื้อหาโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3คน สามารถวิเคราะหเนื้อหาและสรุปเนื้อหาได 6 หนวยการเรียนรูดังนี ้
1.หนาที่การบริหารการวางแผน 2.การเพิ่มผลผลิต  3.ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต 
4.การจัดระบบงบประมาณและงบการเงนิ 5.การจัดการดานการตลาด 6.พระราชบญัญัติอุตสาหกรรม 
 2.  ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ    
มีประสิทธิภาพโดยรวมคาเฉล่ียเทากับ 4.13 อยูในเกณฑดี สูงกวาเกณฑทีก่ําหนด 4.00 มีคาคะแนน     
t = 3.02    เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีคาประสิทธิภาพดังนี้ 1.เนิ้อหาและการดําเนินเร่ือง มีคาเฉล่ีย 
4.10 คะแนน (t =2.84) อยูในเกณฑ ดี    2.สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลี่ย 4.17 คะแนน          
(t =2.27) อยูในเกณฑ ดี    3.การจัดวางรูปแบบของเวปไซท มีคาเฉลี่ย 4.22 คะแนน (t =3.02) อยูใน
เกณฑ ดี    4.ดานการเช่ือมโยงมีคาเฉลี่ย 4.19 คะแนน (t =2.40) อยูในเกณฑ ดี    5.ดานแบบฝกหัดมี
คาเฉลี่ย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยูในเกณฑ ดี    6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.15คะแนน         
(t =2.04) อยูในเกณฑ ดี   
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 The purposes of this research were to construct electronics learning on IN 501 
industrial management subject according to Master of Education Curriculum, Major in 
Industrial Education, Srinakharinwirot University and to evaluate the efficiency of the 
electronics learning on IN 501 industrial management Subject. The electronics learning on IN 
501 industrial management subject was evaluated by 13 experts in 6 areas. They were: 
1. Content and Process 2. Multimedia 3.Web site Layout 4. Navigation Relation  
5. Assignment 6.Interactive Design. The statistical tools that were used to analyze the data 
were mean standard deviation and t-Test. 
 The results were as followed: 
 1.  The construction of Electronics Learning on IN 501 Industrial Management 
Subject According to Master of Education Curriculum, Major in Industrial Education, 
Srinakharinwirot University was analyzed by 3 experts and came out with 6 units. They were: 
1. Planning Management, 2. Productivity, 3.Production System and Production Management, 
4.Budgeting and Financial Plan, 5. Marketing Management, 6.Industrial Acts. 
 2.  The efficiency of Electronics Learning on IN 501 Industrial Management Subject 
According to Master of Education Curriculum, Major in Industrial Education, Srinakharinwirot 
University was evaluated by 13 experts in 6 areas. For as a whole had the average of 4.13 in 
good level was higher than standard 4.00 which t = 3.02. When considered in each areas 
found  that;  Areas 1 Content and Process t had the average of 4.10 in good level t =2.84. 
Areas 2 Multimedia had the average of 4.17 in good level t =2.27. Areas 3 Web site Layout 
had the average of 4.22 in good level t =3.02.  Areas 4 Navigation Relation had the average 
of 4.19 in good level t =2.40. Areas 5 Assignment had the average of 3.97 in good level  
t =-0.46. Areas 6 Interactive Design had the average of 4.15 in good level t =2.04. 

 



ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางสูงจากอาจารย ดร.
ไพรัช วงศยุทธไกร ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และอาจารย ดร.อัมพร กุญชรรัตน 
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ตลอดจนอาจารยโอภาส สุขหวาน ที่ไดใหความเอาใจใสดูแลให
คําปรึกษา และชวยเหลือมาโดยตลอด จนการวิจัยคร้ังนี้สําเร็จตามจุดประสงค และผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาสาขาอุตสาหกรรมศึกษาทุกทานที่ไดใหความรู คําแนะนํา และใหความ
ชวยเหลือดวยดีตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง อาจารยสุรางค บุญยะพงศไชย ที่กรุณาใหคําปรึกษางาน
ปริญญานิพนธและชวยเหลือในทุกดานเปนอยางดี จนทําใหผูวิจัยมีความสําเร็จในวันนี้ และกราบ
ขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหาของบทเรียนวิชาควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบแบบทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน รวมถึงตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสวิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ โดยใหคําแนะนําอยางดียิ่ง 
และกราบขอบพระคุณสําหรับอาจารยหลายๆทานที่ไมไดกลาวถึง ณ.ที่นี้ดวยที่ใหความชวยเหลือผูวิจัย
ตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอคุณแม และบุคคลในครอบครัวที่ใหกําลังใจในการศึกษา การ
ทํางาน และกําลังทรัพยในการเรียนและการทําปริญญานิพนธ รวมทั้งเพื่อนๆที่ใหความชวยเหลือที่ดี
ตลอดมา 
 

 คุณคาและความดีงามของปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแดพระคุณของบิดา มารดา 
ตลอดจนครู อาจารยที่ประสิทธประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย และขอมอบแดบุคคลที่อยูเบ้ืองหลัง
ความสําเร็จของปริญญานิพนธฉบับนี้และส่ิงดีงามเหลานี้จะอยูในความทรงจําของผูวิจัยตลอดไป ขอ
กราบขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 
 
         สรยุทธ ยวงมณี 
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บทที่1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ตามนโยบายรัฐบาลที่ใหเรงพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเพิ่มและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาใหคนไทยทั้งในเมืองและชนบทไดเรียนรูตลอดชีวิต เรงพัฒนาบุคลากรดานวิท
ยาศาสตร และเทคโนโลยีทุกระดับใหเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน จึงไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยขึ้น (พ.ศ.
2547-2549) กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(พ.ศ. 2547-2549) ไววา “ผูเรียน สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาทุกแหงมีโอกาสเขาถึง
และใช ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การ
บริหาร จัดการ การวิจัย การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยไดรับบริการอยางทั่วถึง           
เทาเทียม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นําไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู” และกําหนด
ยุทธศาสตรในการ ดําเนินงานไว 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การใช ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพผู
เรียน ยุทธศาสตรที่ 2 การใช ICT พัฒนาการบริหารจัดการและใหบริการทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 3 
การผลิตและพัฒนา บุคลากรดาน ICT และ ยุทธศาสตรที่ 4 การกระจายโครงสรางพื้นฐาน ICT เพื่อ
การศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ: ออนไลน) 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทเกี่ยวของกับชีวิตและความเปนอยูของผูคน
และกระบวนการเรียนสอนมากข้ึนซึ่งทําใหการติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนความรูแนวคิดประสบการณ
ผานส่ือทางไกลทําไดอยางรวดเร็วโดยเฉพาะดานการแลกเปล่ียนขอมูลสืบคนตํารา ขอมูลทางดาน
การศึกษา เอกสารทางดานการวิจัยตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูแบบออนไลน หรือ E-Learning นั้นเปน
การศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของ
บทเรียนซ่ึงประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอ่ืน ๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน 
Web Browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนปกติ โดยอาศัยเคร่ืองมือการติดตอ ส่ือสาร
ที่ทันสมัย (e-mail, web-board) จึงเปนการเรียนสําหรับทุกคน เรียนไดทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn 
for all : anyone, anywhere and anytime) (บัญชา กัลยารัตน. 2550: ออนไลน) การจัดการศึกษาใน
ยุคโลกาภิวัตน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาไดเขามามีความสําคัญและบทบาทตอการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา และจะยิ่งเพิ่มความสําคัญและมีบทบาทมากข้ึนในอนาคต จึงไดมีการ
นําวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือ ตลอดจนเทคนิควิธีการตาง ๆ ทางนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาเขามา
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ใชในการดําเนินการศึกษามากข้ึน การเรียนการสอนทางดานอิเล็กทรอนิกส หรือ E-Learning ก็เปน
ผลผลิตทางเทคโนโลยีสมัยใหมที่ทีพัฒนาการอยางตอเนื่อง และเปนส่ิงสําคัญในโลกยุคปจจุบัน แตใน
โลกยุคปจจุบัน ขอมูลและเทคโนโลยียังมีไมเพียงพอ จะตองมีเร่ืองของการส่ือสารเขามาเกี่ยวของดวย 
ในประเทศไทยนั้นเร่ืองของการพัฒนา E-Learning นั้นไดเตรียมการมาจะเรียกไดวาชากวาที่อ่ืน ๆ 
พอสมควรเพราะประเทศเพ่ือนบานเชน ประเทศมาเลเซีย ไดมีและไดใช E-Classroom กันแลว โดย
นักเรียนจะสามารถเขาไปเรียน เขารวมทํากิจกรรมกับคนอ่ืน ๆ ได อินเทอรเน็ตสังคมยุคนี้เปนยุคของ
สังคมความรู สังคมขอมูลขาวสาร (สุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ: 2545:ออนไลน) 
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาบูรณาการในการเรียนการสอนในปจจุบันนั้น ครูนั้น
จําเปนจะตองพัฒนาการสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตามกาลเวลาและการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีที่รวดเร็วข้ึนหลักสูตรออนไลนเปนอีกหนึ่งทางเลือก ของหลักสูตรสําหรับการเรียนการสอน
แบบใหมในยุค แหงดิจิทัลและขอมูลขาวสาร ในปจจุบันครูไมจําเปน ตองสอนแตเฉพาะในชั้นเรียน
เทานั้น เพราะความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการพัฒนาหลักสูตรออนไลน
สําหรับ การเรียนการสอนนั้น องคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของไดแก ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ
หลักสูตร นื้อหา นักพัฒนาเว็บไซต นักวิชาการ และที่สําคัญ คือครูหรืออาจารยผูสอนในเนื้อหาและ
ระดับช้ันนั้น ๆ หลักสูตรออนไลนตาง ๆ ที่มีในปจจุบันมีหลาก หลายรูปแบบตางกันไป แตส่ิงที่หลักสูตร
ออนไลนสาร รูปแบบการจัดการเรียนบางสวนไดเปล่ียนมา เปนการเรียนแบบออนไลน ซึ่งปจจุบันไดถูก
นํามาใชแลวในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เปนตนมีจุดหมายเดียวกันก็คือการ
นําเสนอในสิ่ง ที่ผูเรียนจะไดรับความสะดวกผูเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนเมื่อไรก็ได สถานที่ใดก็
ได นอกจากนี้ยังเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนที่อยูหางไกล สามารถรับรูขอมูล
ขาวสาร และสามารถที่ จะติดตอส่ือสารกับผูเรียนอ่ืน ๆ ที่อยูตางถิ่นไดทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ขาวสารและแลกเปล่ียน ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันการใชกระดานอิเล็กทรอนิกส หองเรียน 
อิเล็กทรอนิกส ส่ือทางโทรทัศน วิทยุ ตาง ๆ ลวนแลว แตเปนส่ิงที่ดีสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ตัวอยางเชน โรงเรียนเสมือน (Virtual School) ซึ่งเปนแหลงที่มีขอมูลตาง ๆ มากมาย บรรจุไว
ในหลักสูตรการเรียนการสอนภายใตเงื่อนไขที่กําหนดของช้ันเรียนนั้น ๆ ซึ่งนับวาเปนการสอน แบบใหม
ที่ไมจําเปนตองเรียนกันเฉพาะในหองเรียนเทานั้น (แจมจันทร ศรีอรุณรัศมี: วารสารการศึกษา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี,ปที่ 32 ฉบับที่ 128 มกราคม - กุมภาพันธ 2547) 
 หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความ
มุงมั่นในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกคน ใหมีความรูดุจนักปราชญ และมีความประพฤติดุจ
ผูทรงศีล ประสิทธิ์ประสาทความรูระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ ตามหลักสากลเพื่อเปนคุณประโยชนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกของชาติและใหมีความรูความสามารถใน
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การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการศึกษาทางอุตสาหกรรม และการนําวิชาอุตสาหกรรมไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนผูนําทางการวิจัยอุตสาหกรรม โดยสอดคลองกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค และตระหนักถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมตอส่ิงแวดลอม
และ ทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ 
 วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรมหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นเปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีบทบาท
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเปนตองประยุกตความรูทาง การจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อนําไปใชในการแกปญหาทางดานอุตสาหกรรมอยางเปนระบบโดยเฉพาะทางดานการ
ผลิตและเทคโนโลยีถือเปนส่ิงสําคัญ ของอุตสาหกรรมในประเทศที่จะทําใหเกิดการผลิต ตลอดจนเพิ่ม
ขีดความสามารถ ในการแขงขันพัฒนาระหวางประเทศ เพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต ผูเรียนจะมีความรูในดานการจัดการอุตสาหกรรมผสานกับดานเทคโนโลยีโดย
มุงเนนใหผูเรียน เขาใจถึงการบริหารงานทางอุตสาหกรรม วิเคราะหการผลิตและเทคนิคและเทคโนโลยี
ในการผลิตของสถานประกอบการ ดังนั้นจึงนํามาสรางเปนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรูและใหเกิดแรงจูงใจและดึงดูดความสนใจของผูเรียนมากข้ึนและใหเกิด
ความรูความสามารถนําไปใชงานไดจริง และเพื่อลดปญหาและอุปสรรคตางๆในการเรียนการสอน เชน 
ปญหาคาใชจายในการศึกษา ปญหาดานการเดินทางของผูเรียนและปญหาในการเรียนในช้ันเรียน 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501การจัดการ
อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูและคาดหวังวา ผูเรียนเรียนสามารถใชเปนส่ือเพิ่มเติม
การเรียนรู ใชทบทวนข้ันตอนและกระบวนการ หรือฝกทักษะซํ้าๆไดเนื่องจากคอมพิวเตอรสามารถทํา
ใหการเรียนการสอนมีปฎิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรียน
ปอนเขาไปและชวยใหแรงเสริมกับผูเรียนไดโดยเราความสนใจ โดยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสนี้จะนําเสนอ
เนื้อหาในลักษณะมัลติมีเดียเชน ภาพเคล่ือนไหว ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอ่ืน ๆ
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูทําความเขาใจไดมากข้ึน โดยคํานึงถึงเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม
สอดคลองกับผูเรียน และสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดีซึ่งจะเปนการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนและสงเสริมใหเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามความพรอมแตละบุคคลตาม
หลักการที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความรูเร่ืองการใช
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชาอ่ืน ๆ ใหแพรหลายในวงการศึกษาตอไปและทําใหเกิดการเรียนรูอยางที่ไม
มีส้ินสุดหรือเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตในทุกศาสตรทุกสาขา 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 
 2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนนํา
ความรูทางวิชาการที่ไดศึกษาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชาการจัดการอุตสาหกรรม นํามาใชอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพในการเรียนรู เกิดแรงจูงใจในการเรียนและเพื่อลดปญหาและอุปสรรค
ตางๆในการเรียนการสอน เชน ปญหาดานเวลาในการเรียน ผูเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนเมื่อไรก็ได 
สถานที่ใดก็ได เนื่องจากผูเรียนไมสะดวกเรียนในเวลาที่กําหนดหรือชวงเวลาเรียนไมตรงกับชวงเวลาที่
ผูเรียนสะดวก ปญหาดานสถานที่ ผูเรียนสามารถเรียนสถานที่ใดก็ได นอกจากนี้ยังเปนการขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนที่อยูหางไกลดวย เนื่องจากสถานที่เรียนอยูไกลจากที่อยูอาศัย และ
ปญหาในการเรียนในช้ันเรียน ซึ่งผูเรียนอาจไมเขาใจในบทเรียนที่กําลังศึกษาอยูตองการศึกษาเพิ่มเติม  
ผูเรียนสามารถใชเปนส่ือเพิ่มเติมการเรียนรู ใชทบทวนข้ันตอนและกระบวนการ หรือฝกทักษะซํ้า ๆ 
และยังสามารถนํามาใชเปนแหลงคนควาขอมูล สําหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจดานนี้อีกดวย 
 

ขอบเขตงานวิจัย 
 1. เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง 
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  
 2. ประเมินประสิทธิภาพ 
  การประเมินประสิทธิภาพ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีคนรินทรวิโรฒ โดย
ผูเช่ียวชาญทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท จํานวน 13 คน หรือมี
ประสบการณทางดานการสอนคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแลวไมตํ่ากวา 5 ป 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.1  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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  3.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรมตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรที่นําเสนอใน
รูปแบบประสมในลักษณะที่ประกอบดวย ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง มาสรางระบบและ
จัดการเรียนการสอนแบบ Online โดยถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณอิเลคทรอนิกสและเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต โดยเฉพาะบริการดานเว็บเพจเขามาชวยในการเรียนการสอน การถายทอดความรู และ
การอบรม ที่ผูเรียนเรียนดวยตนเอง ในเวลาและสถานท่ีใดก็ไดและผูเรียนสามารถโตตอบกับ เนื้อหา 
รวมทั้งมีแบบ ฝกหัดและแบบทดสอบใหผู เรียนสามารถตรวจสอบทําความเขาใจได และมีระบบ
สารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน (E-Classroom) หมายถึง หองเรียนออนไลนซึ่งเปนศูนยกลาง
กิจกรรมของการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให มีระบบบริหารการเรียนการสอน  (Learning 
Management System: LMS) สามารถชวยใหอาจารยสามารถบันทึกความรูตาง ๆ เกี่ยวกับรายวิชาที่
สอนไมวาจะเปน ขาวสาร แผนการสอน เอกสารและส่ือการสอน ลิงคเว็บไซดที่เกี่ยวของ หรือคําถามที่
ถูกถามบอยรวมทั้งมีระบบจัดการบทเรียน (Learning Management System: LMS) เปนระบบจัดการ
เรียนการสอนแบบ Online เปนซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการเรียนรู ผานระบบอินเตอรเน็ต ระบบ
ดังกลาวมักจะประกอบไปดวยเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกใหแกผู สอน ผูเรียน และผูดูแลระบบ ผู
สอนสามารถนําเนื้อหาและส่ือการสอนข้ึนเว็บไซทรายวิชาตามที่ไดขอใหระบบ จัดไวใหโดยสะดวก ผู
เรียนเขาถึงเนื้อหากิจกรรมต าง ๆ ได โดยผ านเว็บ ผู สอนและผูเรียนติดต อส่ือสาร กันได ผ านทาง
เคร่ืองมือการส่ือสารที่ระบบจัดไวให 
 2. การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส หมายถึง  การใชทรัพยากรตางๆ  ในระบบ
อินเทอรเน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสรางระบบการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนและสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ตรงกับความตองการของผูสอนและผูเรียน เช่ือมโยงระบบเปน
เครือขายที่สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน 
 3. วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรหลักสูตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายถึง วิชาศึกษาวิเคราะห
กระบวนการบริหารงานทางอุตสาหกรรม การจัดองคกร การจัดการดานบุคลากร การจัดการระบบการ
ผลิตและวิธีการผลิต เทคนิคการเพิ่มผลผลิต การจัดระบบงบประมาณและการเงิน การจัดการดาน
การตลาด รวมทั้งพระราชบัญญัติอุตสาหกรรม 
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บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 
การจัดการอุตสาหกรรม 

ประสิทธิภาพของบทเรียอิเล็กทรอนิกส  
วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 
อยูในเกณฑดี ทั้ง 6 ดาน 
 1.ดานเนื้อหาและการดําเนินการ 
 2. ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
 3. ดานการจัดวางรูปแบบของเว็ปไซท 
 4..ดานการเช่ือมโยง 
 5. ดานแบบฝกหัด 
 6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 

 4. ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501การจัดการอุตสาหกรรม 
หมายถึง คุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่นําไปให
ผูเชี่ยวชาญประเมินดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสบการณการสอนคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีมาแลวไมตํ่ากวา 5 ป หรือมีความเช่ียวชาญทางดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท อยูในเกณฑดี ทั้ง 6 ดาน 
  4.1  ดานเนื้อหาและการดําเนินการ 
  4.2  ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
  4.3  ดานการวางรูปแบบของเว็บไซท 
  4.4  ดานการเช่ือมโยง 
  4.5  ดานแบบฝกหัด 
  4.6  ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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สมมติฐานงานวิจัย 
 บทเรียนอิเล็กทรอนิกสวิชาอต 501 การจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนมีประสิทธิภาพอยูใน
เกณฑดี 
 
 



บทที่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
 1.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส(E-Learning) 
 2.  หลักสูตร สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ตามหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3.  หลักสูตร วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 4.  การประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ E-Learning 
 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1.บทเรียนอิเล็กทรอนิกส(E-Learning) 
 ประเทศไทยไดมีการนําคอมพิวเตอร มาใชเปนเคร่ืองมือในการสรางส่ือการเรียน การ
ถายทอดความรูเปนระยะเวลานานพอสมควร โดยอาจจะนับไดวา จุดเร่ิมตนต้ังแตการใชคอมพิวเตอร
เปนเครื่องมือในการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร จากนั้นก็มีการสรางส่ือการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม แทนที่เอกสารหนังสือ ที่เรียกวา ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI (Computer Aided 
Instruction) ซึ่งมีซอฟตแวรที่เปนเคร่ืองมือใหเลือกใชงานไดหลากหลาย ทั้งที่ทํางานบน
ระบบปฏิบัติการดอส เชน โปรแกรมจุฬาซีเอไอ (Chula CAI) ที่พัฒนาโดยแพทยจากคณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โปรแกรม ThaiTas ไดรับการสนับสนุนจาก ศูนยเทคโนโลยีเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ รวมถึงซอฟตแวรสําเร็จรูปจากตางประเทศ เชน Show Partnet F/X, ToolBook, 
Authorware ในปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตไดพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว และได
กาวมาเปนเคร่ืองมือช้ินสําคัญ ที่เปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝกอบรม รวมทั้งการ
ถายทอดความรู โดยพัฒนา CAI เดิมๆ ใหเปน WBI (Web Based Instruction) หรือการเรียนการสอน
ผานบริการเว็บเพจ สงผลใหขอมูลในรูปแบบ WBI สามารถเผยแพรไดรวดเร็ว และกวางไกลกวาส่ือ 
CAI ปกติ ทั้งนี้ก็มาจากประเด็นสําคัญอีก 2 ประการ (ศูนยเทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ. 2551ก: ออนไลน) 
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 ประเด็นแรกไดแก สามารถประหยัดเงินที่ตองลงทุนในการจัดหาซอฟตแวรสรางส่ือ 
(Authoring Tools) ไมจําเปนตองซ้ือโปรแกรมราคาแพงๆ มาใชเปนเคร่ืองมือในการสรางส่ือการเรียน
การสอน เพราะสามารถใช NotePad ที่มาพรอมกับ Microsoft Windows ทุกรุน หรือ Text Editor ใดๆ 
ก็ไดลงรหัส HTML (HyperText Markup Language) สรางเอกสาร HTML ที่มีลักษณะการถายทอด
ความรูดานการศึกษา  
 ประเด็นที่สองเนื่องจากคุณสมบัติของเอกสาร HTML ที่สามารถนําเสนอขอมูลไดทั้งขอความ 
ภาพ เสียง VDO และสามารถสรางจุดเช่ือมโยงไปตําแหนงตาง ๆ ไดตามความตองการของผูพัฒนา  
 สงผลใหการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ WBI เปนที่นิยมอยางสูง และไดรับการ
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบมาเปนส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning (Electronis Learning) ซึ่ง
กําลังไดรับความนิยมอยางสูงในปจจุบันส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning สามารถกลาวได
วาเปนรูปแบบที่พัฒนาตอเนื่องมาจาก WBI โดยมีจุดเร่ิมตนจากแผนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของชาติ 
สหรัฐอเมริกา (The National Educational Technology Plan'1996) ของกระทรวงศึกษาธิการ
สหรัฐอเมริกา ที่ตองการพัฒนารูปแบบการเรียนของนักเรียนใหเขากับศตวรรษที่ 21 การพัฒนาระบบ
การเรียนรูจึงมีการนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาชวยเสริมอยางเปนจริงเปนจัง ดังนั้นสามารถกลาวไดวา 
E-Learning คือ การนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะบริการดานเว็บเพจเขามาชวยในการเรียน
การสอน การถายทอดความรู และการอบรม ทั้งนี้สามารถแบงยุคของส่ืออิเล็กทรอนิกสได ดังนี้ 
 ยุคคอมพิวเตอรชวยสอนและฝกอบรม (Instructor Led Training Era) เปนยุคที่อยูในชวงเร่ิม
ใชคอมพิวเตอรในวงการศึกษา จนถึงป ค.ศ. 1983 
 ยุคมัลติมีเดีย (Multimedia Era) อยูในชวงป ค.ศ. 1984 - 1993 ตรงกับชวงที่มีการใช 
Microsoft Windows 3.1 อยางกวางขวาง มีการใชซีดีรอมในการเก็บบันทึกขอมูล มีการใชโปรแกรม 
PowerPoint สรางส่ือนําเสนอ ทั้งทางธุรกิจ และการศึกษา โดยนํามาประยุกตสรางส่ือการสอน 
บทเรียน พรอมบันทึกในแผนซีดี สามารถนําไปใชสอนและเรียนไดตามเวลาและสถานที่ที่มีความ
สะดวก ยุคเว็บเร่ิมตน (Web Infancy) อยูในชวงป ค.ศ. 1994 - 1999 มีการนําเทคโนโลยีเว็บเขามา
เปนบริการหนึ่งของอินเทอรเน็ต มีการประยุกตใชเทคโนโลยีเว็บสรางบทเรียนชวยสอนและฝกอบรม 
รวมทั้งเทคโนโลยีมัลติมีเดียบนเว็บ 
 ยุคเว็บใหม (Next Generation Web) เร่ิมต้ังแตป ค.ศ. 2000 เปนตนไป มีการนําส่ือขอมูล 
และเคร่ืองมือตางๆ มาประยุกตสรางบทเรียน เปนการกาวสูระบบ E-Learning อยางแทจริง (ศูนย
เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ.  2551ก: ออนไลน) 
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 1.1 ความหมายบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของ E-Learning มีแตกตางกันตามประสบการณของแตละ
บุคคลแตมีสวนที่เหมือนกัน คือ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการส่ือสารเปนเคร่ืองมือ 
สําคัญในการเรียนรู เนื่องจากคอมพิวเตอรและเคร่ืองมือที่ใชในการสื่อสารเปน อุปกรณอิเลคทรอนิคส
จึง เปนที่มาของคําวา Electronics Learning หรือเรียกส้ัน ๆ วา E-Learning การใชคํานี้ปรากฏเปนที่
นิยมเมื่อ อินเตอรเน็ตมีบทบาทในการเรียนรูนอกเหนือจากบทบาทในการคึกษารูปแบบใหมที่เรียกวา อี
คอมเมิรซ (E-Commerce) ที่ไดยินกันบอยครั้งและมีบทบาทในทุกองคกรที่กําลังพัฒนาการใช
เทคโนโลยีดังกลาวใหเปน E-School, E-Business และ E-Governmet (แคปเปลลา. 2550: ออนไลน) 
 E-Learning เปน นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปล่ียนแปลงวิธีเรียนที่เปนอยูเดิมเปนการเรียนที่
ใชเทคโนโลยีที่กาวหนา เชน อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเนต ดาวเทียม วิดีโอเทป แผนซีดี ฯลฯ 
คําวา E-Learning ใชในสถานการณการเรียนรูที่มีความหมายกวางขวาง รวมถึงการเรียนทางไกล การ
เรียนผานเว็บหองเรียน เสมือนจริง และอ่ืน ๆ อีกมาก โดยในสถานการณดังกลาวมีส่ิงที่เหมือนกันอยู
ประการหนึ่ง คือ การใช เทคโนโลยีการสื่อสารเปนศูนยกลางของการเรียนรู (ไพฑูรย ศรีฟา. 2550: 
ออนไลน) 
 ครุตัส (Krutus. 2000) กลาววา “E-Learning เปนรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สรางเปนบท
เรียนสําเร็จรูปที่ อาจใชซีดีรอมเปนสื่อกลางในการสงผาน หรือใชการสงผานเครือขายภายใน หรือ
เครือขายอินเตอรเน็ต ทั้งนี้ E-Learning อาจอยูในรูปแบบของคอมพิวเตอร ชวยการฝกอบรม 
(Computer-Based Training: CBT) และการใชเว็บเพื่อการฝกอบรม (Web-Based Training: WBT) 
หรือใชในการเรียนทางไกล” 
 แคมปเบล (Campbell. 1999) ใหความหมายของ E-Learning วาเปนการใชเทคโนโลยีที่มี
อยู ในอินเทอรเน็ต เพื่อสรางการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผู คนทั่วโลกมี
ความสะดวกและสามารถเขาถึงได ไมจําเปนตองจัดการศึกษาที่ตองกําหนดเวลาและสถานท่ีเปน 
ประตูของการเรียนรูตลอดชีวิต ใหกับประชากร นับไดวา E-Learning เปนการเรียนในยุคสมัยที่
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการ ส่ือสารมีบทบาทในการศึกษาโดยมีพัฒนาการไปตาม
ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่มีอยูในอินเตอรเน็ต ซึ่งครอบคลุมการเรียนในหลายรูปแบบ ทั้งการเรียน
ทางไกล และการเรียนผานเครือขายอยางไรก็ตาม E-Learning เปน 
 รูปแบบการเรียนรูที่ตองอาศัยส่ือที่เปนอุปกรณอิเลคทรอนิกสเปน หลักซ่ึงถาปราศจากอุปกรณ
ตาง ๆ เหลานี้แลว การจัดการเรียนรู E-Learning ก็ไมอาจเกิดข้ึนได ดังนั้น E-Learning จึงมีขอจํากัด
อยูบางในการดําเนินการ แตในปจจุบันทางสถาบันตาง ๆ ก็ไดพยายามเตรียม ระบบการจัดการและ
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อุปกรณตาง ๆ ไวคอนขางจะพรอมเพรียงสําหรับการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อใหสามารถจัดการ
เรียนรูใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 สรุปได E-Learning หมายถึง เปนการเรียนถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณอิเลคทรอนิกส ที่
ผูเรียนเรียนดวยตนเอง ในเวลาและสถานที่ใดก็ได ซึ่งอาจมี ครู หรือผูแนะนํา มาชวยเหลือในบางกรณี 
และเปนรูปแบบที่เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองการเรียนในลักษณะทางไกล คือ เปนรูปแบบการเรียนรู ซึ่งผู
เรียนไมจํา เปนตองเดินทางมาเรียนในสถานที่เดียวกันหรือในเวลาเดียวกัน ผูเรียนสามารถโตตอบกับ 
เนื้อหา รวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียนสามารถตรวจสอบทําความเขาใจไดความสําคัญ 
และความจําเปนของการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ E-Learning ในโลกยุค ปจจุบัน E-Learning 
เร่ิมมีความสําคัญมากข้ึนเร่ือย ๆ จนสามารถทําใหเกิดการเรียนรู ไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ไมจํากัดอยูแต
ในหองเรียน หรือในโรงเรียนเทานั้น นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริม ความสามารถในการเรียนรูเปนราย
บุคคล และการเรียนรูด วยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตอบสนอง คุณลักษณะใฝรู  ใฝเรียน และ
พัฒนาทักษะการคิด 
 การสืบคนของผูเรียน โดยสวนใหญแลว E-Learning จะถูกใชประโยชนในกรณีตอไปนี้ คือ 
(ไพฑูรย ศรีฟา. 2550: ออนไลน) 
 1. เปนแหลงความรูของผูเรียน (Knowledge Based) 
  โดยที่อินเตอรเน็ตถือเปนแหลงความรูที่ ยิ่งใหญกวางขวางที่สุดในโลก ที่ผูเรียนควรไดรูจัก
ศึกษา เพื่อการแสวงหา วิเคราะหและสรางองคความรู ไดเปนอยางดี 
 2. เปนหองปฏิบัติการของผูเรียน (Virtual Lab) 
  ในโลกของอินเตอรเน็ตผูเรียนสามารถเรียนรู ฝกฝนทักษะและปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ได
อยางมากมายโดยมีแหลงความรูที่กวางขวาง แตอยางไรก็ตาม การที่ผู เรียนจะไดฝกฝนและปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ นั้นอาจตองอยูในความดูแล กํากับ แนะนํา ติดตาม ของครูผูสอนดวยจึงจะทําใหกิจ
กรรมตาง ๆ มีสวนเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. เปนสวนของหองปฏิบัติการจําลองสภาพตาง ๆ (Sim Lab) 
  ในโลกของคอมพิวเตอรสามารถ กระทําส่ิงตาง ๆ ไดในขณะที่โลกที่เปนจริงไมสามารถ
กระทําได เชน การจําลองปรากฏการณธรรมชาติ การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต การเกิดภูเขาไฟระเบิด 
ระบบสุริยะจักรวาล ฯลฯ หรือเหตุการณที่อันตราย เชน การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร หรือ การถายทอด
จินตนาการออกมาเป นภาพที่ชัดเจนเสมือนจริง ทําใหการเรียนรูและความคิดของมนุษยเปนไป        
อยางกวางขวาง อิสระ ไรขอบเขต และไรขอจํากัดมากข้ึน  
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 4. นําผูเรียนออกไปสูโลกกวาง (Reaching Out) 
  เปนการเปดประตูหองเรียนออกไป สัมผัสกับ ความเปนไปของโลก ศึกษาส่ิงที่เปนอยูจริงๆ 
ที่ไมไดมีอยูเฉพาะแตในหองเรียน หรือ หนังสือเรียนเทานั้น แตเปนการศึกษาความรูที่เปนอยูจริง ทําให
รูเทาทันความเปนไป การเปล่ียนแปลงของโลก และรูจักโลก ที่เราอยูมากข้ึน 
 5.  นําโลกกวางมาสูหองเรียน (Reaching Within) 
  เปนการดึงเอาเร่ืองที่อยูไกลตัว ไกลจาก ประสบการณที่ผู เรียนจะสัมผัสไดจริง ๆ มาสู
หองเรียน ทําใหมีความรูกวางขวาง และรูจักนํามาใชใหเกิด ประโยชนตอการเรียนรูในสาขาวิชาตาง ๆ 
และใชในชีวิตประจําวันมากข้ึน ในโลกปจจุบันเราจะพบวา “ผูที่มีขอมูลมากกวายอมไดเปรียบ และผูที่
มีขอมูลมากที่สุดจะไดเปรียบกวา แตที่ยิ่งไปกวานั้นอีกก็คือ ผูที่มีขอมูลที่ถูกตองและใชขอมูลเปนจะ
ไดเปรียบที่สุด” ดังนั้น นอกจากผูเรียนจะรูจักแสวงหาขอมูลแลว ยังตองรูจักวิเคราะหความถูกตอง 
ความเหมาะสมของขอมูลที่มีอยู และสามารถนําขอมูลไปใชจึงจะเกิด ประโยชนสูงสุด 
 6.  เปนเวทีการแสดงออก (Performance) 
  ระบบอินเตอรเน็ตเปนระบบที่เชื่อมโยงโลกทั้งหมด เขาดวยกันทําใหระยะทางไมเปน
ปญหาในการติดตอส่ือสารอีกตอไป ผู เรียนสามารถแสดงความคิดเห็น แสดงผลงาน แสดงทักษะ 
ความรู  ความสามารถออกไปสูการรับรูของผูคนไดอย างไรขอบเขต และไดรับการยอมรับมากข้ึน 
รวมถึงมีโอกาสที่จะกาวหนาและประสบความสําเร็จไดมากข้ึน นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรู E-
Learning นั้นถือวาเปนเร่ืองใหมที่ครูผูสอนจํา เปนตองปรับ แนวคิด ปรัชญาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ไปบาง และยอมรับขอจํากัดบางประการเกี่ยวกับการจัดการ เรียนการสอน โดยปรับแนวคิดเกี่ยวกับ
เร่ืองตอไปนี้  
  6.1 เปนการจัดการเรียนรูที่ทดแทนการเรียนการสอนในช้ันเรียนเพื่อใหผูเรียนมีทางเลือก
ใหมใน การเรียนรูที่ไมไดข้ึนอยูกับความสามารถในการถายทอดเนื้อหาจากครูผูสอนแตเพียงอยางเดียว 
แต ผูเรียนยังสามารถเรียนรูไดจากส่ิงแวดลอม และจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ที่อยูรอบตัว รวมทั้งแหล
งเรียนรู ในอินเตอรเน็ตอีกดวย  ที่กลาวเชนนี้ไมไดหมายความวา ไมจําเปนตองมีการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน เพียงแตตองการใหเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษาเรียนรูของผูเรียน เปนการเพิ่มศักยภาพ
ในการ เรียนรูเพิ่มเติมจากในชั้นเรียน นอกจากนี้การจัดการเรียนรูในลักษณะอ่ืน ๆ ใหหลากหลาย
ออกไปก็จะเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งข้ึน 
  6.2  เปนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคลซึ่งความมุงหมายของการสอน
ราย บุคคลนั้นจะยึดหลักวา “ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบในการเรียนดวยตนเอง ไดมีโอกาสเรียนตาม
ลําพัง จะตองเปนการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนเปนผูเรียนตลอดชีวิตมากกวาเปนผูเรียนที่อยูภายใต
การ บังคับตลอดเวลา เปนการเนนการเรียนมากกวาการสอนเนนในเร่ืองความสนใจ ความตองการและ 
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ความรูสึกของผูเรียนเปนเร่ืองสําคัญอันดับแรก และผูเรียนไดรับการประเมินความกาวหนาดวยตนเอง” 
ดังนั้นความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนจึงเปนคุณลักษณะสําคัญตอการเรียนรูเปนราย 
บุคคลที่ควรเนนในโลกยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง แตอยางไรก็ตาม การเรียนรูดวยตนเองเปนส่ิงที่ดี แต
การ รูจักแตตนเอง มีเฉพาะโลกของตัวเอง ขาดความเขาใจตอผูอ่ืน ขาดการคิดแบบองครวมก็เปนส่ิงที่ 
ครูผูสอนตองพึงตระหนัก 
  6.3 เปนการจัดการเรียนรูที่ครูผูสอนเปล่ียนบทบาทจาก“ผูสอน”(Teacher) เปนผูแนะนํา” 
(Facilitator) การเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นครูมักจะเปนผูมีบทบาทมากที่สุดในช้ันเรียน ทําใหชั้นเรียน 
เปนกิจกรรมสําคัญของผูสอนไมใชผูเรียนนอกจากนี้ผูเรียนแตละคนก็มีโอกาสในการเรียนรูที่แตกตาง กัน
ซึ่งเปนไปตามลักษณะการเรียน (Learning Style) ของแตละคน การจัดการเรียนรู E-Learning จะทํา ให
ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูของตนเองได ไม ข้ึนอยูกับผูอ่ืน ดังนั้น บทบาทของครูในการสอนจะ 
เปล่ียนไปโดยครูจะเปนผูแนะนําวิธีการเรียน เสนอแนะแนวทางการเรียนรูตลอดจนอํานวยความสะดวก 
ในการเรียนรูของผูเรียน 
  6.4  เปนการเรียนรูที่ผูเรียนเปล่ียนบทบาทจาก “ผูเรียน” (Learner) เปน “ผูแสวงหา” 
(Researcher) เมื่อบทบาทของครูเปล่ียน บทบาทของผูเรียนก็ควรเปล่ียนตาม โดยผูเรียนจะไมเปน ผูที่
คอยแตรับการสอน แตจะมีบทบาทเปนผูศึกษา ผูคนควา เสาะ แสวงหาความรู สรางองคความรูและ 
ใชองคความรูนั้น ๆ ดวยตนเอง  
  6.5  เปนการยายฐานการสอนจากหองเรียนจริง (Classroom-Based Instruction) ไปสู
หองเรียน เสมือนบนเว็บ (Web-Based Instruction) ซึ่ง E-Learning เปนการเรียนการสอน ผานระบบ
อินเตอรเน็ต โดยที่ผูเรียนเปนผูศึกษาหาความรูจากบทเรียนออนไลนที่ผูสอนจัดเตรียมไว และระบบการ
ติดตอส่ือสาร ที่สามารถโตตอบกันไดทําใหมีลักษณะเหมือนกับหองเรียนหองหนึ่ง ซึ่งเรียกวา หองเรียน
เสมือน (Virtual Classroom) ในการเรียนรูลักษณะนี้ครู ตองยอมรับขอจํากัดบางประการ เชน ครูไมได
เป นผู  ควบคุมช้ันเรียน ไม ได เป นผู คอยสอดสองสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนอยางไรก็ตามก็ยังมี
พฤติกรรมที่ ครูสามารถประเมินได เชน ความรับผิดชอบ ความใฝรู ใฝเรียน ความพากเพียรพยายาม 
ความสนใจ ความรวมมือ ฯลฯ ที่สามารถประเมินไดจากผลงานของผูเรียน และการติดตอส่ือสาร
ระหวางกันทาง ระบบอินเตอรเน็ต 
  6.6  เป นการจัดการเรียนรู ที่ผสมผสานความร วมมือหลายฝาย การจัดการเรียนรู E-
Learning มีองคประกอบหลายประการนอกจากครูผูสอนซึ่งผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาแลวยังตองมีผูดูแล
ระบบ โปรแกรมเมอร ผูชวยในการผลิตบทเรียน รวมถึงผูรู ผูเช่ียวชาญภายนอก และผูปกครอง ที่จะ   
ตองมีสวนรวมใน การจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเมื่อการจัดการเรียนรูไมไดจํา
กัดอยูแตในช้ันเรียน หรือในโรงเรียนแลว ผูมีสวนรวมก็ไมไดมีจํากัดอยูแคครูกับนักเรียนอีกตอไป 
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 สรุปดังนั้น E-Learning จึงมีความหมายความวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่นําเสนอในรูปแบบ
มัลติมีเดียในลักษณะที่ประกอบดวย ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง มาสรางระบบและจัด
การศึกษาเรียนโดยถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณอิเลคทรอนิกสบริการดานเว็บเพจเขามาชวยในการ
เรียนการสอน การถายทอดความรู และการอบรม ที่ผูเรียนเรียนดวยตนเอง ในเวลาและสถานท่ีใดก็ได
และผูเรียนสามารถโตตอบกับ เนื้อหา รวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ
ทําความเขาใจได 
 
 1.2 ทฤษฏีการเรียนรูและรูปแบบการเรียนการสอน ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 
       แบบ E-Learning 
 ทฤษฏีการเรียนรูและรูปแบบการเรียนการสอน ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบ E-
Learning มีดังนี้ (ไพฑูรย ศรีฟา. 2550: ออนไลน) 
 ทฤษฏีการคนพบของ บรูเนอร(Brooner) เนื่องจากผูเรียนจะตองศึกษาและคนควาดวย
ตนเอง จะตองสรางปฏิสัมพันธกับผูสอน ผูเรียนรวม ผูสนใจ และบุคคลอ่ืน ๆ ในระบบไดทั่วโลก 
 ทฤษฏีการเรียนรูดวยการนําตนเอง – การเรียนการสอนแบบ E-Learning ผูเรียนจะตอง
รับผิดชอบตนเอง นําตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 ทฤษฏีการสอนรายบุคคล – เนื่องจากผูเรียนจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระเลือก
เนื้อหา เวลา และกิจกรรม ซึ่งเปนรูปแบบของผูเรียนเฉพาะราย 
 ทฤษฏีการสอนแบบรวมมือ (Collaborative Learning) – เนนวาผูเรียนมีอิสระในการเรียน 
แตดวยเคร่ืองมือส่ือสารตาง ๆ เชน E-Mail, Webboard, Chat, Newsgroup ทําใหผูเรียนกับผูสอน 
เพื่อนรวมเรียน ผูเช่ียวชาญตางๆ มีสวนรวมกันและกันในการเรียนได เชน ชวยในการตั้งคําถาม ชี้แนะ
แนวทางการหาคําตอบเปนตน 
 ทฤษฎีแนวความคิดของกาเย เพื่อใหไดบทเรียนที่เกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียน
การสอนจริง โดยยึดหลักการนําเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หลักการ
สอนทั้ง 9 ประการ ไดแก (กมลพรรณ ทองพูล.2540:13)  
 1. เรงเราความสนใจ (Gain Attention) 
 2. บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) 
 3. ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knoeledge) 
 4. นําเสนอเนื้อหาใหม (Present New Information) 
 5.  ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning) 
 6.  กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) 
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 7.  ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback)  
 8.  ทดสอบความรูใหม (Assess Performance) 
 9.  สรุปและนําไปใช (Review and Transfer) 
  
 รายละเอียดแตละข้ันตอน มีดังนี้ 
 เรงเราความสนใจ (Gain Attention) 
 กอนที่จะเร่ิมการนําเสนอเนื้อหาบทเรียน ควรมีการจูงใจและเรงเราความสนใจใหผูเรียน
อยากเรียน ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงควรเร่ิมดวยการใชภาพ แสง สี เสียง หรือใชส่ือ
ประกอบกันหลาย ๆ อยาง โดยส่ือที่สรางข้ึนมาน้ันตองเกี่ยวของกับเนื้อหาและนาสนใจ ซึ่งจะมีผล
โดยตรงตอความสนใจของผูเรียน นอกจากเรงเราความสนใจแลว ยังเปนการเตรียมความพรอมให
ผูเรียนพรอมที่จะศึกษาเนื้อหาตอไปในตัวอีกดวย ตามลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การ
เรงเราความสนใจในข้ันตอนแรกนี้ ก็คือ การนําเสนอบทนําเร่ือง (Title) ของบทเรียนนั่นเอง ซึ่งหลัก
สําคัญประการหนึ่งของการออกแบบในสวนนี้คือ ควรใหสายตาของผูเรียนอยูที่จอภาพ โดยไมพะวงอยู
ที่แปนพิมพหรือสวนอ่ืน ๆ แตถาบทนําเร่ืองดังกลาวตองการตอบสนองจากผูเรียนโดยการปฏิสัมพันธ
ผานทางอุปกรณปอนขอมูล ก็ควรเปนการตอบสนองท่ีงาย ๆ เชน กดแปน Spacebar คลิกเมาส หรือ
กดแปนพิมพตัวใดตัวหนึ่งเปนตน(ไพฑูรย ศรีฟา. 2550: ออนไลน) 
 ส่ิงที่ตองพิจารณาเพื่อเรงเราความสนใจของผูเรียนมีดังนี้  
 1.  เลือกใชภาพกราฟฟกที่เกี่ยวของกับเนื้อหา เพื่อเรงเราความสนใจในสวนของบทนําเร่ือง 
โดยมีขอพิจารณาดังนี้ 
  1.1 ใชภาพกราฟฟกที่มีขนาดใหญชัดเจน งาย และไมซับซอน 
  1.2 ใชเทคนิคการนําเสนอที่ปรากฏภาพไดเร็ว เพื่อไมใหผูเรียนเบ่ือ 
  1.3 ควรใหภาพปรากฏบนจอภาพระยะหนึ่ง จนกระทั่งผูเรียนกดแปนพิมพใด ๆ จึง
เปล่ียนไปสูแฟรมอ่ืน ๆ เพื่อสรางความคุนเคยใหกับผูเรียน 
  1.4 เลือกใชภาพกราฟฟกที่เกี่ยวของกับเนื้อหา ระดับความรู และเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน 
 2. ใชภาพเคลื่อนไหวหรือใชเทคนิคการนําเสนอภาพผลพิเศษเขาชวยเพ่ือแสดงการ
เคล่ือนไหวของภาพ แตควรใชเวลาส้ัน ๆ และงาย 
 3. เลือกใชสีที่ตัดกับฉากหลังอยางชัดเจน โดยเฉพาะสีเขม  
 4. เลือกใชเสียงที่สอดคลองกับภาพกราฟฟกและเหมาะสมกับเนื้อหา บทเรียน 
 5. ควรบอกช่ือเร่ืองบทเรียนไวดวยในสวนของบทนําเร่ือง 
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 บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) 
 วัตถุประสงคของบทเรียน นับวาเปนสวนสําคัญยิ่งตอกระบวนการเรียนรู ที่ผูเรียนจะไดทราบ
ถึงความคาดหวังของบทเรียนจากผูเรียน นอกจากผูเรียนจะทราบถึงพฤติกรรมข้ันสุดทายของตนเอง
หลังจบบทเรียนแลว จะยังเปนการแจงใหทราบลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเนื้อหา รวมทั้งเคาโครง
ของเนื้อหาอีกดวย การที่ผูเรียนทราบถึงขอบเขตของเนื้อหาอยางคราว ๆ จะชวยใหผูเรียนสามารถ
ผสมผสานแนวความคิดในรายละเอียดหรือสวนยอยของเนื้อหาใหสอดคลองและสัมพันธกับเนื้อหาใน
สวนใหญได ซึ่งมีผลทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน นอกจากจะมีผลดังกลาวแลว ผลการวิจัยยัง
พบดวยวา ผูเรียนที่ทราบวัตถุประสงคของการเรียนกอนเรียนบทเรียน จะสามารถจําและเขาใจใน
เนื้อหาไดดีข้ึนอีกดวย วัตถุประสงคบทเรียนจําแนกเปน 2 ชนิด ไดแก วัตถุประสงคทั่วไป และ
วัตถุประสงคเฉพาะ หรือวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม การบอกวัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมักกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เนื่องจากเปนวัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะ สามารถวัดได
และสังเกตุได ซึ่งงายตอการตรวจวัดผูเรียนในข้ันสุดทาย อยางไรก็ตามวัตถุประสงคทั่วไปก็มีความ
จําเปนที่จะตองแจงใหผูเรียนทราบถึงเคาโครงเนื้อหาแนวกวาง ๆ เชนกัน (ดร.ไพฑูรย ศรีฟา. 2550: 
ออนไลน) 
 ส่ิงที่ตองพิจารณาในการบอกวัตถุประสงคบทเรียนมีดังนี้ 
 1. บอกวัตถุประสงคโดยเลือกใชประโยคส้ัน ๆ แตไดใจความอานแลวเขาใจ ไมตองแปล
ความอีกคร้ัง  
 2. หลีกเล่ียงการใชคําที่ยังไมเปนที่รูจัก และเปนที่เขาใจของผูเรียนโดยทั่วไป 
 3. ไมควรกําหนดวัตถุประสงคหลายขอเกินไปในเนื้อหาแตละสวน ๆ ซึ่งจะทําให ผูเรียน เกิด
ความสับสน ควรบอกการนําไปใชงานใหผูเรียนทราบดวยวา หลังจากจบบทเรียนแลวจะสามารถนําไป
ประยุกตใชทําอะไรไดบาง 
 4. ถาบทเรียนนั้นประกอบดวยบทเรียนยอยหลายหัวเร่ือง ควรบอกทั้งวัตถุประสงคทั่วไป 
และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยบอกวัตถุประสงคทั่วไปในบทเรียนหลัก และตามดวยรายการให
เลือก หลังจากนั้นจึงบอกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละบทเรียนยอย ๆ อาจนําเสนอ
วัตถุประสงคใหปรากฏบนจอภาพทีละขอ ๆ ก็ได แตควรคํานึงถึงเวลาการนําเสนอใหเหมาะสม หรือ
อาจใหผูเรียนกดแปนพิมพเพื่อศึกษาวัตถุประสงคตอไปทีละขอก็ได เพื่อใหการนําเสนอวัตถุประสงค
นาสนใจย่ิงข้ึน อาจใชกราฟฟกงาย ๆ เขาชวย เชน ตีกรอบ ใชลูกศร และใชรูปทรงเรขาคณิต แตไมควร
ใชการเคลื่อนไหวเขาชวย โดยเฉพาะกับตัวหนังสือ 
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 ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) 
 การทบทวนความรูเดิมกอนที่จะนําเสนอความรูใหมแกผูเรียน มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองหาวิธีการประเมิน ความรูที่จําเปนสําหรับบทเรียนใหม เพื่อไมใหผูเรียนเกิดปญหาในการเรียนรู 
วิธีปฏิบัติโดยทั่วไปสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ การทดสอบกอนบทเรียน (Pre-test) ซึ่ง
เปนการประเมินความรูของผูเรียน เพื่อทบทวนเนื้อหาเดิมที่เคยศึกษาผานมาแลว และเพื่อเตรียมความ
พรอมในการรับเนื้อหาใหม นอกจากจะเปนการตรวจวัดความรูพื้นฐานแลว บทเรียนบางเร่ืองอาจใชผล
จากการทดสอบกอนบทเรียนมาเปนเกณฑจัดระดับความสามารถของผูเรียน เพื่อจัดบทเรียนให
ตอบสนองตอระดับความสามารถของผูเรียน เพื่อจัดบทเรียนใหตอบสนองตอระดับความสามารถท่ี
แทจริงของผูเรียนแตละคน แตอยางไรก็ตาม ในข้ันการทบทวนความรูเดิมนี้ไมจําเปนตองเปนการ
ทดสอบเสมอไป หากเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางข้ึนเปนชุดบทเรียนที่เรียนตอเนื่องกันไป
ตามลําดับ การทบทวนความรูเดิม อาจอยูในรูปแบบของการกระตุนใหผูเรียนคิดยอนหลังถึงส่ิงที่ได
เรียนรูมากอนหนานี้ก็ได การกระตุนดังกลาวอาจแสดงดวยคําพูด คําเขียน ภาพ หรือผสมผสานกัน
แลวแตความเหมาะสม ปริมาณมากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับเนื้อหา ตัวอยางเชน การนําเสนอเนื้อหา
เร่ืองการตอตัวตานทานแบบผสม ถาผูเรียนไมสามารถเขาใจวิธีการหาความตานทานรวม กรณีนี้ควร
จะมีวิธีการวัดความรูเดิมของผูเรียนกอนวามีความเขาใจเพียงพอที่จะคํานวณหาคาตางๆ ในแบบผสม
หรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการทดสอบกอน ถาพบวาผูเรียนไมเขาใจวิธีการคํานวณ บทเรียนตองช้ีแนะให
ผูเรียนกลับไปศึกษาเร่ืองการตอตัวตานทานแบบอนุกรมและแบบขนานกอน หรืออาจนําเสนอบทเรียน
ยอยเพิ่มเติมเร่ืองดังกลาว เพื่อเปนการทบทวนกอนก็ได (ไพฑูรย ศรีฟา. 2550: ออนไลน) 
 ส่ิงที่จะตองพิจารณาในการทบทวนความรูเดิม มีดังนี้ 
 1. ควรมีการทดสอบความรูพื้นฐานหรือนําเสนอเนื้อหาเดิมที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความ
พรอมผูเรียนในการเขาสูเนื้อหาใหม โดยไมตองคาดเดาวาผูเรียนมีพื้นความรูเทากัน 
 2. แบบทดสอบตองมีคุณภาพ สามารถแปลผลได โดยวัดความรูพื้นฐานที่จําเปนกับ
การศึกษาเนื้อหาใหมเทานั้น มิใชแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตอยางใด 
 3. การทบทวนเนื้อหาหรือการทดสอบ ควรใชเวลาส้ันๆ กระชับ และตรงตามวัตถุประสงค
ของบทเรียบนมากที่สุด 
 4. ควรเปดโอกาสใหผูเรียนออกจากเนื้อหาใหมหรือออกจากการทดสอบ เพื่อไปศึกษา
ทบทวนไดตลอดเวลา 
 5. ถาบทเรียนไมมีการทดสอบความรูพื้นฐานเดิม บทเรียนตองนําเสนอวิธีการกระตุนให
ผูเรียนยอนกลับไปคิดถึงส่ิงที่ศึกษาผานมาแลว หรือส่ิงที่มีประสบการณผานมาแลว โดยอาจใช
ภาพประกอบในการกระตุนใหผูเรียนยอนคิด จะทําใหบทเรียนนาสนใจยิ่งข้ึน 
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 นําเสนอเนื้อหาใหม (Present New Information) 
 หลักสําคัญในการนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือควรนําเสนอภาพที่
เกี่ยวของกับเนื้อหา ประกอบกับคําอธิบายส้ัน ๆ งาย แตไดใจความ การใชภาพประกอบ จะทําให
ผูเรียนเขาใจเนื้อหางายข้ึน และมีความคงทนในการจําไดดีกวาการใชคําอธิบายเพียงอยางเดียว โดย
หลักการที่วา ภาพจะชวยอธิบายส่ิงที่เปนนามธรรมใหงายตอการรับรู แมในเนื้อหาบางชวงจะมีความ
ยากในการที่จะคิดสรางภาพประกอบ แตก็ควรพิจารณาวิธีการตาง ๆ ที่จะนําเสนอดวยภาพใหได แม
จะมีจํานวนนอย แตก็ยังดีกวาคําอธิบายเพียงคําเดียว ภาพที่ใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จําแนกออกเปน 2 สวนหลัก ๆ คือ ภาพนิ่ง ไดแก ภาพลายเสน ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ ภาพถายของจริง 
แผนภาพ แผนภูมิ และกราฟ อีกสวนหนึ่งไดแกภาพเคลื่อนไหว เชน ภาพวิดิทัศน ภาพจากแหลง
สัญญาณดิจิตอลตาง ๆ เชน จากเคร่ืองเลนภาพโฟโตซีดี เคร่ืองเลนเลเซอรดิสก กลองถายภาพวิดิทัศน 
และภาพจากโปรแกรมสรางภาพเคล่ือนไหว เปนตน อยางไรก็ตามการใชภาพประกอบเนื้อหาอาจไม
ไดผลเทาที่ควร หากภาพเหลานั้นมีรายละเอียดมากเกินไป ใชเวลามากไปในการปรากฏบนจอภาพ ไม
เกี่ยวของกับเนื้อหา ซับซอน เขาใจยาก และไมเหมาะสมในเร่ืองเทคนิคการออกแบบ เชน ขาดความ
สมดุลย องคประกอบภาพไมดี เปนตน (ไพฑูรย ศรีฟา. 2550: ออนไลน) 
 ดังนั้น การเลือกภาพที่ใชในการนําเสนอเนื้อหาใหมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงควร
พิจารณาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 1. เลือกใชภาพประกอบการนําเสนอเนื้อหาใหมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เปน
เนื้อหาสําคัญ ๆ 
 2. เลือกใชภาพเคลื่อนไหว สําหรับเนื้อหาที่ยากและซับซอนที่มีการเปล่ียนแปลงเปนลําดับข้ัน 
หรือเปนปรากฏการณที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
 3. ใชแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ สัญลักษณ หรือภาพเปรียบเทียบ ในการนําเสนอเนื้อหา
ใหม แทนขอความคําอธิบาย  
 4. การเสนอเนื้อหาที่ยากและซับซอน ใหเนนในสวนของขอความสําคัญ ซึ่งอาจใชการขีดเสน
ใต การตีกรอบ การกระพริบ การเปล่ียนสีพื้น การโยงลูกศร การใชสี หรือการชี้แนะดวยคําพูด เชน 
สังเกตที่ดานขวาของภาพเปนตน 
 5. ไมควรใชกราฟฟกที่เขาใจยาก และไมเกี่ยวของกับเนื้อหา 
 6. จัดรูปแบบของคําอธิบายใหนาอาน หากเนื้อหายาว ควรจัดแบงกลุมคําอธิบายใหจบเปน
ตอน ๆ 
 7. คําอธิบายที่ใชในตัวอยาง ควรกระชับและเขาใจไดงาย 
 8. หากเครื่องคอมพิวเตอรแสดงกราฟฟกไดชา ควรเสนอเฉพาะกราฟฟกที่จําเปนเทานั้น 
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 9. ไมควรใชสีพื้นสลับไปสลับมาในแตละเฟรมเน้ือหา และไมควรเปล่ียนสีไปมา โดยเฉพาะสี
หลักของตัวอักษร 
 10.คําที่ใชควรเปนคําที่ผูเรียนระดับนั้น ๆ คุนเคย และเขาใจความหมายตรงกัน 
 11.ขณะนําเสนอเนื้อหาใหม ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสทําอยางอ่ืนบาง แทนที่จะใหกด 
แปนพิมพ หรือคลิกเมาสเพียงอยางเดียวเทานั้น เชน การปฏิสัมพันธกับบทเรียนโดยวิธีการพิมพ หรือ
ตอบคําถาม 
 
 ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning) 
 ตามหลักการและเงื่อนไขการเรียนรู (Condition of Learning) ผูเรียนจะจําเนื้อหาไดดี หากมี
การจัดระบบการเสนอเนื้อหาที่ดีและสัมพันธกับประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูเรียน บางทฤษฎี
กลาวไววา การเรียนรูที่กระจางชัด (Meaningfull Learning) นั้น ทางเดียวที่จะเกิดข้ึนไดก็คือการที่
ผูเรียนวิเคราะหและตีความในเนื้อหาใหมลงบนพื้นฐานของความรูและประสบการณเดิม รวมกันเกิด
เปนองคความรูใหม ดังนั้น หนาที่ของผูออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนในข้ันนี้ก็คือ พยายามคนหา
เทคนิคในการที่จะกระตุนใหผูเรียนนําความรูเดิมมาใชในการศึกษาความรูใหม นอกจากนั้น ยังจะตอง
พยายามหาวิถีทางที่จะทําใหการศึกษาความรูใหมของผูเรียนนั้นมีความกระจางชัดเทาที่จะทําได เปน
ตนวา การใชเทคนิคตาง ๆ เขาชวย ไดแก เทคนิคการใหตัวอยาง (Example) และตัวอยางที่ไมใช
ตัวอยาง (Non-Example) อาจจะชวยทําใหผูเรียนแยกแยะความแตกตางและเขาใจมโนคติของเนื้อหา
ตางๆ ไดชัดเจนข้ึน เนื้อหาบางหัวเร่ือง  ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียอาจใช
วิธีการคนพบ (Guided Discovery) ซึ่งหมายถึง การพยายามใหผูเรียนคิดหาเหตุผล คนควา และ
วิเคราะหหาคําตอบดวยตนเอง โดยบทเรียนจะคอย ๆ ชี้แนะจากจุดกวาง ๆ และแคบลง ๆ จนผูเรียนหา
คําตอบไดเอง นอกจากนั้น การใชคําอธิบายกระตุนใหผูเรียนไดคิด ก็เปนเทคนิคอีกประการหนึ่งที่
สามารถนําไปใชในการชี้แนวทางการเรียนรูได สรุปแลวในข้ันตอนนี้ผูออกแบบจะตองยึดหลักการ
จัดการเรียนรู จากส่ิงที่มีประสบการณเดิมไปสูเนื้อหาใหม จากส่ิงที่ยากไปสูส่ิงที่งายกวา ตามลําดับข้ัน  
(ไพฑูรย  ศรีฟา.  2550: ออนไลน) 
 ส่ิงที่ตองพิจารณาในการช้ีแนะแนวทางการเรียนในข้ันนี้ มีดังนี้ 
 1. บทเรียนควรแสดงใหผูเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธของเนื้อหาความรู และชวยใหเห็นวา
ส่ิงยอยนั้นมีความสัมพันธกับส่ิงใหญอยางไร 
 2. ควรแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของส่ิงใหมกับส่ิงที่ผูเรียนมีประสบการณผานมาแลว 
 3. นําเสนอตัวอยางที่แตกตางกัน เพื่อชวยอธิบายความคิดรวบยอดใหมใหชัดเจนข้ึน เชน 
ตัวอยางการเปดหนากลองหลาย ๆ คา เพื่อใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของรูรับแสง เปนตน 
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 4. นําเสนอตัวอยางที่ไมใชตัวอยางที่ถูกตอง เพื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางที่ถูกตอง เชน 
นําเสนอภาพไม พลาสติก และยาง แลวบอกวาภาพเหลานี้ไมใชโลหะ  
 5. การนําเสนอเนื้อหาที่ยาก ควรใหตัวอยางที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม ถาเปนเนื้อหาที่
ไมยากนัก ใหนําเสนอตัวอยางจากนามธรรมในรูปธรรม 
 6. บทเรียนควรกระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูและประสบการณเดิมที่ผานมา 
 
 กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) 
 นักการศึกษากลาววา การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับ
ระดับและข้ันตอนของการประมวลผลขอมูล หากผูเรียนไดมีโอกาสรวมคิด รวมกิจกรรมในสวนที่
เกี่ยวกับเนื้อหา และรวมตอบคําถาม จะสงผลใหมีความจําดีกวาผูเรียนที่ใชวิธีอานหรือคัดลอกขอความ
จากผูอ่ืนเพียงอยางเดียว บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีขอไดเปรียบกวาโสตทัศนูปการอ่ืน ๆ เชน วิดิ
ทัศน ภาพยนตร สไลด เทปเสียง เปนตน ซึ่งส่ือการเรียนการสอนเหลานี้จัดเปนแบบปฏิสัมพันธไมได 
(Non-Interactive Media) แตกตางจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสามารถมี
กิจกรรมรวมในบทเรียนไดหลายลักษณะ ไมวาจะเปนการตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เลือก
กิจกรรม และปฏิสัมพันธกับบทเรียน กิจกรรมเหลานี้เองที่ไมทําใหผูเรียนรูสึกเบ่ือหนาย เม่ือมีสวนรวม 
ก็มีสวนคิดนําหรือติดตามบทเรียน ยอมมีสวนผูกประสานใหความจําดีข้ึน ส่ิงที่ตองพิจารณาเพื่อใหการ
จําของผูเรียนดีข้ึน ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมกระทํา
กิจกรรมในบทเรียนอยางตอเนื่อง โดยมีขอแนะนํา ดังนี้ (ไพฑูรย ศรีฟา. 2550: ออนไลน) 
 1. สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสตอบสนองตอบทเรียนดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตลอดบทเรียน เชน 
ตอบคําถาม ทําแบบทดสอบ รวมทดลองในสถานการณจําลองเปนตน  
 2. ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสในการพิมพคําตอบหรือเติมขอความส้ันๆเพื่อเรียกความสนใจ 
แตไมควรใหผูเรียนพิมพคําตอบที่ยาวเกินไป 
 3. ถามคําถามเปนชวง ๆ สลับกับการนําเสนอเนื้อหา ตามความเหมาะสมของลักษณะ
เนื้อหา  
 4. เรงเราความคิดและจินตนาการดวยคําถาม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยใชความ
เขาใจมากกวาการใชความจํา  
 5. ไมควรถามคร้ังเดียวหลาย ๆ คําถาม หรือถามคําถามเดียวแตตอบไดหลายคําตอบ ถา
จําเปนควรใชคําตอบแบบตัวเลือก  
 6. หลีกเล่ียงการตอบสนองซ้ําหลายๆ คร้ัง เม่ือผูเรียนตอบผิดหรือทําผิด 2-3 คร้ัง ควรตรวจ
ปรับเนื้อหาทันที และเปล่ียนกิจกรรมเปนอยางอ่ืนตอไป  
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 7. เฟรมตอบสนองของผูเรียน เฟรมคําถาม และเฟรมการตรวจปรับเนื้อหา ควรอยูบน
หนาจอภาพเดียวกัน เพื่อสะดวกในการอางอิง กรณีนี้อาจใชเฟรมยอยซอนข้ึนมาในเฟรมหลักก็ได  
 8. ควรคํานึงถึงการตอบสนองที่มีขอผิดพลาดอันเกิดจากการเขาใจผิด เชน การพิมพตัว L 
กับเลข 1 ควรเคาะเวนวรรคประโยคยาวๆ ขอความเกินหรือขาดหายไป ตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพเล็ก 
เปนตน  
 
 ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) 
 ผลจากการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะกระตุนความสนใจจากผูเรียนไดมาก
ข้ึน ถาบทเรียนนั้นทาทาย โดยการบอกเปาหมายที่ชัดเจน และแจงใหผูเรียนทราบวาขณะนั้นผูเรียนอยู
ที่สวนใด หางจากเปาหมายเทาใด การใหขอมูลยอนกลับดังกลาว ถานําเสนอดวยภาพจะชวยเรงเรา
ความสนใจไดดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะถาภาพนั้นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน อยางไรก็ตาม การใหขอมูลยอนกลับ
ดวยภาพ หรือกราฟฟกอาจมีผลเสียอยูบางตรงที่ผูเรียนอาจตองการดูผล วาหากทําผิด แลวจะเกิดอะไร
ข้ึน ตัวอยางเชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอนแบบแขวนคอสําหรับการสอนคําศัพท
ภาษาอังกฤษ ผูเรียนอาจตอบโดยการกดแปนพิมพไปเร่ือย ๆ โดยไมสนใจเนื้อหา เนื่องจากตองการดู
ผลจากการแขวนคอ วิธีหลีกเล่ียงก็คือ เปล่ียนจากการนําเสนอภาพในทางบวก เชน ภาพเลนเรือเขาหา
ฝง ภาพขับยานสูดวงจันทร ภาพหนูเดินไปกินเนยแข็ง เปนตน ซึ่งจะไปถึงจุดหมายไดดวยการตอบถูก
เทานั้น หากตอบผิดจะไมเกิดอะไรข้ึน อยางไรก็ตามถาเปนบทเรียนที่ใชกับกลุมเปาหมายระดับสูงหรือ
เนื้อหาที่มีความยาก การใหขอมูลยอนกลับดวยคําเขียนหรือกราฟจะเหมาะสมกวา (ไพฑูรย ศรีฟา. 
2550: ออนไลน) 
 ส่ิงที่ตองพิจารณาในการใหขอมูลยอนกลับ มีดังนี้  
 1. ใหขอมูลยอนกลับทันที หลังจากผูเรียนโตตอบกับบทเรียน  
 2. ควรบอกใหผูเรียนทราบวาตอบถูกหรือตอบผิด โดยแสดงคําถาม คําตอบและการตรวจ
ปรับบนเฟรมเดียวกัน 
 3. ถาใหขอมูลยอนกลับโดยการใชภาพ ควรเปนภาพที่งายและเกี่ยวของกับเนื้อหา ถาไม
สามารถหาภาพที่เกี่ยวของได อาจใชภาพกราฟฟกที่ไมเกี่ยวของกับเนื้อหาก็ได 
 4. หลีกเล่ียงการใชผลทางภาพ (Visual Effects) หรือการใหขอมูลยอนกลับที่ต่ืนตาเกินไปใน
กรณีที่ผูเรียนตอบผิด 
 5. อาจใชเสียงสําหรับการใหขอมูลยอนกลับ เชนคําตอบถูกตองและคําตอบผิด โดยใชเสียง
ที่แตกตางกัน แตไมควรเลือกใชเสียงที่กอใหเกิดลักษณะการเหยียดหยาม หรือดูแคลน ในกรณีที่ผูเรียน
ตอบผิด 
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 6. เฉลยคําตอบที่ถูกตอง หลังจากที่ผูเรียนตอบผิด 2 - 3 คร้ัง ไมควรปลอยเวลาใหเสียไป 
 7. อาจใชวิธีการใหคะแนนหรือแสดงภาพ เพื่อบอกความใกลไกลจากเปาหมายก็ได  
 8. พยายามสุมการใหขอมูลยอนกลับ เพื่อเรียกความสนใจตลอดบทเรียน 
 
 ทดสอบความรูใหม (Assess Performance) 
 การทดสอบความรูใหมหลังจากศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรียกวาการทดสอบหลัง
บทเรียน (Post-Test) เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบความรูของตนเอง นอกจากนี้จะยังเปนการ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาผานเกณฑที่กําหนดหรือไม เพื่อที่จะไปศึกษาในบทเรียนตอไปหรือตอง
กลับไปศึกษาเนื้อหาใหม การทดสอบหลังบทเรียนจึงมีความจําเปนสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนทุกประเภท นอกจากจะเปนการประเมินผลการเรียนรูแลว การทดสอบยังมีผลตอความคงทนใน
การจดจําเนื้อหาของผูเรียนดวย แบบทดสอบจึงควรถามแบบเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของบทเรียน 
ถาบทเรียนมีหลายหัวเร่ืองยอย อาจแยกแบบทดสอบออกเปนสวน ๆ ตามเนื้อหา โดยมีแบบทดสอบ
รวมหลังบทเรียนอีกชุดหนึ่งก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาผูออกแบบบทเรียนตองการแบบใด (นิภา เมธธาวิชัย.  
2536:65) 
 ส่ิงที่ตองพิจารณาในการออกแบบทดสอบหลังบทเรียน มีดังนี้ 
 1. ชี้แจงวิธีการตอบคําถามใหผูเรียนทราบกอนอยางแจมชัด รวมทั้งคะแนนรวม คะแนนราย
ขอ และรายละเอียดที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ เชน เกณฑในการตัดสินผล เวลาที่ใชในการตอบโดยประมาณ 
 2. แบบทดสอบตองวัดพฤติกรรมตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียน และควร
เรียงลําดับจากงายไปยาก  
 3. ขอคําถามคําตอบ และการตรวจปรับคําตอบ ควรอยูบนเฟรมเดียวกัน และนําเสนออยาง
ตอเนื่องดวยความรวดเร็ว  
 4. หลีกเล่ียงแบบทดสอบแบบอัตนัยที่ใหผูเรียนพิมพคําตอบยาว ยกเวนขอสอบที่ตองการ
ทดสอบทักษะการพิมพ  
 5. ในแตละขอ ควรมีคําถามเดียว เพื่อใหผูเรียนตอบคร้ังเดียวยกเวนในคําถามนั้นมีคําถาม
ยอยอยูดวย ซึ่งควรแยกออกเปนหลาย ๆ คําถาม  
 6. แบบทดสอบควรเปนขอสอบที่มีคุณภาพ มีคาอํานาจจําแนกดีความยากงายเหมาะสม
และมีความเชื่อมั่นเหมาะสม 
 7. อยาตัดสินคําตอบวาผิดถาการตอบไมชัดแจง เชน ถาคําตอบที่ตองการเปนตัวอักษรแต
ผูเรียนพิมพตัวเลข ควรบอกใหผูเรียนตอบใหม ไมควรชี้วาคําตอบนั้นผิด และไมควรตัดสินคําตอบวา
ผิด หากผิดพลาดหรือเวนวรรคผิด หรือใชตัวพิมพเล็กแทนท่ีจะเปนตัวพิมพใหญ เปนตน  
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 8. แบบทดสอบชุดหนึ่งควรมีหลาย ๆ ประเภท ไมควรใชเฉพาะขอความเพียงอยางเดียว ควร
เลือกใชภาพประกอบบาง เพื่อเปล่ียนบรรยากาศในการสอบ 
 
 สรุปและนําไปใช (Review and Transfer) 
 การสรุปและนําไปใช จัดวาเปนสวนสําคัญในข้ันตอนสุดทายที่บทเรียนจะตองสรุปมโนคติ
ของเนื้อหาเฉพาะประเด็นสําคัญ ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาส
ทบทวนความรูของตนเองหลังจากศึกษาเนื้อหาผานมาแลว ในขณะเดียวกัน บทเรียนตองช้ีแนะเนื้อหา
ที่เกี่ยวของหรือใหขอมูลอางอิงเพิ่มเติม เพื่อแนะแนวทางใหผูเรียนไดศึกษาตอในบทเรียนถัดไป หรือ
นําไปประยุกตใชกับงานอ่ืนตอไป (ไพฑูรย ศรีฟา. 2550: ออนไลน) 
 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในข้ันนี้ มีขอเสนอแนะดังนี้  
 1. สรุปองคความรูเฉพาะประเด็นสําคัญๆ พรอมทั้งช้ีแนะใหเห็นถึงความสัมพันธกับความรู
หรือประสบการณเดิมที่ผูเรียนผานมาแลว  
 2. ทบทวนแนวคิดที่สําคัญของเนื้อหา เพื่อเปนการสรุป  
 3. เสนอแนะเนื้อหาความรูใหม ที่สามารถนําไปใชประโยชนได 
 4. บอกผูเรียนถึงแหลงขอมูลที่เปนประโยชนในการศึกษาเนื้อหาตอไป 
 สรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning มีความยึดหยุนสูง ผูเรียนจะตอง
มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนในการเรียนมากกวาปกติ มีความต้ังใจใฝหาความรูใหมๆ ตรง
กับระบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีผูสอนเปนเพียงผูแนะนํา ที่ปรึกษา และแนะนํา
แหลงความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียน  
  
 1.3 ลักษณะ หรือประเภทของการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ E-Learning  
 E-Learning ถือวามีสถานะเปนส่ือการเรียนรูแบบหนึ่งโดยใชอุปกรณอิเลคทรอนิกสในการ
จัดการ เรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงมากซึ่งครูผูสอนควรจะไดนํามาใช และจะตองใชใหเปน โดยนํามาใช
ในรูปแบบ ตาง ๆ ไดดังนี้ (บุญเลิศ อรุณพิบูลย..2552:ออนไลน) 
 1. ส่ือการเรียนรู E-Learning จําแนกตามระบบการเช่ือมโยงขอมูล ได 2 ชนิด คือ  
  1.1  ชนิด Stand Alone หมายถึงส่ือ E-Learning แบบปด (Offline) ที่สามารถแสดง 
ผลไดบนเคร่ืองคอมพิวเตอรบุคคลเคร่ืองใด ๆ โดยที่ไมไดเช่ือมโยงกับเคร่ืองอ่ืนๆ และเคร่ืองอ่ืนๆ ไม 
สามารถเรียกดูขอมูลเนื้อหาได 
  1.2  ชนิด Online หมายถึงส่ือ E-Learning แบบเปดที่สามารถแสดงผลไดโดยเคร่ือง 
คอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ที่มีระบบใกลเคียงกันโดยมีการเช่ือมโยงเปนเครือขายรวมกัน ซึ่งอาจเปนระบบ
เครือขายภายใน (LAN) หรือระบบอินเตอรเน็ตก็ได 
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 2. ส่ือการเรียนรู E-Learning จําแนกตามลักษณะวิธีการสื่อสาร ได 2 ชนิด คือ  
  2.1  ชนิดส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) คือ การสื่อสารในลักษณะที่ ผูให
สารไมเปดโอกาสใหผู รับการส่ือสารไดเปนฝายใหสารและไมสนใจตอปฏิกิริยาตอบกลับของอีกฝาย 
หนึ่ง ส่ือชนิดนี้ไดแก ส่ือชนิด e-Books ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่เนนการใหขอมูล ถึงแมจะใหผูเรียน มี
โอกาสสรางปฏิสัมพันธกับส่ือแตก็เปนไปเพื่อการเลือกศึกษาเนื้อหา ไมไดเปนการโตตอบกลับ  
  2.2  ชนิดส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) คือ การสื่อสารที่มีทั้งใหและรับ ข
าวสารระหวางกัน  โดยที่แตละฝายเปนทั้งผูสงสารและผูรับสาร   มีการโตตอบใหขอมูลยอน 
กลับไปมา ส่ือชนิดนี้ไดแกบทเรียน CAI ชนิดที่มีปฏิสัมพันธ หรือระบบจัดการบทเรียน (LMS)  
 3.  ส่ือการเรียนรู E-Learning จําแนกตามระดับการใชงาน ได 3 ชนิด คือ  
  3.1  ส่ือเสริม (Supplementary) เปนส่ือที่ใชประกอบในการเรียนการสอนปกติ ผูเรียน 
เรียนแบบปกติ เปนเพียงส่ือประกอบบทเรียนบางเพื่อใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมที่ผูเรียนอาจจะใชหรือไม 
ใชก็ได หรือเปนการที่ครูคัดลอกเนื้อหาจากแบบเรียนไปบรรจุไวในอินเตอรเน็ต แลวแนะนําใหผูเรียนไป 
เปดดู 
  3.2  ส่ือเพิ่มเติม (Complementary) เปนส่ือที่ใชในการเรียนการสอนปกติ ผูเรียนเรียน 
แบบปกติ แตมีการกําหนดเน้ือหาใหศึกษา หรือสืบคนจากส่ืออิเลคทรอนิกส หรือ Website เปนบาง 
เนื้อหาและมีการกําหนดกิจกรรมใหผู เรียนไดเขาไปศึกษาเนื้อหาโดยถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการ  
เรียนรูที่จะตองมีการวัดและประเมินการเรียนรูประกอบไปดวย ปจจุบันในการจัดการเรียนการสอนของ 
ครูมักจะเปนแบบนี้เพิ่มมากข้ึน  
  3.3  ส่ือหลัก (Comprehensive Replacement) เปนส่ือใชทดแทนการเรียนการสอน หรือ
การบรรยายในช้ันเรียน โดยที่เนื้อหาทั้งหมดมีความสมบูรณแบบในตัวเองครบกระบวนการเรียนรู หรือ
เปนเนื้อหา Online ที่มีการออกแบบใหใกลเคียงกับครูผูสอนมากที่สุด เพื่อใชทดแทนการสอนของ ครู
โดยตรง ส่ือชนิดนี้ไดแก  บทเรียนสําเร็จรูป หรือ ส่ือคอมพิวเตอรช วยสอนที่มีการออกแบบไว อยาง 
เหมาะสม ครบวงจร หรือใชระบบจัดการบทเรียน (LMS) 
  
 1.4 องคประกอบของระบบ E-Learning  
 การจัดการเรียนรู E-Learning ตองอาศัยการดําเนนิการอยางเปนระบบ เนื่องจากการ
ดําเนนิการ ตองมีความเก่ียวของกนัหลายฝาย ในการจัดระบบ E-Learning นั้น อยางนอยที่สุดควร
ประกอบไปดวย สวนประกอบที่สําคัญ 7 สวน คือ (บุญเลิศ อรุณพิบูลย.  2552: ออนไลน) 
 1. กระบวนการจัดการเรียนรู (Learning Process) ประกอบดวย การวิเคราะห หลักสูตร 
กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือจุดประสงคการเรียนรู กําหนดเนื้อหา กําหนดกิจกรรม การวัดและ
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ประเมินผลการเรียนรู ซึ่งรวมแลวอาจหมายถึงตัวหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของสถานศึกษานั่นเอง 
ในสวนนี้เปนหนาที่รับผิดชอบของครูผูสอนโดยตรง  
 2. ระบบเครือขาย (Network) ประกอบดวยการวางระบบเครือขายภายใน (Intranet) และ
ระบบเครือขายภายนอก (Internet) ใหเช่ือมโยงทั่วถึงกัน การจัดการเกี่ยวกับระบบเครือขายของ 
สถานศึกษาจะตองมีความสัมพันธสอดคลองกับระบบโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ดาน ICT 
ของ ประเทศดวย โดยอยูในความรับผิดชอบของฝายคอมพิวเตอรหรือผูดูแลระบบ 
 3. ส่ือการสอน (Instructional Media) ประกอบดวยส่ือที่ใชการเรียนรูชนิดตาง ๆ ซึ่ง ในที่นี้
หมายถึง ส่ือที่ใชการถายทอดเนื้อหาโดยผานระบบอิเลคทรอนิกสโดยเฉพาะ ที่สามารถนําเสนอ ผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดโดยสะดวก ซึ่งผลิตโดยครูผูสอนและอาจมีฝายอ่ืน ๆ รวมดวย  
 4. การติดตอส่ือสาร (Communication) ประกอบดวยวิธีการติดตอส่ือสารแบบ ตาง ๆ ระหว
างผูสอนกับผูเรียนเพื่อใหการเรียนการสอนประสบผล การติดตอส่ือสารมีทั้งระบบปด เชน จดหมาย
อิเลคทรอนิกส Web Cam หรือระบบเปด เชน กระดานขาว กระดานสนทนา และการประชุม ทางไกล 
เปนตน การเลือกวิธีส่ือสารที่เหมาะสมจะพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. บุคลากรที่เกี่ยวของ (Personnels) ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปน ผูดูแล
นโยบาย สนับสนุนและควบคุม   ผูดูแลระบบเปนผูจัดการระบบ  ผูพัฒนาโปรแกรม ครูผูสอน และ ชาง
เทคนิคเปนผูผลิต หรืออาจรวมถึงผูเช่ียวชาญในสาขาอ่ืน ๆ รวม ดวยเชน นักวิเคราะหและออกแบบ 
ระบบการสอน นักออกแบบส่ือการนําเสนอ และผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา เปนตน 
 6. ผูเรียน (Learnners) จะตองมีความพรอมที่จะเรียนรูผานระบบเครือขาย โดยมี ความรู
ความสามารถดานคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐานพอสมควรเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ตในการสืบคน การใช
คอมพิวเตอรในการจัดทําเนื้อหา ขอมูล การนําเสนองาน และการติดตอส่ือสาร 
 7. แหลงเรียนรู (Resources)  ซึ่งครูผูสอนจะตองศึกษา จัดหาเตรียมไวในระบบ สําหรับ
ผูเรียนใหสามารถศึกษาและสืบคนไดโดยสะดวก ในปจจุบันแหลงเรียนรูมีอยูกวางขวาง มากมาย และ
หลากหลายเพียงพอตอการเรียนรูโดยที่ผูสอนไมจําเปนตองเปนผูผลิตเนื้อหาตาง ๆ ทั้งหมดเพียงแต ครู
ผูสอนควรไปศึกษาแหลงเรียนรูตาง ๆ ไวกอนเพื่อที่จะแนะนําผูเรียนไดอยางเหมาะสม แหลงเรียนรู 
ตางๆ แบงไดดังนี้  
  7.1  แหลงเรียนรูที่เปนสถานที่ ไดแก สถานศึกษาเฉพาะทาง สถานประกอบการ แหลงผ
ลิต แหล งจําหน าย พิพิธภัณฑ  หอศิลป ศูนยศิลปวัฒนธรรม วัด อุทยานประวัติศาสตร  แหล ง 
โบราณคดี ศูนยอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาฝมือและแรงงาน ฯลฯ 
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  7.2 แหลงเรียนรูที่เปนแหลงศึกษาอางอิง ไดแก หองสมุดหอจดหมายเหตุ วัด หนังสือ 
ตํารา จดหมายเหตุ บันทึกเร่ืองราว พงศาวดาร ตํานาน ภาพถาย ภาพวาด ภาพพิมพ ขอมูลที่ ถูก
บันทึกไวโดยส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ และอินเตอรเน็ต ฯลฯ  
  7.3 แหลงเรียนรูที่เปนบุคคล ไดแก ผูรู ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการชางฝมือ ศิลปน พื้นบาน 
นักปกครอง คนในทองถิ่น ฯลฯ  
  7.4 แหลงเรียนรูที่เปนสถานการณจริง ไดแก เหตุการณจริงประเพณี พิธีกรรม ขบวนแห 
งานเทศกาลตาง ๆ ฯลฯ  
 

 
ภาพประกอบ 2 แผนภูมิระบบการเรียนรู รูปแบบ E-Learning 

 
 1.5 ระบบจัดการบทเรียน (Learning Management System: LMS)  
 1. ลักษณะโดยทั่วไป LMS เปนระบบจัดการเรียนการสอนแบบ Online เปนซอฟตแวรเพื่อ
การบริหารจัดการเรียนรู ผานระบบอินเตอรเน็ต ระบบดังกลาวมักจะประกอบไปดวยเคร่ืองมืออํานวย
ความสะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน และผูดูแลระบบ ผูสอนสามารถนําเนื้อหาและส่ือการสอนข้ึนเว็บไซต
รายวิชาตามที่ไดขอใหระบบ จัดไวใหโดยสะดวก ผู เรียนเขาถึงเนื้อหากิจกรรมตางๆ ไดโดยผานเว็บ 
ผูสอนและผูเรียนติดตอส่ือสาร กันไดผานทางเครื่องมือการส่ือสารที่ระบบจัดไวให นอกจากนั้นแลวยังมี
องคประกอบที่สําคัญคือการเก็บ บันทึกขอมูลกิจกรรมการเรียนรู ของผูเรียนไวบนระบบ เพื่อผู สอน
สามารถนําไปวิเคราะห เพื่อติดตาม และประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นได อย างมี
ประสิทธิภาพ  (ขนิษฐา รุจิโรจน:  เอกสารการบรรยาย: สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
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วิโรฒ) ระบบดังกลาวอาจมีชื่อเรียกตางกันออกไปเชน CMS (Course Management System) ของ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ Chula-ELS (E-Learning  System) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตก็ 
หมายถึงระบบที่ทําหนาที่บริหารจัดการเรียนรูครบวงจรผานระบบอินเตอรเน็ตเชนเดียวกัน ดังนั้น เรา
จะพบวา ระบบจัดการบทเรียนจะทําหนาที่เหมือนกับโรงเรียนแหงหนึ่งที่ประกอบไปดวยระบบจัดการ 
ดาน ตาง ๆ (บุญเลิศ อรุณพิบูลย.  2552: ออนไลน) 
 2. องคประกอบหลักของระบบ LMS โดยทั่วไปจะมีอยู 3 ระบบที่สําคัญ ๆ คือ  
  2.1  ระบบจัดการรายวิชา (Course Management) เปนสวนของการจัดการเกี่ยวกับ 
ระบบการเรียนการสอน ซึ่งเปนหนาที่ของครูผูสอนเปนผูจัดทํา ระบบจัดการรายวิชาถือเปนหัวใจสําคัญ
ของ E-Learning เนื่องจากเปนการจัดการเกี่ยวกับบทเรียน (Courseware) ประกอบดวยสวนสําคัญ
ดังนี้(อาณัติ รัตนถิรกุล..2552:15) 
   1) ส วนจัดทําบทเรียน เปนส วนที่ใช จัดทําเนื้อหา และบรรจุลงในระบบ โดยใช  
เคร่ืองมือที่ทางระบบจัดให ซึ่งสวนใหญสามารถรองรับไฟลขอมูลชนิดตาง ๆ ไดเกือบทุกชนิด ทําใหครู 
ผูสรางรายวิชามีความสะดวกในการจัดทํา เนื้อหาอาจเปนขอมูลทั้งหมด หรืออาจเปนบทสรุปก็ได การ 
จัดทําควรเร่ิมตนที่การศึกษา วิเคราะหเนื้อหาจากหลักสูตรแลวกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู จัดทําส่ือ จัดหาแหลงขอมูล แหลงเรียนรูที่สําคัญและจําเปน รวมถึงการ ออกแบบ
ตกแตงหนา Web Pages ใหจูงใจในการเรียน  
   2) สวนกําหนดกิจกรรมการเรียน เปนสวนที่กําหนดกิจกรรมการเรียนใหผูเรียน 
ปฏิบัติหลังจากศึกษาเนื้อหาจากสวนเนื้อหาแลว หรือกําหนดใหศึกษาเนื้อหาจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
ตามที่ผูสอนกําหนด  
   3) สวนประกอบบทเรียน ไดแก แหลงขอมูลตาง ๆ ภาพประกอบ แหลงเรียนรู ฯลฯ ที่
ใชประกอบการเรียนของผูเรียน รวมถึงการช้ีแจงแนะนําตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนในรายวิชา  
   4) สวนการวัดและประเมินการเรียนรู เปนระบบการจัดทําแบบฝกหัด และ 
แบบทดสอบสําหรับผูเรียน เพื่อฝกทักษะ ความสามารถในการคิด รวมถึงเปนการวัดความรู ความคิด 
ของผู เรียนที่ไดเรียนรู จากบทเรียน เปนการประเมินศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียน และผูเรียนจะ 
ทราบผลการทดสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ หรืออาจมีการเฉลยคําตอบ หรือวิธีการอ่ืน ๆ แลวแตการ 
ออกแบบระบบการเรียนรูของผูสอน การจัดทําแบบวัดความรูตาง ๆ มีหลายชนิดเชน เลือกตอบ เติมคํา 
จับคู ถูก-ผิด ฯลฯ โดยใชเคร่ืองมือที่ทางระบบจัดให รวมถึงสามารถนําผลมาวิเคราะหหาคุณภาพของ 
เคร่ืองมือได เชน หาความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) ของแบบวัดที่สรางข้ึน  
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  2.2 ระบบสงเสริมการเรียนรู (Supporting Management) เปนระบบชวยเหลือใน การ
จัดทําบทเรียนของครูผูสอน และชวยในการเรียนรูของผูเรียน โดยใชเทคโนโลยีเว็บเปนเคร่ืองมือ หลัก 
ประกอบดวย (อาณัติ รัตนถิรกุล..2552: 16) 
   1) โปรแกรมจัดทําบทเรียน ที่ครูผูสอนสามารถบรรจุขอมูล เนื้อหา คําส่ังกิจกรรม 
และขอมูลอ่ืน ๆ ลงในระบบไดโดยงาย รวมถึงการใสภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอ หรือ ไฟล
ขอมูลตาง ๆ ซึ่งผูเรียนก็สามารถสรางเนื้อหาตามที่ครูผูสอนกําหนดกิจกรรมไวไดดวยวิธีการ เดียวกัน
กับครูผูสอน  
   2) ระบบการติดตอส่ือสาร เปนสวนที่ผูเรียนใชติดตอกับครูผูสอน ดวยชองทาง ติด
ตอตาง ๆ ที่ทางระบบจัดใหระหวางผูสอนกับผูเรียนไดแก กระดานขาว (Web board) กระดาน สนทนา 
(Chat) จดหมายอิเลคทรอนิคส (E-mail) และ/หรือ การติดตอผานกลองวิดีโอ (Web cam) ใน กรณีที่ใช
เครือขายสัญญาณความเร็วสูง 
   3) สวนชวยเหลือกิจกรรมการเรียน เปนสวนชวยเหลือผูเรียน เชน การสงงานที่ผู สอน
กําหนดในลักษณะตาง ๆ ซึ่งมีการประเมิน รวมถึงมีการโตตอบ แสดงความคิดเห็นหรือแนะนํา ปรับปรุง 
แกไขงานของผูเรียนได  
  2.3  ระบบจัดการขอมูล (Data  Management) เปนระบบจดัการดานฐานขอมูลซ่ึง ทํา
หนาที่บริหารจัดการขอมูลตาง ๆ ของรายวิชาที่เจาของวิชาเปนผูดูแลและบริหารจดัการไดดวยตนเอง มี
สวนสําคัญ ๆ ดังนี้ (อาณัติ รัตนถิรกุล.  2552: 16) 
   1) สวนการจัดการขอมูลผูเรียน เปนสวนดําเนินเกี่ยวกับผูเรียน ไดแก การกําหนด 
คุณสมบัติของผูเรียน การกําหนดรหัสผาน การอนุมัติ การตัดสิทธิ์ผูเรียน ตลอดจนการเรียกดูขอมูล 
ตาง ๆ เกี่ยวกับผูเรียน 
   2) สวนการจัดการขอมูลผูสอน เปนสวนดําเนินเกี่ยวกับผูสอน ไดแก การกําหนด 
คุณสมบัติของผูสอน และผูสอนรวม การแกไขขอมูลของเจาของรายวิชา ตลอดจนการเรียกดูขอมูล 
ตางๆ ของผูสอนเจาของรายวิชา 
   3) สวนการกําหนดคาปฏิบัติการตาง ๆ เปนสวนที่กําหนดคาปฏิบัติการตาง ๆ เชน 
ระยะเวลาในการเรียน การทดสอบ การปฏิบัติกิจกรรม หรือการสงงาน เปนตน 
   4) สวนรายงานผลการเรียน เปนสวนที่ผูสอนสามารถเรียกดูผลการเรียน หรือคา 
สถิติตาง ๆ ของรายวิชา เชน สถิติผลการเรียน สถิติผูเขาใชบทเรียน สถิติการสงงาน ผลการ ทดสอบ
ฯลฯ ทั้งของผูสอนและผูเขาเรียน 
   5) สวนการจัดการไฟล เป นส วนดําเนินเกี่ยวกับการโอนยาย การจัดเก็บ การจัด 
กระทํา และการแกไขไฟลขอมูลของแตละรายวิชา 
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 3. การใชงานระบบ LMS ในประเทศไทย ระบบ LMS โดยทั่วไป เกือบทั้งหมดจะประกอบไป
ดวยองคประกอบหลักอยู 3 สวนตามที่ได กลาวมาแลว โดยที่แตละระบบก็จะมีรายละเอียดปลีกยอยอ
อกไปตามแนวคิดในการออกแบบระบบของ แตละแหง แตไมวาจะเปนระบบใดก็ตาม จะมีหนาที่การ
ทํางาน และเคร่ืองมือในการใชงานไมแตกตาง กัน การเลือกใชระบบ LMS ระบบใดควรพิจารณาให
เหมาะสมกับสภาพบริบทและความตองการของ สถานศึกษา นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความพรอม   
ตาง ๆ ปจจุบันมี ระบบ LMS อยูหลายระบบ ทั้งที่ เปนแบบ In-house แบบ Open-Source และแบบ 
License สําหรับแบบ Open Source ที่ใชงานในบาน เรามีที่นิยมกันอยู 2 ระบบ คือ ระบบ Moodle 
และ ระบบ A Tutor ระบบ Moodle: Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment 
เปนโปรแกรม ระบบ LMS ซึ่งพัฒนาโดยโปรแกรมเมอรชาวออสเตรเลียเปนซอฟตแวรลักษณะ Open-
Source และ สามารถใชงานไดโดยผานทางเว็บไซต ระบบนี้จะชวยใหการจัดเก็บเนื้อหาและปอนขอมู
ลผานทางเว็บ เขาสู ระบบฐานขอมูลเปนไปไดง ายข้ึน   ผูสอนสามารถจัดเก็บเนื้อหาของหลักสูตร 
ประกาศตาง ๆ งานที่ มอบหมาย แบบฝกหัด และแบบทดสอบ รวมทั้งสามารถเรียกออกมาเพื่อแกไข
ภายหลังไดอยางสะดวก นอกจากนี้ยังสามารถใชประโยชนจากระบบบันทึก เพื่อติดตาม ตรวจสอบการ
เรียนรูของผูเรียนไดระบบ A Tutor เปนระบบ LMS ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา 
เปน ซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการเรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ตลักษณะ Open-Source เชนกัน ซึ่ง 
ประกอบไปดวยเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกใหแกผู สอน ผูเรียน และผูดูแลระบบ ผู สอนสามารถนํา 
เนื้อหาและส่ือการสอนข้ึนเว็บไซตรายวิชาตามที่ไดขอใหระบบจัดไวใหโดยสะดวก ผูเรียนเขาถึงเนื้อหา กิจ
กรรมตาง ๆ ไดโดยผานเว็บ ผูสอนและผูเรียนติดตอส่ือสารกันไดผานทางเครื่องมือการส่ือสารที่ระบบ จัด
ไวให สําหรับในประเทศไทย สถาบันที่นําระบบ A Tutor มาใชไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรง
เรียนเบญจะมะมหาราช หรือเว็บไซต http://www.radompon.com นอกจากนี้ยังมีระบบ LMS ที่
พัฒนาข้ึนใชเองอีกหลายแหงคือ ระบบ Chula-els ของจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ระบบ Cmu-online 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับระบบLMSชนิด Licenseที่มีใช ในบานเราไดแก Educationphere 
(www.educationsphere.com) ศูนยการเรียนรูโดยระบบ LMS ในประเทศไทยที่ดําเนินอยูมีหลายหน
วยงานท้ังของภาครัฐและ ของเอกชน โดยแบงตามหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้(บุญเลิศ อรุณพิบูลย. 
2552: ออนไลน) 
  3.1 สถาบันอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน เชน  
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (http://www.chulaonline.com) 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม (http://www.cmuonline.ac.th) 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม (www.spuadmission.com) 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (http://www.swu.ac.th) 
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   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (http://www.wu.ac.th) 
   มหาวิทยาลัยรังสิต (http:// www.rsu.ac.th) 
  3.2  สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) เปนหนวยงานในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ทําหนาเปนศูนยกลางการเรียนรูผาน 
ระบบอิเลคทรอนิกสใหกับโรงเรียนตางๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการเรียนการสอนในระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยนําระบบ LMS ชนิด Open-source มาพัฒนาตอทั้งสองระบบ คือ ระบบ Moodle 
และ A Tutor ซึ่งสามารถเขาใชงานไดที่เว็บไซต http://newsclass.obec.go.th/moodle/ และที่เว็บไซต 
http://newsclass.obec.go.th/atutor/  
  3.3  สํานักงานพื้นที่การศึกษา ในอนาคตสํานักงานพื้นที่การศึกษาจะตองทําหนาที่ เปน
ศูนยการเรียนรูสําหรับทองถิ่น ดังนั้น แตละสํานักงานจึงจําเปนตองติดต้ังระบบ LMS เพื่อใหบริการ กับ
โรงเรียนที่ยังไมมีความพรอม และผูเรียนที่ตองการเขาศึกษาใชงานอีกทาง หนึ่งดวย  
  3.4  สถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาที่มีความพร อมในดานการจัดการระบบเครือข าย       
แลวสามารถติดต้ังระบบ LMS ลงใน Server ของสถานศึกษาได ปจจุบันมีสถานศึกษาจํานวน หนึ่งที่
นําระบบ LMS มาใชในการเรียนการสอนและประสบผลสําเร็จพอสมควร เชน  
   โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยเชียงใหม (http://www.prc.ac.th)  
   โรงเรียนเบญจมมหาราช อุบลราชธานี(http://www.benchama.ac.th)  
   โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎรธานี (http://www.samui.ac.th)   
   โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม (http://www.abcm.ac.th)   
   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม (http://www.phrapathom.ac.th)   
   โรงเรียนดวงวิภา กรุงเทพมหานคร (http://www.dvpschool.com)  
   โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย สงขลา (http://www.hatyaiwit.ac.th)  
   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร (http://www.suriyothai.net)  
   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี (http://www.udonpit.ac.th)  
   โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร (http://www.sura.ac.th) 
   โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก (http://www.prc.ac.th)  
   โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา (http://www.rajsima.ac.th)  
   นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่เขารวมโครงการกับ สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนซ่ึง สามารถสืบคนไดที่ http://obeclms.obec.go.th/elen.php  
  3.5  หนวยงานอื่น ๆ ที่มีสวนในการพัฒนาระบบการจัดเรียนรูแบบ eLearning ไดแก 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ที่เว็บไซต http://nstda.or.th หรือที่ 
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เว็บไซต http://www.thai2learn.com ศูนยเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(Nectec) http://www.nectec.or.th/courseware  นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต http://www.thaiwbi.com 
ซึ่ง  เปนแหลงเรียนรูในอินเตอรเน็ต และเว็บไซต http://www.thaimoodle.net เปนแหลงขอมูลสําหรับ
การใช งานระบบ LMS: Moodle ในประเทศไทย 
 4. การจัดการเรียนรูในรูปแบบ E-Learning เปนการจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย
แบบ  ออนไลน ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินการดังตอไปนี้ 
(http://www.thaimoodle.net .2551:ออนไลน) 
  4.1  การออกแบบและจัดทําบทเรียน E-Learning ถือเปนข้ันตอนที่สําคัญที่สุด เรียกไดวา 
เปน “หัวใจ” ของการเรียนการสอนเลยทีเดียว เพราะบทเรียนที่มีคุณภาพสูงจะสามารถพัฒนาผูเรียนให
เกิด การเรียนรูไดดีเทา ๆ กับหรือมากกวาการเรียนการสอนในช้ันเรียน ข้ันตอนนี้มีวิธีการดําเนินการ
ดังนี้  
   1) การออกแบบบทเรียน (Courseware) เร่ิมจากการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรที่ใชอยู 
ในปจจุบัน   ศึกษาสภาพความพรอมของผูเรียน เวลาที่ใชในการเรียน โอกาสในการเรียนของผูเรียน 
จากนั้นวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง คัดเลือกเน้ือหา กําหนดเนื้อหาออกเปนหนวยการเรียน 
กําหนดจุดประสงคการเรียนรูแตละหนวย  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแตละหนวย ส่ือการเรียนรู และ 
แหลงเรียนรูที่สําคัญและจําเปน กําหนดวิธีการวัดและประเมินกิจกรรมของแตละหนวยการเรียน  
   2) การจัดทําบทเรียน โดยการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยให สอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาที่กําหนดไว จัดทําส่ือการสอนในรูปแบบตาง ๆ ที่ เหมาะสมต
อการเรียนรูและนาสนใจ จัดสรางเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลกิจกรรมหรือผลงานที่ กําหนดใน
บทเรียน กําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลใหชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหาและ กิจกรรม 
การใชขอความ รูปภาพ หรือสัญลักษณใด ๆ ในบทเรียน ตองคํานึงถึงความถูกตอง สมบูรณ ละเอียด
ชัดเจนในตัวเอง เนื่องจาก E-Learning ถือเปนการจัดการเรียนการสอนทางไกลท่ีผูเรียนและ ผูสอน
อาจไมมีโอกาสพบปะกัน ดังนั้น การจัดทําบทเรียนจึงตองคํานึงถึงคุณภาพใหมาก 
   3) การบรรจุบทเรียนลงในระบบ หลังจากที่จัดทําบทเรียนเสร็จเรียบรอยครบถวน 
แลว นําบทเรียนบรรจุลงในระบบ หรือครูผูสอนอาจจัดทําบทเรียนลงในตัวระบบเลยก็ได ซึ่งทางระบบ 
สงเสริมการเรียนรูไดจัดเตรียมไวใหพรอมแลว หากมีรูปแบบขอมูลทางอิเลคทรอนิคสแบบอ่ืนประกอบ 
ในบทเรียนดวย ก็จะตองมีการ Upload file ดังกลาวเขาไปดวยซึ่งจะทําใหตัวบทเรียนมีความนาสนใจ 
มากข้ึน และหลังจากที่ไดบรรจุบทเรียนเขาในระบบแลวควรมีการทดสอบการใชงานของบทเรียน โดย 
การทดลองเขาดูเนื้อหาหลายๆ คร้ังเพื่อใหเกิดความมั่นใจมากข้ึนวาบทเรียนมีความสมบูรณพรอมแลว  
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  4.2  การจัดการเรียนรู เปนข้ันตอนของการนําบทเรียนไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้  
   1) การนําเสนอบทเรียน เปนการนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับบทเรียน หรือ 
เรียกวา เป นส วนแนะนําบทเรียน โดยนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง รายวิชา จุดประสงคของแตละหนวยการเรียนรู วิธีการเรียน เงื่อนไขการเรียน การนัดหมาย 
การสงงาน ชวงเวลาที่มีการทดสอบ เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู ฯลฯ เพื่อใหผูเรียนไดรูจัก
และเขาใจถึง วิธีการใชบทเรียน ทําใหการเขาใชบทเรียนมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนมากข้ึน จากนั้นก็แนะนําใหผูเรียนสมัครเขาเรียน  
   2) การรับสมัครและอนุมัติสิทธิ์ผูเรียน หลังจากที่ผู เรียนสมัครเขาเรียน และเลือก 
รายวิชาที่ตองการเรียนแลว ครูผูสอนจะทําการอนุมัติสิทธิ์ในการเรียนของผูเรียนที่อยูในเงื่อนไขตามที่ 
ครูผูสอนกําหนด นอกจากนี้ครูผูสอนยังสามารถตัดสิทธิ์การเขาเรียนของผูเรียนออกจากรายวิชาไดใน 
กรณีที่ผูเรียนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด  
   3) การติดตอส่ือสาร ติดตามการเรียน ในระหวางเรียนครูผูสอนอาจนัดหมายเวลา 
พบปะ เพื่อใหผูเรียนไดปรึกษาปญหา พบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็นตอการเรียน หรือครูผูสอนอาจ 
ใชโอกาสนี้ชี้แจงบทเรียน แนะนํา ติดตาม ทําการสอน พิจารณางาน แกไขงาน รวมถึงตรวจผลงานของ 
ผูเรียนได ในการเรียนการสอน E-Learning ครูผูสอนควรกําหนดเงื่อนไขใหผูเรียนไดพบปะกับ ผูสอนใน
ชองทางติดตออยางใดอยางหนึ่ง อยางนอยสองสัปดาหตอคร้ัง เพื่อเปนการติดตามงาน และ กระตุนไม
ใหผูเรียนละเลยการทํากิจกรรมที่กําหนด ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะการเรียนแตละรายวิชา  
  4.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู ซึ่งหลังจากที่ผูเรียนศึกษาแลวจะตองมีการประเมินการเรียนรูของผูเรียนเพื่อนําผลมาพิจารณาว
าผูเรียน เกิดการเรียนรูหรือไม มากนอยอยางไร การวัดผลการเรียนรูสามารถกระทําได ดังนี้(ปรัชญ
นันท นิลสุข.2543:48-55) 
   1) การจัดทําแบบทดสอบ โดยการทําแบบทดสอบออนไลน ที่ครูผูสอนจัดทําไวใน 
ระบบ ซึ่งมีวิธีการใหครูผูสอนสามารถจัดทําไดในหลาย ๆ รูปแบบข้ึนอยูกับลักษณะของเนื้อหาความรูที่ 
ต องการวัด การทดสอบอาจทําซํ้า ๆ ไดหลาย ๆ คร้ัง หรือใหทําเพียงคร้ังเดียวก็ได และเม่ือทํา
แบบทดสอบ เสร็จส้ิน ทางระบบจะทําการประเมินผลการสอบใหผูเรียนทราบทันที หรืออาจปรับระบบ
ใหผูเรียนทราบในภายหลังก็ได  
   2) การประเมินผลการเรียนรู เปนการประเมินการเรียนรูของผูเรียนในดานตาง ๆ เชน 
ดานความรู ความคิด ดานทักษะ ดานเจตคติ โดยพิจารณาจากขอมูลที่รวบรวมไว ทั้งจากผลงานท่ี 
ผูเรียนจัดทําและสงใหประเมินตามที่ผูสอนกําหนด การทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ รวมถึงการ
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พิจารณา การเขาเรียน การสงงาน ความรับผิดชอบ การมีปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือกับผูเรียนคนอ่ืน ๆ 
หรือ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ตามที่ไดกําหนดไวในบทเรียน ครูผูสอนจะตองรวบรวมขอมูลตาง ๆ เหลานี้เพื่อ
ทํา การประเมินการเรียนรูเปนรายบุคคล  
   3) การอนุมัติผลการเรียน หลักจากประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเรียบรอยแลว ก็
แจงผลการประเมินการเรียนรูใหผูเรียนทราบตามระดับ หรือเกณฑคุณภาพที่กําหนด ผูเรียนที่ไมผาน 
การประเมินอาจมีการซอมเสริมในบางเนื้อหา ผลการเรียนสามารถแจงไปยังผูเรียนทราบไดโดยตรงเป
น ลายลักษณอักษรทางไปรษณีย เพื่อเปนหลักฐานใหผูเรียนเก็บรวบรวมไวใชในการประเมินอยางอ่ืนๆ 
ตอไปการอนุมัติผลการเรียนจะกระทําในกรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งรายวิชา สําหรับ
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลนเปนบางบทเรียน หรือบางเนื้อหา ก็อาจรวบรวมผลการ เรียนรูที่
ได รวมกับผลการเรียนการสอนปกติก็ได  ทั้งนี้ข้ึนอยู กับนโยบายและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู E-
Learning ของสถานศึกษาแตละแหง 
 สรุปดังนี้ ระบบจัดการบทเรียน (Learning Management System: LMS) นั้นเปนระบบ
จัดการบทเรียนและจะทําหนาที่เหมือนกับโรงเรียนแหงหนึ่งที่ประกอบไปดวยระบบจัดการดานตางๆทั้ง
ระบบลงทะเบียนเรียน ครูผูสอนสามารถบรรจุขอมูล เนื้อหา คําส่ังกิจกรรม และขอมูลอ่ืน ๆ ลงในระบบ
ไดโดยงาย รวมถึงการใชภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว ภาพวิดีโอ หรือ ไฟล ขอมูลตาง ๆ ซึ่งผูเรียนก็
สามารถสรางเนื้อหาตามที่ครูผูสอนกําหนดกิจกรรมไวไดดวยวิธีการ เดียวกันกับครูผูสอน และมีระบบ
การติดตอส่ือสาร  เปนสวนที่ผูเรียนใชติดตอกับครูผูสอน ดวยชองทาง ติดตอตาง ๆ ที่ทางระบบจัดให
ระหวางผูสอนกับผูเรียนไดแก กระดานขาว (Web board) กระดาน สนทนา (Chat) จดหมาย
อิเลคทรอนิกส (E-mail) หรือ การติดตอผานกลองวิดีโอ (Web cam) ใน กรณีที่ใชเครือขายสัญญาณ
ความเร็วสูงจึงทําใหผูเรียนสามารถ เรียนรูและมีปฎิสัมพันธกับผูสอนไดไมวาจะอยูไหนก็ตาม 
 
2. หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
 (Master of Education Program in Industrial Education) 
 

 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม : การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมการศึกษา) 
    : Master of Education (Industrial Education) 



 34 

 ชื่อยอ : กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 
    : M.Ed. (Industrial Education) 
 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 แนวคิดและหลักการ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษามาต้ังแตป 2532 โดยทําการเปดสอนนิสิตภาคปกติ 12 ป และนิสิตภาคพิเศษ 9 ป 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาฉบับกอนการปรับปรุงไดใชมาต้ังแตป 2532 ซึ่งในชวงเวลา
ดังกลาวภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในดานตาง ๆ ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทําให
หลักสูตรลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาจึงไดดําเนินการ
ปรับปรุงโดยไดระดมความคิดจากผูเชี่ยวชาญ ทางอุตสาหกรรมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรใหมข้ึน 
 
 ปรัชญาของหลักสูตร 
 "เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม และการจัดการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางอุตสาหกรรมทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ" 
 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางอุตสาหกรรมศึกษาใหมีคุณลักษณะในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ใหมีความรูความสามารถในการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการศึกษาทางอุตสาหกรรม 
และการนําวิชาอุตสาหกรรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2. เปนผูนําทางการวิจัยอุตสาหกรรม โดยสอดคลองกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี 
 3. มีความคิดสรางสรรค และตระหนักถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมตอส่ิงแวดลอมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ 
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 โครงสรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
 
ตาราง 1  โครงสรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
 

หมวดวิชา 
หนวยกิต 

แผน ก แผน ข 
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา (ไมนอยกวา) 8 8 
หมวดวิชาเอก ซึ่งประกอบดวย 21 27 
วิชาเอกบังคับ 12 12 
วิชาเอกเลือก (ไมนอยกวา) 9 15 
หมวดวิชาเลือกเสรี (ไมนอยกวา) 2 2 
ปริญญานิพนธ 12  
สารนิพนธ  6 

รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร (ไมนอยกวา) 43 43 

  
 ที่มา: หลักสูตร สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ตามหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.  2550: ออนไลน 
 
 รายวิชาในหมวดวิชาเอกอุตสาหกรรม 
 1.  วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต ทั้งแผน ก และ แผน ข 
  อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
  IN 501 Industrial Management 
  อต 502 โครงการงานอุตสาหกรรม      3(1-4-4) 
  IN 502 Industrial Project 
  อต 503 การจัดการอุตสาหกรรมศึกษา     3(3-0-6) 
  IN 503 Industrial Education Management 
  อต 504 สัมมนาการวิจัยทางอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
  IN 504 Seminar in Industrial Research 
 2. วิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต สําหรับแผน ก และ ไมนอยกวา 15 
หนวยกิต สําหรับแผน ข โดยเลือกเรียนจากกลุมวิชาดังตอไปนี้ 
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  สําหรับกลุมผูเลือกเรียนวิชาเอกเลือกกลุมการจัดการอุตสาหกรรม 
  อต 511 มนุษยสัมพันธในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
  IN 511 Industrial Human Relations 
  อต 512 การวิเคราะหระบบงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
  IN 512 Industrial Systems Analysis 
  อต 513 การวิเคราะหการลงทุนในงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
  IN 513 Industrial Investment Analysis 
  อต 514 การจัดการความปลอดภัย      3(3-0-6) 
  IN 514 Safety Management 
  อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
  IN 515 Industrial Quality Control 
  อต 516 การวางแผนและควบคุมการผลิต     3(3-0-6) 
  IN 516 Production Planning and Control 
  อต 517 การจัดการโครงการอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
  IN 517 Industrial Project Management 
  อต 518 การจัดการวัสดุ       3(3-0-6) 
  IN 518 Material Management 
  อต 519 กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ    3(3-0-6) 
  IN 519 Labor Code and Professional Ethics 
  สําหรับกลุมผูเลือกเรียนวิชาเอกเลือกกลุมวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
  อต 531 การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอุตสาหกรรม   3(1-4-4) 
  IN 531 Application on Industrial Package Program 
  อต 532 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม     3(1-4-4) 
  IN 532 Industrial Product Design 
  อต 533 เทคโนโลยีไฟฟากําลัง      3(2-2-5) 
  IN 533 Electrical Power Technology 
  อต 534 เทคโนโลยีการกอสราง      3(2-2-5) 
  IN 534 Construction Technology 
  อต 535 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส      3(2-2-5) 
  IN 535 Electronics Technology 
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  อต 536 เทคโนโลยียานยนต       3(2-2-5) 
  IN 536 Automotive Technology 
  อต 537 เทคโนโลยีวัสดุ       3(2-2-5) 
  IN 537 Material Technology 
  อต 538 เทคโนโลยีพลังงาน       3(2-2-5) 
  IN 538 Energy Technology 
  อต 539 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม      3(2-2-5) 
  IN 539 Environmental Technology 
  อต 540 การศึกษาเฉพาะเร่ือง      3(0-6-3) 
  IN 540 Independent Study 
  สําหรับกลุมผูเลือกเรียนวิชาเอกเลือกกลุมการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา 
  อต 551 อุตสาหกรรมศึกษาเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
  IN 551 Industrial Comparative Study 
  อต 552 การวิเคราะหและพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา   3(3-0-6) 
  IN 552 Curriculum Analysis and Development in Industrial Education 
  อต 553 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการสอนอุตสาหกรรมศึกษา  3(1-4-4) 
  IN 553 Application on computer for Industrial Education Instruction 
  อต 554 การประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา     3(3-0-6) 
  IN 554 Industrial Education Evaluation 
  อต 555 การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา   3(3-0-6) 
  IN 555 Development of Industrial Education Media 
  อต 556 เทคโนโลยีการออกแบบระบบการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา 3(3-0-6) 
  IN 556 Instructional System Technology in Industrial Education 
  อต 557 การวางผังและการจัดการโรงฝกงาน     3(3-0-6) 
  IN 557 School Shop Planning and Management 
  อต 558 สัมมนาการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา    3(2-2-5) 
  IN 558 Seminar in Industrial Education Instruction 
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      หมวดวิชาเลือกเสรีกําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิตสําหรับแผน ก และแผน ข 
สารนิพนธ 
  อต 688 สารนิพนธ                    6(0-12) 
  IN 688 Master's Project 
  ปริญญานิพนธ 
  อต 699 ปริญญานิพนธ                 12(0-24) 
  IN 699 Thesis 
 
3. หลักสูตร วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะหกระบวนการบริหารงานทางอุตสาหกรรม การจัดองคกรการ จัดการดาน
บุคลากร การจัดการระบบการผลิตและวิธีการผลิต เทคนิคการเพิ่ม ผลผลิต การจัดระบบงบประมาณ
และการเงิน การจัดการดานการตลาด รวมทั้งพระราชบัญญัติอุตสาหกรรม 
 

 วัตถุประสงครายวิชา 
 1.  ใหผูเรียนเขาใจการบริหารงานทางอุตสาหกรรม  
 2.  ใหผูเรียนเขาใจและสามารถวิเคราะหการผลิต 
 3.  ใหผูเรียนไดทราบเทคนิคการเพิ่มผลผลิต  
 4.  ใหผูเรียนเขาใจระบบงบประมาณและงบการเงิน  
 5.  ใหผูเรียนเขาใจการจัดการดานการตลาด  
 6.  ใหผูเรียนไดทราบพระราชบัญญัติอุตสาหกรรม 
 

 เนื้อหาวิชา 
 1.  หนาที่การบริหารการวางแผน(Planing) 
  1.1 การจัดองคการ(Organizing) 
   1.2 การจัดคนเขาทํางาน(Staffing) 
   1.3 การนํา(Leading) 
   1.4 การควบคุม(Controlling) 
 2. การเพิ่มผลผลิต  
  2.1 แนวคิดในการเพิ่มผลผลิต  
  2.2 เทคนิคในการเพิ่มผลผลิต 
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  2.3 การเพิ่มผลผลิตดวยการบํารุงรักษา  
 3. ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต 
  3.1 ระบบการผลิต  
  3.2 การวางแผนกําลังการผลิต  
  3.3 การจัดตารางการผลิต  
  3.4 การพยากรณเพื่อการผลิต  
  3.5 การควบคุมสินคาคงเหลือ 
 4. การจัดระบบงบประมาณและงบการเงิน 
  4.1 ระบบงบประมาณ 
  4.2 ระบบการเงิน 
  4.3 การคิดคาเส่ือม 
 5. การจัดการดานการตลาด 
  5.1 ราคา 
  5.2 ชองทางการจัดจําหนาย 

 6.  พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม 
 
4. การประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ E-Learning 
 การรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาบทเรียน เปนสวนของการพัฒนา 
บทเรียนออนไลนแบบครบวงจร บทเรียนที่มีการออกแบบ จัดทํา และนําไปใชแลว ควรที่จะไดนําผลการ 
ใชและเก็บรวบรวมข อมูลการใชจากผูเรียนมาวิเคราะหเพื่อแกไข ปรับปรุง พัฒนาบทเรียนใหมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป ขอมูลที่เปนผลการเรียนรูของผูเรียนจะนํามาประเมินประสิทธิผลของ 
บทเรียน สวนในดานประสิทธิภาพอาจใชแบบสอบถามจากผูเรียนหรือสุมตัวอยางสัมภาษณผูเรียนก็ได
นอกจากครูผูสอนและผู เรียนแลวบุคลากรที่เกี่ยวของคนอ่ืน ๆ ก็สามารถใหขอมูลเพื่อประเมินถึง 
ประสิทธิภาพของบทเรียนไดเชนกัน บุคลากรอื่น ๆ ที่ควรเก็บขอมูลมาศึกษารวมดวยไดแก ผูดูแลระบบ 
ผูพัฒนาโปรแกรม และผูปกครองนักเรียน เปนตน กระบวนการที่กลาวมานี้ เปนแนวทางในการพัฒนา
บทเรียน E-Learning แบบออนไลน ที่คลาย กับกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งในความเปนจริง
การจัดการเรียนการสอนไม  ว าจะเป นใน รูปแบบใดก็ตามถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยท่ีการจัดการเรียนการสอนทุก รูปแบบถือเปนการนําเอาหลักสูตรไปใช ดังนั้นการจัดการ
เรียนรูไมวาจะ เปนแบบใดจะตองยึดถือ หลักการ จุดมุงหมายและแนวปฏิบัติตามที่หลักสูตรไดกําหนด
ไวเพื่อใหผลการเรียนรูเปนไปตามที่ หลักสูตรกําหนด การประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของการเรียน



 40 

รูปแบบE-Learning สามารถกระทําได ตามกรอบการประเมินตอไปนี้ (http://newsclass.obec. 
go.th/moodle/. 2551: ออนไลน)  
 1. การประเมินตามองคประกอบของระบบการเรียนรู E-Learning เปนการประเมินใน 
ภาพรวมของระบบโดยแยกเก็บรวบรวมขอมูลแตละสวน องคประกอบของระบบ E-Learning ที่ การ
ประเมินแตละดานจะทําใหทราบไดวาปญหา อุปสรรค จุดเดน จุดดอย ความพรอม ความไมพรอมอยู
ตรงจุดใด ทําใหแกไขปญหาไดตรงประเด็น และสามารถตัดสินได ว าโดยภาพรวมของระบบมี
ประสิทธิภาพแคไหน อยางไร แตมีขอเสียคือ คอนขางยุ งยาก เพราะตองเก็บ ขอมูลหลายสวนเปน
จํานวนมาก และใชเวลานาน  
 2. การประเมินความพร อมของระบบ เปนการประเมินตามองคประกอบของระบบ E-
Learning เชนกัน แตเปนการประเมินในเฉพาะสวนของความพรอมกอนที่จะนําไปใชงานจริง ไมไดรวม
ไปถึงการใชงานและผลจากการนําไปใช  ทั้งนี้อาจทําการประเมินความพรอมของทุกสวนหรือ ประเมิน
ความพรอมเปนบางสวนก็ได การประเมินความพรอมมักใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากสภาพที่ เปนอยู
จริงในปจจุบันเทียบเคียงกับเปาหมายของโครงการที่กําหนดไว จะทําใหทราบไดวาระบบมีความ พรอม
ที่จะนําไปใชงานหรือไม อยางไร  
 3. การประเมินการใชงานระบบ เปนการประเมินที่เปนสวนตอเนื่องมาจากหัวขอ 2 แต เลือก
ประเมินในสวนของการใชงาน โดยมุงเปาหมายไปที่การใชงานและการดําเนินงานของระบบซึ่งจะ ทํา
ใหทราบวา ในการใชงานมีปญหาและอุปสรรคอยางไรบางเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขตอไป หัวขอของ 
การประเมินอาจเรียงลําดับตามข้ันตอนการทํางาน หรือข้ันตอนของกระบวนการเรียนรูที่จัดใหกับผู
เรียน ต้ังแตเร่ิมตนจนจบกระบวนการ  
 4. การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เปนการประเมินผลจากการใชงาน 
ระบบการเรียนรูรูปแบบ E-Learning จากกลุมเปาหมายซึ่งก็คือ ผูเรียน เพื่อนํามาพิจารณาวา ระบบ
การ เรียนรูรูปแบบ E-Learning ที่ใชสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดตามเปาหมายที่กําหนด
หรือไม  เป าหมายที่กําหนดอาจได แก ผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาข้ัน พื้นฐาน มาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หรือเกณฑ
มาตรฐานตาง ๆ ที่มี การกําหนดไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมักเนนการประเมินสัมฤทธิผลของผูเรียน
จากการเรียนรู 3 ดาน คือ ดานความรู ความคิด ดานทักษะ และดานเจตคติ ตามสัดสวนที่หลักสูตร
สถานศึกษากําหนด 
 5. การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน เปนการประเมินเฉพาะสวนของบทเรียน 
(Courseware) ที่จัดทําข้ึน ซึ่งในที่นี้หมายถึง บทเรียนอิเลคทรอนิกสจะเปนชนิดออนไลนหรือทราบวา 
บทเรียนนั้นสามารถสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดตามเปาหมายที่กําหนดหรือไมอยางไร 
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การประเมินประสิทธิภาพโดยทั่วไปอาจยึดหลักการประเมินตามเกณฑ E1/E2 ซึ่งอาจเทากับ 70/70 
80/80 หรือ 90/90 ก็ไดข้ึนอยูกับความยากงายของบทเรียน E1 คือ ผลจากการทดสอบระหวางเรียน E2 
คือ ผลจากการทดสอบหลังเรียน นํามาเปรียบเทียบกัน ถาไดตามเกณฑก็ถือวามีประสิทธิภาพตาม เกณฑ
ที่กําหนด เปนตน นอกจากนี้ ยังอาจนําผลการประเมินการใชบทเรียนดานอ่ืน ๆ ของผูเรียนมา ประกอบ 
หรืออาจใชผูเช่ียวชาญรวมประเมินก็ได หัวขอที่ประเมินอาจเกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้  
  5.1 มีคําแนะนําในการใชบทเรียนที่ละเอียด ชัดเจน หรือไม  
  5.2 มีสวนแนะนํารายวิชาสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาที่ใชอยูหรือไม 
  5.3 บทเรียนมีการระบุ เนื้อหาสาระ ระดับช้ัน ผลการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรการ 
ศึกษาหรือไม 
  5.4 เนื้อหาสาระในบทเรียนมีความเหมาะสมถูกตอง ละเอียดชัดเจนหรือไม  
  5.5 เนื้อหาสาระในบทเรียนมีเพียงพอตอการศึกษา สืบคนขอมูลของผูเรียนหรือไม 
  5.6 มีเนื้อหาสาระ จากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ใหผูเรียนไดศึกษาเพิ่มเติมหรือไม  
  5.7 กิจกรรมที่กําหนดไว ในบทเรียนมีความเหมาะสม  สอดคลองกับเนื้อหาและ 
จุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
  5.8 กิจกรรมที่กําหนดไวในบทเรียน สามารถพัฒนาความรู ความสามารถของผูเรียนได 
ตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดหรือไม 
  5.9 มีกิจกรรมเสริม เพิ่มเติมใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อใหเกิดความคงทนในการเรียนรู หรือไม 
ออฟไลนก็ ได แตเปนลักษณะที่ใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง  
  5.10 มีกิจกรรมเสริม เพิ่มเติมใหผู เรียนสามารถประยุกตใช องค ความรู จากการเรียน 
หรือไม 
  5.11 กิจกรรมที่จัดไวในบทเรียนนั้น ยาก-งาย เกินไปหรือไม 
  5.12  กิจกรรมที่จัดข้ึนพัฒนา ความรู ความคิดระดับสูง เชน การวิเคราะห การสังเคราะห 
การสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารญาณ การคิดเชิงประเมินคุณคา หรือไม 
  5.13 ในบทเรียนกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวนรวม หรือเรียนรูรวมกันหรือไม 
  5.14  การใชงานบทเรียนมีความสะดวกหรือไม  
  5.15 การเขาศึกษาบทเรียนของผูเรียนมีความสะดวกหรือไม 
  5.16 บทเรียนมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผูเรียนได ครบด านทั้ง ความรู ความคิด 
ทักษะ และเจตคติหรือไม 
  5.17 บทเรียนสามารถตอบสนองการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนหรือไม  
  5.18 บทเรียนสามารถตอบสนองการเรียนรูทางไกลไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม  
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  5.19 ระบบจัดการบทเรียนสามารถตอบสนองการติดตอส่ือสารทางไกลระหวางผูสอน 
และผูเรียนไดอยางสะดวกหรือไม  
  5.20 บทเรียนมีการทดสอบวัดความรู ความสามารถของผูเรียนจากการเรียนหรือไม 
  5.21 แบบทดสอบในบทเรียน มีความยากงายเหมาะสมหรือไม  
  5.22 การทดสอบในบทเรียนสามารถแจ งผลย อนกลับใหผู  เ รียนทราบเพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนรูหรือไม  
  5.23 บทเรียนมีความแปลกใหม สะดุดตา นาสนใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรูหรือไม  
  5.24 บทเรียนมีความเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องหรือไม 
  5.25 บทเรียนมีการตอบสนอง จูงใจ เสริมแรง กระตุ นใหผูเรียนเกิดความสนใจเรียนรู 
หรือไม 
  5.26 สามารถใชบทเรียนนี้เปนสวนหนึ่งการเรียนรูเพื่อตัดสินผลการเรียนหรือไม 
  5.27 มีองคประกอบอ่ืน ๆ ที่จําเปนตอการใชงานบทเรียน ครบถวน เหมาะสมหรือไม  
  5.28 ผูเรียนมีโอกาสในการใชบทเรียนไดอยางสะดวก ไมยุงยาก หรือไม  
  5.29 บทเรียนนี้ตองใชประกอบกับการเรียนการสอนในช้ันเรียนดวยหรือไม  
  5.30 ครูผูสอนอ่ืน ๆ สามารถจัดทําบทเรียนนี้ไดโดยสะดวก หรือไม 
 6. การประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ เปนการประเมินภายหลังจากการ เขาศึกษา 
เนื้อหาในระบบ หรือใชงานบทเรียนแลว โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเรียน หรือ ผูใชงานระบบเพื่อ 
ศึกษาวาบทเรียนนั้นมีความนาสนใจ มีความเหมาะสม ระบบการเรียนรูมีความสะดวก เอ้ือตอการ
จัดทํา หรือเอ้ือตอการเรียนรูหรือไม อยางไร นอกจากน้ี อาจเก็บรวบรวม ขอมูลที่เปนปญหา อุปสรรค
และ ขอเสนอแนะจากผูใช เพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนาตอไปก็ได กลุมเปาหมายที่ควรเก็บขอมูลควรเปน
ทั้ง ผูเรียน และครูผูสอน  
 7. การประเมินความคุมคาของการดําเนินงาน เปนการประเมินประสิทธิภาพเทียบเคียงกับ 
ประสิทธิผลเพื่อศึกษาดูวา การดําเนินงานมีความคุมคาตอการจัดทําหรือการพัฒนาตอหรือไม โดย 
พิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิภาพดานกระบวนการจากการใชงาน เทียบกับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผูเรียน หรือการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ หรือนําเอาผล การประเมิน
ประสิทธิภาพของบทเรียน มารวมพิจารณาดวยก็ได ลักษณะการประเมินแบบนี้เปน การประเมินเพื่อ
พิจารณาตัดสินวาโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีพอที่จะดําเนินการตอไป หรือไม และคุม 
คาตอการลงทุนลงแรงดําเนินการหรือไม 
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 4.1 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนรูโดยระบบ LMS  
 1. แนวปฏิบัติสําหรับโรงเรียน โรงเรียนที่ตองการจัดการเรียนรูโดยระบบ LMS สามารถปฏิบัติได
ดังนี้ โรงเรียนที่มีความพรอม ดานระบบเครื่อขายคอมพิวเตอร และดานการจัดการ Server สามารถติดต้ัง
โปรแกรมระบบการบริหาร จัดการเรียนรู LMS ไดดวยตนเอง โรงเรียนสามารถสรางหลักสูตรการเรียนการ
สอนออนไลนและเปดใช เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือจัดการเรียนการสอนรวมระหวางโรงเรียนก็ได
สําหรับโรงเรียนที่ยังไมมีความ พรอมดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และดานการจัดการ Server ดวย
ตนเอง ทางสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) จะจัดบริการพื้นที่ Server ให โรงเรียนไดใช
สําหรับ สรางบทเรียนออนไลน โดยจะจัดเปนลักษณะศูนยกลางการเรียนรูใหกับโรงเรียนตาง ๆ ที่เว็บไซต 
http://newsclass.obec.go.th/moodle/ และ http://newsclass.obec.go.th/atutor/ โรงเรียนที่สนใจ
ตองการรวมโครงการสามารถติดตอเขามาที่เว็บไซตดังกลาวไดตลอดเวลา นอกจากนี้ ทางสํานักงาน
ยังใหบริการคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ E-Learning ใหกับ สถานศึกษา
ตาง ๆ ที่สนใจอีกดวย (http://newsclass.obec.go.th/moodle. 2551: ออนไลน) และ 
 2. แนวปฏิบัติสําหรับผู บริหาร / ผู ดูแลระบบ การจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน ใน
โรงเรียนมีปจจัยที่สําคัญ ที่ผูบริหารโรงเรียนควร จัดเตรียมความพรอม ใน 3 ดานที่สําคัญ ไดแก 
  2.1  ดานทรัพยากรที่จําเปนพื้นฐาน (Infrastructure) การวางระบบ Infrastructure ในโรงเรียน
เปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญอันดับแรก ที่จําเปนที่จะตองมีเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะตองเตรียมความพรอมดานตาง ๆ เหลานี้ คือ ระบบการส่ือสาร Hardware 
Software และ Peopleware 
  2.2  ดานการบริหารจัดการ (Management) การบริหารจัดการ ในที่นี้หมายถึงการ 
บริหารจัดการเพื่อใหการใช งานการจัดการเรียนการสอนออนไลนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
เปนไปตามจุดมุงหมายที่คาดหวัง หรือเปนไปตามส่ิงที่ควรจะเปน โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 
   1) การบริหารจัดการระบบ รวมถึง Hardware และ Software โดยจัดสรรบุคลากร ที่
มีความรู ความเชี่ยวชาญมาดําเนินการติดต้ัง จัดการ ควบคุม และดูแลรักษาเปนประจํา  
พรอมทั้ง จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในการดําเนินงานอยางเหมาะสม  
   2) การบริหารจัดการบทเรียน โดยคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมจัดทําเปนบทเรียน เพื่อ
บรรจุเขาไวในระบบ ตลอดจนมีการติดตาม นิเทศ ตรวจสอบเพื่อใหการใชงานบทเรียนเปนไปอยาง มี
ประสิทธิภาพ  
   3) ดานการเรียนการสอน (Learning & Instruction) ผูบริหารควรจะตองมีวิสัยทัศน
ในการที่จะกําหนดนโยบาย สงเสริม กระตุนและผลักดันใหครูผูสอนนํานวัตกรรมทางการศึกษาใหม ๆ 
และเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหมมาใชจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และสงเสริมนักเรียนรูจักการ 
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เรียนรูแบบใหม และเรียนรูไดดวยตนเองเพื่อการพัฒนาใหกาวทันกับโลกในยุคปจจุบันและเปนพื้นฐาน 
ของการพัฒนาในอนาคต สําหรับแนวทางปฏิบัติสําหรับผูดูแลระบบนั้น   ผูดูแลระบบจะตองเปนบุคคล
ที่มีความรู  ความเขาใจ ความต้ังใจ ความมุ งมั่น และรักในการทํางานดานคอมพิวเตอร และระบบ
เครือขายเปนอยางสูง เพราะบุคคลที่ทําหนาที่นี้จะตองทํางาน เปนผูดูแล และเฝาระวังระบบ ตลอดจน
จะตองเสาะแสวงหา ความรูใหม ๆ ดาน Networks, Hardware, Software, และ Program อยู
ตลอดเวลา นอกจากนี้ที่สําคัญ คือ งานดานนี้ถือเปนงานบริการ ที่จะตองมีจิตสํานึกในการใหการ
บริการอยางสูง ทั้งกับครูผูสอนและ นักเรียนดวย  
   4) แนวปฏิบัติสําหรับครู นอกเหนือจากความรู ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาและการมี
ความรักในวิชาชีพครูแล ว ครูผู สอน ควรมีเจตคติที่ดีต อการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ E-
Learning ตลอดจนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การสอนจากการเปนผูถายทอดเนื้อหามาเปนผูชวยเหลือ 
หรือผูแนะนําวิธีการเรียนรูนอกเหนือจากนี้ยัง ตองมีความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอร มีความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีความสามารถในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อติดตอส่ือสาร การ
สืบคนขอมูล การนําเสนอขอมูลผานส่ือ อิเลคทรอนิกส และการใชโปรแกรมการเรียนการสอนในระบบ 
LMS การจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ E-Learning เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรูในโลก 
ยุคปจจุบันที่ครูผูสอนควรไดศึกษาไว ถึงแมวาในปจจุบันยังไมมีความจําเปนมากนักดวยเหตุผลหลายๆ 
ประการ แตในอนาคตจะมีความสําคัญและจําเปนมาก การศึกษาไวกอนจะทําใหครูเปนคนที่ “ไมตกยุค” 
ซึ่งถาเราไมสนใจวาจะเปนคน “รวมสมัย” หรือไมก็ตามก็ไมเปนไร แตผูเรียนของเราไมควรที่จะเปนคน 
“ตกยุค” เหมือนกับเรา เขาควรที่จะไดรับการจัดการศึกษาในทุกรูปแบบ เพื่อนําไปใชในอนาคตขาง
หนา ของเขาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยที่ครูเปนผูสงเสริมความสําเร็จนั้น  
   5) แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน นักเรียนที่เรียนในระบบออนไลนจะตองมีความสนใจ   
และความตองการที่จะเรียนรูผานระบบ อยางจริงจัง มีความรับผิดชอบ รู จักจัดการและควบคุมการ
เรียนรูของตน มีคุณธรรมจริยธรรม และมี ความสามารถในการสืบคนคนควา วิเคราะห มีวิจารณญาณ 
ตลอดจนจะตองมีความรูความเขาใจและ ทักษะทางดานคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐานพอสมควร สามารถใช
อินเทอรเน็ต และใชคอมพิวเตอรเปน เคร่ืองมือในการศึกษาเลาเรียนไดเปนอยางดี ตลอดจนสามารถ
นําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษาและ ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 
 
 4.2 การวัดผลการเรียนรู 
 1.  การวัดผล ( Measurement )หมายถึงกระบวนการใดๆ ก็ตามที่จะไดมาซึ่งขอเท็จจริง
เกี่ยวกับปริมาณ คุณภาพหรือคุณลักษณะของบุคคลหรือส่ิงของ โดยอาศัยเคร่ืองมือชวยในการวัด ผล
ของการวัดมักจะออกมาเปนตัวเลข พรอมทั้งมีหนวยกํากับ (http://www.pkru.ac.th) ดังนั้นการการ
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วัดผลทางการศึกษาจึงหมายถึง การหาคาตัวเลขใหกับส่ิงที่วัด อาจจะปนบุคคลหรือส่ิงของ เพื่อที่จะบง
บอกคุณภาพหรือคุณลักษณะที่แตกตางกันของส่ิงที่(www.watpon.com.2552:ออนไลน) 
       
 การประเมินผล ( Eavluation ) 
 การประเมินผล (Eavluation) หมายถึงกระบวนการที่ตอเนื่องจากการวัดผล โดยนําผลที่ได
จากการวัดมาวินิจฉัย ลงสรุปตัดสิน ตีราคา ชี้บง คุณคาที่ไดจากการวัดนั้นอยางมีเหตุผล โดยอาศัย
เกณฑหรือมาตรฐานเปนตัวเทียบ วาคุณลักษณะนั้น เปนอยางไร เชน สูง - เต้ีย อวน-ผอม สอบได-
สอบตก ไดเกรด 4-3-2-1 เปนตน ดังนั้นการประเมินผลจะถูกตองหรือไมเพียงใด ข้ึนอยูกับการวัดผลที่ดี
ดวย หากการวัดผลกระทําไปอยางถูกตองเที่ยงตรงแลว การประเมินผลเพื่อวินิจฉัยช้ีบงคุณคาก็จะ
ไดผลที่ถูกตองตามความเปนจริงไปดวย กลาวโดยทั่วไปแลวกระบวนการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา ก็คือการประเมินคาความเจริญกาวหนาของนักเรียนตอจุดมุงหมายของวิชานั้น ๆ 
(http://www.pkru.ac.th) ดังนั้นการประเมินผลทางการศึกษา หมายถึง การนําเอาผลที่ไดจากการวัด
มาเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่ต้ังไวและตัดสินกับเกณฑที่ไดต้ังไวอยางไมลําเอียงและยุติธรรม เพื่อ
ตัดสินวาส่ิงนั้นดีหรือไมดี เหมาะสมหรือไมเหมาะสม(นิภา เมธธาวิชัย.2536:65) 
 1. ประเภทของการประเมินผล  
  การประเมินผลสามารถจําแนกเปนประเภทไดดังนี้ (นิภา เมธธาวิชัย.2536:65) 
  1.1 จําแนกตามวัตถุประสงคของการประเมิน แบงเปน 2 ประเภทคือ 
   1.1.1 การประเมินผลแบบสรุปรวบรวม (Summative evaluation) หมายถึง การ
ประเมินผลรวมโดยการทดสอบเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนไป เชน การสอบ ปลายภาคเรียน การสอบปลายป 
การประเมินผลแบบสรุปรวบรวมนี้ เปนการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน วา ผาน-ไมผาน หรือใครได
ระดับคะแนน 4-3-2-1-0 
   1.1.2 การประเมินผลแบบเปนระยะ ๆ ( Formative evaluation ) หมายถึงการ
ประเมินผลเมื่อจบบทเรียนแตละบทหรือแตละหนวยการเรียน และพิจารณาวาผลการสอบแตละบท
หรือแตละหนวยนั้น นักเรียนผานหรือไมผาน ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ถาใครสอบผานก็อนุญาต
ใหเรียนในบทตอไป แตถาใครสอบไมผานก็จะตองเรียนซํ้าหรือเรียนซอมเสริมในบทเดิม แลวก็สอบใหม
จนกวาจะผาน จึงจะไดไปเรียนในบทตอไป ซึ่งการประเมินลักษณะนี้ เปนการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
  1.2. จําแนกตามการวัดผล แบงเปน 2 ประเภทคือ 
   1.2.1 การวัดผลแบบอิงเกณฑ (Critirion - referenced Measurement) หมายถึง 
การวัดความสามารถของบุคคลโดยใชหลักเกณฑภายนอกเปนจุดเทียบ เกณฑที่กําหนดข้ึนเปนเชนไร
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นั้น ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของการวัด ถาผูเรียนมีพฤติกรรมความสามารถถึงเกณฑที่กําหนดไว ก็ถือวา 
บรรลุตามเกณฑหรือบรรลุตามเปาหมาย และเปนผูที่เรียนรูแลวถาความสามารถตํ่ากวาเกณฑที่
ตองการ ก็ถือวาผูไมผานหรือยังไมเปนไปตามความคาดหวัง ตองใชเวลาสําหรับการแกไขปรับปรุงหรือ
ซอมเสริมคําวา เกณฑ (Critirion) ในที่นี้ ก็คือ คุณลักษณะที่คาดหวังจะใหเกิดกับผูเรียน หลังจากเสร็จ
ส้ินการเรียนการสอนแลว เพื่อใชเปนมาตรฐานข้ันตํ่าสุด สําหรับการยอมรับคุณภาพของผูเรียน และใช
เปนเคร่ืองตัดสินวา ผูเรียนผานหรือบรรลุเปาหมายของการเรียนการสอนหรือไม การกําหนดเกณฑจึง
ตองกําหนดเปนเกณฑข้ันตํ่าที่ระบุพฤติกรรมที่สําคัญและมีคุณคาตอการเรียนเกณฑที่กําหนดจะสูงตํ่า
มากนอยเพียงใด ผูกําหนดตองคํานึงถึงความเหมาะสมหลายๆ ดานประกอบกัน เชน พื้นความสามารถ
เดิมของผูเรียน ประสิทธิภาพของการสอนเปนตน เกณฑที่กําหนดมีไดหลายลักษณะ ทั้งในรูปเวลา 
ปริมาณ คุณภาพในการปฏิบัติ เชน มุงหวังใหผูเรียนปฏิบัติส่ิงหนึ่งส่ิงใดภายในเวลา 10 นาที ใหได
ผลงาน 80% หรือกระทําไดอยางถูกตอง ถูกสัดสวนที่ตองการ เปนตน การสรุปผลการสอบแบบอิง
เกณฑ จึงเสนอในรูปการเปรียบเทียบระหวางความสามารถของบุคคลกับเกณฑที่กําหนดไว ตัวอยาง 
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ ในชั้นเรียน เชน 
    ระดับ 4 คือ ดีมาก คะแนน 80 - 100 % 
    ระดับ 3 คือ ดี   คะแนน 70 - 79 % 
    ระดับ 2 คือ คอนขางดี  คะแนน 60 - 69 % 
    ระดับ 1 คือ พอใช  คะแนน 40 - 59 % 
    ระดับ 0 คือ ตองปรับปรุง  คะแนน 0 - 39 % 
   1.2.2 การวัดผลแบบอิงกลุม ( Norm - reference meexurement ) หมายถึง การวัด
ความสามารถของบุคคล โดยเทียบกับความสามารถของบุคคลอ่ืนที่เรียนในกลุมเดียวกัน เพื่อทราบวา 
การเรียนรูของผูเรียนแตละคน เกง-ออน ดี-เลวเพียงใดเมื่อเทียบกับคนสวนใหญ การวัดในลักษณะ
ดังกลาวจึงเปนการวัดที่มีเปาหมายจะแบงระดับความสามารถของผูเรียนออกเปนกลุม โดยใช
ความสามารถทั่วไปของกลุมเปนเกณฑการแบงทั้งนี้ เพราะยึดความคิดที่วา บุคคลใดจะเกง-ออน ดี-
เลว เพียงใดนั้น ยอมเกง-ออน ดี-เลว กวาคนท่ัวๆ ไป ดังนั้นการพิจารณาการตัดสินผลการเรียนจึงใช
สภาพหรือลักษณะของกลุมเปนเกณฑพิจารณาคําวา กลุม (Norm) ในที่นี้ ก็คือ คําที่ใชแทนสภาพหรือ
ลักษณะโดยสวนรวมทําหนาที่เปนตัวแทนลักษณะของผูเรียนทั้งหมด เชน คาเฉล่ีย มัธยฐาน เปนตน 
ดังนั้น การวัดผลแบบอิงกลุม จึงใชวิธีเปรียบเทียบความสามารถของบุคคลกับคาตัวแทนของกลุม แลว
สรุปผลการเปรียบเทียบเหลานั้นใหอยูในลักษณะความสัมพันธกับกลุมหรือเปนอันดับความสามารถ 
ขอแตกตางระหวางการวัดผลแบบอิงเกณฑและอิงกลุม 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบระหวาง การวัดผลแบบอิงเกณฑและการวัดผลแบบกลุม 
 

การวัดผลแบบอิงเกณฑ การวัดผลแบบอิงกลุม 
1. การประเมนิผลเปนการเปรียบเทียบ
ความสามารถของผูเรียนกับจุดมุงหมายเปน
เกณฑไมคํานงึถึงคะแนนของผูเรียนคนอ่ืน ๆ 

2. เหมาะที่จะใชกับการเรียนการสอน 
3. มีการประเมินทัง้ตัวผูเรียนและวิธกีารทีใ่หกับ
ผูเรียน 

4. ขอสอบยากงาย ไมสําคัญแตตองเขียนขอสอบ
ใหตรงตามเนือ้หาและจุดมุงหมายที่กาํหนดไว 

 
5. มีการกระจายของคะแนนผลการสอบแคบจึง
จะเปนแบบทดสอบที่ดี 

6. ไมจําเปนตองใชแบบทดสอบเดียวกนั สําหรับ
ผูเรียนทัง้ชัน้ 

7.ความเที่ยงตรงตามเนื้อหามีความสําคัญที่สุด
แบบอ่ืน ๆ ไมจําเปน 

8. แบบทดสอบอิงเกณฑสามารถใชเปน
แบบทดสอบอิงกลุมได 

9. ผลการประเมินออกมาในรูปการเรียนรูยงัไม
เรียนรู หรือ ผาน - ไมผาน 

1. การประเมนิผลเปนการเปรียบเทียบ
ความสามารถของผูเรียนกับคะแนนของผูเรียน
คนอ่ืน ๆ ที่เรียนในกลุมเดียวกัน 

2. เหมาะที่จะใชในการสอบคัดเลือก 
3. มีการประเมินแตเพยีงตัวผูเรียนเปนสวนใหญ 
 
4. ขอสอบตองไมยากเกนิไป ไมงายเกินไปและ
ตองสุมตัวอยางคําถามใหตรงกับเนื้อหาทีเ่รียน 
ใหเหมาะสม 

5. มีการกระจายของคะแนนผลการสอบกวางจึง
จะเปนแบบทดสอบที่ดี 

6. ตองใชแบบทดสอบฉบับเดียวกนัสําหรับผูเรียน
ทั้งช้ัน 

7. ความเทีย่งตรงทุกแบบมสีวนสําคัญรวมทั้ง
คุณลักษณะทีม่ีของแบบทดสอบอ่ืน ๆ ดวย 

8. แบบทดสอบอิงกลุมใชเปนแบบทดสอบอิง
เกณฑไมได 

9. ผลการประเมินออกมาในรูป ลําดับทีห่รือระดับ
คะแนน 

 
 4.3 ความมุงหมายของการวัดผลการศึกษา 
 การวัดผลการศึกษามีความมุงหมายของการวัดที่สําคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี้ (http://netra. 
lpru.ac.th/~phaitoon/UNIT1/unit1/unit14.html.2552:ออนไลน) 
 1. วัดผลเพื่อจัดอันดับ (Placement) เปนการวัดผลเพื่อดูระดับความสามารถของนักเรียนแต
ละคนวาอยูตรงระดับใดของกลุมซึ่งทําใหสามารถแยกแยะและจัดประเภทไดวา ใครเกง - ไมเกงปานใด 
ไดอันดับที่เทาไร เมื่อเทียบกับเพื่อน ๆ ในกลุม จําแนกเปน 2 แบบคือ 
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  1.1  การสอบเพื่อคัดเลือก (Selection) ซึ่งเปนการวัดเพื่อสรรหาบุคคลจํานวนหนึ่งที่มี
ความสามารถอยูในระดับสูง ๆ ของกลุม  
  1.2  การสอบเพื่อจําแนก (Classification) ซึ่งเปนการแจกแจงตําแหนงการสอบ การ
แบงกลุมความสามารถของผูสอบ 

 2. วัดผลเพื่อวินิจฉัย (Diagnosis) เปนการวัดผลเพื่อคนหาสาเหตุวาการที่เด็กเรียนวิชาใด
วิชาหนึ่งไมไดดี เพราะยังบกพรองตรงไหน การวัดเพื่อการวินิจฉัยเปนการวัดเพื่อทราบความสามารถที่
ดีและที่บกพรองที่ตองแกไขของเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง มุงคนหาส่ิงที่เปนอุปสรรคในการเรียนของเด็ก
เพื่อใหการชวยเหลือซอมเสริมตอไป จึงมีประโยชนอยางมากตอการปรับปรุงการเรียนของเด็กและ
วิธีการสอนของผูสอน ทั้งยังสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถของเด็กซ่ึงเปนประโยชน
ตอการแนะแนวการศึกษา เพราะลักษณะของการวินิจฉัยความสามารถของเด็กซึ่งเปนประโยชนตอการ
แนะแนวการศึกษา เพราะลักษณะของการวินิจฉัยความสามารถของผูเรียนนั้นกระทําได ทั้งในรูปการ
เปรียบเทียบความสามารถของเด็กในรายวิชาตาง ๆ หรือในรูปการวินิจฉัยหาขอบกพรองเฉพาะรายวิชา
ใดวิชาหนึ่ง กลาวคือสามารถวินิจฉัยไดวาเด็กแตละคนเกงหรือมีความสามารถสุมในรายวิชาใด 
รายวิชาใดบกพรอง ซึ่งเปนประโยชนตอการใหคําปรึกษา ในดานการเลือกวิชาเรียน และเลือกสายวิชา 
และสามารถวินิจฉัยไดวา เด็กที่ออนหรือบกพรองในวิชาหนึ่งวิชาใดนั้น ยังออนหรือบกพรองตรงไหนใน
เนื้อหาเร่ืองใดหรือในพฤติกรรมใด ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอน  
 3.  วัดผลเพื่อเปรียบเทียบ (Assessment) เปนการวัดผลเพื่อบอกระดับหรืออัตราความงอก
งาม (growth) ของผูเรียนในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง เชน เรียนไปแลวหนึ่งเดือนมีความสามารถเพิ่มข้ึน
จากเดิมเทาไร ซึ่งจะดูพัฒนาการทั้งทางรางกายจิตใจ และสติปญญาของเด็ก การวัดผลเพื่อ
เปรียบเทียบนี้จะตองนําผลการเรียนขณะใดขณะหนึ่งไปเทียบกับความสามารถในระยะเร่ิมตนกอน
เรียน ดังนั้นจึงตองมีการวัดผลสองคร้ัง โดยคร้ังแรกสอบกอนเร่ิมลงมือสอนแลวใชขอสอบชุดเดิมทําการ
สอบเมื่อเรียนจบแตละเร่ือง หรือเมื่อถึงระยะเวลาที่ตองการอีกคร้ังหนึ่งแลวนําผลการสอบมา
เปรียบเทียบความแตกตาง 
 4.  วัดผลเพื่อพยากรณ ( Prodiction ) เปนการวัดผลเพื่อทํานายหรือคาดคะเนความสามารถ
และความสําเร็จในภายภาคหนาของผูเรียน โดยใชผลการวัดในปจจุบันเปนเคร่ืองทํานายหรือบอก
แนวโนมของระดับความสามารถในเวลาขางหนาไดวา นาจะเปนไปในลักษณะใดในอนาคตควรจะ
เรียนทางสาขาใดจึงจะประสบความสําเร็จ ซึ่งเหมาะสําหรับการใหคําปรึกษาแนะแนวอาชีพมาก 

 5.  วัดผลเพื่อประเมินผล ( Evaluation ) เปนการวัดผลเพื่อตัดสิน ตีคุณคา คุณภาพการ
เรียนรูของผูเรียนวาดี-เลวเพียงใด บรรลุเปาหมายที่ตองการขนาดไหน ซึ่งเปนเร่ืองของการประเมินผล
หรือสรุปผลการเรียนนั่นเอง และอาจนําผลการวัดหลายๆ ดาน ไปประเมินผลการจัดการศึกษาโดย
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สวนรวมไดอีกดวย วาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการจัดรูปสายงานเพื่อปฏิบัติที่ใช
อยูเหมาะสมเพียงใด ควรแกการแกไขปรับปรุงหรือไม นั่นคือจะประเมินทั้งในดานการเรียนการสอน 
การบริหาร รวมถึงการจัดการศึกษา ของแตละสถาบันอีกดวยจะเห็นไดวาจุดมุงหมายของการวัดผล
การศึกษาดังกลาว เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูเรียนโดยตรง และชวยใหผูสอนทําหนาที่สรางเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนไดอยางเต็มที่ โดยพยายามที่จะคนหาทั้งความสามารถที่เดนและดอยของผูเรียนเพื่อ
การพัฒนาและแกไขปรับปรุงจึงสรุปจุดมุงหมายของการสอนหรือการวัดผลไดวา “ การสอบเพื่อคนและ
พัฒนาสมมรถภาพของมนุษย” 
 
 4.4 พฤติกรรมทางการศึกษา 
 การเรียนการสอนมีวัตถุประสงคสําคัญคือ เพื่อใหบุคคลเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ี
พึงประสงค ซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงคนั้นมีมากมาย นักการศึกษากลุมหนึ่งนําโดย เบนจามิน เอส บลูม 
(Benjamin S. Bloom) จึงไดจําแนกและจัดลําดับพฤติกรรมออกเปนหมวดหมู และระดับความยากงาย 
เรียกวา Taxonomy of Educational objectives ดังนี้  (ภัทรา นิคมานนท.  2548: 61) 
 1. พฤติกรรมพุทธิพิสัย (Cognitive domain) หมายถึง พฤติกรรมดานความคิด การ
แกปญหา เปนพฤติกรรมทางดานสมองและสติปญญา แบงเปน 6 ข้ัน คือ  
  1.1  ความรู (Knowledge) 
  1.2  ความเขาใจ (Comprehension) 
  1.3  การนําไปใช (Application) 
  1.4  การวิเคราะห (Analysis) 
  1.5  การสังเคราะห (Synthesis) 
  1.6  การประเมินคา (Evaluetion) 
 2.  พฤติกรรมจิตพิสัย (Affective domain) หมายถึงพฤติกรรมทางดานจิตใจ ความรูสึกนึกคิด 
คานิยม เจตคติ ความสนใจ ความซาบซึ้ง พฤติกรรมดานนี้ เร่ิมจากการรับรูส่ิงแวดลอม และหลังจาก
นั้นบุคคลจะมีปฏิกิริยาโตตอบกับส่ิงแวดลอม นําไปสูการสรางความรูสึกที่ดีตอส่ิงนั้น กลายเปน
ความคิดอุดมคติ ซึ่งจะทําหนาที่ควบคุมพฤติกรรมชีวิตของบุคคลนั้นๆ แบงเปน 5 ข้ันดังนี้ 
  2.1  การรับ (Receiving) 
  2.2  การตอบสนอง (Respending) 
  2.3  การใหคานิยม (Valuing) 
  2.4  การจัดรวบรวม (Oganization) 
  2.5  การพัฒนาลักษณะนิสัยจากคานิยม (Charactrization by value or value concept) 
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 3.  พฤติกรรมดานทักษะพิสัย (Psychomotor domain) หมายถึงพฤติกรรมกที่เกี่ยวกับการ
เคล่ือนไหว การใชอวัยวะตาง ๆ ของรางกายตลอดจนการประสานงานของประสาทและกลามเนื้อ 
แบงเปน 5 ข้ันดังนี้ 
  3.1  ข้ันการรับ (Peseption) 
  3.2  ข้ันการตระเตรียม (Set) 
  3.3  ข้ันฝกหัด (Guide respow ) 
  3.4  ข้ันทําได (Mechanism) 
  3.4  ข้ันชํานาญ (Complus overt reqouse) 
 ในการประเมินผลเนนใหผูเรียนแตละคนไดมีพฤติกรรมครบถวนทั้งสามดาน ในสัดสวนที่
พอเหมาะ จึงจะบรรลุพฤติกรรมที่พึงประสงคในทางการศึกษาและเปนบุคคลที่สมบูรณตอไปในอนาคต 
  

 4.5 เครื่องมือที่ใชในการวัดผล แบบทดสอบ (T-test) 
 1.  แบบทดสอบคืออะไร มีผูใหคําจํากัดความไวหลายอยาง เชน 
  1.1  แบบทดสอบ คือ วิธีการที่มีระบบสําหรับเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลต้ังแตสอง
คนข้ึนไป (Dee J Cronbach:2550) 
  1.2  แบบทดสอบ คือ วิธีการที่มีระเบียบสําหรับเปรียบเทียบการกระทําของบุคคลกับ
มาตรฐานที่วางไว (Clinton L Cease:2550) 
  1.3  แบบทดสอบ คือ ชุดของคําถามหรือกลุมงานใดๆ ที่สรางข้ึนเพื่อชักนําใหผูถูกทดสอบ
แสดงพฤติกรรม หรือปฏิกิริยาโตตอบออกมาอยางใดอยางหนึ่งที่ผูสอบถามสามารถสังเกตได วัดได 
(ชวาล แพรัตกุล:2550) 
 2.  ชนิดของการทดสอบการแบงประเภทของแบบทดสอบข้ึนอยูกับการยึดอะไรเปนหลักซ่ึงมี
ดังนี ้(http://www.ipecp.ac.th/cgi-binn/webpili/unit5/level5.html.2552:ออนไลน) 
  2.1  แบบตามสมรรถภาพที่จะวัดมี 3 ประเภท คือ 
   2.1.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ  หมายถึง  แบบทดสอบที่วัดความรูทักษะและ
สมรรถภาพดานตางๆ ที่เด็กไดรับการเรียนรูมาในอดีต สวนใหญเปนการวัดผลทางวิชาการและเปนการ
วัดวาเด็กเรียนรูมาแลวจากอดีตเทาไร ขอสอบชนิดนี้แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
   2.1.2 แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนเอง (Teacher - made - tests) หมายถึงขอสอบที่ครู
ทําข้ึนใชในโรงเรียนสอบเสร็จก็ทิ้งหรือจะสอบใหมก็นําของเกามาดัดแปลง ขอสอบชนิดนี้มีขอเสียตรง
ครูไมในสนวาขอสอบที่ออกนั้นดีหรือไม แบบทดสอบชนิดนี้มุงวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนสวนใหญ 
   2.1.3 แบบทดสอบมาตรฐานหมายถึง แบบทดสอบที่สรางข้ึนแลวมีการวิเคราะห
ปรับปรุงคุณภาพ มีการหาคาเกณฑปกติ เพื่อใหเปนหลักในการเปรียบเทียบแบบทดสอบมาตรฐานน้ี 
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เปนแบบทดสอบที่ใชวัดและประเมินคาการเรียนการสอนรวมทั้งใชเปนหลักเปรียบเทียบผลการเรียน
ของเด็กแตละแหง หรือใชเปนมาตรฐานสําหรับการพิจารณามาตรฐานการเรียนของแตละแหง 
  2.2 แบบทดสอบความถนัดหมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดสมรรถภาพของคนวาแตละคน
สามารถเรียนไปไดไกลเพียงใด สามารถเรียนส่ิงนั้นส่ิงนี้ไดแคไหน หรือใชวัดความสามารถอันเกิดจา
การสะสมประสบการณเทาที่ไดเรียนรูมาในอดีตจนกลายเปนความสามารถใหมที่เรียกวาความถนัด 
แบบทดสอบชนิดนี้ใชสําหรับพยากรณอนาคตของเด็กโดยอาศัยขอเท็จจริงในปจจุบันเปนรากฐานการ
ทํานาย ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
  2.3 แบบทดสอบความถนัดทางการเรียนหมายถึง แบบทดสอบวัดความถนัดทางดาน
วิชาการตางๆ เชน ภาษา, คณิตศาสตร ฯลฯ แบบทดสอบชนิดนี้ใชเพื่อทํานายวาจะสามารถเรียนตอไป
ในทางใดเรียนไดมากเพียงใด 
  2.4 แบบทดสอบความถนัดเฉพาะหรือความถนัดพิเศษหมายถึงแบบทดสอบวัดความ
ถนัดเกี่ยวกับงานอาชีพตางๆ หรือความสามารถพิเศษ เชน ความถนัดเชิงจักรวาล ความถนัดทางดนตรี 
ศิลปะ แกะสลัก กีฬา ฯลฯ 
  2.5 แบบทดสอบบุคคล สังคมหรือแบบทดสอบการปรับตัว (Adjustment) หมายถึง
แบบทดสอบที่ใชวัดบุคลิกภาพและการปรับตัวใหเขากับสังคมซึ่งแบงเปน 
   2.5.1  ทัศนคติ ที่มีตอบุคคล ส่ิงของ การกระทํา สังคม ประเทศ ศาสนา ฯลฯ 
   2.5.2 ความสนใจ ที่มีตออาชีพ งานอดิเรก ฯลฯ 
   2.5.3 การปรับตัว เชนสถานการณทางอารมณ 
  2.3  แบงตามจุดมุงหมายในการสรางมี 2 ประเภท คือ 
   2.3.1 แบบอัตนัยหรือแบบความเรียง หมายถึง แบบทดสอบที่กําหนดปญหาหรือ
คําถามให โดยใหผูสอบเขียนตอบยาว ๆ ภายในเวลาที่กําหนดไวขอสอบประเภทนี้เหมาะสําหรับวัด
หลายๆ ดาน ในแตละขอ เชนความสามารถในการใชภาษาความคิด การแสดงออกทางอารมณ 
ทัศนคติและอ่ืน ๆ 
   2.3.2 แบบปรนัย หรือแบบใหตอบส้ัน ๆ หมายถึง แบบทดสอบที่กําหนดใหตอบส้ันๆ 
หรือแบบกําหนดคําตอบใหเลือก ซึ่งมีหลายแบบไดแก 
    1) แบบถูก - ผิด ( True - False ) 
    2) แบบเติมคํา ( Completion ) 
    3) แบบจับคู  
    4) แบบเลือกตอบ 
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  2.4 แบงตามลักษณะของการกระทําหรือการตอบ 
   2.4.1 แบบใหลงมือกระทําหมายถึง ขอสอบภาคปฏิบัติ เชน วิชาพลศึกษา การฝมือ 
การแสดงละคร ซึ่ง Greene  แบบทดสอบประเภทนี้ออกเปน 3 ชนิด คือ 
    1)  การทอสอบเก่ียวกับขบวนการหรือวิธีการ ( Procedure test ) วิธีนี้ผู 
ทดสอบสังเกตวิธีการหรือขบวนการที่ผูสอนทําวาถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกันตลอดหรือไม
คลองแคลวเพียงใด 
    2)  ทดสอบเกี่ยวกับวัตถุ (Ocject test) เปนการทดสอบความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับความเขาใจและการใชเคร่ืองมือหรือวัตถุอยางมีทักษะ 
    3)  การทดสอบเก่ียวกับผลงานหรือผลผลิต ( Product test ) เปนการทดสอบ
ดูผลที่ออกมาวาคุณภาพดี - เลว อยางไร 
   2.4.2 แบบใหเขียนตอบ หมายถึงการสอบที่ตองใชเขียนตอบทั้งหมด 
   2.4.3 แบบสอบปากเปลา (Oral Test) เปนการสอบที่มีการโตตอบกันทางคําพูด
แทนที่จะใชการเขียนตอบ และเปนการทดสอบทีละคน เชน การสัมภาษณ 
  2.5 แบงตามเวลากําหนดใหคําตอบ 
   2.5.1 ใหใชความเร็ว ( Speed Test ) ขอสอบประเภทนี้มักใชวัดทักษะดานใดดาน
หนึ่ง เชน วัดทักษะทางตา การใชมือ การบวกเลย แบบทดสอบประเภทนี้แตละขอจะมียากงายพอ ๆ 
กัน และมีจํานวนมากขอแตใหเวลาในการทํานอยมาก 
   2.5.2 แบบทดสอบใหเวลามาก สวนมากเปนขอสอบอัตนัย ผลงานคนควาก็เปน
แบบทดสอบประเภทนี้ดวย ใชเพื่อวัดความสามารถในการตอบคําถามโดยไมดูความรวดเร็วในการ
ทํางาน 

  2.6 แบงตามจุดมุงหมายใหการใชประโยชน 
   2.6.1 แบบทดสอบเพื่อการวินิจฉัย หมายถึงแบบทดสอบที่สรางข้ึนเพื่อหา
จุดบกพรองหรือหาจุดออนในการเรียนแตละวิชาของนักเรียนเปนเร่ือง ๆ ไป ขอสอบประเภทนี้จะมี
เนื้อหาตาง ๆ ที่ตองการวินิจฉัยโดยแตละเร่ืองจะมีขอสอบมาก ๆ ขอ เพื่อนําไปทดสอบเด็ก แลวทราบ
วาเด็กมีจุดออนในเร่ืองใด ขอสอบประเภทนี้มีประโยชนมากสําหรับครูที่ตองการทราบวาควรจะสอน
อะไรมากนอยกวากัน 
   2.6.2 แบบทดสอบเพื่อการทํานาย ( Prognostic test ) แบบทดสอบประเภทนี้
จะตองมีการวิจัยมากอนวามีความเก่ียวดองเชิงพยากรณสูงข้ึน จะเกิดประสิทธิภาพในการทํานายวา
สวนมากเปนแบบทดสอบวัดความถนัดในการเรียน 
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 4.6 คุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดี 
 แบบทดสอบที่ดีมีคุณสมบัติหลายประการ เชน มีความเช่ือมั่น, ความเที่ยงตรง, ความเปน
ปรนัย, ความมีประสิทธิภาพ, คาอํานาจจําแนกสูง, ความยากงายปานกลาง, ความเหมาะสมที่จะใช, 
ซึ่งจากคุณสมบัติเหลานี้มีคุณสมบัติที่สําคัญมากไดแก(http://www.ipecp.ac.th/cgi-binn/webpili/ 
unit5/level5.html.2552:ออนไลน) 
 1. ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึงคุณสมบัติของแบบทดสอบที่มีความมั่นคง
ความสามารถวัดไดแนนอนคงที่ เชนในคร้ังแรก ผูถูกทดสอบไดคะแนนจากการทดสอบ เมื่อนํา
แบบทดสอบเดิมมาใหทําคะแนนที่ไดคร้ังหลังเทาเดิมหรือใกลเคียงกับของเดิม หรือยังอยูในอันดับเดิม 
ถาแบบทดสอบชุดใดมีลักษณะเชนนี้ เขาถือวาแบบทดสอบชุดนั้นมีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบจะสูงหรือคงที่หรือไมข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน คําส่ังจะตองชัดเจน, 
การกระจายของคะแนนมาก ขอสอบที่มีความยาว (จํานวนขอมาก) โอกาสที่จะเดานอย, มีความยาก
งายปานกลาง, ความเที่ยงตรงในการใหคะแนน, สภาพแวดลอมของการสอบและตัวผูสอบ  
 2. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึงคุณสมบัติของขอสอบที่สามารถวัดในส่ิงที่ตองการจะ
วัด หรือสามารถวัดไดตรงตามจุดประสงคที่วางไว เชน ตองการวัดความสามารถในการวิเคราะหปญหา
เศรษฐกิจของประเทศ ขอสอบชุดนั้นวัดไดจริงแสดงวาขอสอบชุดนั้นมีความเที่ยง ความเที่ยงตรงเปน
สมบัติที่สําคัญและจําเปนมากสําหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความเที่ยงตรงที่สําคัญควรทราบ
มี 4 ประการ คือ 
  2.1 ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา ( Content Valadity ) หมายถึงลักษณะของแบบทดสอบที่
สามารถวัดตัวแทนของเนื้อหา และจุดมุงหมายของการสอนหรือแบบทดสอบนั้นจะตองครอบคลุม
เนื้อหาทั้งหมดที่กําหนดใหหลักสูตร หรือการเรียนการสอนของครู ความเท่ียงตรงดานเนื้อหามี
ความสําคัญอยางยิ่งในการวัดผลการศึกษาโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดังนั้นใน
การสรางขอทดสอบครูควรไดพยายามออกขอสอบใหตรงหรือใกลเคียงตารางวิเคราะหหลักสูตร 
  2.2 ความเที่ยงตรงตามสภาพ ( concurrent Validity )หมายถึงลักษณะของแบบทดสอบ
ที่วัดไดตรงตามสภาพความเปนจริงของผูถูกวัดในขณะนั้น เชน เด็กที่สอบไดคะแนนวิชาใดมากก็ควรมี
ความรูในวิชานั้นมากดวย หรือในการสอนภาษาอังกฤษที่มุงหวังใหเด็กสามารถเขียนไดถูกตอง ถา
แบบทดสอบนั้นมีความเที่ยงตรงตามสภาพเด็กที่ทําแบบทดสอบนั้น ไดคะแนนสูงก็จะตองเปนผูที่มี
ความสามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไดอีกดวย 
  2.3 ความเท่ียงตรงตามโครงสราง (Construct Validity)  หมายถึงลักษณะของ
แบบทดสอบที่สามารถวัดสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ตรงตามที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร เชน สามารถ
วัดพฤติกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวตามตารางวิเคราะหหลักสูตรได 
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  2.4  ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ (Prodictive Validity)  หมายถึงลักษณะของ
แบบทดสอบที่สามารถใชทํานายการกระทําในอนาคตไดแมนยําหรือไม เชน แบบทดสอบความถนัด
ทางการเรียนใชพยากรณความสําเร็จของการเรียนในอนาคตหรือแบบทดสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
สามารถใชทํานายวาจะเรียนสําเร็จโดยไดคะแนนสูงหรือตํ่าองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความเที่ยงตรง
ของแบบทดสอบ จะมีความเที่ยงตรงสูงหรือตํ่านั้นข้ึนอยูกับลักษณะตอไปนี้ 
   องคประกอบที่ 1 ไดแกตัวขอสอบสําหรับตัวขอสอบที่มีความเที่ยงตรงมีคําส่ังชัดเจน
ความยากงายควรอยูในระดับปานกลาง ลักษณะการเขียนขอสอบถูกตองตามวิชาการและขอสอบนั้น
วัดพฤติกรรมที่ตองการวัดไดทุกพฤติกรรม 
   องคประกอบที่ 2 กระบวนการสอน ครูผูสอนไดทําหนาที่แนะแนวทางหรือทําการ
สอนถูกตอง ตรงตามจุดมุงหมายหรือไม นอกจากนี้วิธีสอนของครูกับส่ิงที่ครูจะวัดนั้นตรงกันหรือไม 
เชน วิธีสอนฝกใหคิดแตออกขอสอบวัดความจํา หรือวิธีสอบสอนใหจําแตออกขอสอบใหคิด 
   องคประกอบที่ 3 ตัวผูสอบเอง ไดแกอารมณ ของผูสอบ ความโนมเอียงของผูสอบใน
การที่จะตอบหรือการเดา 
 3. ความเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึงคุณสมบัติของแบบทดสอบที่ประกอบดวย
คุณสมบัติ 3 ประการ คือ 
  3.1  คําถามมีความชัดเจน ใครอานคําถามนั้น ๆ ก็ตีความหมายไดเหมือนกัน แตจะตอบ
ผิดหรือถูกข้ึนอยูกับความรูความสามารถของแตละคน 
  3.2  การตรวจใหคะแนนคงที่ ใครตรวจหรือจะตรวจซ้ํากี่คร้ังก็ตามคะแนนจะตองเทาเดิม
เสมอ 
  3.3 การแปลความหมายของคะแนนชัดเจน  ใครจะแปลคะแนนที่ ได เหมือนกัน
แบบทดสอบใดก็ตามที่มีคุณสมบัติครบ 3 ประการนี้เรียกวาแบบทดสอบนั้นมีความเปนปรนัย 

 4. ความเหมาะสมที่จะใช (Usability) หมายถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบที่สะดวกในการ
คุมสอบ และดําเนินการสอบใชเวลาในการสอบพอดี สะดวกในการใหคะแนน ตนทุนหรือคาใชจายถูกมี
ความสะอาด ชัดเจนอานงาย ผูถูกสอบไมสับสนในการตอบนอกจากนี้คุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดีที่
ควรคํานึงถึงไดแกความยากงายและคาอํานาจจําแนกซ่ึงถาเปนแบบทดสอบอิงเกณฑคาความยากงาย
คอนขางงาย และคาอํานาจนําแนกไมตองสูงนัก แตถาเปนแบบทดสอบอิงกลุมคาความยากงายตอง
อยูระดับปานกลางและคาอํานาจจําแนกจะตองสูงตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาโดยทั่วไปเม่ือกลาวถึงขอสอบ ก็จะนึกถึงแบบทดสอบที่ใชในโรงเรียน หรือเรียกใหถูกตอง 
คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การตรวจสอบ
ความรู ทักษะ และสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ที่นักเรียนไดรับจากการอบรมสังสอนของครู การวัด
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนการวัดวา เด็กเรียนรูมาแลวเทาใด อันเปนเร่ืองราวของอดีตกาล การวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจัดวาเปนการวัดผลที่มีความสําคัญมาก จัดเปนกระดูกสันหลังของการสอบทั้ง
ปวงในวงการศึกษา ไดแก สอบเพื่อใชในการเล่ือนช้ัน ในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในการชิง
ทุนการศึกษาหรือชิงทุนเพื่อศึกษาตอ หรือใชในการสอบบรรจุเขาทํางานเปนตนดังนั้นครูซึ่งมีหนาที่ให
ความรูแกเด็กนักเรียน จึงตองมีการวัดเพื่อตรวจสอบวาเร่ืองราวและส่ิงตาง ๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่ครูได
อบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนไปแลวนั้นนักเรียนไดบันทึกจดจําไวในสมองมากนอยเพียงใด ครูจะทราบวา
นักเรียนมีความรูมากนอยเพียงใด ก็โดยการนําแบบทดสอบไปเราหรือกระตุนใหนักเรียนแสดง
พฤติกรรมตอบสนองออกมาพฤติกรรมที่ตอบสนองออกมาตองเปนพฤติกรรมที่วัดไดสังเกตได และ
จุดสําคัญก็คือส่ิงเราหรือส่ิงที่ไปกระตุนจะตองตรงตามจุดที่เราตองการจะทราบขอเท็จจริงจากเด็ก
นักเรียนนั่นคือการสรางแบบทดสอบนั้นอยางนอยตองการ ใหตรงจุดที่ตองการจะทราบ ถามให ตรง
และครอบคลุมเนื้อหาที่สอนไปแลว จะชวยใหแบบทดสอบนั้นมีคุณภาพมากข้ึน แตนอกเหนือจากนี้ 
กอนจะสรางแบบทดสอบก็ควรจะไดศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบใหมาก ๆ เพื่อจะได
ชวยพัฒนาการสรางแบบทดสอบใหเจริญกาวหนากวาปจจุบันสําหรับวิชาสังคมศึกษาน้ัน ธรรมชาติ
ของวิชาจะมีจุดมุงหมายหลักใหนักเรียนเขาใจในความสัมพันธระหวางตัวนักเรียนกับส่ิงแวดลอมทั้ง
ปวง เพื่อจะไดปรับตนเองใหมีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ถาสมมติใหนักเรียนเปนศูนยกลางแลว 
วิทยาการวาดวยความสัมพันธระหวาง ตัวนักเรียนกับแผนดิน แผนฟาในธรรมชาติ ก็เรียกวา วิชา
ภูมิศาสตร ถาเปนวิทยาการที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางตัวนักเรียนกับบรรพบุรุษ และเร่ืองราวใน
อดีตก็เรียกวาวิชาประวัติศาสตร สวนวิทยาการที่วาดวยความสัมพันธระหวางตัวนักเรียนกับบุคคลอ่ืน ๆ 
ที่มีชีวิตอยูในปจจุบัน เรียกวาวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม การถามวิชาสังคมศึกษาสวนใหญจึงถาม
ในรูป ความสัมพันธ ปจจุบันถึงแมวาในหลักสูตรจะไมมีชื่อวา ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง 
และศีลธรรม แตในเนื้อหาที่เรียนก็ยังคงเหมือน ๆ เดิมสวนพฤติกรรมตาง ๆ ที่เราควรจะวัดในวิชาสังคม
ศึกษา ไดแก พฤติกรรมทั้ง 3 ดาน ไดแก 
  1) Cognitive domain (พฤติกรรมดานสมอง) 
  2) Affective domain ( พฤติกรรมดานความรูสึก ) 
  3) Psycnomotor domain ( พฤติกรรมดาน ทักษะ กลามเนื้อ ) 
 ซึ่งพฤติกรรมทั้งสามดานนี้จะระบุไวแลวในจุดประสงครวมของวิชาสังคมศึกษา พฤติกรรม
ดานสมอง (Cognitive domain) เปนการวัดความรูความสามารถทางดานสมอง แบง 6 ข้ัน ใหญ ๆ 
ดังนี้ (ธนา พานิชนก.2552:ออนไลน) 
 1.  ความรูความจํา (Knowledge) ความรูความจํา หมายถงึ ความสามารถของสมองที่เก็บ
สะสมเร่ืองราวตางๆ หรือประสบการณทัง้ปวง ที่ตนไดรับรูมา 
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   1.1  ความรูในเนื้อเร่ือง หมายถึง การถามเกีย่วกับเร่ืองราวหรือเนื้อหาสาระตามทองเร่ือง
นั้น 
      1.2  ความรูเกีย่วกบัศัพทและนิยาม หมายถงึ การถามเกีย่วกับคําศัพท นยิามคําแปล 
ความหมาย ชือ่ อักษรยอ สัญลักษณ เคร่ืองหมาย รูปภาพ 
      1.3  ความรูเกีย่วกบักฎและความจริง หมายถงึ การถามเก่ียวกับ กฎ สูตร ความจริงตาม
ทองเร่ือง ขนาด ทิศทาง ปริมาณ เวลา คุณสมบัติ ระยะทาง เปรียบเทียบ สาเหตุ 
      1.4  ความรูในวิธีดําเนนิการ หมายถงึ การถามเก่ียวกับข้ันตอนของกิจกรรมวิธีดําเนิน
เร่ืองราว วิธีประพฤติปฏิบัติ 
       1.5  ความรูเกีย่วกบัระเบียบแบบแผน หมายถึง การถามเกีย่วกับแบบฟอรม ระเบียบ 
แบบแผน วัฒนธรรม ประเพณี การใชคําสุภาพ คําราชาศัพท 
       1.6  ความรูเกีย่วกบัลําดับข้ันและแนวโนม หมายถงึ การถามเหตุการณที่เกิดข้ึนกอน -
หลัง ขอคําถามแนวโนมสวนใหญใชคําวา มกัจะ เพราะเปนการคาดคะเนเหตุการณ 
       1.7  ความรูเกีย่วกบัการจัดประเภท หมายถึง การถามใหจาํแนก แจกแจง จัดประเภท 
หรือถามในรูปปฏิเสธ เชน ไมเขาพวก ไมเขากลุม 
       1.8  ความรูเกีย่วกบัเกณฑ หมายถึง ขอกําหนดที่ยึดเปนหลักแลวนาํไปเปรียบเทียบกับส่ิง
ตาง ๆ ถามเอกลักษณ 
       1.9  ความรูเกีย่วกบัวิธีการ หมายถึง การถามวิธีปฏิบัติ การทํากจิกรรมข้ันตอนการทํางาน 
เชน ปฏิบัติอยางไร ควรทําโดยวิธีใดจึงจะมีประสิทธิภาพ 
     1.10  ความรูรวบยอดในเนื้อเร่ือง หมายถงึ ความสามารถในการคนหาหลักการหรือหวัใจ
ของเร่ือง 
       1.11  ความรูเกีย่วกบัหลักวิชาและการขยาย หมายถงึ หวัใจของเร่ืองราวทีเ่กิดจากหลายๆ 
ความคิดรวบยอดมารวมกัน การขยายเปนการขยายความตอออกไปจากส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่รูมา หรือสรุป
ออกจากนอกเรื่องนั้น ๆ 
       1.12  ความรูเกีย่วกบัทฤษฎีและโครงสราง หมายถึง ถามเกีย่วกับ คติ และหลักการ ของ
หลายเนื้อหาทีไ่มสัมพันธกนั 
 2.  ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการนําความรูความจําไป
ดัดแปลงปรับปรุง เพื่อใหสามารถจับใจความ หรือเปรียบเทียบ ยนยอเร่ืองราว ความคิด ขอเท็จจริง
ตางๆ 
       2.1  การแปลความ หมายถึง ความสามารถแปลส่ิงซึ่งอยูในระดับหนึง่ไปยงัอีกระดับหนึง่
ได สุภาษิต สํานวน โวหาร 
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       2.2  การตีความ หมายถึง การจับใจความสําคัญของเร่ืองหรือการเอาเร่ืองราวเดิมมาคิด
ในแงใหม 
       2.3  การขยายความ หมายถึง การคาดคะเนหรือคาดหวังวา จะมีส่ิงนั้นเหตุการณนั้น
เกิดข้ึนในอดีต หรืออนาคต โดยอาศัยแนวโนมที่ทราบมาเปนหลัก 
 3.  การนําไปใช (Application) หมายถึง ความสามารถในการนําความรู ความเขาใจใน
เร่ืองราวใด ๆ ไปใชในสถานการณจริงในชีวิตประจําวันหรือในสถานการณที่คลายคลึงกัน 
 4.  การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง การแยกแยะพิจารณาดูรายละเอียดของส่ิงตาง ๆ หรือ
เร่ืองราวตาง ๆ วามีชิ้นสวนใดสําคัญที่สุด เปนการใชวิจารณญาณเพื่อไตรตรอง 
        4.1  การวิเคราะห ความสําคัญ หมายถึง การพิจารณาหรือจําแนกวา ชิ้นใดสวนใด เร่ือง
ใด ตอนใด สําคัญที่สุด หรือหาจุดเดน จุดประสงคสําคัญ 
       4.2  การวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาความเกี่ยวของระหวางคุณลักษณะ
สําคัญของเร่ืองราวหรือส่ิงตาง ๆ วาสองชิ้นสวนใดสัมพันธกัน 
      4.3  การวิเคราะหหลักการ หมายถึง การใหพิจารณาดูชิ้นสวน หรือสวนปลีกยอยตาง ๆ 
วา ทํางานหรือเกาะยึดกันได หรือคงสภาพเชนนั้นไดเพราะใชหลักการใดเปนแกนกลาง 
 5.  การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานเรื่องราวหรือส่ิง
ตางๆ ต้ังแต 2 ชนิดข้ึนไปเขาดวยกัน เพื่อสรางเปนเร่ืองราวใหม 
      5.1  การสังเคราะหขอความ หมายถึง การนําเอาความรูและประสบการณตาง ๆ มาผสม
หรือปรุงแตงข้ึนใหม เกิดเปนขอความหรือเร่ืองราวใหม ๆ เชน การเขียนเรียงความ 
     5.2  การสังเคราะหแผนงาน หมายถึง เปนการวัดความสามารถในการเขียนโครงการ 
แผนปฏิบัติงาน 
     5.3  การสังเคราะห ความสัมพันธ หมายถึง การเอาความสําคัญและหลักการตาง ๆ มา
ผสมใหเปนเร่ืองเดียวกัน ทําใหเกิดเปนสิ่งสําเร็จหนวยใหม ที่มีความสัมพันธแปลกไปจากเดิม 
   6.  การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง การวินิจฉัย หรือตีราคา เร่ืองราว ความคิด 
เหตุการณตาง ๆ โดยสรุปเปนคุณคาวา ดี-เลว 
  6.1  การประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายในหมายถึง การประเมินคาโดยใชขอเท็จจริง
ตาง ๆ ตามทองเร่ือง หรือตามสถานการณนั้น ๆ 
      6.2  การประเมินคา โดยอาศัยเกณฑภายนอก หมายถึง การประเมินคาโดยใชเกณฑจาก
ส่ิงภายนอกเร่ืองราวนั้น ๆ เปนหลักในการพิจารณาตัดสิน 
 สรุป เพื่อที่จะทราบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม 
เพียงใด  จําเปนตองมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  ในอดีตการวัดและประเมินผลสวน
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ใหญใหความสําคัญกับการใชขอสอบ   ซึ่งไมสามารถสนองเจตนารมณการเรียนการสอนที่เนนให
ผูเรียนคิด ลงมือปฏิบัติดวยกระบวนการหลากหลาย  เพื่อสรางองคความรู ดังนั้นผูสอนตองตระหนักวา 
การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการเดียวกัน และจะตองวางแผนไปพรอม ๆ 
กัน 
 
5.งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
 เอกภักด์ิ ธีราณุวรรต (2547: 72) ไดทําการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
มัลติมีเดีย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มีประสิทธิภาพดังนี้คือ หนวยการเรียนที่ 1 คือ ขอมูลและสารสนเทศมีประสิทธิภาพเทากับ 
83.33/82.14 หนวยการเรียนที่ 2 คือเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพเทากับ83.61/81.49 หนวย
การเรียนที่ 3 คือ การสื่อสารขอมูลและเครือขายมีประสิทธิภาพเทากับ86.54/85.68 หนวยการเรียนที่ 4 
คือ หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพเทากับ 85.83/83.33 และสรุปทุกหนวยการเรียนมี
ประสิทธิภาพเทากับ 85.18/83.84 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังเอาไว 
 โยธิน แพทยพิทักษ (2547: 57-59) ไดทําการสรางบทเรียนชวยสอนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต เร่ืองการเย็บจักรอุตสาหกรรมในงานเครื่องหนังเบ้ืองตน มีประสิทธิภาพดังนี้ หนวยการ
เรียนที่ 1 เร่ืองคุณสมบัติของจักรอุสาหกรรมมีประสิทธิภาพเทากับ 94.66/92.00หนวยการเรียนที่ 2 
เร่ืองหนาที่และสวนตางๆของเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพเทากับ 94.00/90.66 หนวยการ
เรียนที่ 3 เร่ืองหลักและวิธีการใชจักรอุสาหกรรมมีประสิทธิภาพเทากับ 93.33/93.33 ผลการวิเคราะห
ประสิทธิภาพ ของ3หนวยการเรียนรวมกันโดยเฉล่ีย เทากับ 93.99/91.99 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
90/90 
 ขนิษฐา ศรีชูศิลป (2546: บทคัดยอ) ผลการใชบทเรียนผานเครือขายอินแทอรเน็ต วิชาส่ือ
โฆษณา ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 ที่มีระบบการเรียนการสอนตางกัน ผลการวิจัยพบวา 1.ได
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาส่ือโฆษณา สําหรับนักศึกษาช้ัน ปวส 2 ที่ทีคุณภาพระดับดีทั้ง 2 
ระบบ ซึ่งมีประสิทธิภาพโดยรวมของบทเรียนทั้งระบบ Cyber Campus มีคา 89.7/92.9 และระบบ 
WBI มีคา 87.8/92.9 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักศึกษาที่เรียนผานบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต วิชาส่ือโฆษณา ทั้ง2ระบบกับการเรียนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 3.การเรียนบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบ Cyber Campus กับระบบ WBI 
ทําใหนักศึกษามีเจตคติตอการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน 
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 สุชีราพร ปากน้ํา (2547: 46-47)การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผลวิจัยปรากฏวา 1.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยเนื้อหา 16 หนวยการเรียนรู 
โดยแสดงดวยภาพเคลื่อนไหว ภาพถายจริง เสียง และวีดีโอ 2.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ที่พัฒนนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 
80/80 ที่กําหนดดังนี้ คือ 83.79/82.33 3.แบบทดสอบหลังเรียนของเครื่องมือทดลองมีความเชื่อมั่น 
0.89 
 พิทยา ไชยมงคล (2533: 60) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร
และเวลาเรียนเฉล่ียในการเรียนรูของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 
40 คน แบงเปน 2 กลุม กลุมทดลองสอนโดยใช คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมควบคุมสอนตามคูมือครูใช
เวลาทดลอง 10 คาบ ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเวลาเฉล่ียในการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ของกลุม ทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ประกายวรรณ มณีแจม (2536: 79) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟสิกสและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ระหวางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน
เปนรายบุคคล  กลุมยอยและเรียนตามคูมือครู สสวท. ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฟสิกสของนักเรียนที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนเปนรายบุคคล กลุมยอยและตามคูมือครู สสวท. แตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 นุชนาฏ ฐิติโภคา (2529: 46-50) ไดทําการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูวิชา วิทยาศาตร
เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาตร ในระดับช้ันมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร พอ
สรุปความสําคัญไดวา ครูวิทยาศาตรมีความเห็นดวยตอการนําคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร  และสามารถนํามาใชไดทุกระดับ ต้ังแตระดับงายไปจนถึงระดับยุงยากซับซอน 
นอกจากนั้นครูวิทยาศาตรสามารถใช คอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนในการสอนซอมเสริมบทเรียน
ได ซึ่งสอดคลองกับ เดนซ (Dence 1980: 50-54) ที่ไดรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอน
ต้ังแตป ค.ศ.1969-1978ไดสรุปความสําคัญวาวิชาที่เหมาะสมและใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพคือ
วิชาวิทยาศาสตร บทเรียนแบบสาขาและบทเรียนแบบฝกทักษะจะไดผลดีกวาแบบอ่ืน วิชาที่นักเรียน
เขาใจยากเชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอรจะสามารถชวยในดานการจําลองภาพ เพื่อใหนักเรียน
ไดทดลอง และสังเกตผลที่เกิดข้ึนทําให นักเรียนมีความเขาใจบทเรียนมากข้ึน 
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 ทองแทง ทองล่ิม(2541: 59)บทเรียนคอมพิวเตอรส่ือปฎิสัมพันธวิชาเทคนิคกอสราง 1 เร่ือง
โครงหลังคา ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2536 ระดับ อนุปริญญา จํานวน 21 
คน ผลการวิจัยปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรส่ือปฎิสัมพันธวิชาเทคนิคกอสราง 1 เร่ืองโครงหลังคา มี
ประสิทธิภาพ 92.14/91.07 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 90/90 ที่กําหนด ซึ่งสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูผานส่ือคอมพิวเตอรเปนอยางดี 
  
 6.2. งานวิจัยตางประเทศ 
 เซลดานา วีกา (Saldana-Vega 1982: 8782-A) ไดศึกษาผลของการใช คอมพิวเตอรชวย
สอนซอมเสริมวิชาฟสิกส  โดยมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาทัศนคติ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีตอการ
สอน 3 วิธี คือใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพียงอยาง เดียว ใชคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับครู และใชครู
เพียงอยางเดียว  ผลของการวิจัย   พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนซอม
เสริมดวยคอมพิวเตอร กับนักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมจากครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ผลการเรียนดานคณิตศาสตรและภาษาของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมรวม กับครูกับ
การใชครูสอนอยางเดียว และการใชคอมพิวเตอรสอนอยางเดียวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และหลังจากใชวิธีสอนทั้งสามวิธีแลวผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ดานคณิตศาสตรสูงข้ึน แตผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานภาษาไมเปล่ียนแปลง สรุปวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟสิกสโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนซอมเสริมรวมกับครู สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ซอมเสริมดวยคอมพิวเตอรเพียงอยาง
เดียวและครูสอน เพียงอยางเดียว 
 โรเนอร (Rosner E. 1989: 669-670-A) ไดทําการประเมินผลการใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
หนวยการเรียนเร่ือง ความรูพื้นฐานทางไฟฟา สําหรับนักเรียนเกรด 6-9 แบงหนวยการเรียนออกเปน 2 
หนวยคือวัตตภายในบาน และการควบคุมการใชกําลังไฟฟาภายในบาน โดยเรียนจากคอมพิวเตอร
จําลอง สถานการณกลุมตัวอยางคือนักเรียนเกรด 6-9 จํานวน 292 คน ทําการทดสอบกอนและหลัง
เรียนทั้งสองหนวยยอยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในนักเรียนเกรด 6 และ 7 
สรุปผลวิเคราะห ขอมูลพบวาการจําลองสถานการณในหนวยการเรียนใหทั้งความสนุก และ
ประสบการณที่ชวย ใหนักเรียนรูไดงายข้ึน เวลาในการเรียนแตละหนวยยอย 1-2คาบ ก็เพียงพอที่
นักเรียนที่จะไดรับความรูจากสถานการณจําลองแบบนี้ นอกจากกนี้การอภิปรายการบานและการลง
มือปฏิบัติกิจกรรมจึงเปนส่ิงจําปนที่ใหนักเรียนไดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการใชและการประหยัด
ไฟฟาจากสถานการณจําลอง 
 พารค  (Park. 1994: 2972-A)  ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและเจตคติโดย      
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระหวางกลุมทีเรียนเปนรายคูแบบรวมมือและรายบุคคลในวิชาเคมี
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เบืองตน ระดับมหาวิทยาลัย โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม ทัง 2 กลุมเรียนทฤษฎีรวมกันสัปดาหละ 
1 ชัวโมง สวนปฏิบัติการทดลอง สัปดาหละ 4 ชัวโมง แยกกันเรียน กลุมแรกปฏิบัติการทดลองโดยใช 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานการเรียนเปนคูแบบรวมมือ กลุมที 2 ปฏิบัติการทดลองโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานการเรียนเปนรายบุคคล ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิทางการเรียน 
และเจตคติโดย ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยการเรียนเปนคูแบบรวมมือสุงกวาเรียนเปน
รายบุคคล 
 เมอรริท (Merritt. 1982: 355-A) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนและจากการสอนตามปกติในโรงเรียนขนาดกลาง กลุมตัวอยางเปนนักเรียน เกรด 
6 และ เกรด 7 จํานวน 144 คน ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่เรียนโดย
ใชคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากลุมที่เรียนตามปกติ ทั้งในดานการอานและคํานวณ โดยที่นักเรียน
หญิง เกรด 6 และ เกรด 7 มีความคิดรวบยอดดวยตนเอง ทัศนคติที่ทีตอครูและโรงเรียนไมแตกตางกัน 
แตนักเรียนชาย เกรด 6 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 โอดอน (Oden. 1982: 355-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนในวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 9 ทีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการสอนแบบบรรยาย 
ผลการวิจัย พบวา นักเรียนทีเรียนซอมเสริมจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิทางการ
เรียนสูงกวานักเรียนทีเรียนซอมเสริมปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในและตางประเทศที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา
และนําเสนอเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรเขามาชวยในการเรียนการ
สอนนั้น เพื่อเปนส่ือการสอนดวยตนเองประเภทรายบุคคล นักเรียนสามารถเรียนไดตามสะดวกโดยไม
มีใครบังคับ จะเรียนไดเร็วหรือชาข้ึนอยูกับความรูพื้นฐานและความสามารถของนักเรียนเอง ชวยให
ผูเรียนออนสามารถใชนอกเวลาเรียนเพื่อเรียนความรู ความเขาใจการเรียนโดยวิธีปกติ เพื่อเพิ่มความรู 
และปรับปรุงการเรียนของตนเองใหทันผูเรียนอ่ืนได และผูสอนสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช
สอนเสริม หรือสอนทบทวนการสอนปกติในชั้นเรียนได โดยที่ผูสอนไมจําเปนตองเสียเวลาในการสอน
ซ้ํากับผูเรียนที่ตามไมทัน นอกจากนี้คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถท่ีจะจูงใจผูเรียนใหเกิดความ
กระตือรือรนที่จะเรียนเพราะผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรไดและไดรับการตอบสนอง
ในทันที ลักษณะการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน เปนวิธีทางของการสอนรายบุคคลโดยอาศัย
ความสามารถเร่ืองคอมพิวเตอรที่จะจัดหาประสบการณที่มีความสัมพันธกัน มีการแสดงเนื้อหา
ตามลําดับที่แตกตางกันไดอยางเหมาะสม มีการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนที่สามารถโตตอบกับผูเรียนได 
จึงเหมาะสมอยางยิ่งกับการศึกษาดวยตนเอง ซึ่งสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดี 
นับเปนการสอนรายบุคคลอยางแทจริง ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสทําใหผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนสูงข้ึน ทําใหการเรียนรู ซึ่งผูเรียนไมจําเปนตองเดินทางมาเรียนในสถานที่เดียวกันหรือใน
เวลาเดียวกัน ผูเรียนสามารถโตตอบกับ เนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียนสามารถ
ตรวจสอบทําความเขาใจไดความสําคัญ และความจําเปนของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นผูวิจัยจึง
มีความสนใจที่จะสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีประโยชนสําหรับผูที่
สนใจและไมมีโอกาสไดเรียนตามสถาบันปกติ ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการดําเนินการ
ศึกษาวิจัยเปน 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 1.  การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 
การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 ขั้นตอนการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 เคร่ืองมือการทดลองเปน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีข้ันตอน
ในการสรางดังนี้ 
 1. ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใหไดจุดประสงคการ
เรียนรู และเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู 
 2. ออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยนําเนื้อหาที่ได
ทําการศึกษาวิเคราะหมาเขียนเปนสคริปต ซึ่งประกอบดวย 
  2.1  สวนที่เปนเนื้อหาบทเรียน วิชา อต 501 จัดการอุตสาหกรรมตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  2.2  สวนที่เปนแบบทดสอบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501จัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3.  นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 จัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่สรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเนื้อหาการจัดการอุตสาหกรรม 3 คน ที่มีประสบการณสอนการจัดการอุตสาหกรรม  5 ป หรือ
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มีความเช่ียวชาญทางดานการจัดการอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาโททําการตรวจสอบความถูกตอง 
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่ไดออกแบบไว ประกอบดวย 
 4.  สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 จัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามสคริปตที่ไดออกแบบไว 
 5 . นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 จัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญ
ทางดานเนื้อหาการจัดการอุตสาหกรรม 3 คน ที่มีประสบการณสอนการจัดการอุตสาหกรรม  5 ป หรือ
มีความเช่ียวชาญทางดานการจัดการอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาโททําการตรวจสอบความถูกตอง 
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่ไดออกแบบไวและปรับปรุงสคริปตตามผูเชียวชาญแนะนํา 
 6.  ปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 จัดการอุตสาหกรรม ตามที่ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเนื้อหาการจัดการอุตสาหกรรม แนะนํา 
 7.  นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 จัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปทดลองใชกับนิสิตระดับ
ปริญญาโทจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบใชภาษา คําส่ัง ความเขาใจ และนํามาปรับปรุงแกไข
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดังนี้ 
 8.  นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 จัดการอุตสาหกรรม  ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปรับปรุงแกไขให
ผูทรงคุณวุฒิทางดานคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสบการณการสอนมาแลวไมตํ่า
กวา 5 ป หรือมีคุณวุฒิทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท จํานวน 13 
คนเปนผูประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และวิเคราะหตามข้ันตอนทางสถิติ  
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ภาพประกอบ 3 ข้ันตอนการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส 
 
 
 

เลือกเนื้อหา 

ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาหลักสูตร วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม  

ออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนกิสวิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 

สรางบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจดัการอุตสาหกรรม  

ปรับปรุงแกไข 

ประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสวิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 
โดยผูเชี่ยวทางดานคอมพิวเตอร 13 คน 

ปรับปรุงแกไข ปรึกษาและตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร 3 คน 

ปรึกษาและตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร 3 คน 

ทดลองใชกับนิสิตปริญญาโท 
 3 คน 

ปรับปรุงแกไข 

วิเคราะหผลทางสถิติ 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลประกอบดวย 
 1.  แบบวิเคราะหหลักสูตร วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรมสําหรับผูทรงคุณวุฒิดาน
เนื้อหาจํานวน 3 คน ประเมินดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และทักษะพิสัย ใหมีความสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูของแตหนวยการเรียนที่กําหนด ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดังนี้ 
  1.1  วัลลภ พัฒนพงศ 
  1.2  สมใจ เพียรประสิทธิ์ 
  1.3  จินดาเดช เปยมราศรี 
 2.  แบบวัดความสอดคลองแบบทดสอบระหวางบทเรียน และแบบทดสอบหลังบทเรียน
(IOC) สําหรับผูทรงคุณวุฒิดานการวัดและประเมินผล จํานวน 3 คน เพื่อวัดผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนแบบอัตนัยทั้งหมด 16 ขอ โดยแบงเปน
แบบฝกหัดขอสอบประจําบทเรียน 10 ขอ และแบบทดสอบหลังบทเรียน 6 ขอ ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดังนี้ 
  2.1  สุรางค บุญยะพงศไชย 
  2.2  รังสรรค ไกรสรานนท 
  2.3  วันเฉลิม บรรณารักษ 
 3.  แบบประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนิกส สําหรับผูทรงคุณวุฒิดานส่ือจํานวน 13 คน โดย
ประเมินทางดาน เนื้อหาและการดําเนินการเร่ือง สวนประกอบดานมติมีเดีย การจัดวางรูปแบบของเว็บ
ไซท รูปภาพและตัวอักษร แบบฝกหัด การเช่ือมโยง และการออกแบบปฏิสัมพันธ รวมทั้งส้ิน 6 หัวขอ
ขางตน เพื่อหาขอบกพรองและจัดเกณฑการวัดระดับคาเฉลี่ยระดับ  5  หมายถึง  คุณภาพของบทเรียน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับ ดีมาก ระดับ 4 หมายถึง  คุณภาพของบทเรียนบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสอยูในระดับ ดี  ระดับ  3  หมายถึง  คุณภาพของบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสอยูใน
ระดับ  ปานกลาง   ระดับ  2  หมายถึง  คุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับ  พอใช   ระดับ  
1  หมายถึง  คุณภาพของบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับ  ควรปรับปรุง ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดังนี้ 
  3.1  การุณย สุวรรณมาตย 
  3.2  กัญณัฎฐ สุริยันต 
  3.3  สุเมธ โชคขยายกิจ 
  3.4  นพพล หงสโพธิพันธ 
  3.5  ชัยวัฒน จิวพาณิชย 
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  3.6  บุณยนุช สุขทาพจน 
  3.7  ประภาศรี บิดาศักด์ิ 
  3.8  พนา ดุสิตากร  
  3.9  ภาสกร ปาละกูล 
  3.10 ศุภมิตร คูศรีสุวรรณ 
  3.11 สุภัทรา สุวรรณหงส 
  3.12 ศศิธร ชูแกว 
  3.13 มนัส บุญเทียรทอง  
 
การหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 การสรางแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชาอต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 
แบงเปน 2 สวนดังนี้ 
 1. เปนแบบทดสอบที่มีอยูในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนแบบทดสอบระหวางเรียน วิชา 
อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ทั้งส้ิน 6 หนวยการเรียนรูมีลักษณะแบบแบบอัตนัย มีแบบทดสอบ
ทั้งหมด 6 ฉบับ 
 2. เปนแบบทดสอบหลังเรียน วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ทั้งส้ิน 6 หนวยการ
เรียนรู มีมีลักษณะแบบแบบอัตนัย  
  2.1  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ดําเนินการดังนี้ ศึกษาและ
วิเคราะหหลักสูตรวิชา อต501 การจัดการอุตสาหกรรม  ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อทําความเขาใจจุดประสงคการเรียนรูและ
เนื้อหาของตละหนวยการเรียนรู 
  2.2  กําหนดโครงสรางของแบบทดสอบเปนแบบแบบอัตนัย 
  2.3  สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรู
ของวิชา อต501 การจัดการอุตสาหกรรม  
  2.4  นํารางแบบทดสอบไปใหผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล ที่มีประสบการณใน
การทํางานการวัดและประเมินผลไมตํ่ากวา 5 ป จํานวน 3 คน 
  2.5  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  ทานเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content  Validity)  โดยใชเทคนิค IOC ของขอคําถามแตละขอ 
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แลวนําขอมูลมาหาคาความตรงเชิงเนื้อหา  โดยการพิจารณาจากคาดัชนีสอดคลองโดยใชหลักเกณฑ  
ดังนี ้ 
   การใหคะแนนขอคําถามแตละขอ  ของผูเช่ียวชาญ  มี 3  คา ดังนี ้
         +1 เมื่อแนใจวาขอคําถามสามารถวัดตัวแปรที่ศึกษาได  
            0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสามารถวัดตัวแปรที่ศึกษาได 
          - 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสามารถวัดตัวแปรที่ศึกษาได 
   ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงคของการศึกษาทุก
ขอคําถามจะตองไดคาอยูระหวาง 0.50 – 1.00 
  2.6  ปรับปรุงแบบทดสอบการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ 
 3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเตอรเน็ต 

      ตามวิธีของ  Likert โดยผูวิจยัปรับปรุงมาจากแนวความคิดของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ 
(2537: 131-134) ดังตอไปนี้ 

  ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย 
อินเตอรเน็ต โดยแบงแบบประเมินออกเปน 2 แบบ คือ แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และแบบ
ประเมินคุณภาพดานเทคนิคการผลิตส่ือ ไดดําเนินการสรางแบบประเมินส่ือการสอนทั้ง 2 แบบตาม
ข้ันตอนดังนี้ 

  3.1  กําหนดหัวขอที่จะประเมิน เลือกออกแบบการประเมินส่ือ ทั้งดานเนื้อหา และเทคนิค
การผลิตส่ือ ไดแบงเร่ืองที่ประเมินออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 

   3.1.1  ดานเนื้อหาและดานการนาํเสนอ  
 3.1.2  ดาน Multimedia    

   3.1.3 ดานแบบทดสอบ  
   3.1.4  การจัดวางรูปแบบของเว็บไซท 

   3.1.5  การเช่ือมโยง 
   3.1.6  การออกแบบปฏิสัมพันธ 

แบบประเมินจะมีลักษณะแบงมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการให
ความหมาย ดังนี้ 

   ระดับ  5  หมายถึง  คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับ ดีมาก  
   ระดับ 4 หมายถึง  คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับ ดี   
   ระดับ  3  หมายถึง  คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับ  ปาน

กลาง    
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   ระดับ  2  หมายถึง  คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับ  พอใช    
   ระดับ  1  หมายถึง  คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับ  ควร

ปรับปรุง 
   โดยมีเกณฑการตีความหมายของการแสดงความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญซ่ึงจะนํา
คะแนนท่ีไดจาก แบบประเมินส่ือมาคํานวณหาคะแนนเฉลี่ยเพื่อทําการประเมิน 
 
ตาราง 3 เกณฑการประเมินความหมายของการแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 

เกฑณ X  ระดับคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
4.50 - 5.00 คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ  ดีมาก 
3.50 - 4.49 คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ  ดี 
2.50 - 3.49 คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ  ปานกลาง 
1.50 - 2.49 คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ  พอใช 
1.00 - 1.49 คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ  ควรปรับปรุง 

 
   ในการประเมินนั้นจะตองไดเกณฑ ( X ) ต้ังแต 3.50 ทุกรายการข้ึนไป จึงจะถือวา

ผานเกณฑ การประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 
  3.4  นําแบบประเมินส่ือการสอนทั้ง 2 แบบ ใหอาจารยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และ

ปรับปรุง แกไข 
  3.5  ไดแบบประเมินส่ือการสอนที่ปรับปรุงแลว เพื่อใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดาน 

เทคนิคการผลิตสื่อ ใชแสดงความคิดเห็นเพื่อการประเมินสื่อการสอน 
 
ขั้นตอนการทดลอง 
 1. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ไปทดลองกับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา คณะศึกษาศาตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ จํานวน 3คน ที่ผานการเรียน วิชา อต 501 การ
จัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเพื่อทดลองใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่สรางข้ึน เพื่อตรวจสอบขอบกพรองของบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 
 2. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ที่ไดรับการพัฒนาแลวประเมินประสิทธิภาพโดยผูเช่ียวชาญ 
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสบการณการสอนคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีและ
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เทคโนโลยีมาแลวไมตํ่ากวา 5 ป หรือมีความเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับปริญญาโท 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติสําหรับบรรยาย 
  1.1 หาคาคะแนนเฉล่ีย (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543: 137) 

      x
X

n
   

   เมื่อ X   แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
    x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
    n  แทน จํานวนผูเรียนทั้งหมด 
 
  1.2 หาคารอยละ (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ.  2544: 195) 
 
        รอยละ  =   
 

1.3 หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 143) 

 
2

(x - x
S.D.  =  

N

   
  

   เมื่อ S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    N  แทน จํานวนคะแนนในกลุม 

          แทน ผลรวม 
 
 2. สถิติสําหรับวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ 
  2.1 หาคาดัชนีความสอดคลอง (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 249) 
 

R
IOC

N
   

 
   เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคลอง 
    R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
    N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

ความถีท่ี่สนใจ x 100 
จํานวนรวมทัง้หมด 
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 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน   
  3.1 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติุฐาน 
   การทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียโดยใชการทดสอบคา t (test) จาก
สูตร (อโนทยั เพ็ชรสุวรรณ.  2549: 65; อางอิงจาก  Mccall.  1970: 209) 

  

   เมื่อ t  แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาใน  t – distribution 

         X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

        S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 

        μ  แทน คาเฉลี่ยของประชากร 

                  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

N 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจยั การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยวิเคราะหดวยหลักการทางสิถิติและเสนอผลการวิเคราะหขอมลูตามลําดับดังนี ้
 1.  การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส 
 2.  การวิเคราะหการประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  
 
การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 เคร่ืองมือการทดลองเปน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีข้ันตอน
ในการสรางดังนี้ 
 1.  ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาหลักสูตร วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใหได
จุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู  
 2.  ออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยนําเนื้อหาที่ไดทําการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรมา
เขียนเปนสคริปตประกอบการสราง 
  2.1  สวนเนื้อหาของบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรมตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
  2.2  สวนแบบทดสอบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3.  นําสคริปต วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญ ทางดานเนื้อหา
จํานวน 3 คน ทําการตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่ไดออกแบบไว 
 4.  สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามสคริปตที่ได
ออกแบบ 
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 5.  นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเน้ือหา 3 คน ทําการตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเน้ือหา ตามสคริปตที่ได
ออกแบบไวและปรับปรุงสคริปตตามผูเชี่ยวชาญแนะนํา 
 6.  ปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามคําเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญเนื้อหา 
 7.  ทําการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ กับนิสิตระดับปริญญาโทจํานวน 3 คน  
 8.  นําบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปรับปรุงแกไขให
ผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพวิเตอร จํานวน 13 คนเปนผูประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และ
วิเคราะหตามขั้นตอนทางสถิติ 
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 การหาแบบประเมินบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส  
 จากการนาํการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ นําไปให
ผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพวิเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม่ีประสบการณการสอนมาแลวไมตํ่ากวา 
5 ป หรือมีคุณวุฒิทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท จาํนวน 13 คน 
เปนผูประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ใหไดคะแนนอยูในระดับ ดี (3.49 – 4.51) โดยแบง
หัวขอการประเมินเปน 6 ดานดังนี้  
 1. ดานเนื้อหาและการดําเนนิการ  
 2. ดานสวนกระกอบมันติมีเดีย  
 3. ดานการจัดวางรูปแบบเว็บไซท  
 4. ดานการเช่ือมโยง  
 5. ดานแบบฝกหดั  
 6. ดานออกแบบปฏิสัมพันธ 
 

 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษามหาวทิยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่1 หนาทีก่ารบริหารการวางแผน แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา 
อต 501 การจดัการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่1 หนาที่การบริหารการวางแผน ดังตาราง ที ่4  
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ตาราง 4 การวิเคราะหผล การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501     
การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยหนวยการเรียนรูที่1 N=13 

 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 501 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
หนวยการเรียนรูที่1 หนาที่การบริหารการวางแผน 

_ 
X 

 
S.D 

 
t-test 

ระดับ
เกณฑ 

1. เนิ้อหาและการดําเนินเร่ือง 
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
3. การจัดวางรูปแบบของเวปไซท 
4. การเช่ือมโยง 
5. แบบฝกหัด 
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ 

4.14 

4.28 

4.34 

4.19 

3.97 

4.15 
 

0.19 

0.34 

0.42 

0.29 

0.22 

0.27 
 

2.76* 

2.91* 

2.88* 

2.40* 

-0.46* 

2.04* 
 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 

H0  = 4.00  t 0.05   =  1.782 

  
 จากตาราง 4 พบวา  การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวย
การเรียนรูที่1 หนาทีก่ารบริหารการวางแผน  1.เนื้อหาและการดําเนนิเร่ืองมีคาเฉล่ีย 4.14 คะแนน       
(t  =2.76) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  2.สวนประกอบดานมลัติมีเดียมีคาเฉล่ีย 4.34 คะแนน (t =2.91) อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเวปไซท มคีาเฉลี่ย 4.34 คะแนน (t =2.88) อยูในเกณฑ ดี 
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 
.05  4.ดานการเช่ือมโยงมีคาเฉลี่ย 4.19 คะแนน (t =2.40) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมี
คาเฉลี่ย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนยัสําคัญ .05  6.ดาน
การออกแบบปฏิสัมพันธ 4.15คะแนน (t =2.04) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตาง
ของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   
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ตาราง 5  การวิเคราะหผล การประเมินประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501   
การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยหนวยการเรียนรูที่1 หนาทีก่ารบริหารการวางแผน  (N=13) 

 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่1 หนาที่การบริหารการ
วางแผน 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ 
เกณฑ 

1. เนิ้อหาและการดําเนินเร่ือง 
1.1  เนื้อหามีความสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
1.3  ความถูกตองของเนื้อหา 
1.4  ความถูกตองในการลาํดับเนื้อหาข้ันตอน 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
1.6 การจัดวางเนือ้หาบทเรียน 
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนือ่ง 
1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวย 

 
 

4.23 
4.15 
4.15 
4.15 
4.15 
4.07 
4.00 

 
0.51 
0.48 
0.51 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2.  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
2.1  ความชัดเจนของภาพ 

2.2  ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย 

2.3  ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร 
2.4  ความเหมะสมของสีตัวอักษร  
2.5  ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
2.6  คุณภาพส่ิที่ใชมีความเหมาะสม 

 
4.15 
4.23 
4.15 
4.46 
4.30 
4.38 

 
0.50 
0.48 
0.48 
0.50 
0.50 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3.  การจัดวางรูปแบบของเวปไซท 
3.1  ดึงดูดความสนใจ 

3.2  การออกแบบหนาจอเหมาะสม 

3.3  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
3.4  การจัดวางเมนูตางๆ 
3.5  การใชสีประกอบ 

 
4.30 
4.46 
4.23 
4.38 
4.30 

 
0.43 
0.43 
0.37 
0.37 
0.37 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่1 หนาที่การบริหารการ
วางแผน 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ 
เกณฑ 

4.  การเชื่อมโยง 
4.1  ความสะดวกในการใช 
4.2  ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 
4.3  ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเน้ือหา 
4.4  การเช่ือมโยงในเวปไซท 

 
4.23 
4.23 
4.15 
4.15 

 
0.37 
0.27 
0.00 
0.37 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

5.  แบบฝกหัด 
5.1  ความชัดเจนของคําส่ัง 
5.2  วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
5.3  การายงานผล 

 
4.07 
4.07 
3.76 

 
0.43 
0.37 
0.51 

 
ดี 
ดี 
ดี 

6.  การออกแบบปฏิสมัพนัธ 
6.1  ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก  
       โตตอบกบักับผูเรียนสม่ําเสมอ 
6.2  การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation) 
       ชัดเจน ถกูตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไปยัง     
       จุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพมิพ  
       การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็วของ 
       บทเรียน 
6.3  การรายงานผลยอนกลับ 

 
4.23 
 
4.15 
 
 
 
 
4.07 

 
0.48 
 
0.50 
 
 
 
 
0.48 

 
ดี 
 
ดี 
 
 
 
 
ดี 

 

 จากตาราง 5 พบวา การประเมินประสิทธภิาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 
การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยหนวยการเรียนรูที่1 หนาทีก่ารบริหารการวางแผน ทุกดานอยูใน
เกณฑดี สอดคลองกับ  สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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 ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจดัการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ หนวยการเรียนรูที่1 หนาที่การบริหารการ
วางแผน ดังนี ้
 1. ควรปรับปรุงขนาดของรูปภาพ เพราะเนื้อหาบางสวนเปนรูปภาพ เมื่อทาํการแสดงผล ก็
อาจทาํใหผูเรียนรอนาน 
 2. หลังผูเรียนทําแบบฝกหัด ผูเรียนไมสามารถผลไดทันท ี
 3. การออกแบบการเช่ือมโยงโดยใชรูปภาพและการกําหนดพื้นที่ทาํใหตองเมาสในการเลื่อน
ไปมาเพื่อหาจดุเช่ือมโยง 
 4. มีความหลากหลายในการใชมัลติมีเดีย ในบทเรียนอิเล็กทรอนกิส 
 5. มีเนื้อหาละเอียดครบถวนสอดคลองกับวตัถุประสงค 
 6. มีการนาํเขาสูบทเรียนเปนคําอธิบายรายวชิาในทุกหนวยการเรียนรู 

 
 

 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัด 
การอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที2่ การเพิ่มผลผลิต แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา 
อต 501 การจดัการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที ่2 การเพิ่มผลผลิต ดังตาราง 6 
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ตาราง 6 การวิเคราะหผล ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ  หนวยการเรียนรูที2่ การเพิ่มผลผลิต  (N=13) 

 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 501 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

หนวยการเรียนรูที2่ การเพิม่ผลผลิต 

_ 
X 

 
S.D 

 
t-test 

ระดับ
เกณฑ 

1.   เนิ้อหาและการดําเนนิเร่ือง 
2.    สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
3.    การจัดวางรูปแบบของเวปไซท 
4.    การเช่ือมโยง 
5.    แบบฝกหดั 
6.    การออกแบบปฏิสัมพันธ 

4.06 

4.10 

4.15 

4.19 

3.97 

4.15 
 

0.11 

0.23 

0.26 

0.29 

0.22 

0.27 
 

1.81* 

 1.53 

2.15* 

2.40* 

-0.46* 

2.04* 
 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 

H0  = 4.00   t 0.05   =  1.782 

  
 จากตาราง 6 พบวา  การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวย
การเรียนรูที ่2 การเพิ่มผลผลิต  1.เนื้อหาและการดําเนนิเร่ือง มีคาเฉล่ีย 4.06 คะแนน (t =1.81) อยูใน
เกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  2.สวนประกอบดานมัลติมเีดียมีคาเฉลี่ย 4.10 คะแนน (t =1.53) อยูในเกณฑ ดี  
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   3.การจดัวางรูปแบบของเวปไซท มีคาเฉลี่ย 4.15 
คะแนน (t =2.15 )อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเช่ือมโยงมีคาเฉลี่ย 4.19 คะแนน (t = 2.40) 
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.15 คะแนน (t =2.04) อยูในเกณฑ 
ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05   
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ตาราง 7 การวิเคราะหผล ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที2่ การเพิ่มผลผลิต  (N=13) 

 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที2่ การเพิ่มผลผลิต 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ 
เกณฑ 

1.  เนิ้อหาและการดําเนนิเรื่อง 
1.1  เนื้อหามีความสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
1.3  ความถูกตองของเนื้อหา 
1.4  ความถูกตองในการลาํดับเนื้อหาข้ันตอน 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
1.6 การจัดวางเนือ้หาบทเรียน 
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนือ่ง 
1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวย 

 
4.15 
4.00 
4.07 
4.00 
4.07 
4.00 
4.07 
4.00 

 
0.51 
0.48 
0.51 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2.  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
2.1  ความชัดเจนของภาพ 

2.2  ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย 

2.3  ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร 
2.4  ความเหมะสมของสีตัวอักษร  
2.5  ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
2.6  คุณภาพส่ิที่ใชมีความเหมาะสม 

 
4.15 
4.15 
4.07 
4.00 
4.00 
4.23 

 
0.50 
0.48 
0.48 
0.50 
0.50 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3.  การจัดวางรูปแบบของเวปไซท 
3.1  ดึงดูดความสนใจ 

3.2  การออกแบบหนาจอเหมาะสม 

3.3  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
3.4  การจัดวางเมนูตางๆ 
3.5  การใชสีประกอบ 

 
4.15 
4.23 
4.15 
4.15 
4.07 

 
0.37 
0.00 
0.27 
0.00 
0.27 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที2่ การเพิ่มผลผลิต 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ 
เกณฑ 

4.  การเชื่อมโยง 
4.1  ความสะดวกในการใช 
4.2  ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 
4.3  ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเน้ือหา 
4.4  การเช่ือมโยงในเวปไซท 

 
4.23 
4.23 
4.15 
4.15 

 
0.00 
0.27 
0.00 
0.37 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

5.  แบบฝกหัด 
5.1  ความชัดเจนของคําส่ัง 
5.2  วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
5.3  การายงานผล 

 
4.07 
4.07 
3.76 

 
0.37 
0.27 
0.40 

 
ดี 
ดี 
ดี 

6.  การออกแบบปฏิสมัพนัธ 
6.1  ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก  
       โตตอบกบักับผูเรียนสม่ําเสมอ 
6.2  การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation) 
       ชัดเจน ถกูตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไปยัง    
       จุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพมิพ  
       การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว

ของบทเรียน 
6.3  การรายงานผลยอนกลับ 

 
4.23 
 
4.15 
 
 
 
 
4.07 

 

 
0.40 
 
0.43

 
 
 
0.37 
 

 
ดี 
 
ดี 
 
 
 
 
ดี 
 

 

 จากตาราง 7 พบวา ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที2่ การเพิ่มผลผลิต ทกุดานอยูในเกณฑดี สอดคลองกับ สมมุติฐาน 
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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 ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจดัการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ หนวยการเรียนรูที2่ การเพิ่มผลผลิต ดังนี ้
   1. ขนาดของรูปภาพ เพราะเนือ้หาบางสวนเปนรูปภาพ เมือ่ทําการแสดงผล ก็อาจทําให
ผูเรียนรอนาน 
   2. ควรปรับสีภาพพืน้หลังบางหนวยการเรียนรู หรือควรทาํใหสีตัวอักษรตัดกับสีพื้นหลงั
ชัดเจน 
   3. หลังผูเรียนทําแบบฝกหัด ผูเรียนไมสามารถผลไดทันท ี
   4. มีความหลากหลายในการใชมัลติมีเดีย ในบทเรียนอิเล็กทรอนกิส 
 5. มีเนื้อหาละเอียดครบถวนสอดคลองกับวตัถุประสงค 
 6. มีการนาํเขาสูบทเรียนเปนคําอธิบายรายวชิาในทุกหนวยการเรียนรู 
 7. รูปภาพส่ือความหมายไดดีและมีความชดัเจน 
 

 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ หนวยการเรียนรูที3่ ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส  
วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที ่3 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต ดังตาราง 8 
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ตาราง 8  การวิเคราะหผล ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที3่ ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต  (N=13) 

 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 501 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
หนวยการเรียนรูที3่ ระบบการผลิตและการบริหารการ

ผลิต 

_ 
X 

 
S.D 

 
t-test 

ระดับ
เกณฑ 

1. เนิ้อหาและการดําเนินเร่ือง 
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
3. การจัดวางรูปแบบของเวปไซท 
4. การเช่ือมโยง 
5. แบบฝกหัด 
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ 

4.10 

4.12 

4.20 

4.19 

3.97 

4.15 
 

0.
6 

0.18 

0.25 

0.29 

0.22 

0.27 
 

2.41* 

2.55* 

2.87* 

2.40* 

-0.46* 

2.04* 
 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 

H0  = 4.00  t 0.05   =  1.782 

 
 จากตาราง 8 พบวา  การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวย
การเรียนรูที3่ ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต 1.เนื้อหาและการดําเนนิเร่ืองมคีาเฉลี่ย 4.10 
คะแนน  (t =2.41) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  2.สวนประกอบดานมลัติมีเดียมีคาเฉล่ีย 4.12 คะแนน   
(t =2.55) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกบั
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเวปไซท มีคาเฉลี่ย 4.20 คะแนน (t =2.87) 
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐาน   
ที่ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเช่ือมโยงมีคาเฉลีย่ 4.19 คะแนน (t =2.40) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมคีวามแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05     
5.ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยูในเกณฑ ดี แ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
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นัยสําคัญ .05  6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.15คะแนน  (t =2.04) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑ
เพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05      
 
ตาราง 9 การวิเคราะหผล ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการ

อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที3่ ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต  (N=13) 

 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที3่ ระบบการผลิตและ
การบริหารการผลิต 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ 
เกณฑ 

1.  เนิ้อหาและการดําเนนิเรื่อง 
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
1.3  ความถูกตองของเนื้อหา 
1.4  ความถูกตองในการลาํดับเนื้อหาข้ันตอน 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
1.6 การจัดวางเนือ้หาบทเรียน 
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนือ่ง 
1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวย 

 
4.15 
4.07 
4.07 
4.07 
4.15 
4.07 
4.07 
4.00 

 
0.51 
0.48 
0.51 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2.  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
2.1  ความชัดเจนของภาพ 

2.2  ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย 

2.3  ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร 
2.4  ความเหมะสมของสีตัวอักษร  
2.5  ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
2.6  คุณภาพส่ิที่ใชมีความเหมาะสม 

 
4.15 
4.15 
4.15 
4.07 
4.07 
4.15 

 
0.56 
0.48 
0.48 
0.50 
0.50 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
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ตาราง 9  (ตอ) 
 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที3่ ระบบการผลิตและ
การบริหารการผลิต 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ 
เกณฑ 

3.  การจัดวางรูปแบบของเวปไซท 
3.1  ดึงดูดความสนใจ 

3.2  การออกแบบหนาจอเหมาะสม 

3.3  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
3.4  การจัดวางเมนูตางๆ 
3.5  การใชสีประกอบ 

 
4.15 
4.23 
4.15 
4.23 
4.23 

 
0.37 
0.27 
0.27 
0.27
0.37 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

4.  การเชื่อมโยง 
4.1  ความสะดวกในการใช 
4.2  ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 
4.3  ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเน้ือหา 
4.4  การเช่ือมโยงในเวปไซท 

 
4.23 
4.23 
4.15 
4.15 

 
0.27 
0.27 
0.00 
0.37 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

5.  แบบฝกหัด 
5.1  ความชัดเจนของคําส่ัง 
5.2  วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
5.3  การายงานผล 

 
4.07 
4.07 
3.76 

 
0.37 
0.37 
0.27 

 
ดี 
ดี 
ดี 

6.  การออกแบบปฏิสมัพนัธ 
6.1  ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก  
       โตตอบกบักับผูเรียนสม่ําเสมอ 
6.2  การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation) 
       ชัดเจน ถกูตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไปยัง    
       จุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพมิพ  
       การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว

ของบทเรียน 
6.3  การรายงานผลยอนกลับ 

 
4.23 
 
4.15 
 
 
 
 
4.07 

 
0.27 
 
0.37 
 
 
 
 
0.37 

 
ดี 
 
ดี 
 
 
 
 
ดี 
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 จากตาราง 9 พบวา ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ หนวยการเรียนรูที3่ ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต ทุกดานอยูในเกณฑดี สอดคลองกับ  
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 

 
 ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจดัการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ หนวยการเรียนรูที่4 การจัดระบบ
งบประมาณและงบการเงนิ ดังนี ้
   1. ขนาดของรูปภาพ เพราะเนือ้หาบางสวนเปนรูปภาพ เมือ่ทําการแสดงผล ก็อาจทําให
ผูเรียนรอนาน 
   2. หลังผูเรียนทําแบบฝกหัด ผูเรียนไมสามารถผลไดทันท ี
 3. มีความหลากหลายในการใชมัลติมีเดีย ในบทเรียนอิเล็กทรอนกิส 
  4. รูปภาพส่ือความหมายไดดีและมีความชดัเจน 
   5. มีเนื้อหาละเอียดครบถวนสอดคลองกับวตัถุประสงค 
    6. มีการนาํเขาสูบทเรียนเปนคําอธิบายรายวชิาในทุกหนวยการเรียนรู 
 
 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ แบงออกเปน 2 ตอน หนวยการเรียนรูที่4 การจดัระบบงบประมาณและงบการเงนิ ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา 
อต 501 การจดัการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ หนวยการเรียนรูที่4 การจัดระบบงบประมาณและงบการเงนิ ดังตาราง 
10 
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ตาราง 10 การวิเคราะหผล ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่4 การจัดระบบงบประมาณและงบการเงนิ  (N=13) 

 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 501 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
หนวยการเรียนรูที่4 การจัดระบบงบประมาณและงบ

การเงนิ 

_ 
X 

 
S.D 

 
t-test 

ระดับ
เกณฑ 

1. เนิ้อหาและการดําเนินเร่ือง 
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
3. การจัดวางรูปแบบของเวปไซท 
4. การเช่ือมโยง 
5. แบบฝกหัด 
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ 

4.02 

4.08 

4.11 

4.19 

3.97 

4.15 
 

0.05 

0.15 

0.17 

0.29 

0.22 

0.27 
 

 1.36 

1.82* 

2.24* 

2.40* 

-0.46* 

2.04* 
 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 

H0  = 4.00  t 0.05   =  1.782 
 

 จากตาราง 10  พบวา  การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวย
การเรียนรูที่4 การจัดระบบงบประมาณและงบการเงนิ  1.เนื้อหาและการดําเนินเร่ืองมีคาเฉลีย่ 4.02 
คะแนน (t =1.36) อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนยัสําคัญ .05 2.สวนประกอบดาน
มัลติมีเดียมีคาเฉลี่ย 4.08 คะแนน (t =1.82) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของ
คา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเวปไซท มี
คาเฉลี่ย 4.11 คะแนน (t =2.24) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวา
เกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนยัสําคัญ .05 4.ดานการเช่ือมโยงมีคาเฉลี่ย 4.19 คะแนน (t 
=2.40) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาเฉล่ีย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยูในเกณฑ ดี 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.15คะแนน (t =2.04) 
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05   
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ตาราง 11 การวิเคราะหผล ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่4 การจัดระบบงบประมาณและงบการเงนิ (N=13) 

 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่4 การจัดระบบ

งบประมาณและงบการเงนิ 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ 
เกณฑ 

1.  เนิ้อหาและการดําเนนิเรื่อง 
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
1.3  ความถูกตองของเนื้อหา 
1.4  ความถูกตองในการลาํดับเนื้อหาข้ันตอน 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
1.6 การจัดวางเนือ้หาบทเรียน 
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนือ่ง 
1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวย 

 
4.00 
4.00 
4.00 
4.07 
4.07 
4.00 
4.00 
4.00 

 
0.51 
0.48 
0.57 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2.  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
2.1  ความชัดเจนของภาพ 

2.2  ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย 

2.3  ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร 
2.4  ความเหมะสมของสีตัวอักษร  
2.5  ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
2.6  คุณภาพส่ิที่ใชมีความเหมาะสม 

 
4.15 
4.23 
4.00 
4.00 
4.00 
4.15 

 
0.50 
0.48 
0.48 
0.50 
0.50 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3.  การจัดวางรูปแบบของเวปไซท 
3.1  ดึงดูดความสนใจ 

3.2  การออกแบบหนาจอเหมาะสม 

3.3  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
3.4  การจัดวางเมนูตางๆ 
3.5  การใชสีประกอบ 

 
4.07 
4.30 
4.00 
4.15 
4.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.27 
0.27 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่4 การจัดระบบ

งบประมาณและงบการเงนิ 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ 
เกณฑ 

4.  การเชื่อมโยง 
4.1  ความสะดวกในการใช 
4.2  ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 
4.3  ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเน้ือหา 
4.4  การเช่ือมโยงในเวปไซท 

 
4.23 
4.23 
4.15 
4.15 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.37 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

5.  แบบฝกหัด 
5.1  ความชัดเจนของคําส่ัง 
5.2  วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
5.3  การายงานผล 

 
4.07 
4.07 
3.76 

 
0.43 
0.00 
0.00 

 
ดี 
ดี 
ดี 

6.  การออกแบบปฏิสมัพนัธ 
6.1  ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก  
       โตตอบกบักับผูเรียนสม่ําเสมอ 
6.2  การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation) 
       ชัดเจน ถกูตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไปยัง    
       จุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพมิพ  
       การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว

ของบทเรียน 
6.3  การรายงานผลยอนกลับ 

 
4.23 
 
4.15 
 
 
 
 
4.07

0.00 
 
0.37 
 
 
 
 
0.27 

ดี 
 
ดี 
 
 
 
 
ดี 

 

 จากตาราง 11 พบวา ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัด 
การอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่4 การจัดระบบงบประมาณและงบการเงนิ ทุกดานอยูในเกณฑดี 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 



 90 

 ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจดัการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ การเรียนรูที่4 การจัดระบบงบประมาณ
และงบการเงนิ ดังนี ้
 1. ควรปรับโทนสีของหนวยการเรียนรู ใหสวางมากข้ึนเพื่องายตอการอาน 
 2. ควรปรับปรุงขนาดของรูปภาพ เพราะเนื้อหาบางสวนเปนรูปภาพ เมื่อทาํการแสดงผล ก็
อาจทาํใหผูเรียนรอนาน 
 3. หลังผูเรียนทําแบบฝกหัด ผูเรียนไมสามารถผลไดทันทีมีเนื้อหาละเอียดครบถวนสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 
 4. มีการนาํเสนอเนื้อหาทัง้ภาพที่เหมาะสมและสอดคลองกบัเนื้อหา 
 5. มีความหลากหลายในการใชมัลติมีเดีย ในบทเรียนอิเล็กทรอนกิส 
 6. มีการนาํเขาสูบทเรียนเปนคําอธิบายรายวชิาในทุกหนวยการเรียนรู 
 
 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่5 การจัดการดานการตลาด  แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา 
อต 501 การจดัการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่5 การจัดการดานการตลาด ดังตาราง 12 
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ตาราง 12 การวิเคราะหผล ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ  หนวยการเรียนรูที่5 การจัดการดานการตลาด (N=13) 

 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 501 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
หนวยการเรียนรูที่5 การจัดการดานการตลาด 

_ 
X 

 
S.D 

 
t-test 

ระดับ
เกณฑ 

1. เนิ้อหาและการดําเนินเร่ือง 
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
3. การจัดวางรูปแบบของเวปไซท 
4. การเช่ือมโยง 
5. แบบฝกหัด 
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ 

4.10 

4.15 

4.13 

4.19 

3.97 

4.15 
 

0.19 

0.22 

0.21 

0.29 

0.22 

0.27 
 

1.96* 

2.33* 

2.40* 

2.40* 

-0.46* 

2.04* 
 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 

H0  = 4.00  t 0.05   =  1.782 
 

 จากตาราง 12 พบวา  การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
หนวยการเรียนรูที่5 การจัดการดานการตลาด  1.เนื้อหาและการดําเนินเร่ืองมีคาเฉล่ีย 4.10 คะแนน (t 
=1.96) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  2.สวนประกอบดานมลัติมีเดียมีคาเฉล่ีย 4.15 คะแนน(t =2.33) อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเวปไซท มคีาเฉลี่ย 4.13 คะแนน (t =2.40) อยูในเกณฑ ดี 
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 
.05  4.ดานการเช่ือมโยงมีคาเฉลี่ย 4.19 คะแนน (t =2.40) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมี
คาเฉลี่ย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวา
เกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนยัสําคัญ .05  6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.15คะแนน (t 
=2.04) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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 ตาราง 13 การวิเคราะหผล ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ  หนวยการเรียนรูที่5 การจัดการดานการตลาด (N=13) 

 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่5 การจัดการดาน

การตลาด 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ 
เกณฑ 

     1.  เนิ้อหาและการดําเนินเรื่อง 
1.1  เนื้อหามีความสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
1.3  ความถูกตองของเนื้อหา 
1.4  ความถูกตองในการลาํดับเนื้อหาข้ันตอน 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
1.6 การจัดวางเนือ้หาบทเรียน 
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนือ่ง 
1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวย 

 
4.15 
4.00 
4.15 
4.15 
4.07 
4.07 
4.15 
4.07 

 
0.51 
0.48 
0.51 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2.  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
2.1  ความชัดเจนของภาพ 

2.2  ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย 

2.3  ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร 
2.4  ความเหมะสมของสีตัวอักษร  
2.5  ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
2.6  คุณภาพส่ิที่ใชมีความเหมาะสม 

 
4.23 
4.15 
4.07 
4.07 
4.15 
4.23 

 
0.50 
0.48 
0.48 
0.50 
0.50 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3.  การจัดวางรูปแบบของเวปไซท 
3.1  ดึงดูดความสนใจ 

3.2  การออกแบบหนาจอเหมาะสม 

3.3  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
3.4  การจัดวางเมนูตางๆ 
3.5  การใชสีประกอบ 

 
4.15 
4.30 
4.07 
4.15 
4.00 

 
0.37 
0.00 
0.37 
0.37 
0.27 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่5 การจัดการดาน

การตลาด 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ 
เกณฑ 

4.  การเชื่อมโยง 
4.1  ความสะดวกในการใช 
4.2  ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 
4.3  ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเน้ือหา 
4.4  การเช่ือมโยงในเวปไซท 

 
4.23 
4.23 
4.15 
4.15 

 
0.27 
0.37 
0.27 
0.43 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

5.  แบบฝกหัด 
5.1  ความชัดเจนของคําส่ัง 
5.2  วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
5.3  การายงานผล 

 
4.07 
4.07 
3.76 

 
0.37 
0.27 
0.27 

 
ดี 
ดี 
ดี 

6.  การออกแบบปฏิสมัพนัธ 
6.1  ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก  
       โตตอบกบักับผูเรียนสม่ําเสมอ 
6.2  การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation) 
       ชัดเจน ถกูตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไปยัง    
       จุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพมิพ  
       การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว

ของบทเรียน 
6.3  การรายงานผลยอนกลับ 

 
4.23 
 
4.15 
 
 
 
 
4.07 

 

 
0.37 
 
0.43 
 
 
 
 
0.37 

 

 
ดี 
 
ดี 
 
 
 
 
ดี 
 

 
 

 จากตาราง 13พบวา ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัด 
การอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่5 การจัดการดานการตลาด ทุกดานอยูในเกณฑดี สอดคลองกบั  
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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 ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจดัการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ หนวยการเรียนรูที่5 การจัดการดาน
การตลาด ดังนี ้
 1. ควรปรับปรุงขนาดของรูปภาพ เพราะเนื้อหาบางสวนเปนรูปภาพ เมื่อทาํการแสดงผล ก็
อาจทาํใหผูเรียนรอนาน 
 2. การออกแบบการเช่ือมโยงโดยใชรูปภาพและการกําหนดพื้นที่ทาํใหตองเมาสในการเลื่อน
ไปมาเพื่อหาจดุเช่ือมโยง 
 3. หลังผูเรียนทําแบบฝกหัด ผูเรียนไมสามารถผลไดทันท ี
 4. มีความหลากหลายในการใชมัลติมีเดีย ในบทเรียนอิเล็กทรอนกิส 
 5. มีเนื้อหาละเอียดครบถวนสอดคลองกับวตัถุประสงค 
 6. มีการนาํเขาสูบทเรียนเปนคําอธิบายรายวชิาในหนวยการเรียนรู 

 
 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัด 
การอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที ่6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา 
อต 501 การจดัการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที ่6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม ดังตาราง 18 
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ตาราง 14 การวิเคราะหผล ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที ่6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม  (N=13) 

 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 501 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
หนวยการเรียนรูที่6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม 

_ 
X 

 
S.D 

 
t-test 

ระดับ
เกณฑ 

1. เนิ้อหาและการดําเนินเร่ือง 
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
3. การจัดวางรูปแบบของเวปไซท 
4. การเช่ือมโยง 
5. แบบฝกหัด 
6.   การออกแบบปฏิสัมพันธ 

4.11 

4.14 

4.17 

4.19 

3.97 

4.15 
 

0.17 

0.22 

0.24 

0.29 

0.22 

0.27 
 

2.45* 

2.29* 

2.56* 

2.40* 

-0.46* 

2.04* 
 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 

H0  = 4.00  t 0.05   =  1.782 

 
 จากตาราง 14พบวา  การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
หนวยการเรียนรูที่ 6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม 1.เนื้อหาและการดําเนนิเร่ืองมีคาเฉล่ีย 4.11 คะแนน 
(t =2.45) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกบั
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  2.สวนประกอบดานมลัติมีเดียมีคาเฉล่ีย 4.14 คะแนน (t =2.29) อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเวปไซท มคีาเฉลี่ย 4.17 คะแนน (t =2.56) อยูในเกณฑ ดี 
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 
.05  4.ดานการเช่ือมโยงมีคาเฉลี่ย 4.19 คะแนน (t =2.40) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมี
คาเฉลี่ย 3.97 คะแนน  (t =-0.46) อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนยัสําคัญ .05  6.
ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.15คะแนน (t =2.04) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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ตาราง 15  การวิเคราะหผล ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม (N=13) 

 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่6 พระราชบัญญัติ

อุตสาหกรรม 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ 
เกณฑ 

     1.   เนิ้อหาและการดําเนินเรื่อง 
1.1  เนื้อหามีความสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน 
1.3  ความถูกตองของเนื้อหา 
1.4  ความถูกตองในการลาํดับเนื้อหาข้ันตอน 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
1.6 การจัดวางเนือ้หาบทเรียน 
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนือ่ง 
1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวย 

 
4.15 
4.15 
4.15 
4.15 
4.07 
4.07 
4.15 
4.00 

 
0.51 
0.48 
0.51 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

2.  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
2.1  ความชัดเจนของภาพ 

2.2  ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย 

2.3  ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร 
2.4  ความเหมะสมของสีตัวอักษร  
2.5  ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
2.6  คุณภาพส่ิที่ใชมีความเหมาะสม 

 
4.23 
4.07 
4.15 
4.15 
4.07 
4.15 

 
0.50 
0.48 
0.48 
0.50 
0.50 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3.  การจัดวางรูปแบบของเวปไซท 
3.1  ดึงดูดความสนใจ 

3.2  การออกแบบหนาจอเหมาะสม 

3.3  การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 
3.4  การจัดวางเมนูตางๆ 
3.5  การใชสีประกอบ 

 
4.23 
4.15 
4.00 
4.23 
4.23 

 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.27 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่6 พระราชบัญญัติ

อุตสาหกรรม 

_ 
X 

 
S.D 

ระดับ 
เกณฑ 

4.  การเชื่อมโยง 
4.1  ความสะดวกในการใช 
4.2  ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 
4.3  ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเน้ือหา 
4.4  การเช่ือมโยงในเวปไซท 

 
4.23 
4.23 
4.15 
4.15 

 
0.27 
0.37 
0.00 
0.43 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

5.  แบบฝกหัด 
5.1  ความชัดเจนของคําส่ัง 
5.2  วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด 
5.3  การายงานผล 

 
4.07 
4.07 
3.76 

 
0.27 
0.37 
0.37 

 
ดี 
ดี 
ดี 

6.  การออกแบบปฏิสมัพนัธ 
6.1  ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก  
       โตตอบกบักับผูเรียนสม่ําเสมอ 
6.2  การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation) 
       ชัดเจน ถกูตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไปยัง    
       จุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพมิพ  
       การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว

ของบทเรียน 
6.3  การรายงานผลยอนกลับ 

4.23 
 
4.15 
 
 
 
 
4.07 

0.27 
 
0.37 
 
 
 
 
0.43 

 
ดี 
 
ดี 
 
 
 
 
ดี 
 

 

 จากตาราง 15 พบวา ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัด 
การอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนรูที่6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม ทกุดานอยูในเกณฑดี สอดคลองกับ  
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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 ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจดัการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ หนวยการเรียนรูที่ 6 พระราชบัญญัติ
อุตสาหกรรม ดังนี ้
 1. ควรปรับปรุงขนาดของรูปภาพ เพราะเนื้อหาบางสวนเปนรูปภาพ เมื่อทาํการแสดงผล ก็
อาจทาํใหผูเรียนรอนาน 
 2. การออกแบบการเช่ือมโยงโดยใชรูปภาพและการกําหนดพื้นที่ทาํใหตองเมาสในการเลื่อน
ไปมาเพื่อหาจดุเช่ือมโยง 
 3. ควรปรับสีภาพพืน้หลังบางหนวยการเรียนรู หรือทําใหสีตัวอักษรตัดกับสีพืน้หลังชดัเจน 
 4. มีความหลากหลายในการใชมัลติมีเดีย ในบทเรียนอิเล็กทรอนกิส 
 5. มีเนื้อหาละเอียดครบถวนสอดคลองกับวตัถุประสงค 
 6. มีการนาํเขาสูบทเรียนเปนคําอธิบายรายวชิาในทุกหนวยการเรียนรู 

 

 สรุปผลการวิเคราะห ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัด 
การอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ จากคะแนนคาเฉลี่ยของหนวยการเรียนรู ทัง้หมดจํานวน 6 หนวย ปรากฏผลดัง
ตาราง 16  
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ตาราง 16 ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (N=13) 

 
การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 

501 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

_ 
X 

 
S.D 

 
t-test 

ระดับเกณฑ 

1. หนวยการเรียนรูที่ 1 หนาทีก่ารบริหารการวางแผน 
2. หนวยการเรียนรูที่ 2 การเพิม่ผลผลิต   
3. หนวยการเรียนรูที่ 3 การเพิม่ผลระบบการผลิตและ

การบริหารการผลิตผลิต   
4. หนวยการเรียนรูที่ 4 การจัดระบบงบประมาณและงบ

การเงนิ  
5. หนวยการเรียนรูที่ 5 การจัดการดานการตลาด  
6. หนวยการเรียนรูที่ 6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม 
       รวม 

4.18 
4.18 

 
4.12 

 

4.09 
4.12 
4.12 
4.14 

0.21 
0.21 

 
0.15 

 

0.12 
0.24 

 0.15 
 0.16 

3.07* 
3.07* 

 
2.84* 

 

2.53* 
3.06* 

   2.94* 
   3.03* 

ดี 
ดี 
 
ดี 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 

H0  = 4.00  t 0.05   =  1.782 
 

 สรุปผลการวิเคราะห ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ดังนี ้
 1.  หนวยการเรียนรูที่1 หนาที่การบริหารการวางแผน  มีคาเฉล่ีย 4.18 คะแนน (t =3.07) อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05  
 2. หนวยการเรียนรูที่ 2 การเพิม่ผลผลิต มีคาเฉลี่ย 4.18 คะแนน (t =3.07) อยูในเกณฑ ดี แต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกบัสมมุติฐานทีร่ะดับนัยสําคัญ 
.05   
 3. หนวยการเรียนรูที่ 3 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต มีคาเฉลีย่ 4.12 คะแนน  
(t =2.84) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกบั
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05    
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 4.  หนวยการเรียนรูที่4 การจัดระบบงบประมาณและงบการเงนิ มีคาเฉล่ีย 4.09 คะแนน  
(t =2.53) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกบั
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  
 5. หนวยการเรียนรูที่ 5 การจัดการดานการตลาด มีคาเฉลีย่ 4.12 คะแนน (t =3.06) อยูใน
เกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  
 6. หนวยการเรียนรูที่ 6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม มีคาเฉล่ีย 4.12 คะแนน  (t =2.94 ) 
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05   
 7. รวมทัง้ 6 หนวยการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 4.14 คะแนน (t =3.03 )อยูในเกณฑ ดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมคีวามแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   
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ตาราง 17  การวิเคราะห ผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ รวม 6 ดาน (N=13) 

 

การประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา 
อต 501 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

_ 
X 

 
S.D 

 
t-test 

ระดับ
เกณฑ 

1.   เนิ้อหาและการดําเนนิเร่ือง 
2.   สวนประกอบดานมัลติมเีดีย 
3.   การจัดวางรูปแบบของเวปไซท 
4.   การเช่ือมโยง 
5.   แบบฝกหดั 
6.   การออกแบบปฏิสัมพันธ 
      รวม 

4.10 
4.17 
4.22 
4.19 
3.97 
4.15 
4.13 

0.13 
0.22 
0.26 
0.29 
0.22 
0.27 
0.16 

2.84* 
2.27* 
3.02* 
2.40* 
-0.46* 
2.04* 

  3.02* 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 

H0  = 4.00  t 0.05   =  1.782 

 
 จากตาราง 17 พบวา การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี ้
 1. เนื้อหาและการดําเนินเร่ืองมคีาเฉลี่ย 4.10 คะแนน (t =2.84) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมคีวามแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   
 2. สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลี่ย 4.17 คะแนน (t =2.27) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมคีวามแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   
 3. การจัดวางรูปแบบของเวปไซท มีคาเฉลี่ย 4.22 คะแนน (t =3.02) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมคีวามแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   
 4. ดานการเช่ือมโยงมีคาเฉลี่ย 4.19 คะแนน (t =2.40) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะ
มีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   
 5. ดานแบบฝกหดัมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  
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  6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.15คะแนน (t =2.04) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะ
มีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 7. รวมทัง้ 6 ดาน มีคาเฉลี่ย 4.13คะแนน (t =3.02 )อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมี
ความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การ
จัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ไดสรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี ้
 
สรุปผลการวิจัย 
 การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 เคร่ืองมือการทดลองเปน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีข้ันตอน
ในการสรางดังนี้ 
 1.  ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาหลักสูตร วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใหได
จุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู  
 2.  ออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยนําเนื้อหาที่ไดทําการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรมา
เขียนเปนสคริปตประกอบการสราง 
  2.1  สวนเนื้อหาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  2.2  สวนแบบทดสอบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3.  นําสคริปต  วิชา  วิชา อต  501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญ 
ทางดานเนื้อหาจํานวน 3 คน ทําการตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่
ไดออกแบบไว 
 4.  สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามสคริปตที่ได
ออกแบบ 
 5.  นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญ
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ทางดานเนื้อหา 3 คน ทําการตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่ได
ออกแบบไวและปรับปรุงสคริปตตามผูเชี่ยวชาญแนะนํา 
 6.  ปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามคําเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญเนื้อหา 
 7.  ทําการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  กับนิสิตระดับปริญญาโทจํานวน 3 คน  
 8.  นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปรับปรุงแกไขให
ผูเช่ียวชาญทางดานคอมพิวเตอร จํานวน 13 คนเปนผูประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
และวิเคราะหตามข้ันตอนทางสถิติ 
 
 การหาประสทิธิภาพบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส 
 ผลแบบประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน
ผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 13 คน  ไดใหคะแนน ดังนี้  
 1.  หนวยการเรยีนรูที่1 หนาที่การบริหารการวางแผน   
  เนื้อหาและการดําเนินเร่ืองมคีาเฉลี่ย 4.14 คะแนน (t  =2.76) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมคีวามแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  2.
สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลี่ย 4.34 คะแนน (t =2.91) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมี
ความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  3.การจัดวาง
รูปแบบของเวปไซท มีคาเฉลี่ย 4.34 คะแนน (t =2.88) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเช่ือมโยงมี
คาเฉลี่ย 4.19 คะแนน (t =2.40) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวา
เกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนยัสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน (t =-
0.46) อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนยัสําคัญ .05  6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 
4.15คะแนน (t =2.04) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   
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 2.  หนวยการเรยีนรูที ่2 การเพิ่มผลผลิต   
  เนื้อหาและการดําเนินเร่ือง มีคาเฉลี่ย 4.06 คะแนน (t =1.81) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมคีวามแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  2.
สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลี่ย 4.10 คะแนน (t =1.53) อยูในเกณฑ ดี  สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   3.การจดัวางรูปแบบของเวปไซท มีคาเฉลี่ย 4.15 คะแนน (t =2.15 )
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเช่ือมโยงมีคาเฉลี่ย 4.19 คะแนน (t = 2.40) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมคีวามแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  5.
ดานแบบฝกหดัมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.15 คะแนน (t =2.04) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑ
เพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 3. หนวยการเรยีนรูที่ 3 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต 
  เนื้อหาและการดําเนินเร่ืองมคีาเฉลี่ย 4.10 คะแนน (t =2.41) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมคีวามแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  2.
สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลี่ย 4.12 คะแนน (t =2.55) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมี
ความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  3.การจัดวาง
รูปแบบของเวปไซท มีคาเฉลี่ย 4.20 คะแนน (t =2.87) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเช่ือมโยงมี
คาเฉลี่ย 4.19 คะแนน (t =2.40) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวา
เกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนยัสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน (t =-
0.46) อยูในเกณฑ ดี แ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 
4.15คะแนน  (t =2.04) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 4. หนวยการเรยีนรูที่4 การจัดระบบงบประมาณและงบการเงิน 
  เนื้อหาและการดําเนินเร่ืองมคีาเฉลี่ย 4.02 คะแนน (t =1.36) อยูในเกณฑ ดี สอดคลอง
กับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 2.สวนประกอบดานมัลติมีเดียมคีาเฉลี่ย 4.08 คะแนน (t =1.82) 
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05  3.การจัดวางรูปแบบของเวปไซท มคีาเฉลี่ย 4.11 คะแนน (t =2.24) อยูในเกณฑ 
ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 4.ดานการเช่ือมโยงมีคาเฉล่ีย 4.19 คะแนน (t =2.40) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑ
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เพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  5.ดาน
แบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน (t =-0.46) อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.15คะแนน (t =2.04) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑ
เพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 5. หนวยการเรยีนรูที่5 การจัดการดานการตลาด   
  เนื้อหาและการดําเนินเร่ืองมคีาเฉลี่ย 4.10 คะแนน (t =1.96) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมคีวามแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  2.
สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลี่ย 4.15 คะแนน(t =2.33) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมี
ความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  3.การจัดวาง
รูปแบบของเวปไซท มีคาเฉล่ีย 4.13 คะแนน (t =2.40) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนยัสําคัญ .05  4.ดานการเช่ือมโยงมี
คาเฉลี่ย 4.19 คะแนน (t =2.40) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวา
เกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนยัสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน (t =-
0.46) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.15คะแนน (t =2.04) อยูในเกณฑ 
ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  
 6. หนวยการเรยีนรูที่ 6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม 
     เนื้อหาและการดําเนินเร่ืองมคีาเฉลี่ย 4.11 คะแนน (t =2.45) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมคีวามแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  2.
สวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลี่ย 4.14 คะแนน (t =2.29) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมี
ความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  3.การจัดวาง
รูปแบบของเวปไซท มีคาเฉลี่ย 4.17 คะแนน (t =2.56) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  4.ดานการเช่ือมโยงมี
คาเฉลี่ย 4.19 คะแนน (t =2.40) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวา
เกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนยัสําคัญ .05  5.ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน (t =-
0.46) อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนยัสําคัญ .05  6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 
4.15คะแนน (t =2.04) อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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 แสดงการวิเคราะหแบบประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนกิส โดยผูเชี่ยวชาญ 13 คน เหน็ไดวา
หนวยการเรียนรู ทัง้หมดจํานวน 6 หนวย คะแนนอยูในระดับคะแนนคาเฉลี่ยอยูในเกณฑดี จงึสรุปการ
ประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความแหมาะสมในการใช
งานไดอยางมปีระสิทธิภาพในเร่ือง เนื้อหาและการดําเนนิ สวนประกอบดาน มัลติมีเดีย การจัดวาง
รูปแบบของเวบ็ไซท การเช่ือมโยง  และการออกแบบปฏิสัมพันธ  อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมี
ความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมติุฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 

 
อภิปรายผล 
 การสรางบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส 
  จาการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้ 
      วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ นั้นเปนการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาทรัพยากร
มนุษยใหมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรม อยางมีประสิทธิภาพ ซึง่จําเปนตองประยุกตความรูทาง 
การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อนําไปใชในการแกปญหาทางดานอุตสาหกรรมอยางเปนระบบโดยเฉพาะ
ทางดานการผลิตและเทคโนโลยีถือเปนส่ิงสําคัญ ของอุตสาหกรรมในประเทศที่จะทาํใหเกิดการผลิต 
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันพฒันาระหวางประเทศ เพื่อตอบสนองการพัฒนา
อุตสาหกรรมทั้งในปจจุบนัและอนาคต ผูเรียนจะมีความรูในดานการจัดการอุตสาหกรรมผสานกับดาน
เทคโนโลยีโดยมุงเนนใหผูเรียน เขาใจถึงการบริหารงานทางอุตสาหกรรม วิเคราะหการผลิตและเทคนิค
และเทคโนโลยีในการผลิตของสถานประกอบการ ดังนัน้จึงนาํมาสรางเปนบทเรียนอิเล็กทรอนกิสเพือ่
เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการเรียนรูและใหเกิดแรงจูงใจและดึงดูดความสนใจของผูเรียนมากข้ึนและให
เกิดความรูความสามารถนําไปใชงานไดจริง ซึง่สอดคลองกับทฤษฎีการออกแบบหลักสูตร ของ 
Hilda Taba  โดย Hilda Taba  มีความเหน็วาสวนประกอบของหลักสูตรที่จะขาดเสียไมไดก็คือ  
จุดมุงหมายทัว่ไปและจุดมุงหมายเฉพาะ  เนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรู การประเมนิผล 
และกระบวนการจัดทําพัฒนาหลักสูตรของ Hilda Taba  (Taba,1962) มี 8 ข้ันตอนดังนี ้ 
 การวิเคราะหความตองการของผูเรียน 2.การกําหนดจดุหมาย ภายหลังจากไดวิเคราะห
ความตองการของผูเรียนแลว ผู   3.การเลือกเนื้อหาสาระหรือหวัขอเนือ้หาที่จะนํามาศึกษาไดมา
โดยตรงจากจดุหมาย 4.การจัดเนื้อหา เมื่อไดเนื้อหาสาระแลว งานข้ันตอไปคือ การจัดลําดับเนื้อหา  5 
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การเลือกประสบการณการเรียนรู  ผูพัฒนาหลักสูตรจะตองเลือกวธิีการหรือยุทธวธิทีี่ผูเรียนสามารถ
นําไปใชกับเนือ้หาได    6.การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูเปนผูตัดสินวธิกีารที่จะจัดและกําหนดกิจกรรม
การเรียนรู และการจัดลําดับข้ันตอนของการใชกิจกรรม   7.การกาํหนดส่ิงที่จะตองประเมินและวธิีการ
ในการประเมนิ 8.การตรวจสอบความสมดุลและลําดับข้ันตอน และมีความสอดคลองกับงานวิจยัของ 
 ทองแทง ทองลิ่ม (2541: 59) ไดทําการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรส่ือปฎิสัมพันธวิชาเทคนิค
กอสราง 1 เร่ืองโครงหลงัคา ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู ฉบับปรับปรุง พทุธศักราช 2536 ระดับ 
อนุปริญญา จาํนวน 21 คน ผลการวิจยัปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรส่ือปฎิสัมพันธวชิาเทคนิค
กอสราง 1 เร่ืองโครงหลงัคา มีประสิทธิภาพ 92.14/91.07 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 90/90 ที่กาํหนด ซึ่ง
สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูผานส่ือคอมพิวเตอรเปนอยางดี 
 สอดคลองกับงานวิจัยของโยธิน แพทยพิทักษ (2547: 57-59) ไดทําการสรางบทเรียนชวย
สอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เ ร่ืองการเย็บจักรอุตสาหกรรอมในงานเคร่ืองหนังเบ้ืองตน มี
ประสิทธิภาพดังนี้ หนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองคุณสมบัติของจักรอุสาหกรรมมีประสิทธิภาพเทากับ 
94.66/92.00หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองหนาที่และสวนตางๆของเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ
เทากับ 94.00/90.66 หนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองหลักและวิธีการใชจักรอุสาหกรรมมีประสิทธิภาพเทากับ 
93.33/93.33 ผลการวิ เคราะหประสิทธิภาพ ของ3หนวยการเรียนรวมกันโดยเฉล่ีย เทากับ 
93.99/91.99 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 90/90  และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
 นุชนาฏ ฐิติโภคา (2529: 46-50) ไดทําการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูวิชา วิทยาศาตร
เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาตร ในระดับช้ันมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร พอ
สรุปความสําคัญไดวา ครูวิทยาศาตรมีความเห็นดวยตอการนําคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร  และสามารถนํามาใชไดทุกระดับ ต้ังแตระดับงายไปจนถึงระดับยุงยากซับซอน 
นอกจากนั้นครูวิทยาศาตรสามารถใช คอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนในการสอนซอมเสริมบทเรียน
ได ซึ่งสอดคลองกับ เดนซ (Dence. 1980: 50-54) ที่ไดรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอน
ต้ังแตป ค.ศ.1969-1978 ไดสรุปความสําคัญวาวิชาที่เหมาะสมและใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพคือ
วิชาวิทยาศาสตร บทเรียนแบบสาขาและบทเรียนแบบฝกทักษะจะไดผลดีกวาแบบอ่ืน วิชาที่นักเรียน
เขาใจยากเชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอรจะสามารถชวยในดานการจําลองภาพ เพื่อใหนักเรียน
ไดทดลอง และสังเกตผลที่เกิดข้ึนทําให นักเรียนมีความเขาใจบทเรียนมากข้ึน 
  
 การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนกิส 
 จากขอมูลสรุปผลและการวเิคราะหขอมูลโดยรวมของการหาประสิทธภิาพบทเรียน
อิเล็กทรอนกิสบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจดัการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
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มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ทัง้ 6 ดาน สามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้ 
 1. ดานเนื้อหาและการดําเนนิการเร่ือง มีเกณฑโดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้งนี้เพราะมีเนื้อหา
ละเอียดครบถวนเหมาะสมกบัวัตถุประสงค มีการนําเขาบทเรียนบอกวัตถุประสงคในทุกหนวยการ
เรียนรูซึ่งสอดคลองกับ ไพฑรูย ศรีฟา(2544:60)ไดทํางานวิจยั การพฒันาการเรียนการสอน 
ผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย ไดกลาวไววา  วัตถุประสงคของบทเรียน นับวาเปนสวน
สําคัญยิ่งตอกระบวนการเรียนรู ที่ผูเรียนจะไดทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนจากผูเรียน นอกจาก
ผูเรียนจะทราบถึงพฤติกรรมข้ันสุดทายของตนเองหลังจบบทเรียนแลว จะยังเปนการแจงใหทราบ
ลวงหนาถงึประเด็นสําคัญของเนื้อหา รวมทั้งเคาโครงของเนื้อหาอีกดวย การที่ผูเรียนทราบถงึขอบเขต
ของเนื้อหาอยางคราว ๆ จะชวยใหผูเรียนสามารถผสมผสานแนวความคิดในรายละเอียดหรือสวนยอย
ของเนื้อหาใหสอดคลองและสัมพนัธกับเนื้อหาในสวนใหญได ซึ่งมีผลทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน นอกจากจะมีผลดังกลาวแลว ผลการวิจัยยังพบดวยวา ผูเรียนทีท่ราบวัตถุประสงคของการเรียน
กอนเรียนบทเรียน จะสามารถจําและเขาใจในเนื้อหาไดดีข้ึนอีกดวย 
 2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย มีเกณฑโดยรวมอยูในเกณฑดี  ทั้งนี้เพราะมีการใชมัลติมีเดีย
ในการนําเสมออยางสรางสรรคไมนาเบ่ือ เปนการจําลองสถานการณและเลาเร่ืองใหเกิดความนาสนใจ 
และมีความหลากหลายในการใชมัลติมีเดีย ทัง้ วีดีโอ รูปภาพ ซึง่สอดคลองกับของ กมลพรรณ ทองพูล 
(2540: 53) ไดทํางานวิจยัคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ไดกลาววาการนําเสนอ
เนื้อหาของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนก็คือควรนําเสนอภาพที่เกีย่วของกับเนื้อหา ประกอบกับ
คําอธิบายส้ัน ๆ งาย แตไดใจความ การใชภาพประกอบ จะทาํใหผูเรียนเขาใจเนื้อหางายข้ึน และมี
ความคงทนในการจาํไดดีกวาการใชคําอธิบายเพียงอยางเดียว โดยหลักการที่วา ภาพจะชวยอธบิายส่ิง
ที่เปนนามธรรมใหงายตอการรับรู แมในเนือ้หาบางชวงจะมีความยากในการท่ีจะคิดสรางภาพประกอบ 
แตก็ควรพิจารณาวิธกีารตาง ๆ ที่จะนาํเสนอดวยภาพใหได แมจะมีจาํนวนนอย แตก็ยงัดีกวาคําอธิบาย
เพียงคําเดียว ภาพที่ใชในบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนจําแนกออกเปน 2 สวนหลัก ๆ คือ ภาพนิ่ง 
ไดแก ภาพลายเสน ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ ภาพถายของจริง แผนภาพ แผนภูมิ และกราฟ อีกสวนหนึ่ง
ไดแกภาพเคลื่อนไหว เชน ภาพวิดิทัศน ภาพจากแหลงสัญญาณดิจิตอลตาง ๆ เชน จากเครื่องเลน
ภาพโฟโตซีดี เคร่ืองเลนเลเซอรดิสก กลองถายภาพวิดิทศัน และภาพจากโปรแกรมสราง
ภาพเคลื่อนไหว  
 3. การจัดวางรูปแบบเว็บไซท มีเกณฑโดยรวมอยูในเกณฑดี  ทั้งนี้เพราะการจัดวางรูปแบบ
แบงหนวยการเรียนรูไดเปนสัดสวน ดูนาสนใจ ใชงานงาย นาใชและเรียนรูไดงาย ซึ่งสอดคลองกับ 
Nielsen Jakob (1999: ออนไลน) ไดกลาวไววาวัตถุประสงคของการออกแบบเว็บไซทเพื่อการศึกษา
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คือตองการใหผูเรียนไดรับผลดังตอไปนี้ เรียนรูไดงาย ผูเรียนสามารถปฎิบัติตามคําส่ังที่มีอยูในเวปไซท
ไดอยางรวดเร็ว สามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถเขาใจระบบไดอยางรวดเร็ว และมี
ความพึงพอใจตอการใชงานเวปไซท 
 4. การเช่ือมโยง มีเกณฑ โดยรวมอยูในเกณฑดี  ทั้งนี้เพราะ มีความสะดวกในการเช่ือมโยง 
มีการแบงเชื่อมโยงไวหลายจุด ทําใหผูใชเช่ือมโยงไปยังสวนตางๆของเว็บไซทไดสะดวก ซึง่สอดคลอง
กับ สุชีราพร ปากน้ํา (2543: 48-52)  ซึ่งไดทํางานวิจยั ไดทํางานวิจัยคอมพิวเตอรชวยสอนผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต ไดกลาววาเว็บไซทมีความครอบคลุม แตกตางแจกส่ิงพมิพในดานของความคล
อบคุม ซึ่งจาํเปนตองกระทําใหสมบูรณ ทัง้การเช่ือมโยงเนื้อหา การใชภาพ ขอมูล การออกแบบ
หนาจอภาพ การเขาถงึขอมูล หรือการคนหาลวนเปนองคประกอบสําหรับผูออกแบบตองคํานงึถงึ 
จะตองอยูบนพื้นฐานทีว่าใหผูใชเปนศูนยกลาง โดยนึกถึงเสมอวาเว็บไซทควรเนนใหสามารถเขาใชงาน
ไดสะดวก 
 5. แบบฝกหัด มีเกณฑ โดยรวมอยูในเกณฑดี  ทั้งนี้เพราะ ขอสอบมีความชัดเจนในคําส่ัง 
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยการเรียนรู สามารถแสดงออกทางความคิดวิเคราะห ทัศนคติฐึ่ง 
สอดคลองกับ นิภา เมธธาวิชัย (2536:65) ไดกลาววา แบบทดสอบที่สามารถวัดตัวแทนของเนื้อหา 
และจุดมุงหมายของการสอนหรือแบบทดสอบนั้นจะตองครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่กําหนดใหหลักสูตร 
หรือการเรียนการสอนของครู ความเที่ยงตรงดานเนื้อหามีความสําคัญอยางยิ่งในการวัดผลการศึกษา
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ดังนั้นในการสรางขอทดสอบครูควรไดพยายามออก
ขอสอบใหตรงหรือใกลเคียงตารางวิเคราะหหลักสูตร 
 6. การออกแบบปฏิสัมพันธ อยูในเกณฑ ดี ทั้งนี้เพราะการออกแบบปฏิสัมพันธใน
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการตอบสนองตอบทเรียน และมีการแสดงความคิดเห็น
ตอการเรียนแลกเปลี่ยนความรูผาน กระดานขาว กระดานสนทนา ซึง่สอดคลองกับ กมลพรรณ ทองพูล 
(2540:30) ไดทํางานวิจยัคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ไดกลาววาการเรียนรูจะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้นเกีย่วของโดยตรงกับระดับและข้ันตอนของการประมวลผลขอมลู 
หากผูเรียนไดมีโอกาสรวมคิด รวมกิจกรรมในสวนที่เกี่ยวกับเนื้อหา และรวมตอบคําถาม จะสงผลใหมี
ความจําดีกวาผูเรียนที่ใชวิธอีานหรือคัดลอกขอความจากผูอ่ืนเพียงอยางเดียว บทเรียนอิเล็กทรอนิกส มี
ขอไดเปรียบกวาโสตทัศนูปการอ่ืน ๆ เชน วิดิทัศน ภาพยนตร สไลด เทปเสียง เปนตน ซึง่ส่ือการเรียน
การสอนเหลานี้จัดเปนแบบปฏิสัมพันธไมได (Non-Interactive Media) แตกตางจากการเรียนดวย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ผูเรียนสามารถมกีิจกรรมรวมในบทเรียนไดหลายลกัษณะ ไมวาจะเปนการตอบ
คําถาม แสดงความคิดเหน็ เลือกกิจกรรม และปฏิสัมพันธกับบทเรียน กิจกรรมเหลานี้เองที่ไมทาํให
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ผูเรียนรูสึกเบ่ือหนาย เมื่อมสีวนรวม กม็ีสวนคิดนาํหรือติดตามบทเรียน ยอมมีสวนผูกประสานให
ความจาํดีข้ึน  
 ดังนัน้บทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถใชสอนผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต ที่ผูวจิัยสรางข้ึนเปนส่ือที่มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชกับผูเรียนที่ตองการ
เรียน วิชา อต 501 จัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือสามารถใหผูที่ตองการศึกษา การจัดการอุตสาหกรรม เปน
แหลงขอมูลในการหาขอมลูเพิ่มเติมในการทํางานดานการจัดการอุตสาหกรรม  และชวยเปนการ
พัฒนาความรูเพิ่มเติมและการเปนตอยอด ใหแกผูเรียน และนาํไปใชพฒันาองคกรของผูเรียนได 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจยัในคร้ังนีม้ีขอเสนอแนะเกี่ยวกบับทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต 501  
การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒดังนี ้
 1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจดัการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สรางข้ึนในดานเนื้อหาและ
การดําเนินการเร่ือง เนื่องจากเนื้อหาบางสวนเปนรูปภาพประกอบขนาดใหญ และสวนของมัลติมีเดีย มี
ขนาดใหญทําใหเขาสูเนื้อหาไดชา หากสัญญาณอินแทอรเน็ตมีความเร็วไมเพียงพอ  
 2.  ดานสวนประกอบมันติมีเดีย ควรปรับปรุงในเร่ืองเสียงประกอบในบทเรียน รูปแบบและ
สีสันตัวอักษรบางสวนคอนขางอานยาก ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซท ควรปรับปรุงในเร่ืองเนื้อหา
ยอยในหนวยการเรียนรูมหีลากหลายรูปแบบทั้งการจัดวางสีตัวอักษรและสีพื้นหลังแตกตางกันทําใหดู
หลากหลายเกินไป และดานแบบฝกหัด เนิอ่งจากขอสอบเปนแบบอัตนัย จึงไมสามารถทราบผล
คะแนนไดทนัที  
 3. เนื่องจาก บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขียนดวย 
โปรแกรม ภาษา PHP และ โปรแกรม database ซึ่งไมไดเปนโปรแกรมสําเร็จรูป ทําใหการแกไข
เพิ่มเติมในสวนการในใชงานตางๆเปนไปไดยาก หากผูใชไมไดศึกษาและมีความรูอยางเพียงพอ ผูใช
ควรศึกษาความหลากหลายในการใชงานในแตและโปรแกรม เพราะแตและโปรแกรมนั้นม ีขอเดน 
ขอดอย แตกตางกนั เชน โปรแกรมสําเร็จรูป มูดเด้ิล นั้นใชงานงาย มีองคประกอบการใชงาน และ
รายละเอียดในการใชงานในการจัดการเรียนการสอนผานออนไลนทีส่มบูรณ แตการจัดวางรูปแบบ
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เว็ปไซทและความสวยงามคอนขางจาํกัด สวนโปรแกรม ภาษา PHP นั้นผูใชตองมคีวามรูและทกัษะ
การใชงานมาก แตสามารถวางรูปแบบเวปไซท การออกแบบ ความสวยงาม และการใชงานไดอยางไม
จํากัด ตามแตผูใชจะกําหนดวางรูปแบบตางๆ ตามตองการ  
 4.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรมีนโยบายสนับสนุนการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเปนการเผยแพรความรูใหกับนิสิตและ
บุคคลภายนอกที่สนใจอีกดวย 
 5. กระทรวงอุตสาหกรรม  ควรมีนโยบายสนบัสนุนการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส ที่
เกี่ยวของกับเร่ือง อุตสาหกรรมในดานอ่ืนๆใหแพรหลาย เพื่อใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติ และ    
เปนการเผยแพรความรูใหกบัองคกรที่เกี่ยวของและบุคคลทั่วไปที่สนใจอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาคนควาและมีความรูเกี่ยวกับโปรแกรมตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการ
ประหยัดคาใชจายและมีดําเนินการอยางรวดเร็วหรือแกไขปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน 
 2.  ควรมีการพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนกิสในรายวิชาอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาใหเปนมัลติมีเดียที่สมบูรณแบบ เชน เพิ่มภาพเคล่ือนไหวใหมากข้ึน มีเสียง
บรรยาย เปนตน 
 3.  ควรมีการพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนกิสที่เนนใหผูเรียนมกีารปฏิสัมพนัธ ทาํการโตตอบ
และแสดงผลไดทันทีทนัใด และมีระดับสูงข้ึน 
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2. แบบวิเคราะหตารางวิเคราะหหลักสูตร 
ตารางวิเคราะหหลักสูตร 

การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วิชา อต.501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 
 

 
 ตารางวิเคราะหความมุงหมายหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทานผูเช่ียวชาญไดกรุณา
พิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมที่เปนจุดมุงหมายปลายทางที่ตองการใหเกิดโดยวิเคราะหจาก
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของหลักสูตร การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.501 การจัดการ
อุตสาหกรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีครินท
รวิโรฒ 
 
คําชี้แจง 
 1) ตารางวิเคราะหความมุงหมายของหลักสูตรนี้เปนการวิเคราะหพฤติกรรมที่เปนจุดมุงหมาย
ปลายทางที่ตองการใหเกิดโดยวิเคราะหจากจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของหลักสูตรการสรางบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส วิชา อต.501 การจัดการอุตสาหกรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาพฤติกรรมใดบางที่คาดวา
จะเกิดข้ึนในแตละเนื้อหาวิชาอาจมีทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัย โดยใหทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของทาน 
 2) ตารางวิเคราะหหลักสูตรนี้เปนการวิเคราะหความเหมาะสมระหวางเนื้อหาวิชากับ
พฤติกรรมตางๆของหลักสูตรการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.501 การจัดการอุตสาหกรรมตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒโดยให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมระหวางเนื้อหาวิชากับพฤติกรรมตาง ๆ 
 วิธีการใหคะแนน โดยพิจารณาทีละเนื้อหา ถาตองการใหผูเขาอบรมเกิดพฤติกรรมใดมาก
ที่สุดใหคะแนนชองพฤติกรรมนั้นมากที่สุด และถาตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมใดรองลงมาก็ให
คะแนนรองลงลดหล่ันกันตามลําดับโดยถือวาคะแนนแตละชองพฤติกรรมเต็ม =10 
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ตาราง 3 การกําหนดน้ําหนักคะแนนเกณฑการพิจารณา 
 

ระดับคะแนน ระดับเกณฑ 
1-2 พฤติกรรมนัน้มีความสําคัญนอยที่สุด 
3-4 พฤติกรรมนัน้มีความสําคัญนอย 
5-6 พฤติกรรมนัน้มีความสําคัญปานกลาง 
7-8 พฤติกรรมนัน้มีความสําคัญมาก 

9-10 พฤติกรรมนัน้มีความสําคัญมากที่สุด 

 
 วิชา อต.501 การจัดการอุตสาหกรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษามหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ มีคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูดังนี้ 
 

คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาวิเคราะหกระบวนการบริหารงานทางอุตสาหกรรม การจัดองคกร การจัดการดาน
บุคลากร การจัดการระบบการผลิตและวิธีการผลิต เทคนิคการเพิ่มผลผลิต การจัดระบบงบประมาณ
และการเงิน การจัดการดานการตลาด รวมทั้งพระราชบัญญัติอุตสาหกรรม 
 

หนวยการเรียนรู 
 หนวยการเรียนรูที่ 1 หนาที่การบริหาร 
 หนวยการเรียนรูที่ 2 การเพิ่มผลผลิต 
 หนวยการเรียนรูที่ 3 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต 
 หนวยการเรียนรูที่ 4 การจัดระบบงบประมาณและงบการเงิน 
 หนวยการเรียนรูที่ 5 การจัดการดานการตลาด 
 หนวยการเรียนรูที่ 6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1) มีความรูความเขาใจหนาที่การบริหาร 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 1 หนาที่การบริหาร) 
 2) มีความรูความเขาใจในการจัดองคการ 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 1  หนาที่การบริหาร) 
 3) มีความรูความเขาใจในการบริหารบุคคล 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 1 หนาที่การบริหาร) 
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 4) มีความรูความเขาใจในการเพิ่มผลผลิต 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 2 การเพิ่มผลผลิต) 
 5) มีความรูความเขาใจในการปรับปรุงคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 2 การเพิ่มผลผลิต) 
 6) มีความรูความใจเทคนิคการเพิ่มผลผลิตในดานเทคโนโลยี 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 2 การเพิ่มผลผลิต) 
 7) มีความรูเขาใจในระบบการผลิต 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 3 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต) 
 8) มีความรูความเขาใจในการวางแผนกําลังผลิต 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 3 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต) 
 9) มีความรูความเขาใจในการพยากรณเพื่อการผลิต 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 3 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต) 
 10) สามารถอธิบายความหมายของงบการเงินไดและสามารถเขาใจความหมายของรายการ
ในงบการเงิน 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 4 การจัดระบบงบประมาณและงบการเงิน) 
 11) เขาใจความหมายและลักษณะของการวิเคราะหงบการเงิน 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 4 การจัดระบบงบประมาณและงบการเงิน) 
 12) สามารถอธิบายความหมายของงบประมาณได 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 4 การจัดระบบงบประมาณและงบการเงิน) 
 13) เขาใจแนวความคิดของการตลาด ส่ิงแวดลอมทางการตลาด กระบวนการบริหาร
การตลาด รวมถึงสวนประสมการตลาดและเคร่ืองมือทางการตลาดอื่น ๆ 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 5 การจัดการดานการตลาด) 
 14) สามารถอธิบายกระบวนการและพฤติกรรมของผูบริโภค ทั้งในตลาดสินคาอุปโภค บริโภค
ตลาดสินคาอุตสาหกรรม และตลาดสินคาบริการ 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 5 การจัดการดานการตลาด) 
 15) เขาใจถึงความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางการตลาด 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 5 การจัดการดานการตลาด) 
 16) มีความรูความเขาใจในกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงาน 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม) 
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 17) มีความรูความเขาใจในกฎหมายการใชแรงงานประเภทตาง ๆ 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม) 
 18) มีความรูความเขาใจในกฎหมายพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและสวัสดิการ 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม) 
 19) มีความรูความเขาใจในกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงานที่เกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอม 
  (สอดคลองกับ หนวยการเรียนรูที่ 6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม) 
 
ความหมายของพฤติกรรม 
 พฤติกรรมดานความรูความคิด (พุทธิพิสัย) 
 ความรูความจํา หมายถึง ความสามารถในทางทรงไว รักษาไว ซึ่งประมวลประสบการณ
ตางๆ ที่ไดรับรู 
 ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความและขยายความ ในเร่ืองราวและ
เหตุการณ 
 การนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําหลักเกณฑ ทฤษฏี หลักการ ประสบการณ ที่
ไดรับไปแกปญหาใหม 
 การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการจับใจความสําคัญและหาความสัมพันธ และ
หลักการของเร่ืองราวเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามารถในการจัด
กระทําเร่ืองราว ส่ิงตาง ๆ ข้ึนใหม โดยใชส่ิงเดิมมาดัดแปลง ปรับปรุงใหมใหมีประสิทธิภาพ 
 การประเมินคา หมายถึง ความสามารถในการตัดสิน วินิจฉัย ตีราคา ลงสรุปในเร่ืองราว
เหตุการณตาง ๆ อยางมีหลักเกณฑ 
 
 พฤติกรรมดานความรูสึก (จิตพิสัย) 
 การรับรู หมายถึง ความรูสึกฉับไว รวดเร็วในการที่จะรับรูตอส่ิงตาง ๆ ความสามารถในการนึก
คิดตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนความเต็มใจ 
 การตอบสนอง หมายถึง การแสดงอาการโตตอบตอส่ิงเรา ดวยความรูสึกที่เต็มใจ ยินยอมและ
มีความรูสึกพอใจเปนการแสดงความปรารถนา 
 การสรางคุณคา หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความรูสึกวามีสวนรวมตอส่ิงตาง ๆ ต้ังแตการ
ยอมรับ นิยมชมชอบและเช่ือถือในส่ิงนั้น 
 การจัดระบบ หมายถึง การสรางความคิด รวบรวมคุณคาใหเกิดข้ึน และมีความสัมพันธกับส่ิง
นั้น มีการกําหนดคุณคาที่เดนและสําคัญ 
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 ผลประเมินการใหน้ําหนักคะแนนและจัดอันดับความสําคัญของเน้ือหา วิชา อต 501 
การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินดังนี้ 
 1.  หนวยการเรียนรูที่ 1 หนาที่การบริหาร มีความสําคัญเปนอันดับ 4 เนื่องจากมีผลรวม
คะแนนของผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา 3 ทานรวม 15.28 ใชเวลาเรียนในเน้ือหาการควบคุมคุณภาพ 
เปนเวลา 7 ชั่วโมง  
 2.  หนวยการเรียนรูที่ 2 การเพิ่มผลผลิต มีความสําคัญเปนอันดับ 3 เนื่องจากมีผลรวม
คะแนนของผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา 3 ทานรวม 18.32 ใชเวลาเรียนในเน้ือหาการควบคุมคุณภาพ 
เปนเวลา 8 ชั่วโมง  
 3.  หนวยการเรียนรูที่ 3 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต มีความสําคัญเปนอันดับ 1 
เนื่องจากมีผลรวมคะแนนของผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา 3 ทานรวม 23.99 ใชเวลาเรียนในเน้ือหาการ
ควบคุมคุณภาพ เปนเวลา 11 ชั่วโมง  
 4.  หนวยการเรียนรูที่ 4 การจัดระบบงบประมาณและงบการเงิน มีความสําคัญเปนอันดับ 6 
เนื่องจากมีผลรวมคะแนนของผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา 3 ทานรวม 11.05 ใชเวลาเรียนในเน้ือหาการ
ควบคุมคุณภาพ เปนเวลา 5 ชั่วโมง  
 5.  หนวยการเรียนรูที่ 5 การจัดการดานการตลาด มีความสําคัญเปนอันดับ 2 เนื่องจากมี
ผลรวมคะแนนของผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา 3 ทานรวม 19.27 ใชเวลาเรียนในเนื้อหาการควบคุม
คุณภาพ เปนเวลา 9 ชั่วโมง  
 6. หนวยการเรียนรูที่ 6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม มีความสําคัญเปนอันดับ 5 เนื่องจากมี
ผลรวมคะแนนของผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา 3 ทานรวม 22.31 ใชเวลาเรียนในเนื้อหาการควบคุม
คุณภาพ เปนเวลา 6 ชั่วโมง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

 
การวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ 
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงคการเรยีนรู 
สําหรบัแบบทดสอบระหวางเรยีน 

หนวยการเรียนรูที่ 1  หนาทีก่ารบริหาร 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทาํเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน  ดังนี ้
 +1 หมายถงึ     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
 0 หมายถงึ     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถงึ     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขอที่ 
ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 มีความรูความเขาใจในหนาที่การบริหาร 1 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 มีความรูความเขาใจในการจัดองคการ 2 0 +1 +1 2 0.66 ใชได 
3 มีความรูความเขาใจในการบริหารงานบุคคล 11 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงคการเรยีนรู 
สําหรบัแบบทดสอบระหวางเรยีน 

หนวยการเรียนรูที่ 2  การเพิม่ผลผลิต 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทาํเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน  ดังนี ้
 +1 หมายถงึ     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
 0 หมายถงึ     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถงึ     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขอที่ 
ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 มีความรูความเขาใจในการเพิ่มผลผลิต 3 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 มีความรูความเขาใจในการปรับปรุงคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต 4 0 +1 +1 2 0.66 ใชได 
3 มีความรูความเขาใจเทคนิคการเพิม่ผลผลิตในดานเทคโนโลย ี 12 +1 0 +1 2 0.66 ใชได 
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน 

หนวยการเรียนรูที่  3  ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทาํเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน  ดังนี ้
 +1 หมายถงึ     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
 0 หมายถงึ     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถงึ     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขอที่ 
ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 มีความรูความเขาใจในระบบการผลิต 5 +1 +1 0 2 0.66 ใชได 
2 มีความรูความเขาใจในการวางแผนกําลังผลิต 6 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 มีความรูความเขาใจในการพยากรณเพื่อการผลิต 13 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน 

หนวยการเรียนรูที่  4 การจดัระบบงบประมาณและงบการเงนิ 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทาํเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน  ดังนี ้
 +1 หมายถงึ     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
 0 หมายถงึ     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถงึ     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขอที่ 
ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 สามารถอธิบายความหมายของงบการเงนิไดและเขาใน
ความหมายของรายการในงบการเงิน 

14 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 เขาในความหมายและลักษณะของการวเิคราะหงบ
การเงนิ 

3 สามารถอธิบายความหมายของงบประมาณ 7 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงคการเรยีนรู 
สําหรบัแบบทดสอบระหวางเรยีน 

หนวยการเรียนรูที่ 5 การจัดการดานการตลาด 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทาํเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน  ดังนี ้
 +1 หมายถงึ     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
 0 หมายถงึ     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถงึ     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขอที่ 
ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 เขาในแนวความคิดการตลาด  สิ่งแวดลอมทางการตลาด  
กระบวนการบริหาร  การตลาด 

15 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 สามารถอธิบายกระบวนการและพฤติกรรมของผูบริโภค  ทัง้
ในตลาดสินคาอุปโภคบริโภค 

9 +1 0 +1 2 0.66 ใชได 

3 เขาใจถึงความรับผิดชอบทางสังคม 8 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงคการเรยีนรู 
สําหรบัแบบทดสอบระหวางเรยีน 

หนวยการเรียนรูที่  6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงคการเรียนรู 
 โดยทาํเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน  ดังนี ้
 +1 หมายถงึ     ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
 0 หมายถงึ     ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถงึ     ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 

ลําดับ 
จุดประสงคการเรียนรู ขอที่ 

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
รวม IOC แปลผล คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 มีความรูความเขาใจในกฎหมายการใชแรงงานประเภท
ตางๆ 

10 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 มีความรูความเขาใจในกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงาน 16 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 มีความรูความเขาใจในกฎหมายพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงานและสวัสดิการ 
4 มีความรูความเขาใจในกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงานที่

เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม 
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การวิเคราะหความสอดคลองของแบบทดสอบ 
 จากการนาํแบบทดสอบ อต 501 การจัดการอุตสาหกรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ นาํทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและ
ประเมินผล ที่มีประสบการณในการทํางานการวัด และประเมินผลไมตํ่ากวา 5 ป จํานวน 3 คน เพื่อ
ตองการคัดเลือกขอสอบและนําไปใช โดยคัดเลือกเฉพาะขอสอบที่มีคาความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 
0.50 – 1.00 จาํนวน16 ขอ  
 
ตารางแสดงการวิเคราะห คาความสอดคลอง โดยผูเช่ียวชาญ 3 คน (IOC) 
 

ขอสอบ  ตรงตามเนื้อหา   

ขอที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม IOC การแปลผล 

1 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

2 0 +1 +1 2 0.66 ผาน 

3 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

4 0 +1 +1 2 0.66 ผาน 

5 +1 +1 0 2 0.66 ผาน 

6 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

7 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

8 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

9 +1 0 +1 2 0.66 ผาน 

10 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

11 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

12 +1 0 +1 2 0.66 ผาน 

13 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

14 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

15 +1 +1 +1 3 1 ผาน 

16 +1 +1 +1 3 1 ผาน 
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จากตารางคาความสอดคลอง (IOC) มีคาความสอดคลองของแบบทดสอบ ขอที ่2,4,5,9 และ
12 มีคะแนนคาความสอดคลองที ่0.66 อยูในเกฑณ “ผาน” และขอสอบ ขอที1่, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 
14, 15 และ 16 มีคะแนนคาความสอดคลองที ่1.00 อยูในเกณฑ “ผาน” จึงสรุปไดวาคาความ
สอดคลองของแบบทดสอบทัง้ระหวางเรียน และหลังเรียนอยูในเกฑณ “ผาน” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

 
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนกิส 
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แบบประเมินความเหมาะสม การสรางบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส 
วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 

ตามหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา 
มหาวทิยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่1 หนาที่การบริหารการวางแผน 
 

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ โดยเปนการประเมินแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งกาํหนดคาคะแนน (Weight) ออกเปน 5 ระดับ ซึ่งกาํหนดคาระดับ
คะแนนดังนี ้
 

5 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดีมาก 
4 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดี  
3 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับพอใช 
2 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง 
1 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับใชไมได 

 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณา การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรมตาม
หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แลวพิจารณาแบบประเมินและทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับทีต่รงกับความคิดเห็นของทาน 
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สวนท่ี 1  รายการประเมินคุณภาพ 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
1 เนื้อหาและการดําเนินการเร่ือง 

1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

     

1.2 ความเหมาะสมในการนาํเขาสูบทเรียน      

1.3 ความถูกตองของเนื้อหา      

1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตาม
ข้ันตอน 

     

1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน      

1.7 เนื้อหามีความสัมพนัธตอเนี่อง      

1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวย
เหมาะสม 

     

2 สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

     

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการส่ือ
ความหมาย 

     

2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      

2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร      

2.6 คุณภาพส่ือที่ใชมีความเหมาะสม      
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
3 การจัดวางรปูแบบของเวบ็ไซท 

3.1 ดึงดูดความสนใจ 
     

3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม        

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน      

3.4.การจัดวางเมนูตางๆ      

3.5 การใชสีประกอบ      

4 การเชื่อมโยง 
4.1 ความสะดวกในการใช 

     

4.2 ความเหมาะสมของการเช่ือมโยงเนื้อหา      

4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการ
เชื่อมโยงเนื้อหา 

     

4.4 การเช่ือมโยงภายในเว็บไซท      

5 แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําส่ัง 

     

5.2 วิธกีารโตตอบ แบบฝกหัด      

5.3 การรายงานผล      
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
6 การออกแบบปฏิสมัพันธ 

6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  
สะดวก  โตตอบกับผูเรียนอยางสม่าํเสมอ 

     

6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน 
(Navigation)  ชัดเจน  ถกูตองตามหลัง
เกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ 
ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การพิมพ  
การใชเมาส  เหมาะสม  มีการควบคุมทิศทาง  
ความเขาเร็วของบทเรียน 

     

6.3 การรายงานผลยอนกลับ      
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สวนท่ี 2  สรปุขอคิดเห็นผลการตรวจประเมินฯ 
 สรุปผลการพจิารณาในเชิงคุณภาพ  โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการประเมนิ
ระบุขอดี  ขอเสีย  และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม  ตามประเด็นหลักหรือ
องคประกอบของรายการประเมิน คือ 

 
1. เนื้อหาและการดําเนินการเร่ือง 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
2. สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  
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3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซท 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
4. การเชื่อมโยง 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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5. แบบฝกหดั 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
6. การออกแบบปฏสิัมพนัธ 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
 

.............................................ผูประเมิน 

(                ) 
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แบบประเมินความเหมาะสม การสรางบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส 

วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา 

มหาวทิยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 
หนวยการเรยีนรูที2่ การเพิ่มผลผลิต 

 
ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ โดยเปนการประเมินแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งกาํหนดคาคะแนน (Weight) ออกเปน 5 ระดับ ซึ่งกาํหนดคาระดับ
คะแนนดังนี ้
 

5 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดีมาก 
4 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดี  
3 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับพอใช 
2 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง 
1 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับใชไมได 

 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณา การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรมตาม
หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แลวพิจารณาแบบประเมินและทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับทีต่รงกับความคิดเห็นของทาน 
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สวนท่ี 1  รายการประเมินคุณภาพ 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
1 เนื้อหาและการดําเนินการเร่ือง 

1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

     

1.2 ความเหมาะสมในการนาํเขาสูบทเรียน      

1.3 ความถูกตองของเนื้อหา      

1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตาม
ข้ันตอน 

     

1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน      

1.7 เนื้อหามีความสัมพนัธตอเนี่อง      

1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวย
เหมาะสม 

     

2 สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

     

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการส่ือ
ความหมาย 

     

2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      

2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร      

2.6 คุณภาพส่ือที่ใชมีความเหมาะสม      
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
3 การจัดวางรปูแบบของเวบ็ไซท 

3.1 ดึงดูดความสนใจ 
     

3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม        

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน      

3.4.การจัดวางเมนูตางๆ      

3.5 การใชสีประกอบ      

4 การเชื่อมโยง 
4.1 ความสะดวกในการใช 

     

4.2 ความเหมาะสมของการเช่ือมโยงเนื้อหา      

4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการ
เชื่อมโยงเนื้อหา 

     

4.4 การเช่ือมโยงภายในเว็บไซท      

5 แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําส่ัง 

     

5.2 วิธกีารโตตอบ แบบฝกหัด      

5.3 การรายงานผล      
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
6 การออกแบบปฏิสมัพันธ 

6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  
สะดวก  โตตอบกับผูเรียนอยางสม่าํเสมอ 

     

6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน 
(Navigation)  ชัดเจน  ถกูตองตามหลัง
เกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ 
ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การพิมพ  
การใชเมาส  เหมาะสม  มีการควบคุมทิศทาง  
ความเขาเร็วของบทเรียน 

     

6.3 การรายงานผลยอนกลับ      
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สวนท่ี 2  สรปุขอคิดเห็นผลการตรวจประเมินฯ 
 สรุปผลการพจิารณาในเชิงคุณภาพ  โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการประเมนิ
ระบุขอดี  ขอเสีย  และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม  ตามประเด็นหลักหรือ
องคประกอบของรายการประเมิน คือ 

 
1. เนื้อหาและการดําเนินการเร่ือง 
 

......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
2. สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
 

......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................  
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3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซท 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
4. การเชื่อมโยง 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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5. แบบฝกหดั 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
6. การออกแบบปฏสิัมพนัธ 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
 

.............................................ผูประเมิน 

(                ) 
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แบบประเมินความเหมาะสม การสรางบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส 
วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 

ตามหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา 
มหาวทิยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที3่ ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต 
 

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ โดยเปนการประเมินแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งกาํหนดคาคะแนน (Weight) ออกเปน 5 ระดับ ซึ่งกาํหนดคาระดับ
คะแนนดังนี ้
 

5 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดีมาก 
4 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดี  
3 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับพอใช 
2 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง 
1 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับใชไมได 

 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณา การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรมตาม
หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แลวพิจารณาแบบประเมินและทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับทีต่รงกับความคิดเห็นของทาน 
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สวนท่ี 1  รายการประเมินคุณภาพ 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
1 เนื้อหาและการดําเนินการเร่ือง 

1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

     

1.2 ความเหมาะสมในการนาํเขาสูบทเรียน      

1.3 ความถูกตองของเนื้อหา      

1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตาม
ข้ันตอน 

     

1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน      

1.7 เนื้อหามีความสัมพนัธตอเนี่อง      

1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวย
เหมาะสม 

     

2 สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

     

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการส่ือ
ความหมาย 

     

2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      

2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร      

2.6 คุณภาพส่ือที่ใชมีความเหมาะสม      
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
3 การจัดวางรปูแบบของเวบ็ไซท 

3.1 ดึงดูดความสนใจ 
     

3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม        

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน      

3.4.การจัดวางเมนูตางๆ      

3.5 การใชสีประกอบ      

4 การเชื่อมโยง 
4.1 ความสะดวกในการใช 

     

4.2 ความเหมาะสมของการเช่ือมโยงเนื้อหา      

4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการ
เชื่อมโยงเนื้อหา 

     

4.4 การเช่ือมโยงภายในเว็บไซท      

5 แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําส่ัง 

     

5.2 วิธกีารโตตอบ แบบฝกหัด      

5.3 การรายงานผล      
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
6 การออกแบบปฏิสมัพันธ 

6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  
สะดวก  โตตอบกับผูเรียนอยางสม่าํเสมอ 

     

6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน 
(Navigation)  ชัดเจน  ถกูตองตามหลัง
เกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ 
ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การพิมพ  
การใชเมาส  เหมาะสม  มีการควบคุมทิศทาง  
ความเขาเร็วของบทเรียน 

     

6.3 การรายงานผลยอนกลับ      
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สวนท่ี 2  สรปุขอคิดเห็นผลการตรวจประเมินฯ 
 สรุปผลการพจิารณาในเชิงคุณภาพ  โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการประเมนิ
ระบุขอดี  ขอเสีย  และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม  ตามประเด็นหลักหรือ
องคประกอบของรายการประเมิน คือ 

 
1. เนื้อหาและการดําเนินการเร่ือง 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
2. สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซท 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
4. การเชื่อมโยง 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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5. แบบฝกหดั 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
6. การออกแบบปฏสิัมพนัธ 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 

 
.............................................ผูประเมิน 

(                ) 
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แบบประเมินความเหมาะสม การสรางบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส 
วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 

ตามหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา 
มหาวทิยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่4 การจัดระบบงบประมาณและงบการเงิน 
 

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ โดยเปนการประเมินแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งกาํหนดคาคะแนน (Weight) ออกเปน 5 ระดับ ซึ่งกาํหนดคาระดับ
คะแนนดังนี ้
 

5 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดีมาก 
4 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดี  
3 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับพอใช 
2 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง 
1 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับใชไมได 

 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณา การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรมตาม
หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แลวพิจารณาแบบประเมินและทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับทีต่รงกับความคิดเห็นของทาน 
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สวนท่ี 1  รายการประเมินคุณภาพ 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
1 เนื้อหาและการดําเนินการเร่ือง 

1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

     

1.2 ความเหมาะสมในการนาํเขาสูบทเรียน      

1.3 ความถูกตองของเนื้อหา      

1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตาม
ข้ันตอน 

     

1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน      

1.7 เนื้อหามีความสัมพนัธตอเนี่อง      

1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวย
เหมาะสม 

     

2 สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

     

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการส่ือ
ความหมาย 

     

2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      

2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร      

2.6 คุณภาพส่ือที่ใชมีความเหมาะสม      
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
3 การจัดวางรปูแบบของเวบ็ไซท 

3.1 ดึงดูดความสนใจ 
     

3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม        

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน      

3.4.การจัดวางเมนูตางๆ      

3.5 การใชสีประกอบ      

4 การเชื่อมโยง 
4.1 ความสะดวกในการใช 

     

4.2 ความเหมาะสมของการเช่ือมโยงเนื้อหา      

4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการ
เชื่อมโยงเนื้อหา 

     

4.4 การเช่ือมโยงภายในเว็บไซท      

5 แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําส่ัง 

     

5.2 วิธกีารโตตอบ แบบฝกหัด      

5.3 การรายงานผล      
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
6 การออกแบบปฏิสมัพันธ 

6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  
สะดวก  โตตอบกับผูเรียนอยางสม่าํเสมอ 

     

6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน 
(Navigation)  ชัดเจน  ถกูตองตามหลัง
เกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ 
ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การพิมพ  
การใชเมาส  เหมาะสม  มีการควบคุมทิศทาง  
ความเขาเร็วของบทเรียน 

     

6.3 การรายงานผลยอนกลับ      
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สวนท่ี 2  สรปุขอคิดเห็นผลการตรวจประเมินฯ 
 สรุปผลการพจิารณาในเชิงคุณภาพ  โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการประเมนิ
ระบุขอดี  ขอเสีย  และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม  ตามประเด็นหลักหรือ
องคประกอบของรายการประเมิน คือ 

 
1. เนื้อหาและการดําเนินการเร่ือง 
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......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
2. สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
 

......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................... 
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3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซท 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
4. การเชื่อมโยง 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................... 
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5. แบบฝกหดั 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
6. การออกแบบปฏสิัมพนัธ 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................... 
 

 
.............................................ผูประเมิน 

(                ) 
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แบบประเมินความเหมาะสม การสรางบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส 
วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 

ตามหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา 
มหาวทิยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่5 การจัดการดานการตลาด 
 

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ โดยเปนการประเมินแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งกาํหนดคาคะแนน (Weight) ออกเปน 5 ระดับ ซึ่งกาํหนดคาระดับ
คะแนนดังนี ้
 

5 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดีมาก 
4 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดี  
3 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับพอใช 
2 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง 
1 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับใชไมได 

 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณา การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรมตาม
หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แลวพิจารณาแบบประเมินและทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับทีต่รงกับความคิดเห็นของทาน 
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สวนท่ี 1  รายการประเมินคุณภาพ 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
1 เนื้อหาและการดําเนินการเร่ือง 

1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

     

1.2 ความเหมาะสมในการนาํเขาสูบทเรียน      

1.3 ความถูกตองของเนื้อหา      

1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตาม
ข้ันตอน 

     

1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน      

1.7 เนื้อหามีความสัมพนัธตอเนี่อง      

1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวย
เหมาะสม 

     

2 สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

     

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการส่ือ
ความหมาย 

     

2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      

2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร      

2.6 คุณภาพส่ือที่ใชมีความเหมาะสม      
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
3 การจัดวางรปูแบบของเวบ็ไซท 

3.1 ดึงดูดความสนใจ 
     

3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม        

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน      

3.4.การจัดวางเมนูตางๆ      

3.5 การใชสีประกอบ      

4 การเชื่อมโยง 
4.1 ความสะดวกในการใช 

     

4.2 ความเหมาะสมของการเช่ือมโยงเนื้อหา      

4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการ
เชื่อมโยงเนื้อหา 

     

4.4 การเช่ือมโยงภายในเว็บไซท      

5 แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําส่ัง 

     

5.2 วิธกีารโตตอบ แบบฝกหัด      

5.3 การรายงานผล      
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
6 การออกแบบปฏิสมัพันธ 

6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  
สะดวก  โตตอบกับผูเรียนอยางสม่าํเสมอ 

     

6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน 
(Navigation)  ชัดเจน  ถกูตองตามหลัง
เกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ 
ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การพิมพ  
การใชเมาส  เหมาะสม  มีการควบคุมทิศทาง  
ความเขาเร็วของบทเรียน 

     

6.3 การรายงานผลยอนกลับ      
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สวนท่ี 2  สรปุขอคิดเห็นผลการตรวจประเมินฯ 
 สรุปผลการพจิารณาในเชิงคุณภาพ  โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการประเมนิ
ระบุขอดี  ขอเสีย  และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม  ตามประเด็นหลักหรือ
องคประกอบของรายการประเมิน คือ 

 
1. เนื้อหาและการดําเนินการเร่ือง 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
2. สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซท 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
4. การเชื่อมโยง 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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5. แบบฝกหดั 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
6. การออกแบบปฏสิัมพนัธ 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 

 
.............................................ผูประเมิน 

(                ) 
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แบบประเมินความเหมาะสม การสรางบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส 
วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม 

ตามหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา 
มหาวทิยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม 
 

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ โดยเปนการประเมินแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งกาํหนดคาคะแนน (Weight) ออกเปน 5 ระดับ ซึ่งกาํหนดคาระดับ
คะแนนดังนี ้
 

5 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดีมาก 
4 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับดี  
3 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับพอใช 
2 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง 
1 หมายถงึ ผลการประเมินในระดับใชไมได 

 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณา การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรมตาม
หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แลวพิจารณาแบบประเมินและทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับทีต่รงกับความคิดเห็นของทาน 
 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 

สวนท่ี 1  รายการประเมินคุณภาพ 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
1 เนื้อหาและการดําเนินการเร่ือง 

1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

     

1.2 ความเหมาะสมในการนาํเขาสูบทเรียน      

1.3 ความถูกตองของเนื้อหา      

1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตาม
ข้ันตอน 

     

1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน      

1.7 เนื้อหามีความสัมพนัธตอเนี่อง      

1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวย
เหมาะสม 

     

2 สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

     

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการส่ือ
ความหมาย 

     

2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      

2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร      

2.6 คุณภาพส่ือที่ใชมีความเหมาะสม      
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
3 การจัดวางรปูแบบของเวบ็ไซท 

3.1 ดึงดูดความสนใจ 
     

3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม        

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน      

3.4.การจัดวางเมนูตางๆ      

3.5 การใชสีประกอบ      

4 การเชื่อมโยง 
4.1 ความสะดวกในการใช 

     

4.2 ความเหมาะสมของการเช่ือมโยงเนื้อหา      

4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการ
เชื่อมโยงเนื้อหา 

     

4.4 การเช่ือมโยงภายในเว็บไซท      

5 แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําส่ัง 

     

5.2 วิธกีารโตตอบ แบบฝกหัด      

5.3 การรายงานผล      
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ลําดับที ่ หัวขอประเมิน 

ความคิดเหน็ 
ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
6 การออกแบบปฏิสมัพันธ 

6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  
สะดวก  โตตอบกับผูเรียนอยางสม่าํเสมอ 

     

6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน 
(Navigation)  ชัดเจน  ถกูตองตามหลัง
เกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ 
ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การพิมพ  
การใชเมาส  เหมาะสม  มีการควบคุมทิศทาง  
ความเขาเร็วของบทเรียน 

     

6.3 การรายงานผลยอนกลับ      
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สวนท่ี 2  สรปุขอคิดเห็นผลการตรวจประเมินฯ 
 สรุปผลการพจิารณาในเชิงคุณภาพ  โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการประเมนิ
ระบุขอดี  ขอเสีย  และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม  ตามประเด็นหลักหรือ
องคประกอบของรายการประเมิน คือ 

 
1. เนื้อหาและการดําเนินการเร่ือง 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
2. สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซท 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
4. การเชื่อมโยง 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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5. แบบฝกหดั 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
6. การออกแบบปฏสิัมพนัธ 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 

 
.............................................ผูประเมิน 

(                ) 
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต.501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ  

หนวยการเรยีนรูที่1 หนาที่การบริหารการวางแผน 
 

หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

เนื้อหาและการดําเนินการเรื่อง 
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 
 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 

ดี 

1.2 ความเหมาะสมในการนาํเขาสูบทเรียน 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 55 4.23 ดี 
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 

1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตามขั้นตอน 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 54 4.15 ดี 

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 54 4.15 ดี 

1.7 เนื้อหามีความสัมพนัธตอเนี่อง 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 

1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวยเหมาะสม 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

รวม 34 34 34 33 32 34 33 34 32 32 34 33 32 431 4.14 ดี 

 



 

200 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    

สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
54 

 
4.15 

 
ดี 

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 55 4.23 ดี 
2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 

2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 58 4.46 ดี 

2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 56 4.30 ดี 

2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความเหมาะสม 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 57 4.38 ดี 

รวม 25 26 27 27 24 25 26 25 25 25 28 25 26 334 4.28 ดี 

การจัดวางรปูแบบของเวบ็ไซท 
3.1 การดึงดูดความสนใจ 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
56 

 
4.30 

 

ดี 

3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม   4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 58 4.46 ดี 

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน  4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4    55 4.23 ดี 

3.4.การจัดวางเมนูตางๆ 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4    57 4.38 ดี 

3.5 การใชสีประกอบ 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4    56 4.30 ดี 

รวม 23 22 22 22 20 24 20 21 23 21 22 21 21   282 4.34 ดี 



 

201 

หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การเชื่อมโยง 
4.1 ความสะดวกในการใช 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 

ดี 

4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 55 4.23 ดี 

4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการเชื่อมโยงเนื้อหา 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 54 4.15 ดี 

4.4 การเชื่อมโยงภายในเว็บไซท 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 

 18 16 17 16 16 16 18 16 16 18 17 17 17 218 4.19 ดี 

แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
53 

 
4.07 

 
ดี 

5.2 วิธกีารโตตอบ แบบฝกหัด 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 54 4.07 ดี 

5.3 การรายงานผล 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 49 3.76 ดี 

รวม 12 12 11 13 12 11 12 13 11 12 12 12 12 156 3.97 ดี 

 
 
 
 



 

202 

หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การออกแบบปฏิสมัพันธ 
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  สะดวก  
โตตอบกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 
 

 
4 

 
4 

 
4 
 

 
4 

 
4 
 

 
4 

 
5 

 
4 
 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 

ดี 

6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)  
ชัดเจน  ถูกตองตามหลังเกณฑ  และสามารถยอนกลับไป
ยังจุดตาง ๆ ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การพิมพ  
การใชเมาส  เหมาะสม  มีการควบคุมทิศทาง  ความเขา
เร็วของบทเรียน 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 54 4.15 ดี 

6.3 การรายงานผลยอนกลับ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 

รวม 14 13 12 13 12 12 12 12 12 12 13 12 13 162 4.15 ดี 

 
 
 

 
 
 
 



 

203 

แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนกิส วชิา อต.501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที ่2 การเพิ่มผลผลิต 
 

หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

เนื้อหาและการดําเนินการเรื่อง 
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 
 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
54 

 
4.15 

 

ดี 

1.2 ความเหมาะสมในการนาํเขาสูบทเรียน 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 

1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตามขั้นตอน 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 

1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

1.7 เนื้อหามีความสัมพนัธตอเนี่อง 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 

1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวยเหมาะสม 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

รวม 34 32 33 33 32 32 32 34 32 32 32 32 32 422 4.04 ดี 

 



 

204 

หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
54 

 
4.15 

 
ดี 

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 
2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 53 4.07 ดี 
2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 52 4.00 ดี 
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 52 4.00 ดี 
2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความเหมาะสม 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 55 4.23 ดี 

รวม 23 24 25 25 24 25 24 23 24 25 28 25 25 320 4.10 ดี 

การจัดวางรูปแบบของเวบ็ไซท 
3.1 การดึงดูดความสนใจ 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
54 

 
4.15 

 

 ดี 

3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม   4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 55 4.23 ดี 

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน  4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 
3.4.การจัดวางเมนูตางๆ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 

3.5 การใชสีประกอบ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 
รวม 22 21 20 20 20 23 20 20 21 20 22 20 21 270 4.15 ดี 

 



 

205 

หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การเชื่อมโยง 
4.1 ความสะดวกในการใช 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 

ดี 

4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 55 4.23 ดี 

4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการเชื่อมโยงเนื้อหา 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 54 4.15 ดี 

4.4 การเชื่อมโยงภายในเว็บไซท 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 

 18 16 17 16 16 16 18 16 16 18 17 17 17 218 4.19 ดี 

แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
53 

 
4.07 

 
ดี 

5.2 วิธกีารโตตอบ แบบฝกหัด 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 54 4.07 ดี 

5.3 การรายงานผล 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 49 3.76 ดี 

รวม 12 12 11 13 12 11 12 13 11 12 12 12 12 156 3.96 ดี 

 
 
 
 



 

206 

หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การออกแบบปฏิสมัพันธ 
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  สะดวก  
โตตอบกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 
 

 
4 

 
4 

 
4 
 

 
4 

 
4 
 

 
4 

 
5 

 
4 
 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 

ดี 

6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)  
ชัดเจน  ถูกตองตามหลังเกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยัง
จุดตาง ๆ ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การพิมพ  การ
ใชเมาส  เหมาะสม  มีการควบคุมทิศทาง  ความเขาเร็วของ
บทเรียน 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 54 4.15 ดี 

6.3 การรายงานผลยอนกลับ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 

รวม 14 13 12 13 12 12 12 12 12 12 13 12 13 162  4.15 ดี 

 
 
 
 
 
 
 



 

207 

แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนกิสวิชา อต.501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที3่ ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต 
 

หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

เนื้อหาและการดําเนินการเรื่อง 
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
54 

 
4.15 

 

ดี 

1.2 ความเหมาะสมในการนาํเขาสูบทเรียน 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 
1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตามขั้นตอน 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 53 4.07 ดี 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 54 4.15 ดี 
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 
1.7 เนื้อหามีความสัมพนัธตอเนี่อง 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 
1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวยเหมาะสม 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

รวม 34 33 33 33 32 32 32 33 32 32 33 34 32 425 4.08 ดี 

 
 
 



 

208 

หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
54 

 
4.15 

 
ดี 

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 54 4.15 ดี 
2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 
2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 53 4.07 ดี 
2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความเหมาะสม 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 54 4.15 ดี 

รวม 25 24 26 24 25 25 24 25 24 25 26 25 24 322 4.12 ดี 

การจัดวางรูปแบบของเวบ็ไซท 
3.1 การดึงดูดความสนใจ 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
54 

 
4.15 

 

ดี 

3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม   4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 55 4.23 ดี 

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน  4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 
3.4.การจัดวางเมนูตางๆ 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 55 4.23 ดี 
3.5 การใชสีประกอบ 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 55 4.23 ดี 

รวม 22 21 21 20 21 22 21 20 21 21 22 21 20 273 4.20 ดี 

 



 

209 

หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การเชื่อมโยง 
4.1 ความสะดวกในการใช 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 

ดี 

4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 55 4.23 ดี 
4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการเชื่อมโยงเนื้อหา 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 54 4.15 ดี 
4.4 การเชื่อมโยงภายในเว็บไซท 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 

รวม 18 16 17 16 16 16 18 16 16 18 17 17 17 218 4.19 ดี 
แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
53 

 
4.07 

 
ดี 

5.2 วิธกีารโตตอบ แบบฝกหัด 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 54 4.07 ดี 
5.3 การรายงานผล 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 49 3.76 ดี 

รวม 12 12 11 13 12 11 12 13 11 12 12 12 12 156 3.96 ดี 

 
 
 
 
 
 



 

210 

หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การออกแบบปฏิสมัพันธ 
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  สะดวก  โตตอบ
กับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 
 

 
4 

 
4 

 
4 
 

 
4 

 
4 
 

 
4 

 
5 

 
4 
 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 

ดี 

6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)  
ชัดเจน  ถูกตองตามหลังเกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยัง
จุดตาง ๆ ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การพิมพ  การใช
เมาส  เหมาะสม  มกีารควบคุมทิศทาง  ความเขาเร็วของ
บทเรียน 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 54 4.15 ดี 

6.3 การรายงานผลยอนกลับ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 

รวม 14 13 12 13 12 12 12 12 12 12 13 12 13 162  4.15 ดี 
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนกิส  วิชา อต.501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีครนิทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 4 การจัดระบบงบประมาณและงบการเงิน 
 

หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

เนื้อหาและการดําเนินการเรื่อง 
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
52 

 
4.00 

 

ดี 

1.2 ความเหมาะสมในการนาํเขาสูบทเรียน 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 
1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตามขั้นตอน 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 53 4.07 ดี 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 53 4.07 ดี 
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 
1.7 เนื้อหามีความสัมพนัธตอเนี่อง 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 
1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวยเหมาะสม 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

รวม 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 32 418 4.02 ดี 
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หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
54 

 
4.15 

 
ดี 

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 55 4.23 ดี 
2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 
2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 
2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความเหมาะสม 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 54 4.15 ดี 

รวม 24 24 26 25 24 25 24 24 24 25 26 24 24 319 4.08 ดี 

การจัดวางรูปแบบของเวบ็ไซท 
3.1 การดึงดูดความสนใจ 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
53 

 
4.07 

 

ดี 

3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม   4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 56 4.30 ดี 

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 
3.4.การจัดวางเมนูตางๆ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 
3.5 การใชสีประกอบ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

รวม 22 21 20 20 20 20 20 20 21 20 21 21 21 267 4.11 ดี 
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หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การเชื่อมโยง 
4.1 ความสะดวกในการใช 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 

ดี 

4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 55 4.23 ดี 
4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการเชื่อมโยงเนื้อหา 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 54 4.15 ดี 
4.4 การเชื่อมโยงภายในเว็บไซท 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 

รวม 18 16 17 16 16 16 18 16 16 18 17 17 17 218 4.19 ดี 

แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
53 

 
4.07 

 
ดี 

5.2 วิธกีารโตตอบ แบบฝกหัด 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 54 4.07 ดี 
5.3 การรายงานผล 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 49 3.76 ดี 

รวม 12 12 11 13 12 11 12 13 11 12 12 12 12 156 3.96 ดี 
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หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การออกแบบปฏิสมัพันธ 
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  สะดวก  โตตอบ
กับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 
 

 
4 

 
4 

 
4 
 

 
4 

 
4 
 

 
4 

 
5 

 
4 
 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 

ดี 

6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)  
ชัดเจน  ถูกตองตามหลังเกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยัง
จุดตาง ๆ ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การพิมพ  การใช
เมาส  เหมาะสม  มกีารควบคุมทิศทาง  ความเขาเร็วของ
บทเรียน 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 54 
 

4.15 ดี 

6.3 การรายงานผลยอนกลับ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 

รวม 14 13 12 13 12 12 12 12 12 12 13 12 13 162 4.17 ดี 
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนกิส  วิชา อต.501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 5 การจัดการดานการตลาด 
 

หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

เนื้อหาและการดําเนินการเรื่อง 
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
54 

 
4.15 

 

ดี 

1.2 ความเหมาะสมในการนาํเขาสูบทเรียน 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 

1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตามขั้นตอน 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 54 4.15 ดี 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 
1.7 เนื้อหามีความสัมพนัธตอเนี่อง 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 54 4.15 ดี 
1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวยเหมาะสม 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 

รวม 32 34 34 34 32 32 32 36 32 32 33 32 32 427 4.10 ดี 
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หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 
ดี 

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 
2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 
2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 54 4.15 ดี 
2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความเหมาะสม 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 55 4.23 ดี 

รวม 24 25 27 25 25 26 24 24 24 26 26 24 24 324 4.15 ดี 

การจัดวางรูปแบบของเวบ็ไซท 
3.1 การดึงดูดความสนใจ 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
54 

 
4.15 

 

ดี 

3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม   4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 56 4.30 ดี 

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน  4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 
3.4.การจัดวางเมนูตางๆ 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 54 4.15 ดี 
3.5 การใชสีประกอบ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

รวม 21 20 20 20 20 22 20 21 22 21 20 21 21 269 4.13 ดี 
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หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การเชื่อมโยง 
4.1 ความสะดวกในการใช 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 

ดี 

4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 55 4.23 ดี 

4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการเชื่อมโยงเนื้อหา 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 54 4.15 ดี 
4.4 การเชื่อมโยงภายในเว็บไซท 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 

 18 16 17 16 16 16 18 16 16 18 17 17 17 218 4.19 ดี 

แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
53 

 
4.07 

 
ดี 

5.2 วิธกีารโตตอบ แบบฝกหัด 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 54 4.07 ดี 
5.3 การรายงานผล 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 49 3.76 ดี 

รวม 12 12 11 13 12 11 12 13 11 12 12 12 12 156 3.96 ดี 
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หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การออกแบบปฏิสมัพันธ 
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  สะดวก  โตตอบ
กับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 
 

 
4 

 
4 

 
4 
 

 
4 

 
4 
 

 
4 

 
5 

 
4 
 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 

ดี 

6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)  
ชัดเจน  ถูกตองตามหลังเกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยัง
จุดตาง ๆ ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การพิมพ  การใช
เมาส  เหมาะสม  มกีารควบคุมทิศทาง  ความเขาเร็วของ
บทเรียน 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 54 4.15 ดี 

6.3 การรายงานผลยอนกลับ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 

รวม 14 13 12 13 12 12 12 12 12 12 13 12 13 162  4.15 ดี 
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนกิส  วิชา อต.501 การจัดการอุตสาหกรรม 
ตามหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

หนวยการเรยีนรูที่ 6 พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม 
 

หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

เนื้อหาและการดําเนินการเรื่อง 
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
54 

 
4.15 

 

ดี 

1.2 ความเหมาะสมในการนาํเขาสูบทเรียน 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 54 4.15 ดี 
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 54 4.15 ดี 
1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตามขั้นตอน 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 54 4.15 ดี 
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 
1.7 เนื้อหามีความสัมพนัธตอเนี่อง 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 54 4.15 ดี 
1.8 ความยาวของการนาํเสนอแตละหนวยเหมาะสม 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 

รวม 32 32 34 34 33 34 33 34 34 32 32 32 32 428 4.11 ดี 
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หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

สวนประกอบดาน MULTIMEDIA  
2.1 ความชัดเจนของภาพ 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 
ดี 

2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 
2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 
2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 54 4.15 ดี 
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 
2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความเหมาะสม 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 54 4.15 ดี 

รวม 25 25 26 24 25 24 27 24 25 24 26 24 24 323 4.13 ดี 

การจัดวางรูปแบบของเวบ็ไซท 
3.1 การดึงดูดความสนใจ 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 

ดี 

3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม   4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 54 4.15 ดี 

3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.00 ดี 
3.4.การจัดวางเมนูตางๆ 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 55 4.23 ดี 
3.5 การใชสีประกอบ 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 55 4.23 ดี 

รวม 21 21 22 20 20 21 22 20 21 20 22 20 21 271 4.17 ดี 

 



 

221 

 
 

หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การเชื่อมโยง 
4.1 ความสะดวกในการใช 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 

ดี 

4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 55 4.23 ดี 
4.3 ความเหมาะสมการใชปุมในการเชื่อมโยงเนื้อหา 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 54 4.15 ดี 
4.4 การเชื่อมโยงภายในเว็บไซท 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 54 4.15 ดี 

 18 16 17 16 16 16 18 16 16 18 17 17 17 218 4.19 ดี 

แบบฝกหัด 
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
53 

 
4.07 

 
ดี 

5.2 วิธกีารโตตอบ แบบฝกหัด 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 54 4.07 ดี 
5.3 การรายงานผล 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 49 3.76 ดี 

รวม 12 12 11 13 12 11 12 13 11 12 12 12 12 156 3.96 ดี 
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หัวขอประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รว
ม 

คา
เฉ
ลี่ย

 

กา
รแ
ปร
ผล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

การออกแบบปฏิสมัพันธ 
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  สะดวก  โตตอบ
กับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 
 

 
4 

 
4 

 
4 
 

 
4 

 
4 
 

 
4 

 
5 

 
4 
 

 
4 

 
55 

 
4.23 

 

ดี 

6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)  
ชัดเจน  ถูกตองตามหลังเกณฑ  และสามารถยอนกลับไปยัง
จุดตาง ๆ ไดงาย  รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การพิมพ  การใช
เมาส  เหมาะสม  มกีารควบคุมทิศทาง  ความเขาเร็วของ
บทเรียน 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 54 4.15 ดี 

6.3 การรายงานผลยอนกลับ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4.07 ดี 

รวม 14 13 12 13 12 12 12 12 12 12 13 12 13 162  4.15 ดี 
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 หนวยการเรียนรูที่1  
หนาที่การบริหาร 

 
วัตถุประสงครายวิชา 
1.มีความรูความเขาใจในการจัดองคการ(Organizing) 
2.มีความรูความเขาใจในการจัดคนเขาทํางาน(Staffing) 
3.มีความรูความเขาใจในการนํา(Leading) 
4.มีความรูความเขาใจในการควบคุม(Controlling) 

 
การวางแผน 
 
ความหมายของการวางแผน 
 นักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของการวางแผนไวมากมาย   
 กริฟฟน (Griffin 1993 : 8) ไดใหความหมายวา  การวางแผนคือการกําหนดเปาหมายของ
องคการแลวตัดสินใจใชวิธีที่ดีทีสุดมาปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายนั้น 
 พลังเกตต (Plunkett  1994 : 14) ไดใหความหมายวา  การวางแผน หมายถึง การกําหนด
วัตถุประสงคขององคการหรือของคณะทํางานและพัฒนาแผนกลยุทธทั้งหมด  เพื่อทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาว 
 ฮวด (Huat 1994 : 2222) มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร  ไดใหความหมายวา  การวางแผนเปน
หนาที่แรกของกระบวนการจัดการ คือกอนที่เราจะจัดต้ังองคการเราตองมีแผนกอน การวางแผนจึงเนนหนาที่
ที่ผูจัดการทุกคนตองทําโดยเฉพาะผูที่อยูในตําแหนงระดับสูง 
 ธงชัย สันติวงษ (2537 : 36) ไดใหความหมายของการวางแผนวา การวางแผนคือการกําหนด
วิธีการกระทํา (แผนงาน) ไวลวงหนา  เพื่อผลสําเร็จที่ตองการ 
 พะยอม  วงศสารศรี  (2538  :  65)  กลาววา  การวางแผน  คือความพยายามที่เปนระบบเพื่อ
ตัดสินใจเลือกแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพื่อการจัดองคการบรรลุผลที่ปรารถนา 
 เซอรเมอรฮอรน  (Schermerhorn  1999  :  144)  กลาววา  การวางแผนธุรกิจเปนการอธิบาย
ทิศทางสําหรับธุรกิจใหมและความตองการดานการเงินที่ใชในแผนนั้น  เพราะแผนธุรกิจจะเปนกรอบในการ
กําหนดรายละเอียด  ทิศทางของธุรกิจ  ระบบการเงินที่จําเปนในการบริหาร 
 จากความหมายดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวานักวิชาการไดกําหนดลักษณะของการ 
วางแผนไวในแนวเดียวกันคือ  เปนเร่ืองของอนาคตที่คนหาทางเลือกเพื่อกําหนดแนวทางในการใช
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ทรัพยากรการบริหาร  ซึ่งไดแก  คน  เงิน  วัสดุ  และการจัดการ  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเกิด
ประโยชนสูงสุด 
 

จะทําอะไร  (What) 
 -  งานที่ตองทํา 
ทําทําไม  (Why) 
              -  ทราบจุดมุงหมาย 
ทําเมื่อไหร  (When) 
              -  กําหนดเวลาเร่ิม-
ส้ินสุด 
ทําอยางไร  (How) 
              -  วิธีการที่จะทํา 
ใครเปนผูทํา  (Who) 
               -  ผูรับผิดชอบ 
ทํารวมกับใคร  (Whom) 
             -  ทราบผูรวมงาน 

 
แสดงกรอบความคิดการวางแผน 
 
ความสําคัญของการวางแผน 
 การวางแผนเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้นําทางใหกาวเดินตอไปอยางมีทิศทางและม่ันคงการ
วางแผนจะชวยใหผูบริหารหรือเจาของกิจการสามารถทํางานทันกับเวลาและโอกาสตาง ๆ ที่เกิดข้ึน  การ
วางแผนจึงมีความสําคัญตอองคการดังนี้  คือ 
 1. การวางแผนชวยใหสามารถระบุเปาหมาย ผลสําเร็จหรือผลงานที่ตองการออกมาไดอยาง
ชัดเจน เพราะการวางแผนมีการกําหนดเวลาการทํางานตามแผน 
 2. การวางแผนชวยในการกําหนดและระบุหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองทําโดยแบงแยกใหเห็น
ชัดเจนวาใครตองทําอะไร  ทําอยางไร  ทําเมื่อไร  หลีกเล่ียงปญหาการทํางานซํ้าซอน  การเกี่ยงงานได 
 3. การวางแผนทําใหทราบนโยบายที่ชัดเจน  สามารถประสานการทํางานของบุคลากรฝายตาง 
ๆ ไดงายข้ึน 

การวางแผน 

กําหนดกิจกรรมใน
อนาคต 

ใหบรรลุวัตถุประสงค 

ตัดสินใจ 

 เลือกวา 
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 4. การวางแผนชวยใหการคาดคะเนปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได  จึงสามารถปองกัน  แกไข
ปญหาไดทันทวงที  โดยมีการเตรียมความพรอมที่จะรับปญหาและแกไขปญหา  และยังชวยใหงานสําเร็จ
ไดตาม กําหนดเวลา 
 5. การวางแผนทําใหภาระการควบคุมของผูบริหารมีความคลองตัวและเหมาะสม  โดยใช
แผนงานตาง ๆ ที่มีเปาหมายและหลักการเปนเคร่ืองกํากับ 
 6. ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหม ๆ เขามาในองคการทั้งนี้  เพราะปรัชญาการวางแผนยึดถือ
และยอมรับการเปล่ียนแปลง 
 การวางแผนจะมีความสําคัญยิ่งตอกาจัดขององคการ  แตผูวางแผนตองไมลืมถึงความจริง
ประการหนึ่งวา  ไมมีการวางแผนใดท่ีดีที่สุด  สําหรับความตองการทางการบริหารไดทุกอยาง  แตควร
เลือกใชให   เหมาะสมกับสถานการณที่แตกตางกัน  โดยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ลักษณะของแผนท่ีดี 
 แผนที่ดีซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. มีความเปนไปได  แผนที่ดีควรมีความเปนไปไดสูง  โดยเฉพาะควรเปนแผนที่ผานการศึกษา
ความเปนมาเปนไป  (Feasibility)  มาแลว  พบวาสภาพแวดบอมตาง ๆ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ  
การเมือง  สังคม  วัฒนธรรม  เทคโนโลยี  “เอ้ือ”  มากกวา  “จํากัด”  หรือขัดขวางมิใหแผนนั้นเปนไปได 
 2. ปฏิบัติได  คือแผนนั้นจะตองปฏิบัติได  เปนการพิจารณาแผนแคบลงมาโดยพิจารณาที่
ภารกิจและกิจกรรมที่ระบุไวในแผนกับสมรรถภาพขององคการที่นําแผนไปใช  บางคร้ังแมจะเปนแผนที่
เปนไปไดดานส่ิงแวดลอม  แตหากระบุภารกิจและกิจกรรมที่ยากและมากกเกินไปกวาเทคโนโลยีและ
สมรรถภาพขององคการจะปฏิบัติใหสําเร็จไดทันเวลาจะถือวาแผนนั้นปฏิบัติไมไดมีโอกาสประสบความ
ลมเหลวสูง 
 3. ส่ือความไดชัดเจน  แผนขององคการหรือหนวยงานจะเขียนออกมาเปนลายลักษณอักษร
เพื่อส่ือความหมายใหบุคคลในหนวยงานโดยเฉพาะผูปฏิบัติไดเขาใจ  และสามารถทําหนาที่ไดอยาง
เหมาะสม  เกิดประสิทธิภาพ 
 4. ความยืดหยุนเปนสภาพที่แผนนั้นเอ้ือในการที่จะใหมีการปรับวัตถุประสงค  และยุทธวิธีให
เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมทั้งทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  นัก
วางแผนจึงจําเปนตองจัดวางสมมติฐาน (Assumption) และทางเลือกไวลวงหนาหลาย ๆ ทางเพื่อรับกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลง 
 5. เกิดผลในการปฏิบัติเปนลักษณะเดนยิ่งของแผน  เพราะเปนจุดสุดยอดปรารภนาของแผน
ทุกแผน การพิจารณาลักษณะตาง ๆ ของแผนมักจะตองใช “ผล” ของแผนเปนเกณฑดวยเสมอกลาวคือ 
จะตองเปนแผนที่ใหผลตามเปาหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งยังจะตองพิจารณาผลกระทบดวย 
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โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมพบวามักจะไดผลดี แตอาจเกิดผลกระทบเสียหายไปยัง
ส่ิงแวดลอมเปนตนวาสรางมลภาวะตาง ๆ ไดทั้งทางตรงและทางออม 
 6. ประหยัด  การวางแผนมีความตองการใหภารกิจ  กิจกรรมที่ทําข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพ  หรือ
บังเกิดผลอยางประหยัดเวลาและคุมคาใชจาย 
 7. ความเปนพิธีการ  การจัดทําแผนนั้นจําเปนตองผานข้ันตอนตาง ๆ เชน  การเตรียมการ
ศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหา สรางแผนการนําแผนไปปฏิบัติ และการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล 
 8. ความครอบคลุม แผนที่ดีควรมีความครอบคลุมทุก ๆ ดานคือ  มีลักษณะเปนบูรณาการหรือ
รวมเอาความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ  เขาไวดวยกัน 
 9. ความสอดคลอง แผนที่จัดทําข้ึนควรอยูในกรอบของวัตถุประสงค และนโยบายขององคการ 
 10. ความปกปด   ในดานธุรกิจแผนควรเปดเผยใหทราบเฉพาะผูที่ เกี่ยวของเทานั้น 
มิฉะนั้นจะแพรงพรายไปสู คูแขงขัน  อาจเกิดผลเสียตอธุรกิจนั้น  แตในภาครัฐควรจะเปนแผนที่ 
เปดเผย  ตามแกกรณี 
 
หนาที่ในการวางแผน 
 โดยหลักการของการบริหาร   ผูมีหนาที่ ในการวางแผน  คือ  ผูบ ริหารทุกระดับของ 
องคการทั้งนี้ข้ึนอยูกับแผนนั้นจะใชในระดับใดขององคการ  บางแผนงานตองใชเจาหนาที่หลายระดับ  แต
บางแผนงานผูบริหารระดับสูงจะวางแผนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนทํา  โดยทั่วไปแลวผูมีหนาที่และ
รับผิดชอบในการวางแผน  มีดังนี้ 
 1. ผูบริหารระดับสูงเปนผูวางแผนเองทั้งหมด 
 2. ผูบริหารระดับสูงเปนผูวางแผนแมบท  แลวมอบใหผูบริหารระดับรองลงไป  กําหนดแผน
ยอยและกิจกรรมตาง ๆ  
 3. จัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการเพื่อวางแผนโดยเฉพาะ 
 4. หนวยงานยอยเปนผูวางแผนแลวสงข้ึนไปยังหนวยเหนือรวบรวมและปรับแผน 
 5. ผูบริหารวางแผนตามขอเสนอแนะของพนักงาน 
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กระบวนการวางแผน 
 กระบวนการวางแผน  หมายถึง  ข้ันตอนตางๆ ในการวางแผนต้ังแตเร่ิมตนจนเสร็จส้ินวาจะตอง
ทําอะไรบาง  โดยทั่วไปแลวจะแบงออกเปน  5  ข้ันตอน  ดังนี้ 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงกระบวนการวางแผน 
 1. เตรียมการวางแผน  ซึ่งจะตองดําเนินการในเร่ืองตอไปนี้ 
  1.1 จัดต้ังหนวยงานหรือกลุมบุคคลข้ึนเพื่อรับผิดชอบในการวางแผน 
  1.2 กําหนดวิธีการวางแผนมีข้ึนตอนอยางไร  จะตองทําอะไรบาง 
  1.3 รวบรวมขอมูลตาง  ๆ  เชน   ทรัพยากรการบริหาร   ปญหาที่ เกิดข้ึนทั้งภายใน 
องคการและปญหาภายนอกองคการที่มีผลกระทบตอการวางแผน  สถิติตางๆ  
 2. การวิเคราะหขอมูลและปญหา  เปนการวิเคราะหงานตาง ๆ ที่ไดปฏิบัติมาแลววามีปญหา
อะไร  จะตองปรับปรุงหรือแกไขอยางไร  องคการตองการใหเกิดส่ิงใหม ๆ อะไรบาง  และมีเปาหมายหลัก
อยางไร 
 3. กําหนดแผนงาน  นั่นก็คือ  การเขียนเปนแผนปฏิบัติการซึ่งประกอบดวย  แผนงาน  
(Program) โครงการ (Project) และกิจกรรม (Activity)   
 
 
 

1)  เตรียมการ 

หนวยงาน 

บุคคล 

วิธีการ 
ขอมูล 

5)  ประเมินผล 

ปรับปรุงแผน 

จุดออน 

จุดแข็ง 
อุปสรรค 

โอกาส 

2)  วิเคราะหขอมูล 3)  กําหนดแผน 4)  ปฏิบัติตามแผน 

แผนงาน 

โครงงาน 

กิจกรรม  

  

ทรัพยากร 
เวลา 

จัดระบบงาน 

ควบคุม 
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แสดงสวนประกอบของแผน 
 
  3.1 แผนงาน  (Program)  หมายถึง  แผนซ่ึงกําหนดข้ึนมาเพื่อใชสําหรับเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานใหกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบรรลุตามวัตถุประสงค  เชน  แผนงานการตลาด  แผนพัฒนา
บุคลากร  เปนตน  ขอควรระวังก็คือ  การกําหนดแผนงานนั้นจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในแผนงาน
หนึ่ง ๆ อาจจะมีโครงการเดียวหรือหลายโครงการ  เชน  แผนพัฒนาชนบทอาจจะมีโครงการปฏิรูปที่ดิน 
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา  โครงการสาธารณสุขมูลฐาน  เปนตน 
  3.2 โครงการ (Project) หมายถึง แผนซ่ึงกําหนดรายละเอียดข้ึนตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของแผนงานที่กําหนดไว ในโครงการหนึ่ง ๆ จะระบุรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ ไววา
มีอะไรบาง  และจะตองปฏิบัติอยางไร เมื่อไร ใครรับผิดชอบ งบประมาณที่จะตองใชเทาไรซ่ึงจะกลาวโดย
ละเอียดในเร่ืองของการเขียนโครงการ 
  3.3 กิจกรรม  (Activity)  ในแตละ โครงการจะตองมี กิ จกรรมที่ ต อ งกระทํ าหนึ่ ง 
กิจกรรมหรือหลายๆ กิจกรรมก็ได  กิจกรมก็คือรายละเอียดของงานที่จะตองทําตามโครงการเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามที่ตองการ 

วัตถุประสงค / เปาหมาย 
ขององคการ

แผนงาน  1 

โครงการ 

 กิจกรรม  1 กิจกรรม 

โครงการ 

แผนงาน  3 

 กิจกรรม  2 

 กิจกรรม  3 

แผนงาน  3 

โครงการ 

กิจกรรม 
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 4. การปฏิบัติตามแผน (Implementation) เปนการนําเอาแผนออกไปปฏิบัติ ตามความเปนจริง 
แลวหากเปนแผนใหญอาจมีแผนยอย ๆ หลายแผนมารวมกันเพื่อชวยประสานใหแผนใหญประสบผลสําเร็จ
ได  ในการปฏิบัติตามแผนนั้นจําเปนตองชี้แนะการดําเนินการ  กําหนดชวงเวลา  กําหนดทรัพยากรที่ใช  
แบงหนาที่ความรับผิดชอบใหพนักงานปฏิบัติ  มีข้ันตอนการประสานแผนระหวางหนวยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวของเพื่อใหงานสัมพันธและเกิดการตอเนื่อง  กําหนดใหมีข้ันตอนการควบคุมเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของแผนใหครอบคลุมงานทุกอางไวในแผนผังเดียวกัน 
 5. การประเมินผล (Evaluation) เมื่อไดมีการปฏิบัติตามแผนไปไดสักระยะหนึ่งโดยปกติจะ
ตรวจสอบประเมินผลงานในระยะคร่ึงเวลาของแผนและเวลาส้ินสุดการปฏิบัติตามแผน  เพื่อศึกษาผลที่
กระทํากับแผนที่วางไววาตรงกับจุดประสงค  เปาหมาย  และมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม  เพื่อเปนขอสรุป
รวมในกรตัดสินใจวาจะลมเลิกหรือใหมีการวางแผนดําเนินการตอไป 
 
ประโยชนของการวางแผน 
 การวางแผนมีประโยชนสําหรับการบริหารงานในองคการ  ดังนี้ 
 1. ลดความไมแนนอน  การวางแผนที่ดีจะชวยลดความลังเล  และความไมแนนอนในองคการ 
เพราะการวางแผนเปนการเตรียมการในเร่ืองของอนาคตที่เปดโอกาสใหผูบริหารไดคาดคะเนเหตุการณที่
อาจจะเกิดข้ึนจนเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  เชน  ภาวะทางเศรษฐกิจ  เทคโนโลยีที่ลํ้าหนา  ความ
ตองการของประชาชนในสังคม  จะเปนตัวกําหนดเพื่อลดความไมแนนอนของแผน 
 2. เปนการระดมสรรพกําลังของบุคคลในองคการไดอยางเปนระบบกอใหเกิดประสิทธิภาพใน
การทํางาน  เพราะหนวยงานตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการวางแผน  ทําใหเขาใจรวมกันถึงนโยบาย  ทิศทางใน
การบริหารและวัตถุประสงคขององคการ  ขจัดปญหาขอขัดแยงในหนวยงาน  การมีสวนรวมในการวางแผน
ยังทําใหทุกคนมีความผูกพันอยูกับแผน  มีความรูสึกที่ดี  และภาคภูมิใจในการวางแผน 
 3. เปนเกณฑในการควบคุม  การวางแผนที่ดีชวยใหการควบคุมสามารถกระทําไดโดยอาศัย
การวัดผล  ประเมินผลการปฏิบัติจริง  มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว  และนําไปสูการปรับปรุง
แกไขในกรณีที่มีปญหา 
 4. เกิดความคิดสรางสรรค  การวางแผนเปนการระดมปญหาชวยขยายขอบเขตความคิดของ
ผูบริหารในเชิงสรางสรรค  และเกิดแนวความคิดใหม ๆ ชวยใหผูบริหารเกิดความคลองตัวในการแกไข
ปญหา  หรือยกระดับผลงานไดข้ึน  อันจะเกิดประโยชนตอองคการ 
 5. เกิดความรอบคอบ  การวางแผนเปนการคิดวิเคราะห  และตัดสินในเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
กอนลงมือปฏิบัติ  โดยนําส่ิงแวดลอมภายนอก  และองคประกอบภายในองคการมาพิจารณาเตรียม
ทางเลือกไวลวงหนา  แทนที่จะตระหนกตกใจในเหตุการณที่เกิดข้ึน  เชน  กรณีเกิดความตองการในสินคา
ลดลงอยางฉับพลัน  แผนที่ดีจะเตรียมทางออกไวลวงหนา 
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ขอจํากัดและขอระวังในการวางแผน 
 ถึงแมวาการวางแผนจะมีประโยชนมากมายเพียงไรก็ตาม  แตก็มีขอจํากัดและขอพึงระวังหลาย
ประการ  ดังนี้ 
 1. เกี่ยวกับอนาคต  เนื่องจากการวางแผนเปนการกระทําลวงหนาหรือตัดสินในลวงหนา  ซึ่ง
อาจจะมีความผิดพลาดได  แมวานักวางแผนจะไดวางขอสมมติที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของการพยากรณ  
(Forecast)  แลวก็ตามแตก็มีโอกาสผิดพลาดไดมาก 
 2. เกี่ยวกับแรงตาน  การวางแผนเปนการเปล่ียนแปลงวิธีการทํางานที่ลดอิทธิพลสวนบุคคล
ดังนั้นไมวาจะเปนหัวหนาหรือลูกนองหากรูสึกตนเองกําลังถูกลดอิทธิพลในองคการลงอาจไมพอใจและเกิด
แรงตานในการจัดทําแผน  อาจนําไปสูความลมเหลวของการใชแผนได 
 3. เกี่ยวกับขอมูล  เวลา  และความสามารถ  ในองคการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตองการ
แผนที่ดี  และแมนยํา  จึงทําใหตองใชขอมูล  เวลา  และความสามารถในการางแผนสูงมาก  ตองใช  
“เงินทุน”  เพื่อการวางแผนสูงจึงมักเปนไปไมงายักที่จะใหมีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  แตมักได
แผนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งที่อาจจะมดีพอ  เมื่อใชจึงอาจไมไดผลอยางที่หวัง  จึงเกิดความเชื่อในหมูคน
ไมนอยวา  การวางแผนไมมีประโยชนหรือไมชวยใหอะไรดีข้ึน  จึงละเลยการวางแผนหรือปลอยตาม
ยถากรรม   
 
ประเภทของการวางแผน 
 เนื่องจากการวางแผนถูกนําไปใชกับกิจกรรมหลายอยาง  แผนจึงแบงออกเปนหลายประเภท
ตามลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
 1. จําแนกตามระยะเวลาของแผน  แบงออกเปน  3  ประเภท  คือ 
  1.1 แผนระยะส้ัน  (Short Term Plan) คือ แผนที่ใชระยะเวลา 1–2 ป หรือไมเกิน 1 ป เปน
การกําหนดกิจกรรมชวงส้ัน ๆ เพื่อใหวัตถุประสงคในแผนระยะยาวประสบความสําเร็จ  ดังนั้น  ในการ
จัดทําแผนระยะส้ัน  จึงตองคํานึงถึงความสัมพันธและสอดคลองกับแผนระยะยาวดวย  ตัวอยางแผนระยะ
ส้ัน  เชน  แผนงบประมาณประจําปของสวนราชการตาง ๆ หรือ  แผนกําหนดตารางการผลิตของโรงงาน  
เปนตน 
  1.2 แผนระยะกลาง  (Medium Term Plan) คือ แผนท่ีใชระยะเวลามนการดําเนินการ
ระหวาง 3–5 ป เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เปนตน 
  1.3 แผนระยะยาว (Long Term Plan) คือ แผนที่กําหนดระยะเวลาดําเนินการต้ังแต  5  ป  
ข้ึนไป  เปนแผนที่กําหนดไวอยางกวาง ๆ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามสภาวะแวดลอมของระยะเวลาของ
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แผนและมีแนวโนมที่จะเปล่ียนแปลงมากกวาแผนระยะกลางและระยะส้ัน  แผนท่ีแบงตามระยะเวลานี้
สําหรับประเทศไทยใชอยูในระบบราชการมากกวาธุรกิจมากกวาธุรกิจเอกชน 
 2. จําแนกตามระดับการบริหาร  แบงออกเปน  2  ประเภทคือ  
  2.1 แผนกลยุทธ  (Strategic Plan) หรือแผนยุทธศาสตรเปนแผนที่ผูบริหารระดับสูง
รับผิดชอบ มีลักษณะเปนกรอบนโยบายกวาง ๆ ครอบคลุมแผนทั้งหมดของหนวยงาน  กําหนดระยะเวลา
ของแผนต้ังแต  5  ปข้ึนไป  ลักษณะของแผนนี้จะเกี่ยวของกับการกําหนดวัตถุประสงคหลักขององคการใช
ระยะเวลาในการดําเนินงานที่ยาวนานและครอบคลุมสาระสําคัญตางๆ ในระดับ มหภาค 
 แผนกลยุทธมีความสําคัญตอองคการเปนอยางมาก  ทั้งนี้เนื่องจากแผนกลยุทธจะชวยให
องคการสามารถเช่ือมโยงกับสภาพแวดลอมไดตลอดเวลา  และชวยใหองคการสามารถปรับปรุง
เปล่ียนแปลงกลยุทธขององคการไดอยางทันทวงที  การกําหนดแผนกลยุทธสามารถแบงออกเปน  3  ระดับ
คือ  
 1) กลยุทธหลัก  (Corporate Strategy)  กลยุทธหลักจะถูกกําหนดโดยผูบริหารระดับสูงของ
องคการ  เพื่อที่จะควบคุมผลประโยชนและการดําเนินงานขององคการ  เปนการตัดสินใจองคการจะเขาไป
แขงขันในดานใด  ประเภทไหน  มีเปาหมายอยางไร  และตองใชทรัพยากรอะไรบางกลยุทธหลักจะเปนกล
ยุทธโดยทั่วๆ ไป  เปนแนวทางที่จะบรรลุเปาหมายระยะยาวขององคการ  ซึ่งจะประกอบดวยกลยุทธ  3  
ประเภท  คือ 
  (1)  กลยุทธสรางความเจริญเติบโต  (Growth Strategy)  เมื่อผูบริหารเห็นวา
สภาพแวดลอมโดยทั่วไปเอ้ือประโยชนตอการดําเนินงานขององคการ  และการประกอบการเปนที่นาพอใจ  
ผูบริหารก็มักจะกําหนดกลยุทธการเจริญเติบโตเพื่อขยายกิจการโดยอาศัยกลยุทธยอย ๆ เชน  การขยาย
สวนแบงตลาด  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การซื้อกิจการของคูแขงขัน  รวมลงทุนกับคูแขงขัน  เปนตน 
  (2) กลยุทธอยูคงที่  (Stability Strategy)  เมื่อองคการไมตองการเจริญเติบโต  แตยังคง
ตองการจําหนายสินคาหรือบริการในตลาดไวอยางเดิม  เรียกวาผูบริหารใชกลยุทธการอยูคงที่  การใชกล
ยุทธนี้จะเกิดข้ึนเมื่อผูบริหารมองเห็นวา  การเปล่ียนแปลงจะทําใหเกิดความเส่ียง 
 2) กลยุทธระดับธุรกิจ  (Business Strategy)  เปนการกําหนดแผนงานในการดําเนินธุรกิจแต
ละอยางใหประสบความสําเร็จ  จะใชกลยุทธอะไร  เพื่อทําใหเกิดความไดเปรียบเชิงแขงขันเหนือคูแขงอ่ืน ๆ 
องคการธุรกิจมีความซับซอนมาก  ผูบริหารจะสรางหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ  (Strategic Business Units  : 
SBU)  โดยแตละหนวยจะตองพัฒนากลยุทธของตัวเอง 
 3) กลยุทธตามลักษณะของการปฏิบัติหนาที่  (Functional Strategy)  เปนกลยุทธสําหรับแต
ละฝายหรือแผนกขององคการที่มีหนาที่รับผิดชอบเฉพาะดาน 
  2.2 แผนปฏิบัติการ  (Operational Plan)  เปนแผนระยะส้ันที่ใชเวลาไมเกิน  1  ป  ตอง
กําหนดกิจกรรมตาง ๆ และนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลตามเปาหมายของแผนกลยุทธที่วางไว 



 
 

264

 3. จําแนกตามลักษณะหนาที่ดําเนินงานในองคการ  แบงออกเปน  2  ประเภท 
  3.1 แผนแมบท  (Master Plan)  คือแผนกลยุทธหรือแผนระยะยาว  มีลักษณะเปนแผนรวม
ของแผนตาง ๆ ทั้งหมดขององคการ  หรือเปนกรอบนโยบายกวาง ๆ ขององคการนั่นเองกําหนดระยะเวลา
ของแผนต้ังแต  5  ปข้ึนไป 
  3.2 แผนหนาที่ (Functional Plan) คือ แผนปฏิบัติการหรือแผนกิจกรรมของแตละฝายใน
องคการ  จัดทําข้ึนเพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จเปนไปตามแผนแมบทที่กําหนดไว  แผนหนาที่จะมีลักษณะ
ที่แคบกวาและมีระยะเวลาส้ันกวาแผนแมบท 
 4. จําแนกตามขอบขายของแผน จะชวยใหเห็นถึงลักษณะความกวางขวางและประโยชนของ
งานดานการวางแผนได  แผนตาง ๆ อาจแยกออกไดดังนี้ 
  4.1 วัตถุประสงคหรือเปาหมาย (Objective of Goals) 
  4.2 นโยบาย (Policy) 
  4.3 วิธีปฏิบัติงาน (Procedures) 
  4.4 วิธีทํา (Methods) 
  4.5 มาตรฐาน (Standard) 
  4.6 แผนงาน (Programs) 
  4.7 งบประมาณ (Budget) 
  4.8 กฎ (Rules) 
 
  4.1 วัตถุประสงคหรือเปาหมาย (Objective of Goals) การวางแผนทุกอยางจําเปนตองเร่ิม
ดวยการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ในการกําหนดวัตถุประสงคจะมีการกําหนดวัตถุประสงคหลัก
และวัตถุประสงครอง วัตถุประสงคหลักเปรียบเสมือนเปาหมายกวาง ๆ ขององคการ ที่จัดทําข้ึนเพื่อกําหนด
ทิศทางในการทํางานตาง ๆ ทั้งหมด   
  4.2 นโยบาย (Policy) เปนแนวทางปฏิบัติอยางกวาง ๆ ที่จะนําไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมาย  นโยบายจะช้ีวาฝายบริหารจะทําอยางไรและผูปฏิบัติจะยึดถืออยางไร ซึ่งจะทําใหงานดําเนินไป
ไดอยางราบร่ืน 
 นโยบายที่ดีจะตองอยูบนรากฐานของความเปนจริง  มีหลักการที่แนนอน  กะทัดรัดเขาใจงาย  
มีเหตุผลและครอบคลุมส่ิงที่ตองการ  นโยบายยังสามารถจําแนกไดหลายประเภทดังนี้ 
   1) จําแนกตามระดับการบริหารงาน  แบงออกไดดังนี้ 
    (1) นโยบายพื้นฐาน (Basic Policy) เปนนโยบายที่มีขอความกวาง ๆ กําหนดข้ึน
โดยคณะกรรมการอํานวยการ  หรือฝายบริหารระดับสูง 
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    (2) นโยบายทั่วไป (General Policy) เปนนโยบายที่บงบอกถึงลักษณะทั่ว ๆ ไป
แคบกวานโยบายพื้นฐาน ยังไมมีลักษณะเฉพาะเจาะจง กําหนดข้ึนโดยผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
ระดับกลาง 
    (3) นโยบายประจําแผนก (Departmental Policy) เปนนโยบายของแตละแผนก  มี
ลักษณะแคบเฉพาะอยาง  จะกําหนดข้ึนโดยหัวหนาแผนกและหัวหนาหนวยงาน 
   2) จําแนกตามหนาที่ขององคการ  แบงออกไดดังนี้ 
    (1) นโยบายการตลาด (Marketing Policies)   
    (2) นโยบายดานการผลิต  (Production Policies) 
    (3) นโยบายดานการเงิน  (Financial Policies) 
    (4) นโยบายดานทรัพยากรมนุษย  (Human Resources Policies) 
   3) จําแนกตามแหลงที่มา  แบงออกไดดังนี้ 
    (1) นโยบายภายนอก  (External Policies)  เปนนโยบายที่รวมถึงนโยบายตาง ๆ ที่
กําหนดข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับ  หรือจากแรงกดดันภายนอกองคการ 
    (2) นโยบายภายใน  (Internal Policies)  เปนนโยบายที่ผูบริหารระดับตาง ๆ 
กําหนดข้ึนเพื่อเปนหลักในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
    (3) นโยบายเฉพาะกิจ (Appealed Policies) ใชเฉพาะกรณีหรือกรณีเรงดวน  
เพราะนโยบายที่ใชอยูนั้นไมเพียงพอในการแกปญหา 
  4.3 วิธีปฏิบัติงาน (Procedures) เปนลักษณะของแผนอีกประเภทหนึ่งที่จะระบุใหเห็นถึง
ลําดับข้ึนตอนของการทํางานที่บุคคลหลาย ๆ ฝายที่เกี่ยวของอยูจะตองกระทําเพื่อใหบรรลุถึงส่ิงที่มุงหวัง
เอาไว 
  4.4 วิธีทํา (Methods) หมายถึง การปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงมีรายละเอียดมากกวา
วิธีปฏิบัติงาน 
   การกําหนดวิธีทําที่ดี  นอกจากจะเกิดประโยชนในแงของตนทุนการผลิตแลว  วิธีทําจะ
เปนเคร่ืองมือชวยใหการทํางานนั้น ๆ ทําไดโดยเร็วและไมติดขัดในคร้ังตอ ๆ ไป 
  4.5 มาตรฐาน (Standard) เปนแผนงานอีกประเภทหนึ่งที่ฝายบริหารใชเปนบรรทัดฐาน
หรือเกณฑในการอางอิง หรือใชเปรียบเทียบ 
   มาตรฐานของงานอาจจําแนกได 2 ประเภท  ดังนี้ 
   1) มาตรฐานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งยึดผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่
กําหนด 
   2) มาตรฐานของกระบวนการปฏิบัติงาน ยึดถือสภาพพื้นฐานของการปฏิบัติงานเปน
หลัก 
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  4.6 แผนงาน (Programs) เปนลักษณะแผนอยางหนึ่งที่รวมการใชทรัพยากรตาง ๆ และ
เรียงลําดับกิจกรรมที่จะตองทําตามกําหนดระยะเวลาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  องคประกอบของแผนงาน 
  4.7 งบประมาณ (Budget) ไดแก แผนซ่ึงประกอบดวยขอความซ่ึงคาดหมายผลที่คิดไว
ลวงหนา  และแสดงออกมาเปนตัวเลข หรือเรียกวา แผนงานที่เปนตัวเลข 
  4.8 กฎ (Rules) เปนขอความที่ประกาศไวถึงส่ิงที่ควรหรือไมควรปฏิบัติในองคการ 
   การจําแนกตามขอบขายของแผนดังกลาว  สามารถนําเอาแผนงานชนิดตาง ๆ มา
จําแนกประโยชนใหเกิดความสะดวกในการนํามาใชงานไดดังนี้ 
   1) แผนใชประจํา  หรือแผนงานที่จะมีการนํามาใชงานเปนการถาวรคาบเก่ียวกับ
ชวงเวลาที่ยาวนาน   
   2) แผนใชเฉพาะคร้ัง  หรือแผนงานที่มีการนํามาใชเพื่อจุดมุงหมายที่แนนอน  เฉพาะ
อยางตามกําหนดเวลาที่ระบุไว  จากนั้นก็จะมีการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงหรือยกเลิกการใช 
 
ปจจัยในการวางแผน 
 การวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลจากภายนอกองคการกับขอมูลภายในองคการ  เพื่อนํา
ขอมูลเหลานั้นมาพยากรณเหตุการณในอนาคตไดอยางเหมาะสม  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การพยากรณสภาวการณทางเศรษฐกิจ  วิธีวิเคราะหที่นิยมใชคือ  การพยากรณแนวโนมจา
อดีตเช่ือมโยงปจจุบัน  แลวคาดการณอนาคต 
 2. สภาพแวดลอมทางสังคม  เปนการพิจารณาถึงการกระจายของประชาการในปจจุบันและ
อนาคต  ศีลธรรมจรรยา  ความสนใจของบุคคลในสังคมหรือชุมุชนนั้น ๆ  
 3. การกํากับดูแลของรัฐ  ธุรกิจโดยทั่ว ๆ ไปยอมอยูในความควบคุมดูแลของรัฐ  จึงตองปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ดังนั้นจึงควรคํานึงถึงเร่ืองตาง ๆ ที่ทางการควบคุม 
 4. ความตองการในภาคอุตสาหกรรม  ควรพิจารณาความตองการในภาคอุตสาหกรรมนั้น ๆ 
เพื่อกําหนดความตองการของตลาดแลว 
 5. ทีทาของประชากร  พิจารณาถึงทีทาของประชากรตอการควบคุมราคาของทางการ 
 6. ขอมูลจากภายในธุรกิจ  ขอมูลภายในของแตละธุรกิจ  เชน  ตนทุนการผลิต  อัตรากําลังคน 
ฯลฯ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวางแผนเพื่อใหประสบผลสําเร็จ 
 ควรพิจารณาในเร่ืองตอไปนี้ 
 1. พยายามระบุจุดมุงหมายใหชัดเจน  เขาใจงาย  
 2. กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนเพื่อใหผูทํางานในองคการทราบชัดเกี่ยวกับส่ิงที่ตองการทํา 
 3. ตองมีการจัดทําทั้งแผนระยะยาว  ระยะกลางและระยะส้ัน 
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 4. พยายามใหทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 5. คนหาทางเลือกแผนงานที่ดีที่จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงค 
 6. หมั่นพิจารณาตรวจสอบปญหาท่ีจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามแผนและรับรูเพื่อเอามา
แกไข 
 7. รับรูขอจํากัด  ความไมแนนอนที่อาจเกิดข้ึน  รวมทั้งสรรหาทางเลือกที่อาจจะตองเปนแผน
ฉุกเฉิน 
 8. พยายามหลีกเล่ียงกิจกรรมรายละเอียดในแผน  โดยพิจารณานาระและกลไกที่สําคัญของ
แผนซ่ึงจะมีคุณคาในการกํากับในแผนบรรลุเปาหมายไดดีกวา 
 9. ตองมีการประสานแผนงานอยางระหวางหนวยงานและบุคคลที่จะชวยกันและปฏิบัติตาม
แผน 
 10. กําหนดมาตรการที่จะใชวัดและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนโดยใชเคร่ืองมือวัดที่เขาใจ
งาย  ชัดเจน 
 11. พยายามใหแผนงานมีการปรับตัวไดอยางรวดเร็ว  หากมีการเปล่ียนแปลงสถานการณและ
สภาวะแวดลอมตาง ๆ  
 
การจัดองคการ 
ความหมายของการจัดองคการ 
 นักวิชาการไดใหความหมายของการจัดองคการไว จะยกมาเปนตัวอยางบางคน คือ 
 พลังเกตต (Plunkett 1994 : 14) ใหความหมายวา การจัดองคการ คือ การสรางระเบียบการใช
ประโยชนทรัพยากร ดวยการมอบงานใหทําใหเกิดภาระงานที่ตองรวมมือกันทํา 
 ไครเนอร (Kreitner 1995 : 295) ใหความหมายวา การจัดองคการ คือ การทําโครงสรางข้ึนใน
ระบบรวมมือกันทํางานโดยมีสัมพันธภาพตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดวยการแสดงใหเห็นวา 
ใครทําอะไร แลวรายงานตอใคร ดังนั้น โครงสรางขององคการสามารถแปลงกลยุทธเขาไปสูการปฏิบัติการ
อยางไดผล โครงสรางขององคการมักจะเปนไปตามกลยุทธในองคการที่มีการจัดการงานที่ดี 
 มันด้ี (Mondy 1995 : 9) ใหความหมายวา การจัดองคการเปนกระบวนการที่อธิบาย
ความสัมพันธอยางเปนทางการของคน  ของทรัพยากรตาง  ๆ  ที่นํามาใชทํางานให สําเ ร็จตาม 
เปาหมาย องคการอยางเปนทางการตองมีลักษณะสัมพันธอยางเปนทางการใหเกิดปฏิสัมพันธของคนใน
องคการอยางเปนทางการดวย 
 เฮลรีเจล (Hellriegel 1992 : 246) ใหความหมายวา การจัดองคการเปนหนาที่ของการจัดการ
ในการสรางโครงสรางของความสัมพันธระหวางพนักงานดวยกัน ซึ่งจะทําใหพวกเขาทํางานไดตาม
แผนงานของฝายจัดการและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคตาง ๆ ขององคการ 
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 พะยอม วงศสารศรี (2538 : 103) ใหความหมายวา การจัดองคการ หมายถึง ความพยายามที่
ผู บ ริ ห า ร กํ า ห นด โ ค ร ง ส ร า ง ข อ ง อ ง ค ก า ร ที่ ส า ม า ร ถ เ อ้ื อ อํ า น ว ย ใ ห แ ผ นที่ จั ด ทํ า ข้ึ น ไ ป สู 
สัมฤทธิผลตามที่ปรารถนา 
 ธงชัย สันติวงษ (2537 : 63) ใหความหมายวา การจัดองคการ คือ การจัดระเบียบ 
กิจกรรมใหเปนกลุมกอนเขารูป  และการมอบหมายงานใหคนปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตาม 
วัตถุประสงคที่ต้ังไว 
 จากความหมาย การจัดองคการที่นักวิชาการกลาวถึง ไดกําหนดลักษณะของการจัด 
องคการในแนวทางเดียวกัน คือ การจัดโครงสรางงาน/ตําแหนง และโครงสรางอํานาจหนาที่โดยอาศัยสาย
การบังคับบัญชา จะแตกตางกันบางในรายละเอียด 
 
ความจําเปนของการจัดองคการ 
 การจัดองคการถือวาเปนหัวใจขององคการ สาเหตุที่ตองมีการจัดองคการนั้นเนื่องจากองคการ
มีภารกิจมาก ยิ่งเปนองคการขนาดใหญก็ยิ่งซับซอนมาก ยากที่บุคคลเพียงคนเดียวจะทําเองโดยลําพังได 
นอกจากนั้นองคการเปนที่รวมของคนจํานวนมาก จึงจําเปนตองนําภารกิจขององคการมาแบงกันทําตาม
ความรูความสามารถของบุคคลและตามความเหมาะสมของงาน เพื่อใหเกิดลักษณะสมดุลเพื่อที่จะให
ไดมาในส่ิงตอไปนี้ 
 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของงานที่ทํา  โดยมีการแบงงานออกเปน 
หมวดหมูตาม ชนิดและลักษณะของงาน ทําใหงานท้ังหลายสามารถดําเนินไปไดอยางสอดคลองและ
กลมกลืนกัน ผลงานที่ไดออกมาก็จะมีประสิทธิภาพ มีคํากลาววา ถามีการจัดองคการที่ดีแลว คนงานที่
รวมตัวกันเปนกลุมจะสามารถทํางานไดดีกวาและมีประสิทธิภาพมากกวา การนําเอาผลงานของคนงานแต
ละคนที่ตางคนตางทํามารวมกัน 
 2. เพื่อแสดงใหเห็นถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบของคนงานแตละคนไดอยาง 
ชัดเจน คนงานทั้งหลายจะสามารถทํางานไดดีและมีประสิทธิภาพมากกวาปกติ ถาเขาเหลานั้นรูวาตัวเองมี
หน าที่ ต อ งทํ าอะ ไ รบ า ง  ง าน ท่ีต อ ง รับผิ ดชอบมี มากน อยแค ไหน  ต อ งทํ า ง านนั้ น ให เ ส ร็ จ 
เมื่อไร ทําอยางไร และใครคือผูบังคับบัญชา 
 3. เพื่อใหมี ระบบการติดตอ ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  ระบบการติดตอ ส่ือสารที่ เปน 
ทางการนั้นจะเปนไปตามสายการบังคับบัญชา ซึ่งสามารถบอกใหคนงานแตละคนไดรูวา เขาจะ 
ไดรับมอบหมายงานจากใคร และจะตองรายงานไปถึงใคร 
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หลักการจัดองคการ 
 หลักการจัดองคการนั้นจะตองประกอบดวยหลักการพื้นฐาน 5 ประการ คือ การกําหนด
วัตถุประสงค ความชํานาญเฉพาะ การกําหนดความสัมพันธภายในองคการ การกําหนดอํานาจหนาที่และ
กําหนดความรับผิดชอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. วัตถุประสงค (Objective) องคการที่จัดต้ังข้ึน จําเปนจะตองมีวัตถุประสงคอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง วัตถุประสงคที่ดีตองมีลักษณะสอดคลองประสานกันเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเปน
กลุม วัตถุประสงคจะตองชัดเจน เขาใจงายและมีลักษณะโนมนาวหรือจูงใจใหผูรวมงานเห็นความสําคัญและ
เต็มใจที่จะรวมงานตามวัตถุประสงค 
 2. ความชํานาญเฉพาะ (Specialization) มีสวนสําคัญ 2 ประการ คือ หนาที่งานกับการแบง
งานกันทํา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 หนาที่งาน (Function) คือ ส่ิงที่แสดงใหเห็นความแตกตางของงานแตละอยางแตละ
สวน การกําหนดหนาที่งานนั้นจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค หนาที่งานนั้น นอกจากจะแยกงานออกไป
เปนแตละอยางแตละสวนแลว ยังชวยใหทราบวาหนวยงานใดเปนหนวยงานหลัก หนวยงานใดเปน
หนวยงานรอง และหนวยงานใดเปนหนวยงานชวยเหลือ โดยทั่วไปสามารถแยกลักษณะหนาที่งานเปน 2 
ลักษณะ คือ 
   2.1.1 หนาที่ในการจัดการ (Management Function) เปนหนาที่งานของฝายบริหาร
ระดับตาง ๆ ในองคการ เชน การกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดองคการ การอํานวยการ การควบคุม 
และการประเมินผลงาน เปนตน 
   2.1.2 หนาที่งานฝายปฏิบัติการ (Operative Function) เปนหนาที่งานของฝายปฏิบัติ 
เชน การจัดหา การบํารุงรักษา การทดแทนและการพัฒนา เปนตน 
  2.2 การแบงงานกันทํา (Division of Work) คือ การแยกหรือรวมงานที่มีลักษณะเหมือนกัน
เขาไวดวยกัน และมอบใหบุคคลฝายตาง ๆ แยกกันไปตามความถนัด ซึ่งจําทําใหงานของสวนรวมเสร็จ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
 3. การกําหนดความสัมพันธภายในองคการ มีสวนสําคัญอยู 3 ประการ คือ สายการบังคับ
บัญชา เอกภาพในการบังคับบัญชา และชวงของการควบคุม 
  3.1 สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) หมายถึง สายของความสัมพันธโดยตรง
ตามลําดับข้ันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตลอดทั้งองคการ โดยระบุไวชัดเจนวาใครมี
หนาที่ตองรับผิดชอบตอใครหรือใครข้ึนตรงกับใคร ซึ่งในการจัดสายการบังคับบัญชาที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
   3.1.1 จํานวนระดับช้ัน (Level) ของสายการบังคับบัญชาแตละสายไมควรมีมาก
เกินไป เพราะจะไมสามารถควบคุมไดทั่วถึง 
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   3.1.2 มีลักษณะชัดแจง และสะดวกแกการปฏิบัติ เชน ใครมีหนาที่อะไร ใครมีหนาที่ส่ัง
การ และถามีการรายงานจะรายงานกับใคร ที่ไหน 
   3.1.3 ไมกาวกายหรือซํ้าซอนกัน เพราะจะทําใหงานลาชาเกิดความเสียหายได 
  3.2 เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) แนวความคิดนี้เห็นวา 
ผูใตบังคับบัญชาไมควรไดรับคําส่ังโดยตรงจากผูบังคับบัญชามากกวาหนึ่งคน ทั้งนี้เพื่อการประสาน
กิจกรรมตาง ๆ ขององคการจะทําไดสะดวกและงายเมื่อกําหนดใหทุกคนในองคการขึ้นตรงตอหัวหนาเพียง
คนเดียว (One Man One Boss) แตตองระบุใหชัดเจนวาใครเปนผูรับผิดชอบและมีอํานาจหนาที่บังคับ
บัญชาเพียงใด 
  3.3 ชวงของการควบคุม (Span of Control) ในการจัดองคการจะตองพิจารณาถึงชวงของ
การควบคุม วาผูบังคับบัญชาคนหนึ่งจะรับผิดชอบงานกี่หนวย จะตองดูแลผูใตบังคับบัญชาก่ีคนจึงจะ
เหมาะสม ชวงของการควบคุมจะมีขนาดเทาใด จึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานนั้นยังไมมี
การกําหนดไวแนนอน จะมีกี่คนก็ตามข้ึนอยูกับความสามารถของผูบังคับบัญชา และคุณสมบัติของ
ผูใตบังคับบัญชา เออรวิก (Urwick) ยืนยันวาชวงของการควบคุมสําหรับผูบังคับบัญชาที่เหมาะสมที่สุดไม
ควรเกิน 4 คน แตถาเปนผูบริหารระดับตนอาจจะเปน 8–12 คน (สมคิด บางโม 2539 : 130 อางจาก 
Urwick) 
   ชวงของการควบคุมจะมีความสัมพันธกับสายการบังคับบัญชา กลาวคือ ถาชวงของ
การควบคุมกวาง สายการบังคับบัญชาจะส้ัน แตถาชวงของการควบคุมแคบ สายการบังคับบัญชาจะยาว 
ดังแผนภูมิที่ 1 
 

 
 

ก. โครงสรางแบนราบ กําหนดขนาดควบคุมไวกวาง = 4 
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ข. โครงสรางสูงชัน กาํหนดขนาดควบคุมไวแคบ = 2 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงชวงของการควบคุมแบบกวางและแบบแคบ 
 4. อํานาจหนาที่ (Authority) คือ สิทธิในการสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหรือทําส่ิงตาง ๆ 
ที่จําเปนเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายขององคการ (สิทธิ หมายถึง อํานาจหรือประโยชนที่กฎหมาย
รับรองและคุมครองให) 
  อํานาจหนาที่ เปนอํานาจทางการบริหาร โดยอาจมีรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังค ับ และขนบธรรมเนียมประเพณีระบุไวใหแกผูบังคับบัญชาทุกตําแหนงตามลําดับชั้นของการบังคับ
บัญชา 
  อํานาจหนาที่ของนักบริหารจะประกอบไปดวยสิทธิตาง ๆ คือ สิทธิในการตัดสินใจใน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนด สิทธิในการมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชา สิทธิคาดหมาย ผลสําเร็จ
ของงานที่พึงพอใจจากผูใตบังคับบัญชา 
  อํานาจหนาที่แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
  4.1 อํานาจหนาที่ดานการปฏิบัติงาน (Line Authority) คือ อํานาจหนาที่ในการ 
ส่ังการปฏิบัติ หรืออํานาจหนาที่ในการตัดสินใจที่มีผลโดยตรงตอวัตถุประสงคขององคการ 
  4.2 อํานาจหนาที่ของฝายใหการปรึกษา (Staff Authority) คือ อํานาจหนาที่ในการใหการ
ชวยเหลือ สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนําแกฝายปฏิบัติ อํานาจลักษณะนี้จะมีการมอบเมื่อฝายปฏิบัติมี
ภารกิจลนมือ หรือตองมีผูชํานาญการเขามาชวยเหลือ อํานาจหนาที่ของฝายใหการปรึกษาไมเปนอํานาจ
การบังคับบัญชา 
  4.3 อํานาจตามหนาที่ (Function Authority) คือ อํานาจหนาที่ในการตัดสินใจส่ังการที่จะทํา
ไดเฉพาะภายในกรอบของงานท่ีไดระบุไววาใหทําไดเทานั้น โดยไมจํากัดวาจะเปนงานชนิดใด ใครทํา และ
ทําที่ไหนในองคการ 
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  อํานาจ (Power) เปนแนวความคิดที่กวางกวาอํานาจหนาที่ กลาวคือ อํานาจ (Power) หรือ
ความมีอํานาจหรืออาจเรียกวา “อิทธิพล” (Influence) เปนสวนชวยเสริมสนับสนุนใหอํานาจหนาที่ที่มีอยู
ทรงคุณคาใชไดผลมากนอยตางกัน ผูบริหารบางคนมีอํานาจหนาที่ แตเมื่อปฏิบัติจริงอาจไมสามารถนําไปใช
ส่ังการไดผลเพราะขาดอํานาจ ในทางกลับกันผูบริหารบางคนไมมีอํานาจหนาที่เลยแตกลับมีอํานาจใหคน
ปฏิบัติตามได ซึ่งอาจจะเปนเพราะความรู ความสามารถ บุคลิกดี เปนที่ยอมรับหรือมีบารมี 
  อํานาจ มีแหลงที่มา ดังตอไปนี้ 
  1) อํานาจการใหรางวัล (Reward Power) เปนอํานาจข้ันพื้นฐานที่บุคคลหนึ่งมีอํานาจให
รางวัลบุคคลอ่ืนได โดยดําเนินการตามคําส่ังหรือทําไดตามขอกําหนด 
  2) อํานาจการบังคับ (Coercive Power) เปนอํานาจหนาที่ที่เกิดจากความสามารถของ
บุคคลหน่ึงที่มีอํานาจในการลงโทษบุคคลที่ไมทําตามขอกําหนด 
  3) อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) เปนอํานาจที่ผูใตบังคับบัญชายอมรับวา 
ผูบังคับบัญชามีสิทธิที่จะใชอํานาจ อํานาจที่วานี้คือ ตําแหนงตาง ๆ ทางการบริหาร เชน ผูอํานวยการกอง 
ผูจัดการทั่วไป เปนตน 
  4) อํานาจการอางอิง (Referent Power) เปนอํานาจที่มาจากบุคคล ที่บุคคลอื่นตองการ
อางอิงหรือเลียนแบบ เชน ถาจะกลาวถึงความยุติธรรมก็จะนึกถึงเปาบุนจ้ิน เปนตน 
  5) อํานาจความเช่ียวชาญ (Expert Power) เปนอํานาจที่มาจากการรับรูหรือความเช่ือถือ 
บุคคลบางคนมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว หรือความรูเฉพาะดานที่บุคคลอ่ืนไมมี 
  อํานาจทั้ง 5 แบบ ที่ไดกลาวถึง มีความสําคัญตอผูบริหารในขนาดและระยะเวลาที่แตกตางกัน 
อํานาจตามกฎหมายซ่ึงเปนอํานาจที่เปนทางการมีความสําคัญมากที่สุด เพราะเปนอํานาจที่เปนฐานในการ
ควบคุมส่ิงตาง ๆ เชน ผลตอบแทน การเล่ือนตําแหนง การไลออก เปนตน 
 5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความรูสึกผูกพันของบุคคลที่จะปฏิบัติหนาที่การงาน
ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคขององคการ โดยทั่วไปความรับผิดชอบจะแสดงออก 2 ลักษณะ คือ พันธะ
ผูกพันที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มใจ เต็มกําลังและเต็มความสามารถ และพันธะผูกพันตอ
การที่จะรายงานผลการปฏิบัติงาน และพรอมที่จะตรวจสอบไดเสมอ 
 
หนวยงานที่สําคัญขององคการ 
 หากพิจารณาลักษณะหนาที่ของงานแลว หนวยงานที่สําคัญขององคการจะมี 3 หนวยงาน คือ 
 1. หนวยงานหลัก (Line Agency) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตอความสําเร็จตาม
เปาหมายขององคการและมีอํานาจในการบังคับบัญชาลดหล่ันลงไปตามสายการบังคับบัญชา ในองคการ
ธุรกิจหนวยงานหลักเปนหนวยงานท่ีทํากําไรใหแกองคการ เชน หนวยงานผลิต หนวยงานจัดจําหนายสินคา 
เปนตน 
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 2. หนวยงานที่ปรึกษา (Staff  Agency) เปนหนวยงานที่ใหคําแนะนําในการวางแผน การ
กําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษาและแนะนําการตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อชวยใหหนวยงานหลักสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดดียิ่งข้ึน หนวยงานที่ปรึกษายังแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
  2.1 หนวยงานที่ปรึกษาทั่วไป (General Staff) หมายถึง หนวยงานที่ปรึกษาหรือคณะที่
ปรึกษาที่กําหนดหนาที่ใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับแผนงานและนโยบายขององคการ 
  2.2 หนวยงานที่ปรึกษาทางวิชากร (Technical Staff) หมายถึง หนวยงานที่ปรึกษาซึ่งทํา
หนาที่ใหคําแนะนําเฉพาะอยาง หนวยงานประเภทนี้มีมากในองคการวิชาชีพอิสระหรืองานคนควาทาง
วิชาการ เปนองคการที่ตองการความชวยเหลือแนะนําในดานวิชาการจากหนวยงานที่ปรึกษามาก 
  2.3 หนวยงานที่ปรึกษาเพื่อประสานงาน หมายถึง หนวยงานที่ปรึกษาซ่ึงทําหนาที่ศึกษา
พิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการโครงสรางขององคการ การวิเคราะหการจัดการ การควบคุมงาน 
เปนตน เพื่อหาสาเหตุขัดของจะไดแกไขใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 3. หนวยงานอนุกร (Home Keeping Agency) หรือหนวยงานชวยเหลือ (Auxiliary Agency) 
เปนหนวยงานชวยเหลือแกหนวยงานหลัก ลักษณะของงานดานอนุกร เปนงานดานธุรการ และอํานวย
ความสะดวกเปนสวนใหญ เชน งานเลขานุการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานสวัสดิการ เปนตน หนวยงาน
อนุกรนี้ไมมีหนาที่บริการแกลูกคาขององค และไมมีหนาที่บังคับบัญชาในหนวยงานหลักและหนวยงานที่
ปรึกษาแตอยางใด 
  1) มีหนวยงานกลางดูแลรับผิดชอบ 
  2) เขียนใหพนักงานสามารถนําไปปฏิบัติได 
  3) รูปแบบสวยงามสะอาดตา มีเทคนิคดานการเขียนและการพิมพ 
  4) ภาษาสละสลวยและเขาใจงาย 
  5) ใชอุปกรณหรือส่ือชวยในการอาน เชน แผนผัง ภาพ การตูน เปนตน 
  6) ปรับปรุงคูมือใหทันสมัยตลอดเวลา 
  7) เนนการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในคูมือใหเห็นเดนชัด 
 เค ร่ืองมือที่ ใช ในการจัดองคการ  นอกจากจะเปนประโยชนตอการบริหารงานใน 
องคการตอผูบริหารและพนักงานแลว ยังเปนการประชาสัมพันธองคการไดอีกดวย 
 
รูปแบบโครงสรางองคการ 
 การจัดโครงสรางขององคการก็คือ การจัดตําแหนงที่มาของการปฏิบัติงานของแตละบุคคล 
และนําเอาแตละสวนขององคการมาประสานกันเปนสวนรวม ซึ่งจะแสดงในรูปของแผนภูมิบงบอกถึง
หนวยงานยอยตาง ๆ ที่ประกอบกันเปนองคการแสดงลําดับสายงานบังคับบัญชา อํานาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบ และความสัมพันธระหวางหนวยงานตาง ๆ นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงการติดตอส่ือสาร การ
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ประสานงานระหวางบุคคล ทั้งในและนอกแผนกงาน โครงสรางขององคการจึงเปนเคร่ืองมือของการบริหาร
ในลักษณะที่เปนแนวทางเพื่อนําองคการไปสูเปาหมาย 
 รูปแบบโครงสรางองคการโดยทั่วไป ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานมี 5 รูปแบบ   
 1. โครงสรางองคการแบบงานหลัก (Line Organization) เปนโครงสรางองคการแบบพื้นฐาน
ทั่วไป ไมซับซอน สายการบังคับบัญชาลดหลั่นตามลําดับ การสั่งการรวดเร็ว สะดวกแกการควบคุม และ
สามารถเปล่ียนแปลงหรือขยายองคการไดโดยไมยุงยาก แตมีขอจํากัด คือ หัวหนางานตองรับผิดชอบงาน
หลายอยาง ตองทํางานหลายดานถาขาดความรอบรูอาจทําใหงานขาดคุณภาพได การจัดโครงสราง
องคการแบบนี้มักพบในบริษัทขนาดเล็ก หนวยงานทางทหาร ในปจจุบันมีองคการเพียงสวนนอยที่ใช
โครงสรางรูปแบบนี้ ดังแผนภูมิที่ 2     
 

 
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงโครงสรางองคการแบบงานหลัก 
 
 2. โครงสรางองคการแบบงานหลักและงานท่ีปรึกษา (Line and Staff Organization) มีลักษณะ
สําคัญ คือ ในโครงสรางจะมีทั้งหนวยงานหลักและหนวยงานที่ปรึกษา โดยหนวยงานหลักจะปฏิบัติหนาที่
ตามวัตถุประสงคขององคการ และหนวยงานที่ปรึกษาจะใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ ปรึกษาหารือเพื่อให
งานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ แตไมมีอํานาจในการสั่งการ แมจะอยูในฐานะที่ปรึกษาก็ตาม 
 การจัดโครงสรางแบบงานหลักและงานที่ปรึกษา มีผลดีคือ มีหนวยงานใหคําปรึกษาหารือ
โดยเฉพาะ ทําใหกิจกรรมตาง ๆ มีประสิทธิภาพ แตผลเสียก็อาจมีบาง คือ การบริหารงานอาจจะลาชา มี
ความคลองตัวนอย หรือในบางกรณีอาจเกิดขอขัดแยงระหวางงานหลักและงานที่ปรึกษา เพราะความ
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คิดเห็นไมตรงกัน ซึ่งจะเปนปญหาในการบริหารจัดการ ดูโครงสรางองคการแบบงานหลักและงานที่ปรึกษา 
ดังแผนภูมิที่ 3 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3  แสดงโครงสรางองคการแบบงานหลักและงานที่ปรึกษา 

 
 3. โครงสรางองคการตามหนาที่ (Functional Organization) เปนโครงสรางองคการที่แบง
หนวยงานไปตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติโดยเฉพาะเพื่อแสดงใหเห็นวาแตละแผนกนั้นมีหนาที่ตองทํา
อะไรบาง โครงสรางองคการแบบนี้จะชวยใหเกิดผูเช่ียวชาญในแตละสวนของงานคอยใหคําแนะนําแก
พนักงาน และมีอํานาจส่ังการตามที่ไดรับมอบหมายในขอบเขตความเชี่ยวชาญของงาน ดังนั้น พนักงาน
หนึ่งคนอาจมีผูบังคับบัญชา 2 คน หรือมากกวา ซึ่งมีผลกระทบในดานเอกภาพการบังคับบัญชา ดังแผนภูมิ
ที่ 4 
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แผนภูมิที่ 4  แสดงโครงสรางองคการตามหนาทีง่าน 
 
 4. โครงสรางองคการแบบโครงการหรือแบบเมทริกซ  (Matrix Organization) โครงสรางองคการ
แบบนี้จะมีลักษณะงานอยู 2 ลักษณะ คือ งานประจําหรืองานตามหนาที่และงานโครงการ เมื่อมีโครงการ
ตาง ๆ เกิดข้ึน ผูบริหารโครงการจะตองรับผิดชอบตอความสําเร็จของโครงการนั้น ๆ และทําหนาที่
ประสานงานกับฝายตาง ๆ เพื่อขอกําลังสนับสนุน ซึ่งอาจจะเปนผูเช่ียวชาญ คนงาน วัสดุอุปกรณมา
ปฏิบัติงานในโครงการจนกวาจะแลวเสร็จ เม่ือโครงการส้ินสุดแลวพนักงานก็อาจจะปฏิบัติงานในโครงการ
อ่ืนตอไปหรืออาจกลับไปประจําในหนวยงานเดิมก็ได โครงสรางองคการแบบนี้นิยมใชในโครงการที่
เกี่ยวของกับเทคนิค วิศวกรรม อุตสาหกรรมกอสราง ดังแผนภูมิที่ 5 
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แผนภูมิที่ 5  แสดงโครงสรางองคการแบบโครงการ 

 
 5. โครงสรางองคการแบบคณะกรรมการ (Committee Organization) โครงสรางองคการแบบ
นี้ก็ คือ  เปนการเพิ่มคณะกรรมการเขาไปในรูปแบบโครงสรางทั้ง  4 แบบที่กลาวมาแลวนั่นเอง 
คณะกรรมการ คือ กลุมบุคคลคณะหนึ่งซึ่งทําหนาที่พิจารณาปญหาหรือประมวลความเห็นเพื่อเสนอแก
ฝายดําเนินการ แตการตัดสินใจในการบริหารมักจะมาจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการในองคการ
สามารถจัดต้ังข้ึนไดในระดับการจัดการทุกระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับปฏิบัติ ขอดีสําหรับ
รูปแบบนี้คือ สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการทํางาน เกิดทีมงานที่ดีมีความเขาใจกวางข้ึน ชวยในการตัดสินใจ
และเกิดการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ สวนขอเสียคือการตัดสินใจอาจลาชาไมทันการณ ไมมีผูรับผิดชอบ
โดยตรงเปนรายบุคคลและบางคร้ังอาจตองใชเวลามากในการประชุม ดังแผนภูมิที่ 6 
 

 
 

แผนภูมิที่ 6  แสดงโครงสรางองคการแบบคณะกรรมการ 
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การจัดแผนกงาน 
 การจัดแผนกงาน มีวัตถุประสงคเพื่อแบงสวนงานตาง ๆ ขององคการ ออกเปนฝายเปนหนวย
หรือแผนก โดยการรวมกลุมงานที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันไวดวยกัน เพื่อประโยชนในการ
บริหารเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ และงายตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหผูจัดการ
ระดับแผนกพัฒนาทักษะ แสดงความสามารถเพื่อการเล่ือนระดับที่สูงข้ึน 
 ในการจัดแผนกงาน สามารถจัดไดดังนี้ 
 1. พิจารณาจํานวนคนเปนหลัก เปนการจัดแผนกงานแบบด้ังเดิม คือ แบงจํานวนคนเทา ๆ กัน 
ความสําเร็จของงานอยูที่กําลังคน เหมาะกับสภาพการทํางานที่ความสามารถของแตละบุคคล และ
ลักษณะงานในองคการนั้นไมแตกตางกันมากนัก 
 2. จัดแผนกงานตามหนาที่  (Departmentation by Function) เปนการจัดแผนกงานโดย
คํานึงถึงหนาที่งานเปนหลัก ทุกองคการธุรกิจจะมีหนาที่หลัก คือ การผลิต การขาย การตลาด และการเงิน 
การจัดแผนกงานแบบนี้สามารถคัดเลือกคนตามความถนัดและความสามารถ รูขอบขายงานที่ทําไดชัดเจน 
แตจะเกิดปญหาในระยะยาวเม่ือบริษัทขยายกิจการใหญข้ึน จึงเหมาะกับธุรกิจระยะเร่ิมแรกเทานั้น 
 3. การจัดแบงแผนกงานตามผลิตภัณฑ (Departmentation by Product) เปนการจัดแผนก
งานโดยคํานึงถึงผลิตภัณฑเปนหลัก ซึ่งจะกระทําเมื่อหนวยงานธุรกิจนั้นเติบโตมากข้ึนโดยผูบริหารระดับสูง
จะมอบหมายอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบและหนาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลผลิตแตละประเภทให
ผูบริหารระดับรองลงมา แตอาจจะมีปญหาและอุปสรรคในการบริหาร เพราะมีหนวยงานอิสระมากเกินไป
ไมสะดวกในการควบคุม 
 4. การจัดแผนกงานตามลูกคา (Departmentation by Customer) คือ การจัดแผนกงานโดย
คํานึงถึงกลุมลูกคาเปนแนวทางในการกําหนดกลุมกิจกรรม กลุมกิจกรรมนั้นตองสนองความตองการของ
ลูกคา ลูกคาเกิดความพึงพอใจ เชน สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาหลายดาน (อนุบาล ประถม มัธยม 
อาชีวะ) หรือธุรกิจขายเส้ือผาจัดแผนกงานออกเปน แผนกเส้ือผาเด็ก แผนกเส้ือผาสตรี แผนกเส้ือผา
สุภาพบุรุษ เปนตน การจัดแผนกงานลักษณะนี้จะประสบปญหาในระยะยาว เมื่อจํานวนลูกคาบางแผนก
ลดนอยลง 
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แผนภูมิที่ 7  แสดงการจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑและตามลูกคา 
 
 5. การจัดแผนกงานตามพื้นที่หรืออาณาเขต (Departmentation by Place) การจัดแผนกงาน
แบบนี้เกิดข้ึน เนื่องจากการขยายตัวของหนวยงานธุรกิจจากสวนกลางไปยังสวนภูมิภาค เชน หนวยธุรกิจ
สถาบันการเงินการธนาคาร หนวยธุรกิจการประกันชีวิต เปนตน การจัดแผนกงานลักษณะนี้เปนการ
สนับสนุนผูบริหารระดับรองลงมาไดมีโอกาสในการตัดสินใจ และประสานงานรวมกับบุคคลในทองถิ่น 
 

 
 

แผนภูมิที่ 8  แสดงการจัดแผนกงานตามพื้นที ่
 

 การจัดแผนกงานลักษณะตาง ๆ ตามที่กลาวไวขางตน จะเลือกใชลักษณะใดใหพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ยึดหลักเปาหมายขององคการ ประโยชนอันพึงไดรับ สะดวกในการมอบหมายงาน และ
ประสานงาน งายในการควบคุม ประหยัดคาใชจาย 
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โครงสรางองคกร ธนาคารทหารไทย

กรรมการผูจัดการใหญ

รองกรรมการผูจัดการใหญ รองกรรมการผูจัดการใหญ

ผช.กจญ.
สายสาขา
นครหลวง

ผช.กจญ.
สายสาขา
ภูมิภาค

ผช.กจญ.
สายพัฒนาธุรกจิ
สินเช่ือสาขา

ผช.กจญ.
สายเทคโนโลยี
และการธนาคาร

ฝาย
คอมพิวเตอร

ฝาย
การธนาคาร

ฝาย
การบัญชี

ฝาย
อิเล็กทรอนิกส

สายอํานวยการ

ฝายอาคาร
และทรัพยสิน

ฝาย
อํานวยการ

สายการพนักงาน

ฝาย
การพนักงาน

สํานักงาน
พัฒนาบุคคล

ผช.กจญ.

 
 

แผนภูมิที่ 9  แสดงแผนภูมิโครงสรางหลัก 
ที่มา (ฝายอํานวยการ ธนาคารทหารไทย 2543) 
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คณะกรรมการ 7 คน
(พลเอกเทียนชัย  ศิริสมัพันธ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร
(ดร.อดิศัย  โพธามิก)

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ
(สมบุญ  พัชรโสภาคย)

สํานักงานประธานกรรมการบริหาร

ฝายบริหารงานบุคคลและฝกอบรม
(วรพจน  โรหิตารชุน)

ฝายพัฒนาธุรกิจและประชาสมัพันธ
(กําจัด  เขียวขจี)

ฝายวิศวกรรม
(วิสทุธ์ิ  พูนศิริ)

ฝายซอมบํารุง
(ธีรศักด์ิ  จีรอัศวพงศ)

ฝายบริหารสํานักงาน
(นงลักษณ  คุมคําแหง)

ฝายบัญชีและการเงิน
(วิสทุธ์ิ  พูนศิร)ิ

ฝายการตลาด
(ทรงฤทธ์ิ  กุสมุรสนานันท

ฝายสนับสนุนโครงการ
(อนุพงศ  โพธารามิก)  

  
แผนภูมิที่ 10  แสดงแผนภูมิแสดงตัวบุคคล 

ที่มา (ผูจัดรายการสัปดาห 8 กรกฎาคม 2537 : 14) 
 
การมอบหมายงาน 
 การบริหารงานในองคการ ผูบริหารมีอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติขององคการ โดยผานทาง
คณะกรรมการอํานวยการ (Board of Directors) ดังนั้น ผูจัดการใหญหรือหัวหนาแผนกสามารถมอบหมาย
อํานาจหนาที่ใหแกผูใตบังคับบัญชาได ซึ่งเรียกวา การมอบหมายงาน (Delegation) นั่นก็คือ การ
มอบหมายภารกิจใหผูใตบังคับบัญชารับผิดชอบไปปฏิบัติงานแทน 
 ในการมอบหมายงานนั้น เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติสามารถทํางานที่ไดรับมอบได จําเปนตอง
มอบใหครบใน 3 เร่ือง คือ มอบหมายหนาที่ มอบหมายอํานาจ และกําหนดความรับผิดชอบ 
 สําหรับแนวทางในการมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชานั้น ผูมอบหมายงานควรได
คํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ คือ 
 1. จะตองมอบหมายหนาที่การงานที่จะตองปฏิบัติและความรับผิดชอบใหชัดเจน 
 2. จําเปนตองมอบอํานาจและสิทธิบางสวนบางประการใหแกผูใตบังคับบัญชาอยางเพียงพอ 
เพื่อใหสามารถทํางานไดตามเปาหมาย 
 3. ควรมีขอผูกพันหรือความรับผิดชอบที่ผูรับมอบหมายงานจะตองปฏิบัติหนาที่ตามแนวทางที่
วางไว หรือไดตกลงไว 
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 ขอสังเกตในการมอบหมายงานและการมอบอํานาจหนาที่ ไมใชเปนการละทิ้งหนาที่ที่ตอง
รับผิดชอบของผูบังคับบัญชา ในทางปฏิบัติผูบังคับบัญชามักจะมอบอํานาจหนาที่และตัวบุคคลที่จะรับ
มอบงานควบคูกันไป 
 ถาพิจารณาดูผิวเผินจะพบวา การมอบหมายงานนั้นเปนเร่ืองที่งาย คือ มอบใหบุคคลอ่ืนทํา
หนาที่แทนตน โดยขอเท็จจริงแลวยังพบปญหาตาง ๆ ที่ เปนอุปสรรคตอการมอบหมายงานใหมี
ประสิทธิภาพ ปญหาตาง ๆ ที่เปนสาเหตุมี 3 ประการ คือ ความไมเต็มใจมอบหมายงาน/ความไมเต็มใจรับ
มอบหมายงาน และสาเหตุจากสภาพแวดลอม 
 1. ความไมเต็มใจมอบหมายงาน มีเหตุผลอยูหลายประการที่ผูบริหารใชอธิบายวาทําไมพวก
เขาจึงไมมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชา เหตุผลเหลานั้น ไดแก 
  1.1 ผูบริหารอาจจะรูสึกวาจะสูญเสียอํานาจหากผู รับมอบหมายงานปฏิบัติงานได 
ดีกวา 
  1.2 ขาดความเชื่อม่ันในผูใตบังคับบัญชา โดยเชื่อวาตนเองทําไดดีกวา 
  1.3 ขาดความรูและประสบการณในการมอบหมายงาน 
  1.4 ไมเห็นประโยชนและคุณคาของการมอบหมายงาน 
  1.5 ชอบการบริหารงานแบบรวมอํานาจ เพื่อใหผูใตบังคับบัญชามีความเกรงกลัว และ
แสดงความจงรักภักดี 
 2. ความไมเต็มใจรับมอบหมายงาน สาเหตุสวนใหญเกิดจากความรูความสามารถและภาวะ
ทางใจของผูรับมอบหมายงานเปนสําคัญ  
  2.1 ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ไมกลาตัดสินใจ 
  2.2 ไมอยากถูกตําหนิหรือไลออกจากงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานผิดพลาด 
  2.3 ไมเขาใจลักษณะงานและวิธีปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ตองศึกษาทําความเขาใจ
ดวยตนเอง 
  2.4 ขาดส่ิงจูงใจเพียงพอสําหรับความรับผิดชอบที่เพิ่มข้ึนจากการรับมอบหมายงาน 
 3. สาเหตุจากสภาพแวดลอมในองคการ สาเหตุนี้มักเกิดจากอิทธิพลอ่ืน นอกเหนือจากผูมอบ
งานและผูรับมอบงาน มีมูลเหตุจากโครงสรางองคการไมเหมาะสม ขาดการกําหนดนโยบายและแผนท่ีจัด
เจน ปรัชญาในการบริหารองคการไมประสงคใหมีการมอบหมายงาน 
 ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการมอบหมายงาน อาจจะเอาชนะไดโดยการปรับปรุงการ
ติดตอส่ือสาร และความเขาใจอันดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารที่เรียนรูถึงความ
ตองการ ความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา จะสามารถตัดสินใจไดดีวางานใดสามารถมอบหมายไปยัง
ใครได และเกิดความเช่ือมั่นมากข้ึน ผูใตบังคับบัญชาที่ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาใหแสดง
ความสามารถของพวกเขา จะมีความกระตือรือรนที่จะทํางานมากข้ึน 
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ประโยชนของการมอบหมายงาน 
 1. ลดภาระงานของผูบริหารใหนอยลง โดยเฉพาะในงานที่คอนขางงาย เพราะผูบริหารจะใช
เวลาสวนใหญกับงานที่มีความสําคัญไดอยางเต็มที่ 
 2. ชวยในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดรับการฝกฝนเรียนรู
งานที่ สําคัญตาง  ๆ  มากขึ้น กอใหเกิดความคิดริเ ร่ิมและพยายามทํางานที่ได รับมอบหมายเต็ม
ความสามารถ เปนการสรางคนใหมีความรับผิดชอบ กลาตัดสินใจในงานที่ไดรับมอบหมาย เปนการ
สงเสริมลักษณะผูนําของผูใตบังคับบัญชา 
 3. สรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน เปนการสรางทัศนคติที่ดีในตัวพนักงาน พรอมที่จะ
ทํางาน ทําใหไดผลงานเปนที่นาพอใจ งานไมหยุดชะงักและเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุมก็จะ
เกิดพลังรวมทํางานในองคการดวยความต้ังใจ นอกจากนั้นยังสรางบรรยากาศและความเขาใจอันดีระหวาง
สมาชิกขององคการดวยกัน 
การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ 
 การรวมอํานาจ (Centralization) หมายถึง การสงวนหรือรักษาไวที่สวนกลางขององคการ
อยางมีระบบและสมํ่าเสมอ การรวมอํานาจจะแสดงใหเห็นวาการตัดสินใจสวนใหญที่เกี่ยวกับกิจกรรมตาง 
ๆ นั้นมิไดกระทําโดยผูปฏิบัติงานจริง ๆ แตข้ึนอยูกับผูบังคับบัญชาที่อยูในระดับสูงกวาจะเปนผูตัดสินใจเอง 
 การกระจายอํานาจ (Decentralization) ความพยายามที่จะมอบหมายอํานาจหนาที่ทั้งหมด
ไปยังผูบริหารในระดับตาง ๆ ที่รองลงมา ยกเวนอํานาจหนาที่บางสวนที่จําเปนตองสงวนไวที่สวนกลาง 

 
 

แผนภูมิที่ 11  เปรียบเทียบการรวมและการกระจายอํานาจ 
 การจะพิจารณาวาอํานาจหนาที่นั้นควรจะรวมอยูหรือกระจายไปยังสวนตาง  ๆ  ของ 
องคการอยางไร และมากนอยเพียงใดนั้นจะตองพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 1. ขนาดขององคการ ถาองคการที่มีขนาดใหญจําเปนตองมีการกระจายอํานาจเพื่อไมใหงานที่
ทําอยูเกิดความลาชา ไมคลองตัว 
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 2. ขอบเขตของภูมิประเทศ องคการที่มีสาขาอยูตามภูมิภาคตาง ๆ จําเปนจะตองมีการ
กระจายอํานาจ เพราะสํานักงานใหญแหงเดียวไมสามารถที่จะดูแลงานที่มีกวางขวางไดอยางทั่วถึง 
 3. ความซับซอนทางเทคโนโลยี องคการที่มีการใชเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีความซับซอนมาก 
จําเปนตองมีการกระจายอํานาจ เพราะวาผูบริหารระดับสูงเพียงกลุมเดียว ไมสามารถที่จะติดตามการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไดทัน นอกจากนั้นองคการที่มีระดับของการใชเทคโนโลยีสูงก็มักจะมี
ผูเช่ียวชาญที่มีความรูสูงอยูเปนจํานวนมาก โดยปกติบุคคลเหลานี้มักจะมีความรูความสามารถที่จะ
ตัดสินใจเร่ืองสําคัญ ๆ ไดอยูแลว 
 4. ความไมแนนอนของสภาวะแวดลอมที่เปล่ียนไป ถาสภาวะแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา องคการควรจะตองมีการใชระบบการกระจายอํานาจหนาที่เพื่อใหการทํางานขององคการมี
ความยืดหยุน องคการจึงสามารถปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงไดทัน 
 
สรุป 
 การจัดองคการเปนการจัดระบบความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ และบุคคลในองคการ โดย
มอบหมายภารกิจ อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบเพื่อใหการประกอบภารกิจตาง ๆ ขององคการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ หลักการจัดองคการโดยทั่วไปควรยึดหลัก 5 ประการ 
คือ กําหนดวัตถุประสงค ความชํานาญเฉพาะ การกําหนดความสัมพันธภายในองคการ การกําหนดอํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบ หนวยงานที่สําคัญขององคการ เม่ือพิจารณาตามลักษณะงานจะมี 3 หนวยงาน 
คือ หนวยงานหลัก หนวยงานท่ีปรึกษา และหนวยงานอนุกร การจัดโครงสรางองคการจําแนกได 5 รูปแบบ 
คือ โครงสรางองคการแบบงานหลัก แบบงานหลักและงานที่ปรึกษา แบบหนาที่งานเฉพาะ แบบโครงการ
และแบบคณะกรรมการ แผนภูมิองคการแบงออกเปน 3 ประเภท คือ แผนภูมิองคการแนวด่ิง แผนภูมิ
องคการแนวระดับ และแผนภูมิองคการแบบวงกลม สวนเคร่ืองมือที่ใชในการจัดองคการนั้นก็จะ
ประกอบดวยผังโครงสรางองคการ คําบรรยายงาน คูมือองคการ สําหรับการจัดแผนกงานแบงออกเปน 5 
ลักษณะ คือ การพิจารณาคนเปนหลัก การจัดแผนกงานตามหนาที่ การจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑ การ
จัดแผนกงานตามลูกคา และการจัดแผนกงานตามพื้นที่ ในการจัดองคการที่ดีนั้นจึงจําเปนตองพิจารณาส่ิง
ตาง ๆ ดังกลาวขางตน มาจัดการใหเหมาะสมกับสภาพการณขององคการนั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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การจัดคนเขาทํางาน 
 คน เปนปจจัยช้ีขาดในความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ จึงจําเปนตองเลือกคนที่มี
ความรู มีความสามารถ มีคุณสมบัติที่ดี นั่นก็คือคนที่องคการตองการนั้นจะตอง “SMART” (สมารท) ซึ่ง
สามารถอธิบายคําวา SMART ไดดังนี้ คือ 
 S = Skill หมายความวา คนจะตองมีทักษะ มีความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
 M = Mind + Moral คําวา Mind แปลวา จิตใจ สวน Moral แปลวา คุณธรรม จริยธรรม รวม
ความแลวหมายความวา คนจะตองมีคุณธรรมประจําใจ 
 A = Attitude แปลวา เจตคติ คือ คนจะตองมีทาทีหรือความรูสึกนึกคิดที่ดีตอหนาที่การงาน
และตอองคการ 
 R = Responsibility หมายความวา คนจะตองมีความรับผิดชอบตอหนาที่การงานที่ไดรับ
มอบหมายใหดีที่สุด 
 T = Time หมายความวา คนจะตองบริหารเวลาไดและใชเวลาใหเกิดประโยชนและเปนคน
ตรงตอเวลา 

 
ความหมายของการจัดคนเขาทํางาน 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการจัดคนเขาทํางานไว ดังนี้ 
 มันด้ี นอร และปรีมอรค (Mondy, Noe & Premeaux 1999 : 5) ไดใหความหมายไววา การจัด
คนเขาทํางานเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษยของธุรกิจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
 ดีสเลอร (Dessler 1997 : 72) ไดใหความหมายไววา การจัดคนเขาทํางานเปนนโยบายและการ
ปฏิบัติในการใชทรัพยากรมนุษยของธุรกิจ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
 ไอวานเซวิค (Ivancevich 1998 : 708) ไดใหความหมายวา การจัดคนเขาทํางานเปนหนาที่หนึ่ง
ขององคการ ซึ่งทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากการใชพนักงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการและ
เปาหมายเฉพาะบุคคล 
 ไบยารและรูน (Byars & Rue 1997 : 4) ไดใหความหมายวา การจัดคนเขาทํางานเปนกิจกรรม
ที่ออกแบบเพื่อจัดหาความรวมมือกับทรัพยากรมนุษยขององคการ 
 ธงชัย สันติวงษ (2535 : 3) ไดใหความหมายการบริหารงานบุคคลไววา หมายถึง ภารกิจของ
ผูบริหารทุกคนท่ีมุงปฏิบัติกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคคล เพื่อใหปจจัยดานบุคคลขององคการ เปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ที่จะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการ 
 พยอม วงศสารศรี (2538 : 157) ไดใหความหมายการบริหารงานบุคคลวา หมายถึง 
กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือก บรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ใหปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งสนใจการพัฒนาธํารงรักษาใหสมาชิกที่ปฏิบัติงานในองคการเพิ่มพูน
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ความรู ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่
ทําใหสมาชิกในองคการที่ตองการพนจากงานดวยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืนใดในงาน ให
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 จากความหมายการจัดคนเขาทํางานที่กลาวไวขางตน จะพบวาลักษณะของการจัดคนเขา
ทํางานเปนกระบวนการที่เสาะหาคน ไดคน ใชประโยชนจากคนและธํารงรักษาคน ผูเขียนจึงขอสรุปวา การ
จัดคนเขาทํางาน เปนกระบวนการที่ตองปฏิบัติอยางตอเนื่องเกี่ยวกับคนที่ผูบริหารตองใชศิลปะและกลยุทธ
ตาง ๆ ในการสรรหาคัดเลือกคน เพื่อจางคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาอยูในองคการ โดยใชประโยชน
จากบุคคลเหลานั้นใหเขาไดแสดงศักยภาพใหไดผลงานท้ังดานปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนธํารงรักษษ
ใหผูปฏิบัติงานเกิดความพอใจและรักองคการรักงานที่ทํา 
 ดังนั้น หนาที่ในการจัดคนเขาทํางาน ถาแยกพิจารณาขอบขายของงานใหละเอียดจะครอบคลุม
ภารกิจเกี่ยวกับบุคคลดังนี้ คือ การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ
และปฐมนิเทศ การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลประโยชนตอบแทน การเปลี่ยน
ตําแหนง และการใหออกจากงาน 
 
การวิเคราะหงาน 
 การวิเคราะหงาน (Job Analysis) เปนกระบวนการรวบรวมขอมูล เพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะงานวางานนั้นจะตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ ความรับผิดชอบมากนอยอยางไร จึง
จะทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ วิธีการซึ่งไดมาของขอมูลในการวิเคราะหงานมีดวยกัน 3 วิธี คือ 
 1. การใชแบบสอบถาม การตอบแบบสอบถามเปนวิธีหนึ่งที่จะไดรับขอมูลการวิเคราะหงาน สิ่ง
ที่ นิ ย ม ใ ช คื อ วิ ธี ก า ร ส ร า ง โ ค ร ง ส ร า ง ข อ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ ล ะ ก า ร ต้ั ง คํ า ถ า ม  เ ช น 
คําถามแบบหลายตัวเลือก คําถามแบบใหเลือกตอบหลายขอ หรือคําถามแบบปลายเปด โดยการต้ัง
คําถามแบบงาย ๆ ใหอธิบายหนาที่ที่ปฏิบัติ 
 2. โดยการสัมภาษณ วิธีนี้ตองใชเวลาในการพบพนักงานเพื่อสัมภาษณ รวบรวมขอมูล 
ประสิทธิภาพของการไดมาซ่ึงขอมูลข้ึนอยูกับความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณของ
นักวิเคราะหงาน 
 3. การสังเกต เปนวิธีที่นักวิเคราะหงานเฝาสังเกตการทํางานแตละงานเพื่อเก็บขอมูล เงื่อนไข
การทํางาน อุปกรณที่ใช ความชํานาญเฉพาะของแตละงาน 
 เมื่อไดมีการรวบรวมขอมูลรายละเอียด เนื้อหาของงานและบุคคลแลว สามารถทําเปนรูป
สารสนเทศสําหรับการวางแผนกําลังคนขององคการตอไป โดยดําเนินการ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
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 1. การบรรยายลักษณะงาน (Job Description) คือ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง โดยทั่วไปแลวจะประกอบดวย ชื่อของงาน สถานที่ทํางาน สรุปลักษณะงาน 
เคร่ืองมือในการทํางาน สภาพการทํางาน เปนตน 
 2. การกําหนดคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน (Job Specification) เปนการระบุถึงคุณสมบัติที่
จําเปนของผูปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ เชน การศึกษา ประสบการณ การฝกอบรม การตัดสินใจ 
ความคิดริเร่ิม สภาพรางกาย ความสามารถพิเศษ เปนตน 
 3. การกําหนดมาตรฐานการทํางาน (Job Standard) เปนการกําหนดเปาหมายของงาน 
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เกิดความพึงพอใจทั้งฝายปฏิบัติและฝายบริหาร 
 จากการวิเคราะหงาน จะทําใหทราบถึงรายละเอียดของลักษณะงาน สามารถกําหนด 
คุณสมบัติของผูปฏิบัติงานที่เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวพันไปถึงคุณภาพและปริมาณของผลผลิต เวลาที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน การบรรยายลักษณะงานและการกําหนดคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานจะเปนประโยชนในการ
กําหนดมาตรฐานการทํางาน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 

 

 
แผนภูมิที่ 1  แสดงการวิเคราะหงานเพื่อกาํหนดมาตรฐานการทาํงาน 

 



 
 

288

ประโยชนที่ไดจากการวิเคราะหงาน 
 1. เปนประโยชนชวยตัดสินใจในการสรรหาและเลือกสรร  เพราะการวิ เคราะหงาน 
ชวยใหไดขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหา รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของคนท่ีตองการที่สามารถทํางานให
หนวยงานไดสําเร็จ 
 2. การพัฒนาระบบคาตอบแทนในการประมาณคาและความเหมาะสมของคาตอบแทน 
จําเปนตองเขาใจเนื้อหารายละเอียดของงานอยางแจมชัด ทั้งนี้เพราะวาโดยปกติแลวคาตอบแทนจะ
สัมพันธกับทักษะที่จําเปนสําหรับงาน ระดับการศึกษา และอัตราการเส่ียง 
 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงของผูปฏิบัติกับ
มาตรฐานที่กําหนดไว จากผลของการวิเคราะหงานสามารถนําเอาไปพิจารณา กําหนดมาตรฐานท่ีจะตอง
ทําใหสําเร็จและกําหนดกิจกรรมที่จะตองกระทํา 
 4. การฝกอบรม ขอมูลจากการวิเคราะหงานยังสามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนด
โปรแกรมการฝกอบรม และพัฒนาบุคคล 
 
การวางแผนกําลังคน 
 การวางแผนกําลังคน คือ การกําหนดคนไวลวงหนาวาหนวยงานน้ันตองการคนจํานวนเทาใด 
จึงจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือการกําหนดแผนวาในระยะเวลาหน่ึงในอนาคต เชน 3–5 
ป หรือ 10 ป หนวยงานตองการบุคคลที่มีสมรรถภาพเพียงใด จะเกษียณ ลาออก ยาย เล่ือนตําแหนง หรือ
ออกไปดวยวิธีอ่ืน ๆ ปละกี่คน ตองการคนเพิ่มหรือลดคนปละเทาไรมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ
อยางไร ดังนั้น การวางแผนกําลังคนจึงเปนหลักประกันวา กําลังคนทั้งจํานวน ประเภท และคุณสมบัติของ
คนที่ตองการในอนาคตมีความแนนอน ซึ่งโดยปกติการวางแผนกําลังคนจะครอบคลุมในเร่ืองสําคัญที่
เกี่ยวกับคน ดังนี้ 
 1. การกําหนดกําลังคนในอนาคต วาองคการตองการปริมาณกําลังคนจํานวนเทาใด โดยแยก
เปนประเภทใดและระดับใด ใหสอดคลองกับการขยายตัวของงาน 
 2. การวางแผนท่ีจะใชคนที่มีอยูในองคการใหไดประโยชนสูงสุด 
 3. การวางแผนเพื่อพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
 4. การวางแผนเพื่อการคัดเลือก และปลดออก 
 ในการวางแผนกําลังคน  มีความสําคัญตอการบริหารงานในองคการ  และกอให เกิด 
ประโยชนดังตอไปนี้ คือ 
 1. ทําใหองคการมีจํานวนคนและชนิดของพนักงานตรงตามความตองการอยู เสมอ 
ไมประสบปญหาในเร่ืองคนลนงานหรือขาดแคลนพนักงาน 
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 2. มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ มีประสบการณเหมาะสม บรรจุไวตรงกับ
ความจําเปนของงาน 
 3. มีบุคลากรไวพรอมในทุกคร้ัง เมื่อมีความจําเปนหรือความตองการ 
 4. เปนการควบคุมผูบริหารไมใหทําการตามอําเภอใจที่จะรับคนโดยไมพิจารณาแผนหรือ
สงเสริมคนปราศจากหลักเกณฑ 
 
การสรรหา 
 การสรรหา (Recruitment) คือ กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผูสมัครงานที่มี
ความสามารถเขามาทํางานในองคการ การสรรหาจะเร่ิมตนต้ังแตการแสวงหาคนเขามาทํางานและสิ้นสุด
เม่ือบุคคลไดมาสมัครงาน การสรรหาจึงเปนศูนยรวมของผูสมัครงานเพื่อดําเนินการคัดเลือกเปนพนักงาน
ใหมตอไป ในการสรรหาพนักงานเพื่อใหไดบุคคลตรงตามความตองการขององคการจึงตองใชดุลยพินิจ
พิจารณาใหผูมีความรูความสนใจมาสมัครงาน จึงมีข้ันตอนในการสรรหาดังนี้ คือ ทําการวางแผนกําลังคน 
พิจารณาความตองการของแผนกงานตาง ที่ใชคน ระบุตําแหนงหนาที่ที่ตองการจะรับเขามาใหม รวบรวม
ขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการวิเคราะหงาน รับฟงขอคิดเห็นจากหัวหนางานฝายตาง ๆ แลวกําหนด
คุณสมบัติของบุคคลที่ตองการ และกําหนดวิธีการ สรรหา 
 1. การสรรหาบุคคล 
  ในการสรรหาบุคคลเขาทํางาน ส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือ ความตองการกําลังคนที่จะใช
ปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของคนกับลักษณะงาน แหลงที่มาของการสรรหาบุคคลมาจาก 2 แหลงใหญ ๆ 
คือ จากภายในองคการและจากภายนอกองคการ 
  1.1 จากภายในองคการ คือ การเลือกบุคคลที่ทํางานอยูแลวในองคการนั้น วิธีที่ใชเลือกมัก
ใช 2 วิธีคือ 
   1.1.1 ผูบังคับบัญชาทําหนาที่เลือกเอง โดยดูจากแฟมประวัติ และผลงาน 
   1.1.2 ประกาศรับสมัครจากบุคคลภายนอกแผนกงาน (ในองคการเดียวกัน)  
  1.2 จากภายนอกองคการ เปนการสรรหาบุคคลจากที่อื่นเขามาทํางานในองคการ อาจจะ
กระทําไดโดย 
   1.2.1 คัดเลือกจากบุคคลที่มาสมัครเอง 
   1.2.2 ประกาศรับสมัครทั่วไป 
   1.2.3 ติดตอผานสหภาพแรงงานหรือสํานักจัดหางาน 
   1.2.4 ติดตอสถาบันการศึกษา 
   1.2.5 ประมูลตัวจากตางบริษัท หรือซ้ือตัวจากหนวยราชการ 
   1.2.6 บุคคลแนะนํา 
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  2. ระบบการสรรหาบุคคลเขาทํางาน 
  สามารถจําแนกเปน 2 ระบบใหญ ๆ คือ 
  2.1 ระบบคุณธรรม (Merit System) หรือระบบความรูความสามารถ หรือระบบความดี 
ความสามารถ เปนวิธีการที่ตองการใหไดผูมีความรูความสามารถไดปฏิบัติงาน วิธีการที่สําคัญของระบบ
คุณธรรม คือ การสอบ ในระบบคุณธรรมมีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 
   2.1.1 หลักความเสมอภาค (Equality of Opportunity) เปนการเปดโอกาสแกทุกคน 
(Open to all) ที่มีคุณสมบัติและพ้ืนความรูตามหลักเกณฑที่กําหนดไดเขาปฏิบัติงานในองคการดวยวิธีการ
สอบแขงขัน เพื่อเขาทํางานโดยไมคํานึงถึงชาติตระกูล ศาสนา ผิวพรรณ ฐานะ 
   2.1.2 หลักความสามารถ (Competence) ในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานจะตอง
พยายามหาทางคัดเลือกใหไดผูมีความรูความสามารถอยางแทจริง 
   2.1.3 หลักความมั่นคง (Security on Tenure) ในการทํางานใด ๆ ความมั่นคงเปนส่ิง
สําคัญ ฉะนั้นองคการจะตองมีระเบียบกฎเกณฑแนนอนท่ีจะคุมครองความมั่นคงปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อปองกันไมใหมีการกล่ันแกลงใหออกจากงาน โดยปราศจากความผิด เชน การมี
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน เปนตน 
   2.1.4 หลักความเปนกลางทางการเมือง (Political Neutrality) หลักขอนี้เนนขาราชการ
มากกวาการทํางานในองคการธุรกิจ 
  2.2 ระบบอุปถัมภ (Patronage System) เปนระบบที่ตรงกันขามกับระบบคุณธรรม เปน
ระบบพรรคพวก ระบบชุบเล้ียง ระบบสืบสายโลหิตเดียวกัน มีวิวัฒนาการมาต้ังแตสมัยยุโรป มีระบบศักดิ
นา มีเจาขุนมูลนายซ่ึงไดรับมอบหมายจากพระเจาแผนดินใหดูแลกิจการตาง ๆ มีทาสบริวารที่เล้ียงไวเมื่อ
จะต้ังคนทํางานก็ต้ังจากบริวาร 
 ในสหรัฐอเมริการะบบอุปถัมภแพรหลายมาก ในสมัยประธานาธิบดีแอนดรูว แจกสัน เมื่อได
เปนประธานาธิบดีก็ปลดคนเกา ๆ ออกแลวเอาพวกของตนเขามาแทน จึงมีชื่อใหมในภาษาอังกฤษวา 
Spoils System ระบบนี้มีประโยชนในการควบคุมนโยบายระดับประเทศ จึงเหมาะที่จะใชไดกับขาราชการ
การเมืองเทานั้น เพราะการเมืองนั้นตองอาศัยความสนับสนุนจากพรรคพวก เมื่อวางนโยบายไวอยางไรก็ส่ัง
คนของตนใหชวยทําตามนั้น ในระบบธุรกิจไมควรนํามาใชจะทําใหธุรกิจซึ่งมีการแขงขันกันมากประสบ
ความลมเหลวได 
 
การคัดเลือก 
 การคัดเลือกบุคคล (Selection) หมายถึง กระบวนการที่องคการดําเนินการคัดเลือกจากจํานวนใบ
สมัครของผูสมัครทั้งหมด เพื่อที่จะใหไดคนดีที่ สุดที่มีคุณสมบัติถูกตองตรงตามเกณฑที่กําหนดไว 
เพื่อที่จะใหเขามาทํางานในตําแหนงตาง ๆ ที่ตองการรับคน 
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 ในการที่จะให ไดคนที่มี คุณสมบั ติตามที่ตองการไดนั้น  ผูบ ริหารจะตองดําเนินการ 
คัดเลือกดวยวิธีการตาง ๆ คือ (ธงชัย สันติวงษ 2537 : 99) 
 1. ดูจากประวัติสวนตัว (Past Records) ในดานการศึกษาและประสบการณที่ผานมา หรือ
ขอมูลอ่ืน ๆ ที่ไดจากใบแจงประวัติจากตัวผูสมัคร 
 2. การสัมภาษณ (Interviewing) เปนวิธีที่สําคัญนิยมใชกันมาก นักบริหารหลายคนเช่ือวา
วิธีการสัมภาษณจะชวยใหทราบถึงลักษณะทาทางของผูสมัคร รวมถึงทราบไหวพริบ ความสนใจที่มีตองาน
และเปนวิธีที่ไดพบผูสมัครโดยตรง (face to face) 
 3. การทดสอบ (Testing) เชน การทดสอบทางจิตวิทยา การทดสอบเชาวน การทดสอบการ
ปฏิบัติงาน เชน พิมพดีด เขียนภาพ การทดสอบความสามารถ การทดสอบบุคลิกภาพ เปนตน 
 วิธีการดังกลาว เปนเคร่ืองมือใชสําหรับคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน แตในปจจุบันนี้ตองยอมรับวา
ยังไมมีวิธีใดวิธีหนึ่งถูกตอง หรือเหมาะสมที่สุด แตจะตองนํามาใชผสมผสานกันไป การดําเนินการคัดเลือก
บุคคลเขาทํางานนั้น ถาพิจารณาตามแนวปฏิบัติที่องคการตาง ๆ กระทําอยูนั้น มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. การกรอกใบสมัคร เพราะใบสมัครทําใหทราบ 
  1.1 ความรูความสามารถทางดานภาษา และการตอบปญหา 
  1.2 เปดโอกาสใหผูสมัครบางคนที่ไมถนัดในการตอบดวยวาจา 
  1.3 เปนขอมูลทางดานบุคคล (เมื่อบุคคลนั้นผานการคัดเลือก) 
   รายละเอียดที่ผูสมัครงานจะตองเขียนในแบบฟอรมสมัครงาน มีดังนี้ 
   1) ชื่อ–นามสกุล ผูสมัคร 
   2) ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสมัคร 
   3) ความสามารถในการพูดหรือการเขียนภาษาอ่ืน 
   4) ประวัติการศึกษา 
   5) ประสบการณในการทํางาน 
   6) ประวัติสุขภาพ 
   7) ความเต็มใจของผูสมัครที่จะเดินทางไปทํางานตางจังหวัด 
   8) ความสามารถพิเศษ 
   9) ประวัติการฝกอบรม 
   10) การเปนสมาชิกขององคการวิชาชีพ 
   11) ชื่อของบุคคลที่เปนที่รูจักที่ทํางานอยูในบริษัท 
   12) เงื่อนไขในการทํางานอ่ืน ๆ 
 2. การสัมภาษณ หมายถึง การสนทนาแลกเปลี่ยนคําพูดระหวางกันกระทําโดยเจาหนาที่ฝาย
บุคคล ในการสัมภาษณบุคคลเขาทํางานมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
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  2.1 เพื่อรูเร่ืองราวเกี่ยวกับผูสมัครวาจะเหมาะสมกับงานหรือไม 
  2.2 เพื่อใหผูสมัครทราบขอมูลขององคการในดานตาง ๆ 
  2.3 เพื่อสรางความประทับใจ ความเขาใจที่ดีระหวางองคการกับผูสมัครไมวาจะรับหรือไม
รับเขาทํางาน 
  ขอแนะนําที่ใชสําหรับการสัมภาษณเพื่อคัดเลือกคนเขาทํางาน มีดังนี้ 
  1) ตรวจสอบประวัติของผูสมัครงานจากใบสมัคร จดบันทึกประเด็นที่ตองการจะหาขอมูล
เพิ่มเติมในข้ันสัมภาษณ 
  2) หลีกเล่ียงไมถามคําถามที่มีอยูแลวในใบสมัคร 
  3) เตรียมต้ังคําถามที่คิดจะถามในระหวางสัมภาษณ 
  4) พยายามใหผูเขาสัมภาษณเกิดความสบายใจในการสัมภาษณ ควรถามเร่ืองทั่ว ๆ ไป
กอน เชน สภาพดินฟาอากาศ เร่ืองเหตุการณปจจุบัน เปนตน 
  5) ใชคําถามที่เหมาะสม ตัวอยางเชน จงเลาใหฟงถึงประสบการณในการทํางาน อะไรคือ
ส่ิงที่ทานชอบที่สุดในการทํางาน ขอใหทานเลาวาทานมีจุดเดนหรือจุดดอยอะไรบาง หรือทานมีหลักในการ
ทํางานอยางไร เปนตน 
  6) อยาถามคําถามที่เกี่ยวของกระทบเร่ืองสวนตัวที่ไมเหมาะสม 
  7) รักษาเวลาในการสัมภาษณ ตามแผนที่ไดกําหนดไว 
  8) สรุปการสัมภาษณดวยการบอกกลาวใหผูสมัครทราบส่ิงที่ทานจะทําตอไป ใหผูเขา
สัมภาษณทราบแนวทางของผลการสัมภาษณตามสมควร 
 3. การทดสอบ เปนวิธีที่ใหความเปนธรรมและเช่ือถือไดที่สุด การทดสอบทําใหทราบระดับ
สติปญญา ความนึกคิดตาง ๆ การทดสอบอาจจะทําโดยวิธีการทดสอบสติปญญา การทดสอบความถนัด 
การทดสอบบุคลิกภาพ และการทดสอบความสนใจ 
 4. การตรวจสอบภูมิหลัง การตรวจสอบการอางอิง โดยปกติการตรวจสอบจะพิจารณาขอมูล
ตามใบสมัคร แลวหาขอเท็จจริงอยางอ่ืนประกอบ เชน ผลการศึกษา การทํางาน ความประพฤติ ซึ่งอาจจะ
สอบถามจากสถาบันการศึกษา นายจางคนเดิม จากสถานีตํารวจ เปนตน 
 5. การสัมภาษณในรายละเอียด เปนการสัมภาษณเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากใบ
สมัคร การสัมภาษณในรายละเอียดจะกระทําโดยผูบริหารที่ ผูสมัครตองไปทํางานดวย ในฐานะ
ผูใตบังคับบัญชา 
 6. การตรวจสอบรางกาย ในข้ันนี้จะมีผูสมัครเหลือนอยลงเพราะองคการไดคัดเลือกผูสมัครไว
เทาที่จําเปน การตรวจสุขภาพมีจุดมุงหมายสําคัญ คือ 
  6.1 เพื่อคัดเลือกบุคคลที่แข็งแรง สุขภาพดี เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 
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  6.2 เพื่อปองกันการจายเงินคารักษาพยาบาลใหแกคนงาน (ในกรณีที่ปวยอยูกอนแลว และ
เกิดเจ็บปวยในภายหลังอีก) 
  6.3 ปองกันโรคติดตอ 
 7. การคัดเลือกข้ันสุดทาย อาจทําในรูปของการสัมภาษณอีกคร้ังหนึ่งโดยผูบังคับบัญชา
โดยตรงของหนวยงานที่มีตําแหนงวาง 
 การคัดเลือกข้ันสุดทายนี้ อาจกระทําในรูปของการสัมภาษณอีกคร้ังหนึ่ง โดยหัวหนาฝายที่จะ
รับเขาทํางาน โดยพิจารณาคุณสมบัติโดยตรงที่เกี่ยวกับงาน เชน บุคลิกลักษณะ ความสามารถที่จะเขากับ
คนอ่ืนได ความเปนผูนํา การริเร่ิมและอ่ืน ๆ เพื่อดูผูสมัครวาคนใดเหมาะสมที่จะทํางานในดานนั้น ๆ หรือไม 
โดยอาศัยประสบการณและขอเท็จจริงของผูบังคับบัญชาซ่ึงคลุกคลีมากับงานดานนั้น พอที่จะมองออกวา 
ใครจะไดรับความสําเร็จเพียงใด วัตถุประสงคเพื่อจะรับหรือปฏิเสธเขาทํางานของบุคคลนั้น ๆ 
 8. แจงผลการคัดเลือก เปนข้ันตอนเมื่อผูสมัครไดรับการพิจารณาใหผานการคัดเลือกข้ัน
สุดทายแลว ทางองคการหรือผูบังคับบัญชาในหนวยงานนั้น หรือฝายบุคคลก็จะแจงผลการคัดเลือกไปให
ทราบ โดยทั่วไปจะแจงทางไปรษณีย ข้ันตอนตาง ๆ ในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานสามารถสรุปไดดัง
แผนภูมิที่ 2 

1.  กรอกใบสมัคร

2.  สัมภาษณเบื้องตน

3.  ทําการทดสอบ

4.  ตรวจสอบภูมิหลัง

5.  สัมภาษณเพ่ิมเติม

6.  ตรวจรางกาย

7.  คัดเลือกขั้นสุดทาย

8  แจงผลการคัดเลือก
 

 
แผนภูมิที่ 2  แสดงข้ันตอนในการคัดเลือก 
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การบรรจุเขาทํางานและการปฐมนิเทศ 
 การบรรจุใหผูผานการคัดเลือกเขาทํางานมักเปนความเห็นของผูบังคับบัญชาโดยตรงวาควรทํา
อะไร โดยปกติพิจารณาความเหมาะสมวางานตองการคนลักษณะใด สภาพแวดลอมในที่ทํางาน อัตรา
คาจาง มนุษยสัมพันธ ซึ่งเปนการยากที่จะบรรลุใหเหมาะสมกับงานเพราะยังใหมอยู ดังนั้น ในระยะ 1–6 
เดือน ถือวาเปนระยะการทดลองปฏิบัติงาน หลังจากนี้ถาผูผานการคัดเลือกทํางานไดมาตรฐานก็จะได
บรรจุเปนการถาวร  
 การแนะนําตัวเขาทํางานและการปฐมนิเทศ เปนข้ันที่มีความสําคัญมาก เพราะมีผลถึงขวัญ
และกําลังใจของผูเขามาใหม หากไดรับความประทับใจในทางที่ดีก็จะชวนใหอยากทํางานนั้นตอไป  
 ฝายบริหารงานบุคคลจะจัดใหมีการปฐมนิ เทศข้ึนเพื่ อใหทราบลักษณะทั่ ว ไปของ 
องคการเร่ืองที่เกี่ยวกับคนงานโดยตรง ในการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานนั้น องคการมีวัตถุ-ประสงคดังนี้ 
 1. เพื่อชวยลดตนทุนที่อาจเสียไปในการปฏิบัติงาน อันเนื่องจากการปฏิบัติงานใหมของ
พนักงานใหมนั้น 
 2. ชวยลดปญหาความกังวลใจของพนักงานใหม และการลอเลียนจากพนักงานเกาซึ่งอาจทํา
ใหการปฏิบัติงานของพนักงานใหมลมเหลว 
 3. ชวยลดอัตราพนักงานลาออก ดวยสาเหตุที่อึดอัดใจ เพราะคิดวาตนเองทํางานไมมี
ประสิทธิภาพ หรือไมเปนที่พึงปรารถนาของเพื่อนรวมงาน 
 4. ชวยประหยัดเวลาใหกับหัวหนางาน และเพื่อนรวมงานที่ไมตองเสียงานของตนเองมาสอน
งานใหเพื่อนรวมงานใหม 
 5. ชวยสรางทัศนคติที่ดีใหแกพนักงานใหม 
 ข้ันตอไปก็แนะนําใหรูจักหัวหนางาน เพื่อนรวมงานท่ีอยูในฝายเดียวกัน ส่ิงแวดลอมในที่ทํางาน 
และหนาที่ของแตละคน ในการนี้ผูบังคับบัญชาจะตองดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหคนใดคนหนึ่งเปน
ผูดูแล โดยการนําไปใหรูจักสถานท่ีทํางาน รานอาหาร หองพักผอน ระเบียบการตาง ๆ การแตงกาย เวลา
หยุดพัก ทางดานการปฏิบัติงานก็ควรจะจัดใหหัวหนางาน หรือผูชํานาญทําการฝกสอนวิธีทํางานที่ถูกตอง 
หากเปนงานยากก็แนะนําชี้แจงใหเขาใจหรือจัดใหมีการฝกอบรม 
 โดยทั่ว ๆ ไปแลว การปฐมนิเทศจะใหขอมูล 3 อยางแกพนักงานใหม คือ 
 1. ขอมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับงานประจํา 
 2. ประวัติ ความมุงหมาย และสินคาขององคการ และงานของพนักงานจะมีสวนชวยตอ
เปาหมายขององคการอยางไร 
 3. การชี้แจงถึงนโยบาย กฎ และสวัสดิการของพนักงานโดยใชหนังสือคูมือองคการ 
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การฝกอบรมและการพัฒนา 
 การฝกอบรมและพัฒนา (Training and Development) นับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอ
องคการ เพราะการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานก็คือการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพอยาง
สม่ําเสมอ มีความรอบรู มีทักษะ และทัศนคติที่ดีตอองคการอันจะกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
 การฝกอบรม (Training) คือ วิธีการในการเพิ่มพูนสมรรถภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงาน ทั้ง
ในดานความคิด การกระทํา ความสามารถ ความรู ความชํานาญ ตลอดจนความรูสึกและพฤติกรรมที่
องคการตองการสําหรับการพัฒนาบุคคลนั้น คือ วิธีการทําใหบุคคลมีความเจริญกาวหนา มีการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ทั้งดานความรู ความสามารถ สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
  1. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
  การฝกอบรมถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบอยางหนึ่งของผูบริหาร ที่จะตองฝกอบรม
บุคลากรขององคการใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคของการฝกอบรมแบงเปน 
2 ประเภท คือ 
  1.1 วัตถุประสงคขององคการ 
   1.1.1 เพื่อเสริมสรางขวัญ ทัศนคติและความสนใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใหดี
ยิ่งข้ึน ซึ่งจะเปนผลดีตอการทํางานในหนาที่ของบุคคลเหลานั้นตอไป 
   1.1.2 เพื่อสอนแนะวิธีการทํางานที่ถูกตอง เหมาะสมหรือดีที่สุดแกพนักงานของ
องคการ ซึ่งจะชวยทําใหลดการควบคุมลง และเปนการประหยัดคาใชจายลงดวย 
   1.1.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการใหไดรับผลผลิตสูงสุด 
   1.1.4 เพื่อลดความส้ินเปลืองและปองกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการควบคุมเคร่ืองจักรตาง ๆ 
   1.1.5 เพื่อจัดวางระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
   1.1.6 เพื่อพัฒนาฝมือหรือทักษะในการปฏิบั ติงานของพนักงาน  ใหสามารถ 
รูถึงระบบและวิธีการทํางานที่ถูกตอง รูจักใชเคร่ืองมือตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
   1.1.7 เพื่อพัฒนาการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลเพื่อใหเปนที่พึงพอใจของ
บุคคลทุกฝาย 
   1.1.8 เพื่อฝกฝนบุคคลเตรียมไว เพื่อความเจริญกาวหนาของงานและการเพิ่มขยาย
องคการ หรือต้ังหนวยงานใหมในอนาคต 
   1.1.9 เพื่อจัดหาสินคาหรือบริการที่ดีแกลูกคาหรือประชาชนผูรับบริการ 
   1.1.10 เพื่อชวยแกไขหรือลดปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ปญหาอันเกิดจากความไมรูไมเขาใจ ในวิธีการบริหารงาน 
  1.2 วัตถุประสงคของบุคคล 
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   1.2.1 เพื่อความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานของตน ทําใหมีโอกาสไดรับ
การเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนงสูงข้ึนไปได ทั้งนี้เพราะเมื่อบุคคลใดก็ตามไดรับการฝกอบรมแลวยอมสามารถ
นําเอาความรูความเขาใจที่ไดรับไปใชปฏิบัติในหนาที่ของตนได ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
ยิ่งข้ึน 
   1.2.2 เพื่อพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพใหถูกตองดีงาม เหมาะสมยิ่งข้ึน 
   1.2.3 เพื่อพัฒนาทักษะหรือฝมือในการทํางานใหดียิ่งข้ึน 
   1.2.4 เพื่อฝกฝนความสามารถในการใชดุลพินิจในการตัดสินใจใหดียิ่งข้ึน 
   1.2.5 เพื่อเรียนรูงานและลดการเส่ียงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
   1.2.6 เพื่อปรับปรุงสภาพการทํางานของตนใหดี และเหมาะสมยิ่งข้ึน ซึ่งจะเอ้ืออํานวย
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   1.2.7 เพื่อใหเขาใจในนโยบายและเปาหมายขององคการที่ตนเปนสมาชิกอยูไดดียิ่งข้ึน 
สามารถปฏิบัติตนและทํางานไดอยางถูกตอง 
   1.2.8 เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
 2.กระบวนการฝกอบรม 
  ในการฝกอบรมนั้นประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ 
  2.1 การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม พิจารณาดูวาจะเกิดปญหาข้ึนในหนวยงาน 
ซึ่งเปนปญหาที่เกิดจากการขาดความรู ความสามารถ ทักษะหรือทัศนคติที่เหมาะสมของผูปฏิบัติงาน 
จําเปนตองจัดใหมีการอบรมข้ึนเพื่อแกไขปญหา 
  2.2 สรางหลักสูตรและจัดทําโครงการฝกอบรม หลังจากไดวิเคราะหความตองการและ
กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรมแลวก็กําหนดเนื้อหาสาระ เลือกใชเทคนิคการฝกอบรม ส่ือการ
ฝกอบรม ใหสอดคลองกับความจําเปนในการฝกอบรม และวัตถุประสงคของการฝกอบรม แลวจัดทํา
โครงการเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน 
  2.3 ดําเนินการฝกอบรม ข้ันตอนนี้เปนการฝกอบรมตามแผนและแนวทางตาง ๆ ที่ได
กําหนดไว ซึ่งไดแกการจัดเตรียมสถานที่ เอกสาร อุปกรณตาง ๆ การเชิญวิทยากร การเรียกตัวผูเขาอบรม 
การอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จะชวยใหการฝกอบรมนั้นไดผลสูงสุด 
  2.4 การประเมินผลและติดตามผล เปนข้ันตอนสุดทายที่สําคัญยิ่ง เพื่อใหทราบวาการ
ฝกอบรมนั้นบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด ชวยแกปญหาในการปฏิบัติงานไดหรือไม และชวยใหสามารถ
ตัดสินใจไดวาการฝกอบรมนั้นมีประโยชนตอหนวยงานเพยีงใด ควรปรับปรุงแกไขอยางไรหรือไม 
 กลาวโดยสรุป กระบวนการฝกอบรม 4 ข้ันตอนดังกลาวขางตนจะสําเร็จลุลวงไปไดก็ตองอาศัย
ความรวมมืออยางจริงจังของผูบริหา และผูเขารับการฝกอบรมทุกคน 
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             3. ประเภทของการฝกอบรม 
  การฝกอบรมจําแนกไดหลายประเภทตามลักษณะของจุดมุงหมาย ระยะเวลาที่ใช 
ในการฝกอบรม และจํานวนของผูเขารับการฝกอบรม คือ 
  3.1 การฝกอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) การอบรมปฐมนิเทศเปนเคร่ืองมือประการแรกที่
จะปรับทาทีของพนักงานใหคุนเคย สรางความเขาใจในองคการ เร่ืองที่ควรปฐมนิเทศ เชน ประวัติความ
เปนมาขององคการ นโยบาย โครงสราง เงื่อนไขการจาง เงินเดือนและคาจาง ผูบริหารและสภาพแวดลอม 
เปนตน 
  3.2 การฝกอบรมแบบใหทํางานจริง ๆ (On-The-Job Training) เปนการอบรมปฏิบัติแบบ
ใหทํางานจริงซึ่งผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขาใจ และจําวิธีการทํางาน โดยผูอบรมจะอธิบายหลักการแลว
จึงสอนเทคนิคการปฏิบัติ เหมาะสําหรับการทํางานในระยะส้ัน และผูเขารับการอบรมไมมาก 
  3.3 การฝกอบรมแบบเปนลูกมือฝกหัดงาน (Apprentice Training) การฝกอบรมประเภทนี้
จัดข้ึนเพื่อฝกอบรมคนงานประเภทชางฝมือทั้งดานความรู ความชํานาญ อยางมีแบบแผนสําหรับงานชาง 
เชน ชางโลหะ ชางไม ชางไฟฟา ชางแกะสลัก ชางสี ชางพิมพ ชางเจียรนัยเพชรพลอย เปนตน 
  3.4 การฝกอบรมเฉพาะเร่ือง (Specific Training) เปนการฝกอบรมเทคนิคหรือ 
ปลีกยอย หรือราย-ละเอียดเฉพาะเร่ือง ซึ่งจัดข้ึนเปนพิเศษของหนวยงานเพื่อเสริมงานหลักใหไดผลยิ่งข้ึน 
เชน “เทคนิคของพนักงานตอนรับ” เปนตน 
  3.5 การฝกอบรมดานการควบคุมดูแล (Supervisory Training) เปนการฝกอบรมทางดาน
บริหาร 
 สําหรับเทคนิคการฝกอบรมที่ใชกันอยูโดยทั่วไป มีดังนี้ 
 1. เนนบทบาทและความสําคัญที่วิทยากร เชน การบรรยาย (Lecture) การอภิปรายเปนคณะ 
(Panel Discussion) การบรรยายเปนชุด (Symposium) และการสาธิต (Demonstation) เปนตน 
 2. เนนบทบาทและความสําคัญที่ผูเขารับการฝกอบรม เชน การระดมสมอง (Brainstroming) 
การฝกปฏิบัติ (Practical Exercise) การอภิปรายกลุม (Group Disucssion) การแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Playing) การสัมมนา (Seminar) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work-Shop) เปนตน 
 3. เนนบทบาทและความสําคัญที่โสตทัศนูปกรณ เชน การใชภาพยนตร การใชวีดิทัศน เทป
เสียง และคอมพิวเตอร เปนตน 
 4. เนนบทบาทและความสําคัญเปนรายบุคคล เชน การสอนงาน การใชโปรแกรมสําเร็จรูป เปน
ตน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เปนข้ันตอนเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกับมาตรฐาน หรือเกณฑของงานสําหรับตําแหนงหนาที่นั้นที่องคการต้ังข้ึน ถาผล
การปฏิบัติงานดีเดน พนักงานจะไดรับผลตอบแทน เชน การเพิ่มเงินเดือน โบนัส หรือเล่ือนตําแหนงหนาที่ 
เปนตน ถาหากผลการปฏิบัติงานไมดีไมเขาเกณฑ อาจจะแกไขโดยการฝกอบรม 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีประโยชน ดังนี้ 
 1. ชวยปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใหการปฏิบัติงานนั้นอยูในระดับที่นาพอใจ 
 2. พัฒนาผูปฏิบัติ การประเมินทําใหผูประเมินทราบวาพนักงานตองการอะไร มีโอกาสที่จะ
กาวหนาและพัฒนาอยางไร แลวจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถและคุณสมบัติบางอยาง 
 3. เกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เพราะการประเมินจะ
กระตุนใหผูบังคับบัญชาสังเกตพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาเปนการสรางมนุษยสัมพันธตอกัน 
 4. ชวยในการพิจารณาตัดสินใจ  ในเ ร่ืองตอไปนี้  คือ  เ ล่ือนตําแหนง  โยกยาย  ลดข้ัน 
งดจาง เปนตน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนหนาที่สําคัญของผูบริหารทุกระดับ วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอาจทําไดหลายวิธี จะเลือกใชวิธีใดข้ึนอยูกับหนวยงาน พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลักษณะ
งานและผูปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น ๆ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใชอยูทั่วไป มีดังนี้ (สุรัสวดี ราช
กุลชัย 2542 : 267) 
 1. การประเมินโดยใชสเกล (Graphic Rating Scale) จะพิจารณาผลงานในดานคุณภาพและ
ปริมาณ ความรวมมือ ความรู ความชํานาญ แลวใหคะแนนตามหัวขอ แบงเปนระดับตาง ๆ 
 2. การเปรียบเทียบ (Paired Comparion) ใชวิธีการเปรียบเทียบโดยการจับคู เหมาะสําหรับ
ลักษณะงานที่มีความแตกตาง 
 3. แบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยการสรางแบบตรวจสอบรายการ เชน ความคิด
ริเร่ิม ความเปนผูนํา การทํางานผิดพลาด ผูประเมินจะทําเคร่ืองหมายตามคุณสมบัติของผูถูกประเมิน แลว
จึงนําผลการตรวจสอบรายการไปเปล่ียนเปนคะแนน 
 4. การบันทึกเหตุการณสําคัญ (Critical Incident) พิจารณาจากความจริงของพฤติกรรมการ
ทํางาน ตลอดจนความสําเร็จและความลมเหลวในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยทําการบันทึกทบทวน
เมื่อจะประเมินผล 
 ผูทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก ผูบังคับบัญชา คณะกรรมการ ผูใตบังคับบัญชา 
เพื่อนรวมงาน ลูกคา ตัวเอง การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ควรมีขอมูลยอนกลับ เพื่อกระตุนระดับการจูงใจ
และผลการปฏิบัติงาน 
 



 
 

299

คาตอบแทน 
 คาตอบแทน หมายถึง คาแรง เงินเดือน คาจาง หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่คนงานไดรับจากการ
ทํ า งานใหกิ จการ  ค าตอบแทนเปน ส่ิ ง สํา คัญและมี อิทธิพลต อทั ศนคติของคนงาน  รวมทั้ ง 
ประสิทธิภาพในการทํางานดวย นอกจากนี้คาตอบแทนยังเปนเคร่ืองจูงใจใหคนงานทํางานใหกับองคการ
ตลอดไป 
 1. คาจางและเงินเดือน 
  คาจางและเงินเดือน เปนผลประโยชนตอบแทนโดยตรงที่นายจางจายใหแกพนักงาน คําวา 
คาจาง เปนคําที่ใชเรียกส่ิงที่จายตอบแทนสําหรับผลการปฏิบัติงานหรือการบริการที่พนักงานไดทําให จะ
ชี้ใหเห็นถึงการจายตอบแทนที่แตกตางกับการจายแบบอ่ืน ๆ เชน การจายเงินเดือน อัตราจายรายชิ้น โบนัส
และเงินพิเศษ ดังนั้น คาจางจะหมายความถึง จํานวนเงินที่จายเปนการตอบแทนใหกับพนักงานที่จางเปน
รายช่ัวโมงหรือรายวัน คาจางจะไดมากหรือนอยข้ึนกับจํานวนชั่วโมงหรือจํานวนงานที่พนักงานทําได 
  ในทัศนะของนายจาง คาจางคือตนทุนอยางหนึ่งที่เปนคาใชจายในการประกอบธุรกิจ 
คาจางเปนรายจายที่มีความสําคัญไมนอยไปกวารายจายอ่ืนและตองจายทุกวัน นายจางจึงตองให
ความสําคัญตอพนักงานโดยการพัฒนาบํารุงรักษาและใชคนใหคุมคา 
  ในสวนของพนักงานหรือลูกจาง คาจางเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต เพราะรายได
ดังกลาวนํามาเปนคาใชจายดานปจจัยพื้นฐานของคน 
  สวนคําวาเงินเดือน (Salary) คือ จํานวนเงินที่จายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานโดยการ
เหมาจายเปนรายเดือน ถือเปนรายไดประจํา ในองคการสวนมากจะมีโครงสรางของคาจางและโครงสราง
ของเงินเดือนแยกกัน แตโดยที่ทั้ง 2 กลุม เปนงานที่มีลักษณะใกลเคียงกัน ดังนั้น ในการบริหารคาจางและ
เงินเดือนจึงพยายามจัดทําโครงสรางคาจางและเงินเดือนใหไปดวยกัน 
 2. เปาหมายของการบริหารคาจางและเงินเดือน 
  2.1 เพื่อเปนเครื่องจูงใจใหบุคคลเขามาทํางานในองคการ และจูงใจใหพนักงานทํางานมี
ประสิทธิภาพ และไดผลผลิตสูง 
  2.2 เพื่อควบคุมตนทุนคาใชจาย ใหมีความเหมาะสมกับภาวการณที่เปนจริง สอดคลองกับ
ผลงานที่พนักงานไดทําให 
  2.3 เพื่อใหมีหลักยึดถือในการจาง และการเล่ือนข้ันพนักงาน โดยการกําหนดมาตรฐานของ
งานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  2.4 เพื่อสงเสริมความรวมมือจากพนักงาน โดยอาศัยหลักของความพอเพียง และความ
ยุติธรรมในการจายคาจาง 
 เงินเดือนคาจางเปนผลตอบแทนโดยตรงที่นายจางจายใหแกพนักงาน นอกจากนั้นยังมี
ผลประโยชนตอบแทนอ่ืน (Fringe Benefit) หรือสวัสดิการตาง ๆ ที่หนวยงานจําเปนตองจัดใหพนักงาน 
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เพื่อธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในรูปของสวัสดิการตาง ๆ เชน คา
รักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร คาเชาบานการประกันชีวิต และการประกันสังคม เปนตน 
 
การเปลี่ยนตําแหนง 
 เมื่อพนักงานไดปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว ฝายบริหารจะพิจารณาเปล่ียนตําแหนง 
ทั้ ง นี้ อ า จ ข้ึ น อยู กั บ น โ ยบายขอ งอ งค ก า ร  ผลกา รป ฏิบั ติ ง านขอ งพนั ก ง าน เ หล า นั้ น ห รื อ 
สถานการณอ่ืน ๆ การเปล่ียนตําแหนงรวมความถึงการเล่ือนตําแหนง การโยกยาย การลดตําแหนง การงด
จางช่ัวคราว 
 1. การเล่ือนตําแหนง (Promotion) คือ การมอบหมายใหพนักงานทํางานในตําแหนงที่สูง
กวาเดิม โดยมีเงินเดือน สถานภาพและอํานาจหนาที่มากข้ึนดวย จึงแสดงถึงความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน เชน จากหัวหนางานเล่ือนเปนหัวหนาฝาย โดยทั่วไปแลวหนวยงานจะใชหลักเกณฑในการเล่ือน
ตําแหนง 4 วิธี คือ (พยอม วงศสารศรี 2538 : 179) 
  1.1 หลักความรูความสามารถ ใชความรูความสามารถเปนเกณฑในการตัดสิน โดย
พิจารณาจากผลการทดสอบ 
  1.2 หลักอาวุโสและประสบการณ เปนการพิจารณาจากระยะเวลาที่บุคคลนั้นไดปฏิบัติงาน
ในองคการ เพื่อเปนการตอบแทนท่ีไดชวยเหลือองคการมานาน 
  1.3 หลักความรู ความสามารถ และอาวุโส ใชหลักผสมผสานระหวาง 2 ขอขางตน เพื่อ
ขจัดขอบกพรองที่อาจเกิดข้ึน 
  1.4 หลักอุปถัมภ  เปนการเ ล่ือนตําแหนงโดยไมมีหลักเกณฑ  เปนการชวยเหลือ 
พวกพอง เครือญาติ โดยไมคํานึงถึงความสามารถ 
 2. การโยกยาย (Tranfer) คือ การเปล่ียนตําแหนงจากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่ง ซึ่ง
เงินเดือน หนาที่ และความรับผิดชอบ อยูในระดับเดียวกัน เชน โยกยายจากหัวหนาแผนกบัญชีไปเปน
หัวหนาแผนกการเงิน สวนสาเหตุการโยกยายอาจเกิดจากความจําเปนขององคการหรือตัวพนักงานขอยาย
เอง 
 3. การลดตําแหนง (Demotion) เปนการมอบหมายงานใหพนักงานในตําแหนงที่ตํ่ากวาเดิม 
คือ ตําแหนงหนาที่ตํ่าลง สถานภาพและอํานาจหนาที่ลดลงดวย ถือวาเปนการลงโทษพนักงานวิธีหนึ่ง 
 4. การงดจางช่ัวคราว (lay off) อาจเกิดจากภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง ทําใหหนวยงานตอง
ยุบแผนกงานบางแผนกลง จึงงดจางพนักงานช่ัวคราว 
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การใหออกจากงาน 
 เมื่อองคการมีการรับคนเขามาทํางาน ก็จําเปนตองมีการใหคนออกจากงาน การใหออกจาก
งาน คือ การที่บุคคลขององคการพนจากตําแหนงหนาที่การงาน และหมดสิทธิที่จะรับคาจางหรือเงินเดือน
ขององคการ การใหออกจากงานมีหลายลักษณะดังตอไปนี้ คือ 
 1. การลาออก เปนความประสงคของพนักงานเอง แสดงใหเห็นวาผลตอบแทนอาจจะตํ่า หรือ
สาเหตุอ่ืน ๆ เชน ไดงานใหมที่ดีกวา ไมไดรับความเปนธรรม เปนตน 
 2. การปลดออก อาจเปนนโยบายขององคการที่ตองนําเอาเคร่ืองจักรกลเขามาใชแทนแรงคน 
จึงจําเปนตองปลดพนักงานสวนเกินออก ซึ่งจะตองแจงใหพนักงานทราบลวงหนา 
 3. การไลออก แสดงใหเห็นวากระบวนการคัดเลือก และการฝกอบรมไมดี มักจะเกิดข้ึนกับ
บุคคลที่มีความผิดรายแรง 
 4. ปลดเกษียณ ถามีจํานวนมากเกินไปแสดงใหเห็นถึงการจัดการที่ไมดีเกี่ยวกับสัดสวนของ
อายุของสมาชิกในองคการ หรือการวางแผนกําลังคนไมดี โดยทั่วไปแลวจะเกษียณอายุเมื่ออายุได 60 ป ใน
กรณีปลดเกษียณในภาควิชาการจะมีการใหบําเหน็จบํานาญ สวนภาคเอกชนอาจจะใหบําเหน็จหรือเงิน
สะสม เปนตน ขาราชการที่มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ กําหนดไว 4 
กรณีดวยกัน คือ (ศิริอร ขันธหัตถ 2541 : 141) 
  4.1 เหตุทดแทน เชน ถูกยุบเลิกตําแหนงหรือถูกใหออกจากราชการโดยไมมีความผิด 
  4.2 เหตุทุพพลภาพ เชน เจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติราชการได 
  4.3 เหตุสูงอายุ หรือเกษียณอายุ 
  4.4 เหตุรับราชการนาน เชน ขาราชการที่มีอายุราชการครบ 25 ปบริบูรณ 
 บําเหน็จ หมายถึง เงินคาตอบแทนความชอบที่ทางราชการจายใหคร้ังเดียว 
 บํานาญ หมายถึง เงินคาตอบแทนความชอบที่ทางราชการจายใหเปนรายเดือนตลอดชีวิต 
ปจจุบันรัฐบาลไดจัดต้ังกองทุนบําเหน็จบํานาญสําหรับขาราชการขึ้น (กบข.) เพื่อลดภาระ 
งบประมาณแผนดิน 
 
  การคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
 บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย  เวลารับราชการ (ป) 

 บํานาญ = 
50

)ป25าไมนอยกว(การเวลารับราชยดือนสุดทาเงินเดือนเ 
 

 บํานาญ = 
55

)ป10าไมนอยกว(การเวลารับราชยดือนสุดทาเงินเดือนเ 
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วินัยและการลงโทษ 
 “วินัย” หมายถึง ขอบังคับสําหรับควบคุมประพฤติผูกระทําผิด หรือหมายถึง วิธีการที่เสริมสราง
ใหผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานอยางมีระเบียบ 
 “วินัย” สําหรับการบริหารบุคคลในองคการธุรกิจเปนปจจัยสําหรับควบคุมตนเองมากกวาจะ
เปนเร่ืองของการลงโทษ ดังนั้น พนักงานควรใหความรวมมือกับองคการโดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอบังคับขององคการดวยความเต็มใจ 
 การลงโทษทางวินัยมีจุดมุงหมายสําคัญ 2 ประการ คือ 
 1. เพื่อปราบปรามหรือหยุดยั้งการกระทําผิดวินัย เพราะการลงโทษทางวินัยจะทําใหพนักงาน
เกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากข้ึน และตระหนักวาถาตนทําผิดจะไดรับโทษสถานใด มีผลตอ
อาชีพอยางไร โทษทางวินัยยังเปนการเสริมสรางความศักด์ิสิทธิ์ของวินัยเอง กลาวคือ วินัยมิใชมีไวเฉย ๆ 
ไมมีผลในทางปฏิบัติ และยังทําใหเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําผิดอีกดวย 
 2. เพื่อรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการบริหารขององคการ กลาวคือ เม่ือมีการกระทํา
ผิดทางวินัยก็ตองไดรับโทษ ผูที่กระทําดีก็ยอมไดรับผลดีตอบแทน ซึ่งเปนการปฏิบัติตอพนักงานดวยความ
เปนธรรม จะกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน อันจะเปนผลดีตอประสิทธิภาพการบริหาร
โดยตรง 
 การลงโทษทางวินัยมีลักษณะหนักเบาตามความรายแรงของความผิดที่กระทํา สําหรับโทษทาง
วินัยของลูกจางประจํา และขอขาราชการพลเรือนไดกําหนดโทษไวดังนี้ 
 ลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
ขอ 48 โทษทางวินัย มี 5 สถาน คือ 
 1. ภาคทัณฑ 
 2. ตัดคาจาง 
 3. ลดข้ันคาจาง 
 4. ปลดออก 
 5. ไลออก 
 ขาราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 100 
โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
 1. ภาคทัณฑ 
 2. ตัดเงินเดือน 
 3. ลดข้ันเงินเดือน 
 4. ปลดออก 
 5. ไลออก 
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สรุป 
 กระบวนการจัดคนเขาทํางาน หรือการบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับ
บุคคลต้ังแตกอนการบรรจุจนพนจากหนาที่งาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของผลผลิตหรือบริการของ
องคการเปนประการสําคัญ การจัดคนเขาทํางานจึงประกอบดวยกระบวนการตาง ๆ คือ วางแผนกําลังคน 
เพื่อตองการทราบวาหนวยงานตองการบุคคลเพียงใด มีบุคลากรจะเกษียณ ลาออก ยาย เล่ือนตําแหนง 
หรือออกไปดวยวิธีการอื่น ๆ ปละกี่คน องคการตองการคนที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติดานใด จะสรรหาจาก
ภายในองคการหรือภายนอกองคการ หลังจากนั้นก็จะทําการคัดเลือกและบรรจุแตงต้ัง แลวมอบหมายงาน
ใหตามตําแหนง นอกจากนั้น หนวยงานจะตองจัดฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีความรู 
เปนคนทันสมัยมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีทัศนคติที่ดีตองานและองคการ สวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปนเทคนิคอยางหนึ่ง ที่มีความจําเปนและมีความสําคัญในการบริหารงานบุคคลเพื่อประเมินคา
วาผูปฏิบัติงานแตละคนมีความสามารถในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด อาจพิจารณาจากปริมาณงาน
และคุณภาพของงาน และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงระบบงาน การเล่ือนตําแหนง การให
ความดีความชอบ การโยกยาย การลดตําแหนง และการใหออกจากงาน ในกรณีที่บุคคลกระทําความผิด
หรือฝาฝน จําเปนตองลงโทษทางวินัยตามความผิดที่เกิด 

 
การนํา (Leading) 
 การนํา (Leading) หรือการสั่งการ (Directing) เปนการใชความสามารถชักจูงพนักงานให
ปฏิบัติงานอยางขยันขันแข็งเพื่อใหองคการบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว การนําเปนเร่ืองที่ละเอียดออนมาก 
ผูบริหารทั้งหลายมักจะยอมรับกันวาปญหาที่ยุงยากที่สุดมักเปนปญหาที่เกิดจากคน ไมใชปญหาที่เกิดจาก
เคร่ืองจักรหรือวัสดุ ปญหาที่วานี้มักเปนเร่ืองเกี่ยวกับความตองการและทัศนคติของคน ผูบริหารที่ตองการ
เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพควรจะเปนผูรอบรูในเร่ืองพฤติกรรมของมนุษยและกระบวนการในการติดตอส่ือ
ความหมาย 
 คําวาผูนํา (Leader) นั้นมีผูใหความหมายไวปลายอยางตาง ๆ กันดังเชน  
 ผูนํา หมายถึง ผูที่มีบุคลิกลักษณะเดนเปนพิเศษ ประกอบดวยความสามารถเปนพิเศษ
เหนือกวาบุคคลอ่ืนในกลุมชนขององคการนั้น 
 ผูนํา หมายถึง ผูที่มีศิลปะหรือกระบวนการที่จะมีอิทธิพลเหนือคน และกระตุนใหคนรวมมือ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จสูเปาหมายของกลุมได 
 ผูนํา บุคคลผูที่มีความรู ความสามารถ (ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือรอบรูงานในหนาที่) และ
สามารถใชศาสตร และศิลปในการจูงใจใหคนอ่ืน ๆ คลอยตาม ทําตาม และรวมมือ อยางศรัทธา นับถือ 
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ตามแนวทางท่ีไดกระทํา ดวยความเต็มใจอยางประสานสัมพันธกันจนงานสําเร็จบรรลุเปาหมายของกลุม
ไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิง 
 สวนคําวา “การเปนผูนํา” (Leadership) ก็สามารถใหความหมายในแนวขางตน 
 “การเปนผูนํา” (Leadership) หมายถึง ศิลปะ หรือกระบวนการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนกระตุน
ใหคนรวมมือปฏิบัติงานตามผูที่นํานั้นดวยความศรัทธานับถือ และดวยความเต็มใจอยางประสานสัมพันธ
กันจนสําเร็จบรรลุเปาหมายของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิง 
 ลักษณะประจําตัวของผูนํา อันถือเสมือนเปนคุณสมบัติเบ้ืองตนของผูนําควรมี ดังนี้ 
 1. มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว (personality) 
 2. มีความรูและมีความสามารถในการบริหารและในการนํา (Ability) 
 3. มีความต้ังใจสูง (Willingness) 
 4. มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 5. มีความเปนธรรม (Fair) 
 6. ใจกวาง (Open Minded) 
 7. มีฐานะทางสังคม (Status) 
 8. มีศิลปะในการนํา (Ability to lead) 
 คุณลักษณะและคุณสมบัติของผูนําท่ีดี 
 1. คุณสมบัติดานวิชาการ 
  1.1 มีความรูดานวิชาชีพเปนอยางดี 
  1.2 มีความรูดานความรูทั่ว ๆ ไป ดี 
  1.3 มีประสบการณในการบริหารและการนํา 
 2. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ 
  2.1 มีบุคลิกภาพดานรางกายดี บุคลิกลักษณะดี แตงกายถูกตอง มีชีวิตชีวา วาจาดี วางตน
เหมาะสม 
  2.2 มีบุคลิกดานจิตใจดี มีความเชื่อมั่น ศรัทธาผูอ่ืน มีความอดทน กลาหาญ มีเมตตาจิตมี
วินัย มีใจเปนธรรม และมีอารมณขัน 
  2.3 มีบุคลิกภาพดานสังคมดี มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ชวยเหลือสังคมเห็นประโยชน
สวนรวมเหนือประโยชนตน 
 3. คุณลักษณะทางดานความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  มีสติปญญาฉลาด ( Intelligence) รูบทบาทตน รับผิดชอบ (Responsibility) มีความกลา 
(Courager) แนบเนียน (Tact) เด็ดขาด (Decisiveness) กระตือรือรน (Enthusiasm) บังคับใจตนเองได 
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(Self- Control) รวมทั้งมีความสามารถในดานการตัดสินใจ (Decision-Making) การจูงใจ (Motivation) 
การประสานงาน (Co-ordination) มีผลงานที่ประสบผลสําเร็จ 
 การปฏิบัติตนเปนผูนําที่ดี กระทําไดดังนี้ 
 1. วางแผนในการดําเนินงานไวใหพรอม และเอาใจใสปรับปรุงอยูเสมอ 
 2. วางระบบ ระเบียบในการทํางานไวใหพรอม 
 3. จัดคนเขาปฏิบัติงานตามหนาที่และความสามารถ รูจักใชคนใหเหมาะกับงาน 
 4. แนะงาน สอนงาน และฝกอบรม ใหผูใตบังคับบัญชามีความสามารถในการทํางาน 
 5. แสดงกริยา วาจา และปฏิบัติตนเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชา 
 6. เปดโอกาสใหผูใตบัญชา ไดพบปะรองเรียน และพ่ึงพาอาศัยได 
 7. ใหความสนใจ และใหการชวยเหลือในธุรกิจของผูใตบังคับบัญชา 
 8. ใหความเสมอภาคกับทุกฝายที่เกี่ยวของ 
 9. ใหความเปนธรรมกับผูใตบังคับบัญชา 
 10.รับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตน 
 11.แสดงใหผูใตบัญชาเห็นวา ความกาวหนาของเขาข้ึนอยูกับผลของการปฏิบัติงานของเขา 
 12. ใหเกียรติแกผูใตบัญชาที่เสนอความคิดเห็นหรือเสนอวิธีการรวมทั้งสนับสนุน 
 13. ยกยองชมเชยผูกระทําดี และความกระทําตอหนาผูอ่ืน 
 14. ลงโทษผูใตบังคับบัญชาอยางเงียบ ๆ และเพื่อใหเข็ดหลาบเทานั้น 
 15. ขยันในกิจการงาน และอุทิศเวลาใหแกงานในหนาที่ 
 16. ติดตามงานอยูเสมอ หากพบขอบกพรองตองรีบแกไข 
 17. หมั่นศึกษาหาความรู ปรับปรุงตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
 18. ทําตนใหสมตําแหนงหนาที่ โดยถูกตองกาลเทศะ และตามหนาที่ 
 19. ทําตนเปนตัวอยางที่ดี 
 20. เปนผูนําของผูใตบังคับบัญชาไดในทุกโอกาส 
 21. บํารุงรักษาบุคลิกภาพและรางกายใหสงาฝาเผยอยูเสมอ 
 การประพฤติตนใหเปนตัวอยางแกผูรวมงาน 
 1.   มีเมตตา 
 2.   มีความกรุณา 
 3.   มีมุทิตา 
 4.   มีอุเบกขา 
 5.   มีสติ 
 6.   มีสัมปชัญญะ 
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 7.   มีหิริ 
 8.   มีโอตตัปปะ 
 9.   มีฉันทะ 
 10. มีวิริยะ 
 11. จิตตะ 
 12. วิมังสา 
 13. ทาน 
 14. ปยวาจา 
 15. อัตถจริยา 
 16. สมานัตตตา 
 17. มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 18. ประพฤติชอบทั้งกายวาจาใจ 
 19. สุภาพออนโยน 
 20. อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร 
 21. ตรงตอเวลา 
 22. เปนนักพูดที่ดี 
 23. เปนผูประสานงานที่ดี 
 24. มีความจงรักภักดี 
 25. บงัคับใจตนเองได 
 
หนาท่ีของผูนํา 
 ไมวาหัวหนางานจะเลือกเปนผูนําแบบใดก็ตาม หนาที่ในฐานะผูนําของทานโดยทั่ว ๆ ไปควรมี
ดังนี้ 
 1. หนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอองคการ 
 2. หนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอผูใตบังคับบัญชา 
 3. หนาที่และความรับผิดชอบตอหนวยงานอ่ืนในองคการเด่ียวกัน 
 4. หนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอตัวเอง 
 
 1. หนาที่ที่มีตอองคการ เปนหนาที่ที่ตองกระทําในฐานะผูนํากลุม 
  1. กําหนดเปาหมาย 
  2. วางแผน 
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  3. กําหนดนโยบาย 
  4. ติดตามงานอยูเสมอ หากพบขอบกพรองตองรีบแกไข 
  5. ชวยเสริมสรางใหปริมาณและคุณภาพของงานไดรับผลสูงสุด 
  6. ใหความเสมอภาคกับผูมาติดตอ 
  7. วางตนเหมาะสมมีกริยามารยาทดี 
 2. หนาที่ที่มีตอผูใตบังตับบัญชา ในฐานะหัวหนางาน ผูนํายอมมีหนาที่และความรับผิดของใน
งาน 3 ดาน คือ 
  1. งานบริหาร 
  2. งานปกครองคน 
  3. งานฝกอบรม 
   1. สอนงานและแนะนําการทํางานให 
   2. อํานวยใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม 
   3. รับผิดชอบตอผลของการปฏิบัติงานในหนาที่ของผูใตบังคับบัญชา 
   4. รับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตน รักษาหรือประสานใหสมาชิกในกลุม
อยูรวมกัน 
   5. ใกลชิดกับกลุม มีความสัมพันธกับคนในกลุม เปนที่ยอมรับของคนในกลุม ทําให
กลุมมีความสามัคคีกลมเกลียว 
   6. ปฏิบัติภารกิจของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค 
   7. เปนตัวแทนของกลุมในการติดตอกับภายนอก 
   8. ใหความสนใจและเอาใจใสในความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชาปลูกฝงความ
รับผิดชอบให 
   9. ใชคนใหเหมาะกับงานและความสามารถ 
   10. สรางบรรยากาศใหผูใตบังคับบัญชากลาแสดงความคิดเห็น 
   11. สงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหกาวหนา 
   12. บํารุงขวัญและใหกําลังใจ 
   13. เปนผูใหคุณและใหโทษ 
   14. เปนอนุญาโตตุลาการ 
   15. เปนสัญลักษณของกลุม 
   16. เปนแบบอยางที่ดี 
   17. เปนที่พึ่ง 
   18. เปนที่ปรึกษา 



 
 

308

   19. ใหความเปนธรรม 
  3. หนาที่ที่มีตอหนวยงานอ่ืน ติดตอประสานงานหนวยงานอ่ืน ๆ เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ 
  4. หนาที่ที่มีตอตัวเอง 
   1. สอนตนเองใหเปนผูนําที่ดี 
   2. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
   3. ปฏิบัติตนใหเขากับสังคมไดดี 
   4. ศึกษาหาความรู ปรับปรุงตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
   5. ขยันในการงาน และอุทิศเวลาใหงานในหนาที่ 
   6. กลายอมรับผิด 
   7. ตรงตอเวลา 
   8. มีความยุติธรรม 
   9. มีความซ่ือสัตย 
   10. มีพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 
   11. มีอิทธิบาทธรรม 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) 
   12. มีสังคหวัตถุธรรม 4 (ทาน ปยะ วาจา อัตถจริยา สมานีตา) 
 
แบบของผูนํา 

 1. ถือตามลักษณะของการที่ผูนําไดมาซ่ึงอํานาจ (Authority) 
  1. ผูนําแบบใชพระเดช ( Legal Leadership) 
   = ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองบังคับบัญชาตามสายงาน ซึ่งระบุไวตามกฎหมาย 
  2. ผูนําแบบใชพระคุณ (Charismatic Leadership) 
   = ไดมาซ่ึงอํานาจอันเกิดจากบุคลิกภาพ ซึ่งเปนคุณสมบัติสวนตัวของบุคคลอันมิใช
อํานาจอันเกิดจากตําแหนงหนาที่ เชน การศึกษาสูง และตระกูลดี 
  3. ผูนําแบบพอพระ (Symbolic Leadership) 
   = ผูนําที่เปนสัญลัษณของกลุม ที่ทุกคนยอมรับและยกยอง เทิดทูนใหเชนกษัตริย 
 2. ถือตามลักษณะของการใช อํ านาจหนา ท่ี ในสวน ท่ีสัมพันธกับความเปน
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเปนเกณฑ 
 การพิจารณาแบบของผูนํา ตามลักษณะของการใชอํานาจหนาที่ ในสวนที่สัมพันธกันความเปน
ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชาเปนเกณฑนั้น ไดแบงแบบของผูนําเปน 3 แบบ คือ 
 1. ผูนําแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) 
 2. ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) 
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 3. ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire Leader) 
  
   1.ผูนําแบบเผด็จการ (Autocratic Leader)  หรือผูนําแบบอัตตาธิปไตยลักษณะถือตัว
และเช่ือมั่นในตนเอง ไมคอยรับฟงหรือใหเกียรติคนอ่ืน จะทําอะไรก็ใชอํานาจเปนที่ต้ัง เนนการออกคําส่ัง 
(Command) และ (Order) เปนหลักสําคัญ ผูนําชนิดนี้มักจะทําการตัดสินใจดวยตนเองโดยตลอด แลวจึง
แจงใหทราบหรือส่ังใหปฏิบัติตาม มักจะไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกผูใตบังคับบัญชามากนัก 
สถานภาพของผูนําชนิดนี้ จะเปนไปในลักษณะของการเปนเจานายใชอํานาจบงการใหผูใตบังคับเชื่อฟงอยู
ตลอดเวลา แมบางโอกาสไมมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติเชนนั้น วัตถุประสงค มาตรฐานระบบ การจัด
งาน วิธีปฏิบัติงาน เปนเร่ืองที่ส่ังมาจากเบื้องบนทั้งสิน ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานหรือผูอยูใต
บังคับบัญชา แมจะมีการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชาบาง แตก็กระทําแบบพอเปนพิธีเทานั้น 
เพราะการตัดสินใจมักยึดความเห็นของตนเองเปนสําคัญ ไมยอมใหผูนอยเขามามีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นในการออกคําส่ัง หรือวินิจฉัยในปญหาใด ๆ 
    2. ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) 
  หมายถึงผูนําที่ใหความสําคัญตอคนเปนหลัก โดยเฉพาะผูอยูใตบังคับบัญชา โดยจะไมเนน
ถึงการใชอํานาจหนาที่ หรือกอใหเกิดความเกรงกลัวในตัวผูบังคับบัญชาหากแตจะเปดโอกาสใหผูอยูใต
บังคับบัญชามีโอกาสแสดงความคิดเห็น และพูดคุยดวยอยางเต็มที่ การปกครองใชวิธีที่ใหทุกฝายที่
เกี่ยวของมีโอกาสออกความคิดเห็น และมีโอกาสรวมตัดสินใจปญหาตาง ๆ ได มีการใหเสรีภาพในการ
ตัดสินใจแกผูอยูใตบังคับบัญชา สงเสริมใหมีการปรึกษาหรือกับผูอยูใตบังคับบัญชากอนดําเนินงานเสมอ 
โดยเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง แลวพยายามสรุปเอาขอคิดเห็นที่มีคุณคา
จากผูใตบังคับบัญชามาเปนแนวทางปฏิบัติทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตนเองมีสวนผูกพันกับการตัน
สินใจนั้น ๆ ดวย โดยเฉพาะเร่ืองที่มีความสําคัญตอองคการและสวนรวม ผูบังคับบัญชาทําตัวเปนทั้งผูนํา
และผูใหคําแนะนําสอนงานแกผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 
    3.ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire Leadership) 
  หมายถึงผูนําที่ปลอยใหผูอยูใตบังคับบัญชามีอิสรเสรีเต็มที่ ใหมีอํานาจกระทําการใด ๆ 
ตามใจชอบ ปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน จะถูกมอบหมายใหผูอยูใตบังคับบัญชาตัดสินกันเองอยางเต็มที่ ผูอยูใต
บังคับบัญชาอาจไดรับสิทธิใหจัดทําเปาหมายหรือวัตถุประสงคตาง ๆ ดวยตนเอง หรืออาจจะไดจัดทํา
แผนงานตาง ๆ ตนเองใชอํานาจควบคุมบังคับบัญชานอยมาก หรืออาจไมแสดงบทบาทของผูนําเลย ปลอย
ตามใจลูกนองหรือสมาชิกของกลุม ผูเปนหัวหนาคอยแตลงนาม หรือผานเร่ืองเทานั้น จะหาความ
รับผิดชอบจากภาวะผูนําแบบนี้ไดยากมาก 
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    3.ถือตามแนวของการนําเปนเกณฑ 
  มี 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ 
  1. ผูนําที่มุงดานการผลิต (Production-Oriented) 
  2. ผูนําที่มุงดานตัวพนักงาน (Employee-oriented) 
  คุณลักษณะของผูนําที่มุงตอการผลิต 
  ก. สนใจและใหความสําคัญตองานที่จะตองทํามาก 
  ข. ถือวาคนงานเปนแตเพียงผูปฏิบัติงานตามคําส่ังเพื่อใหงานเสร็จ 
  ค. เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย จึงตองมีการควบคุมดูแลใหคนปฏิบัติงานอยางใกลชิด 
  ง. ไมมีการมอบหมายอํานาจในการตัดสินใจใหแกผูปฏิบัติงานเลย อํานาจในการตัดสินใจ
เปนของผูนําแตเพียงผูเด่ียว 
 
 ผลท่ีเกิดจากการนําโดยมุง ๆ ดานการผลิต  (Production Oriented) 
 1. ฝายจัดการจะมีงานลนมือ 
 2. พฤติกรรมการจัดการจะเปนแบบยุงอยูกับการไลออก อัตราคนเขาออกมีมาก 
 3. จะมีการวิเคราะหที่ไมคอยระมัดระวังใหรอบคอบ การวางแผนก็จะเปนไปโดยต่ืนทํา 
 4. จะมีการบังคับบัญชาดูแลอยางใกลชิด การตรวจตราเขมงวด และการควบคุมหนาแนน 
 5. จะมีการกดดันอยูตลอดเวลา เพื่อใหผลผลิตสูงข้ึน คุณภาพดีข้ึนและราคาทุนตํ่า 
 6. การตัดสิ้นใจเปนสวนมากอยูกับผูบริหารระดับสูงเทานั้น 
 7. มีความเปนเพียงระยะเวลาส้ัน ไมมองการณไกล 
 8. ทานมักจะพบวาพวกนี้มีการจัดและเกาะกลุมมากเกินไป ซึ่งจะเห็นไดจากการสราง
อาณาจักร 
 9. มีจุดมุงหมายแคบเฉพาะหนวยงานตน และมีการแขงขันกันระหวางหนวยงานอ่ืนมาก 
 10. พนักงานมีความสนใจในงานนอย 
 11. ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน จะถูกสงไปใหผูบังคับบัญชาทั้งหมด 
 12. ขอคิดดี ๆ จะออกมานอย ไมคอยมีผูเสนอความคิดใหม เพราะเกรงจะถูกทํางานเพิ่ม 
 13. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานจะมีมาก อาจตองการทําซ้ํา 
 14. ทัศนคติที่ไมสูดีตอองคการและตอการบังคับบัญชาจะมีมาก 
 15. ความจงรักภักดีตอองคการจะมีนอยมาก 
 16. พนักงานจะรูสึกวาถูกกดข่ีโดยไมมีเหตุผล 
 17. การเปล่ียนแปลงตาง ๆ จะถูกตอตาน 
 18. งานจะลาชาลงเมื่อผูบังคับบัญชาไมอยู 
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 คุณลักษณะของผูนําที่มุงตอตัวพนักงาน (People-Oriented) 
 ก. มีความมั่นคงในการเปนผูนํา เห็นคุณคาของคนเสมอ สนใจในความสําเร็จและทุกขสุขของ
คนในบังคับบัญชาอยางจริงใจ 
 ข. จะปฏิบัติเปนผูใหความชวยเหลือสนับสนุนแกผูใตบังคับบัญชาเสมอ 
 
 ผลท่ีเกิดจากการนําโดยมุงดานตัวพนักงาน 
 1. ผูบริหารยุงกับการวางแผนระยะยาวและมีการแกไขระยะส้ันอยูตลอดเวลา 
 2. ผูบังคับบัญชาช้ันผูนอยมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 3. หนวยงานตาง ๆ ในองคการมีแนวโนมที่จะมีการบังคับตนเอง (Self-Regulation) 
 4. ความกดดันมาจากทุกกลุมทั้งหมดและเปนการกดดันตัวเอง 
 5. การทําการตัดสินใจกระจายไปทั่วองคการ โดยถือสภาพจริงที่ควรทําการตัดสินใจได
มากกวาที่จะถือตามระดับในองคการ 
 6. มีการใหความรวมมือจากทุกฝาย 
 7. การสื่อสารจากบนลงลางสมบูรณเต็มที่ 
 8. การสื่อสารจากลางข้ึนบนมีประสิทธิภาพ 
 9. มีการยืดหยุนที่เหมาะสมอยูเสมอ 
 10. วิธีและกระบวนการทํางานใหม ๆ นํามาใชไดโดยงาย 
 11. เพิ่มความจงรักภักดีและมีการกระทําที่มุงตอผลสําเร็จอันเปนจุดมุงหมายขององคการ 
 12. ผูปฏิบัติงานแตละคนจะปฏิบัติงานโดยมีประสิทธิภาพ ไมวาในดานปริมาณงานหรือ
คุณภาพ 
 13. มาตรฐานการปฏิบัติงานจะสูง โดยกลุมเปนผูต้ังข้ันเองและรักษามาตรฐานนั้นไวเอง 
 14. ปญหาตาง ๆ จะถูกนําไปปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา เพื่อหาทางปรับปรุงแกไข 
 15. ผูบริหารจะไดรับทราบสถานการณอยูตลอดเวลา 
 16. จะไดรับความจงรักภักดีจากกลุมอยางยิ่ง 
 
  4 ผูนํา : พิจารณาในแงทฤษฎี X และทฤษฎี Y 
  ในเร่ืองนี้ Douglas McGragor ไดสรุปขอสมมติฐานเกี่ยงกับมนุษยใหเห็นในสองทัศนะที่
แตกตางกัน โดยต้ังชื่อขอสมมุติฐานทั้งสองวา ทฤษฎี X (Theory x) และทฤษฎี Y (Theory  Y) 
  McGregor ไดมุงเนนความสนใจวาทําไมผูจัดการหรือผูบังคับบัญชาจึงมีพฤติกรรมในการ
ปกครองลูกนองที่แตกตางกัน 
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 ทฤษฎี X (Theory X) ทฤษฎีการจัดการแบบเกา 
 McGrego ไดทําการวิเคราะห ทําการสํารวจ สอบถาม และสัมภาษณ บรรดาผูบริหารที่ใชการ
ปกครองแบบชอบออกคําส่ัง ขมขู ควบคุมลูกนองอยางใกลชิดไดความวา การที่เขาปกครองลูกนองหรือ
ผูใตบังคับบัญชาดังกลาว เพราะเขามีความเชื่อในสมมุติฐานวา ลูกนองของเขาเปนคนดังนี้ คือ 
 1. ข้ีเกียจ ชอบทํางานนอยที่สุดเทาที่จะหลีกเล่ียงได 
 2. ไมมีความกระตือรือรน เกลียดความรับผิดชอบ ชอบจะถูกนํามากกวาเปนผูนํา 
 3. คิดถึงแตตัวเอง ไมคํานึงถึงความตองการขององคการ เอาเปรียบองคการ 
 4. จะตอตานการเปลี่ยนแปลงทุกอยาง 
 5. เปนคนไมฉลาด แตชอบสอน 
 
 ดวยสมมติฐานหรือความเช่ือของผูบังคับบัญชาดังกลาว ทําใหพฤติกรรมการนําของ
ผูบังคับบัญชาเปนไปในดานบังคับ ขูเข็ญ ควบคุม และส่ังการอยางใกลชิด ใชวิธีลงโทษเมื่อทําผิด และให
รางวัลเมื่อทําดี ซึ่งมีรูปลักษณะเปนผูนําแบบเผด็จการนั้นเอง 
 
 ทฤษฎี Y (Theory  Y) ทฤษฎีการจัดการแบบใหม 
 ภายหลังจากที่วิชาการความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตรไดรับการศึกษาและคนควาอยาง
กวางขวาง และพบวา การใชแบบการจัดการแบบด่ังเดิมไมไดผลดีในการทํางานรวมกันกับมีความรูมากข้ึน 
ตองการความเปนอิสระและสังคมมีความสลับซับซอนข้ึน จึงมีผลทําใหเกิดขอสมมุติฐานที่เกี่ยวกับมนุษย
ข้ึนใหม ไดใชชื่อสมมุติฐานนี้วาเปนทฤษฎี Y วา 
 1. คนโดยธรรมชาติแลว คนไมเกียจครานหรือตอตานความตองการขององคการเลย ที่เขามี
ความประพฤติอยางนั้นเปนผลเนื่องมาจากประสบการณที่เขาไดรับมาจากในองคการนั้นเอง 
 2. อุปนิสัยอยากทํางาน และความตองการในการพัฒนาตัวเองใหมีความสามารถมากข้ึนมี
พรอมแลวในตัวเอง ฝายจัดการมีความรับผิดชอบที่จะตองช้ีแนะใหทราบ และพัฒนาคุณสมบัติที่ดีเหลานี้
เอาเอง 
 3. งานของฝายจัดการที่สําคัญก็คือ การเตรียมจัดสถานการณแวดลอมในองคการและ
จัดเตรียมวิธีปฏิบัติงานที่จะเปดโอกาสหรืออํานวยใหคนในองคการสามารถใชความพยายามของเขาเองให
บรรลุเปาหมายของเขาเองไดอยางสะดวกที่สุด และขณะเด่ียวกันบรรลุมุงหมายขององคการดวย 
  โดยความเช่ือที่ผูบังคับบัญชามีตอผูใตบังคับบัญชาดังกลาวทําใหพฤติกรรมการนําของ
ผูบังคับบัญชา หรือผูนําเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาใชความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ ยอม
ใหควบคุมตัวเอง ใหใชความคิดริเร่ิมตาง ๆ และมีอิสรเสรีมากข้ึน 
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 5. ผูนํา : พิจารณาในแงของทฤษฎี สามมิติ (Tri – Dimension Theory) 
  William J. Reddin ผูใหความคิดทฤษฎีสามมิติ (Tri–Dimension Theory) ไดแบงผูนําหรือ
หัวหนาออกเปน 2 ประเภท แตละประเภทก็แบงยอยออกไปอีก ประเภทละ 4 แบบรวมทั้งสองประเภทก็มี 8 
แบบดวยกัน คือ 
 ประเภทแรก  จะเปนผูนําแบบไมใหผลดี มีอยู 4 แบบดวยกั้น คือ  
 1. ผูนําแบบหนีงาน (Deserter) 
  มักเปนผูขาดความรับผิดชอบในการงานทุกอยาง ไมคอยสนใจในงานของตนและของ
ลูกนอง ไมมีสัมพันธภาพ หรือมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน งานค่ังคางและทําใหงานอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องดวย
หยุดชะงัก 
 2. ผูแบบเผด็จการ (Autocrat) 
  แบบน้ีส่ังงานทุกอยาง ไมฟงเสียงลูกนอง ลูกนองจะคัดคานจะเห็นดวยหรือไมไมสนใจ ผูนํา
แบบนี้มักมุงแตความสําเร็จในงานแตอยางเดียว แตขาดมนุษยสัมพันธที่ดีกับคนอ่ืน 
 3. ผูนําแบบพอพระหรือนักบุญ (Missionary) 
  ผูนําแบบนี้จะไมกลาดุลูกนอง เพราะกลัวลูกนองจะโกรธ กลัวลูกนองจะเสียใจ กลัวสัมพันธ
ภาพระหวางนายกับลูกนองจะขาด จึงปลอยใหลูกนองทําอะไรก็ไดตามใจชอบจะทํางานหรือไมทํางานก็ไม
วา มาทํางานสายสักกี่ชั่วโมงก็ไมวา ผลงานมีหรือไมมี่ไมสําคัญขอใหลูกนองรักตนเปนใชได หัวหนาแบบนี้
มุงถึงสัมพันธภาพกับผูรวมงานเหนือส่ิงอ่ืนใดทั้งส้ิน 
 4. ผูนําแบบประนีประนอม (Compromiser) 
  ผูนําแบบนี้จะเอาทั้งงานและทั้งน้ําใจคน แตบางทีมักจะปรากฏอยูเสมอวาถาจะเอางาน
จะตองเสียน้ําใจ ถาจะใหไดน้ําใจก็จะตองเสียงาน หัวหนาจําเปนจะตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่งจะเอา
ทั้ง 2 อยางไมได จําเปนจะตองตัดสินใจใหเด็ดขาดลงไปวาจะเอาอยางไหนแน หัวหนางานแบบนี้มุงหวังทั้ง
ผลงานและสัมพันธภาพอันดีกับผูรวมงาน แตก็ไมสามารถที่จะผสมผสานท้ังสองประการใหกลมกลืนกันได 
งานจึงไมคอยไดผล 
 ประเภทที่สอง ผูนําแบบใหผลดี มีอยู 4 แบบดวยกัน คือ. 
 1. ผูนําแบบเจาระเบียบ (Bureaucrat) 
  ผูนําประเภทนี้รักษา กําหนด กฎเกณฑระเบียบแบบแผนในงานโดยเครงครัดไมยอมให
ตนเองหรือลูกนองออกนอกกฎเกณฑหรือระเบียบแบบแผนใด ๆ เปนอันขาด ขาดการยืดหยุนแตมักจะ
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานตามคําส่ังเกณฑและระเบียบแบบแผนอยางเครงครัด แตไมคอยไดรับ
สัมพันธไมตรีอันดีจากลูกนอง 
 2. ผูนําแบบเผด็จการที่มีศิลปะ (Benevolent Autocrat) 
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  ผูนําแบบนี้มุงถึงผลงานเปนสําคัญเหนือส่ิงอ่ืนใด ทํางานอยางมั่นคง แนนอนและเด็ดขาด 
ไมโลเลและมักจะประสบผลสําเร็จกาวหนาในการงานอยูเสมอไมผิดพลาด หัวหนาประเภทนี้มีทั้งกุศโลบาย
และศิลปะในตนเอง ทั้งนี้เพราะมีทั้งความรูและประสบการณในงานนั้น ๆ เปนอยางดีสามารถโนมนาวหรือ
ชักจูงใหผูรวมงานและลูกนองทํางานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการไดเสมอ หัวหนาประเภทนี้มี
คุณภาพและความสําเร็จในงานสูงมากพอควร 
 3. ผูนําแบบนักพัฒนา (Developer) 
  ผูนําแบบนี้ไมชอบวิธีเผด็จการรุนแรง แตทํางานโดยละมุนละมอม มุงความคิดริเร่ิม
สรางสรรค และการทํางานที่เปนทีม เปนที่เชื่อถือไววางใจแกผูรวงงาน และสามารถใชศิลปะในการจูงใจให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติได 
 4. ผูนําแบบนักบริหาร (Executive) 
  ผูนําแบบนี้จัดเปนแบบที่ดีแบบหนึ่ง ที่มีความกระตือรือรนเอาใจใสในงาน มีความคิดริเร่ิม 
กลาเส่ียง กลาตัดสินใจ ตลอดจนการติดตามผลงานใหมีความกาวหนาอยูเสมอ สนใจวิชาการใหม ๆ และ
ปรับปรุงตนเองใหเหมาะสม ผลงานอยูในระดับสูง 
 
 6. ผูนํา : พิจารณาในแงตาขายการจัดการ (Managerial Grid) 
  ของ Dr. Robert R. Blake. And Dr.Jane S. Mouton ไดวางแนวคิดเกี่ยวกับตาขายการ
จัดการ (Managerial Grid) ซึ่งมีสาระสําคัญอยู 2 ประเภท คือ 
  1. การที่จะวัดความเปนผูบริหารหรือผูนํานั้น เราสามารถวัดไดจากตัวแปรที่สําคัญ 2 
ประการคือ 
   (1) ตัวแปรที่เกี่ยวของกับคน (People Variable) และ 
   (2) ตัวแปรที่เกี่ยวของกับผลผลิตหรืองาน (Production or Task Variable) 
  2. การจัดการที่ดีที่สุด คือ การจัดการที่เปนทีม (Team Managemnt) 
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 จากภาพ จะเห็นวาสวนที่ “เกี่ยวของกับคน” นั้นเราวัดกันในแนวด่ิงหรือแนวต้ัง (Vertical) ซึ่งได
แบงออกเปน 9 ชอง เทา ๆ กัน ในสวนที่ “เกี่ยวของกับงาน” นั้นเราวัดกันในแนวราบหรือแนวนอน 
(Horizontal) ซึ่งแบงออกเปน 9 ชองเทา ๆ กันเหมือนกับแนวด่ิงและในแตละแนวนั้นก็เร่ิมจากระดับขีดข้ันที่
ตํ่า คือจาก 1 ไปจนถึงระดับขีดข้ันที่สูงที่สุดคือ 9 ในตาขายทางดานการจัดการนี้จะมีดวยกันทั้งหมด 81 
ชอง ซึ่งเราสามารถใชเปนตัวกําหนดแบบของการเปนผูนําไดในหลาย ๆ แบบ นั่นก็คือแบบ 
 1. แบบ 1.1 Management (Impoverished Management) 
 2. แบบ 9.1 Management (Task Managcment หรือ Authority-obedience) 
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 3. แบบ 1.9 Management (Country – Club Managerment) 
 4. แบบ 5.5 Management (Dampened Pendulum Management หรือ Organization Man 
Management) 
 5. แบบ 9.9 Management (Team Management) 
 
 การเปนผูนําหรือเปนผูบริหารในแตละแบบน้ัน เราอาจจะใหคําอธิบายในแตละแบบซ่ึงพอจะ
สรุปเปนสาระสําคัญยอ ๆ ไดดังตอไปนี้ 
 1. การจัดการแบบเร่ือย ๆ เฉ่ือย ๆ (Impoverished Management) 
  การจัดการแบบนี้อยูที่ชองมุมลางดานซายสุดของตาขาย เรียกวาการจัดการ แบบ 1 หรือ
แบบ 1.1 Management การจัดการแบบนี้มิไดมุงหวังที่ผลผลิตหรือคนแตอยางหนึ่งอยางใดเลย ผูบริหาร
จะทําตนเร่ือง ๆ เฉ่ือย  ๆ อะไรก็ไดขอใหทุกส่ิงทุกอยางผานพนไปแตละวัน ๆ นักบริหารที่ใชการจัดการแบบ
นี้มักมีแนวโนมไปในลักษณะ “เอาตัวเองรอด” หรือ “ธุระไมใช” หรือ “องคการไมใชของฉันคนเดียว” อะไร
เหลานี้เปนตน 
 2. การจัดการแบบมุงเอาแตงาน (Task Management  หรือ Authority-obedience 
  การจัดการแบบนี้อยูชองมุมสุดดานลางทางขวามือเรียกวา การจัดการแบบ 9.1 หรือ 9.1 
Management การจัดการแบบนี้นักบริหารจะมุงเนนที่ผลผลิตหรือผลงานถึง 9 สวนแตมุงเนนที่คนเพียง 1 
สวนเทานั้น นักบริหารที่เปนแบบ 9.1 Management มีแนวโนมที่มุงเอาแตผลงานเปนสวนใหญ การใช
คนทํางานก็เหมอน กับใชเคร่ืองจักร ถาผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไมไดผลดีก็จะถูกลงโทษถูกไลออกทันที
หรือไมก็จะตองหาคนอ่ืนที่ดีกวามาทํางานแทน 
 3. การจัดการแบบมุงเอาแตคน ((Country – Club Managerment) 
  การจัดการแบบนี้อยูที่ชองมุมบนดานซายมือ เรียกวาการจัดการแบบ 1.9 หรือ 1.9 
Management การจัดการแบบนี้เปนแบบที่ตรงกันขามกับแบบ 9.1 Management เลยที่เดียว นั่นก็คือ นัก
บริหารแบบนี้จะมุงสนใจเปนอยางมากตอคนแทนที่จะสนใจในเร่ืองผลผลิตเหตุที่มีการใชการจัดการแบบนี้
เปนเพราะนักบริหารมีทัศนคติและความเชื่อวาถาสามารถทําใหพนักงานเกิดมีความสุขและมีความพอใจ
อยางยิ่งแลว ผลผลิตหรือผลงานนั้นจะเปนส่ิงที่เกิดตามมาอยางอันโนมัติเอง อยางไรก็ตาม แมวาบางคร้ัง
ผลผลิตอาจจะเกิดข้ึนนอยก็ตาม ผูบริหารก็มีความเชื่อวาอยางนอย ๆ ทัศนคติและความรูสึกที่ดีของ
พนักงานที่มีตอผูบริหารหรือที่มีตอองคการก็นับเปนส่ิงที่มีคุณคาอยางยิ่งเพียงพอแลวเม่ือเปนเชน นี้  “คน” 
ยอมสําคัญและจําตองมากอนส่ิงอ่ืนเสมอ 
 4. การจัดการแบบมุงทางสายกลาง(Dampened Pendulum Management หรือ 
Organization Man Management) 
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  การจัดการแบบนี้อยูที่ชองตรงกลางของตาขายการจัดการ เรียกวาการจัดการแบบ 5.5 หรือ 
5.5 Management การจัดการแบบนี้มิไดมุงเนนที่ผลผลิตหรือที่คนแตอยางหนึ่งอยางใดเปนเอกเทศ
โดยเฉพาะ แตมุงทางสายกลางคือสนใจคนเทา ๆ กัน สนใจในผลผลิตและในระดับที่พอสมควรดวย 
อยางไรก็ตามเราจะเห็นวานักบริหารที่ใชการจัดการแบบ 5.5 Management นี้มักจะมีแนวโนมในการ
บริหารเปนแบบพอปกครองลูก (Paternalistic) มาก 
 5. การจัดการแบบมุงทีมงาน(Team Management) 
  การจัดการแบบนี้จะอยูชองมุมบนดานขวามือสุดของวงจรตาขาย ซึ่งเรียกวาการจัดการ
แบบ 9.9 หรือ 9.9 Management การจัดการแบบนี้มุงสนใจตัวพนักงาน (9) และในขณะเดียวกันก็มุงสนใจ
ในผลผลิตที่สูงพรอม ๆ กันไปดวย (9) ในหนึ่งการจัดการแบบนี้จะพยายามสรางความเขมแข็งในกลุมคณะ
บุคคลผูปฏิบัติงานใหมากนั่นเอง 
 
 ปจจัยที่กระตุนใหเปนผูนํา 
 นักจิตวิทยากลาววา    มนุษยทุกคนสามารถที่จะกระตุนใหแสดงออกถึงพฤติกรรมตางๆได      
และ หาโอกาสสังเกตวาอะไรเปนจุดเดนในตัวเขา ซึ่งส่ิงที่กระตุนใหมนุษยแสดงจุดเดนในตัวเขา ซึ่งส่ิงที่
สามารถกระตุนใหมนุษยแสดงจุดเดนตามความสามารถ ของตนที่สําคัญมี 3 ประการ 
 1. ความตองการ   (Needs)     มนุษยทุกคนมีความตองการ     และมนุษยทุกคนมีความ
ตองการที่แตกตางกันมากนอยไมเทากัน    ข้ึนอยูกับสภาพของชีวิต     ซึ่งนักวิชาการ   Abraham Maslow  
ไดกลาววาความตองการดานตางๆ ของมนุษยจะเรียงลําดับความสําคัญ   จากความตองการพื้นฐานเพื่อ
ความอยูรอดของชีวิต   ไปจนถึงความตองการทางสังคม     กลาวคือ      ความตองการความรัก    และ
ความเปนเจาของความตองการการยอมรับนับถือ     จากกลุมวาตนมีคุณคา     และพัฒนาตนเองให
กาวหนายิ่งข้ึนโดยความตองการของมนุษยจะมีความตองการในระดับสูงๆ ก็ตอเมื่อ     ความตองการ
ข้ันตนไดรับการตอบสนองแลวแตทั้งนี้ไมไดหมายความวา ความตองการข้ันสูงข้ึนจะเกิดข้ึนตอเมื่อ  ความ
ตองการข้ันตนเกิดข้ึนแลว แมวาความตองการข้ันตํ่า    ยังไมไดรับการตอบสนองครบถวนแลวก็ตาม      
ความตองการขั้นสูงถัดไปก็สามารถเกิดข้ึนไดเชนกัน 
 2. พฤติกรรมสวนบุคคล   (Behavior)พฤติกรรม   หมายถึง     ส่ิงที่มนุษยแสดงออกเพื่อใหได
ส่ิงที่ตองการ และพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษยนั้น บางคนอาจแสดงออกอยางรุนแรง จนผูที่ตอง
ปฏิสัมพันธดวยตองปฏิบัติตอบอยางรุนแรงเชนนั้น    และเม่ือมีผูอ่ืนทําตามพฤติกรรมของเขาก็จะ
กลายเปนพฤติกรรมผูนํา พฤติกรรมของบุคคลสามารถแบงเปน 2 อยางคือ 
  2.1 พฤติกรรมถาวร     เปนพฤติกรรมที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได พฤติกรรมนี้จึงเปน
ลักษณะทางกายภาพ เชน ลักษณะของรางกายคือ  ความสูง   น้ําหนัก  รูปรางหนาตา เปนตน พฤติกรรม
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ในลักษณะของกายภาพนี้แกไขเปล่ียนแปลงไมได เปนพฤติกรรมที่ติดตัวมนุษยมา ต้ังแตเกิด จึงเปน
พฤติกรรมถาวร 
  2.2 พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงได พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไดของมนุษยนั้นประกอบดวยส่ิง
ตางๆดังนี้คือ  
   เชาวปญญา เปนพฤติกรรมของคนท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได โดยการเรียนรู  
ประสบการณจากส่ิงแวดลอมทั้งภายในและภายนอก และการพบเห็นส่ิงตาง ๆ มากข้ึน จะทําใหสติปญญา
เฉลียวฉลาดมากข้ึน เปนพฤติกรรมของบุคคลที่เปล่ียนไป และเม่ือบุคคลที่มีเชาวปญญาเฉลียวฉลาดจะ
เปนลักษณะของการเปนผูนํา 
   ความมั่นใจ ความเชื่อม่ันในตนเอง และกําลังใจเปนพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิด
จากความสามารถของตนเองที่มีความชํานาญพิเศษมากกวาคนอ่ืน หรือตนเองมีประสบการณ
มากกวาผูอ่ืน นอกจากนี้กําลังใจยังเปนสิ่งสําคัญ เพราะการที่บุคคลมีกําลังใจไมทอแทงายยอม
เอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ได   เพราะฉะนั้นบุคคลท่ีมีความม่ันใจ  มีกําลังใจ จึงมีพฤติกรรมที่จะ
เปนผูนํา และพฤติกรรมนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงไดเชนกัน 
 3. เปาหมายของบุคคลเปาหมาย   หรือความคาดหวังหรือจุดประสงคของบุคคลแตละคนนั้น    
ไมเหมือนกันข้ึนอยูกับความคาดหวังของแตละบุคคล  บางคนต้ังเปาหมายไว    และสามารถทําตาม
เปาหมายนั้นได เรียกวาสําเร็จตามเปาหมาย แตบางคนไมสามารถทําตามเปาหมาย เรียกวา ไมสําเร็จตาม
เปาหมายดังนั้น เมื่อต้ังเปาหมายหรือคาดหวัง หรือกําหนดวัตถุประสงคไว ก็ตองพยายามทําใหสําเร็จ โดย
ไมทอแท ซึ่งส่ิงเหลานี้จะชวยสงเสริม และผลักดันใหบุคคลประสบความสําเร็จ และเปนผูนําไดในที่สุด 
 ลักษณะของผูนําที่ดี 
 - ความรูดี 
 - ลักษณะเปนที่พอใจของผูพบเห็น 
 - ลักษณะเยือกเย็นเมื่อพบปญหา 
                 ลักษณะนอบนอม 
 - ตัดสินปญหาไดทันทวงที 
 - ความเปนกลางไมเอนเอียง 
 - เปนบุคคลที่มีความยืดหยุนได 
 - มีความกลาหาญ 
 - มีนิสัยราเริงมองโลกในแงดี 
 - เตรียมพรอมที่จะรับงานหนักดวยความเต็มใจ 
 - มีอารมณที่มั่นคง 
 - มีจิตใจเมตตา 
 - มีความกระตือรือรน 
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 - มีความเสมอตนเสมอปลาย 
 - มีความสามารถทํางานไดดีหลายอยาง 
 - มีความซ่ือสัตย 
 - มีศีลธรรมและจริยธรรม 
 
เทคนิคในการกอใหเกิดภาวะผูนําที่ดี 
 1. การรูจักหนาที่ของตน คือ ผูนําในหนวยงาน ควรจะมีความรูความสามารถในขอบเขตของ
งานในหนาที่ของตนเปนอยางดี และนอกจากจะรูงานในหนาที่ในหนวยงานของตนแลว ยังตองมีความรูใน
หนวยงานของหนวยงานรองๆ ลงไปดวย 
 2. กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูอยูใตบังคับบัญชาโดยความยุติธรรม และ
เหมาะสมกับความรูความสามารถ และปริมาณงานที่ควรจะมอบให พรอมกับแนะนําวิธีการปฏิบัติงานดวย 
 3. ออกคําส่ัง และตรวจตราการปฏิบัติงานของผูอยูใตบังคับบัญชาใหสําเร็จผล สมดังความมุง
หมายที่ไดกําหนดไว 
 4. มีการตัดสินใจไมผิดพลาด และถูกกาละเทศะ  ผูนําที่ดีควรจะมีการตัดสินใจที่ดี   การ
ตัดสินใจที่ดีนั้นยอมข้ึนอยูกับความรูในหนาที่การงานรวมทั้งการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ และให
ทันแกเวลาดวย 
 5. ทําตนเปนตัวอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชา  การทําตนเปนผูนําที่ดี  หมายถึงการเปนผูตรง
ตอเวลา มีความอดทน  และเปนผูเสียสละ 
 6. ปลูกฝงความรับผิดชอบใหแกผูใตบังคับบัญชา คือการสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามี
ความคิดริเร่ิมทํางานใหมๆ และใหปฏิบัติงานที่มีระดับสูงข้ึนไป โดยการตรวจสอบความรูความสามารถของ
ผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 
 7. เปนผูประสานงานของแตละหนวยในองคการนั้น ๆ โดยมีการพบปะสนทนากับผูรวมงาน  
และหลีกเ ล่ียงการชอบพอกับบุคคลหนึ่ ง  โดยเฉพาะใหความปลอดภัย  และความอบอุนแก      
ผูใตบังคับบัญชา 
 8. ซื่อสัตยตอผูใตบังคับบัญชา มีความจริงใจตอผูใตบังคับบัญชา และไมเอาความดีความชอบ
ของผูอยูใตบังคับบัญชา  มาเปนของตนเสียผูเดียว 
 9. ดูแลสวัสดิภาพ ของผูอยูใตบังคับบัญชา คือใหความสนิทสนม และมีความหวงใยในยามที่ผู
อยูใตบังคับบัญชามีความเดือดรอน 
 10. สํารวจ และฝกฝนตนเองใหดีข้ึน ควรหาเวลาสํารวจผลงานที่ตนไดปฏิบัติไป และแกไข
ปรับปรุงผลงานใหดีข้ึน และมีการรับฟงคําติชมจากผูอ่ืนดวย 
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 การประสานงาน (Co – ordination) 
 การประสานงานเปนเทคนิคทางการบริหารอยางหนึ่งที่สําคัญ เนื่องจากหนวยงานขององคการ
ไดแบงโครงสรางออกเปนหนวยงานยอย ๆ  หลายหนวยงาน ซึ่งยิ่งเปนองคการขนดใหญแลว     โครงสราง
ยิ่งใหญ  และมีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน การประสานงานยิ่งมีความสําคัญมากเปนเงาตามตัว 
 ดังนั้น ผูบริหารที่มีความสามารถยิ่งตองทุมเทการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งดาน
กําลังคน กําลังความคิดของสมาชิกในองคการ ใหรวมมือรวมใจปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของสวนรวม 
 การประสานงาน (สากล ภูสิริ. 2538)  หมายถึง  การจัดระเบียบวิธีการทํางานเพื่อใหงาน  
และเจาหนาที่ฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมมือปฏิบัติงานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมซ้ําซอน ไมขัดแยง ไมกาว
กายหนาที่ซึ่งกันและกัน     ทั้งนี้เพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่นสอดคลองกับวัตถุประสงค     และ
นโยบายขององคการนั้นอยางมีประสิทธิภาพ 
 ภิญโญ  สาธร    (ภิญโญ สาธร. 2514)    ไดกลาวถึง      การประสานงานวามีกระบวนการ
สําคัญที่พึงระลึก 3 ประการคือ 
 1. ควรกําหนดแผนงาน หรือโครงการสําหรับคนทุกคนในหนวยงานข้ึนกอน 
 2. ใหทุกคนรับรู และเขาใจแผนงาน หรือโครงการทั้งหมด หรือบางสวนที่จําเปนวา ใครรับผิด  
ชอบอะไร ใครทําหนาที่ เกี่ยวของกับใคร 
 3. ใหทุกคนเต็มใจรับงานสวนที่ตนไดรับมอบหมายใหทําจริงๆ 
 เทคนิคการอํานวยการที่จะชวยใหเกิดการประสานงานท่ีดีคือ 
 1. การเนนบทบาทของผูบริหารในการเปนหมุดเส่ือม  เพื่อสรางความเขาใจ ในขณะเดียวกัน
ประสานความเขาใจ  ความรวมมือ  ซึ่งก็อยูที่ผูบริหารในระดับตางๆ เปนสําคัญในการประสานงานองคการ 
 2. การจัดประชุมอยางเปนทางการ วิธีนี้เปนวิธีที่ใชสําหรับการตัดสินใจแบบกลุม เพื่อให
สมาชิก ของกลุมมีสวนรวมในการบริหาร  และตัดสินใจ 
 3. การสงเสริมการทํางานเปนทีม การสนับสนุนสงเสริมใหทํางานเปนทีม ตองยอมรับวาคนทุก
คนตองการมีสวนรวมในทีม และตองการใหเห็นของตนในทีม ดังนั้นการสงเสริมใหทํางานเปนทีม จึงอาศัย
การรวมแรงรวมใจ และใหมีความผูกพันประสานงานกันนั่นเอง 
 ประเภทของการประสานงาน Types of Co- ordination 
 1. การประสานงานภายในองคการ หมายถึง การประสานงานภายในองคการเดียวกัน 
 2. การประสานงานภายนอกองคการ หมายถึง การประสานงานภายนอกองคการหรือการ
ประสานติดตอกับบุคคลภายนอก 
 3. การประสานงานในแนวด่ิง Vertical เปนการประสานงานจากผูบังคับบัญชามาสู
ผูใตบังคับบัญชา (Top Down) 
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 4. การประสานงานในแนวนอนหรือแนวราบ Horizontalเปนการประสานงานกันในระดับ
เดียวกัน 
 ประโยชนของการประสานงาน 
 องคการที่มีการประสานงานที่ดี ยอมกอใหเกิดประโยชนระหวางบุคคล ระหวางกลุม ระหวาง
องคการ มากมายหลายประการคือ 
 - ชวยใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 - ชวยกอใหเกิดความคิดริเร่ิม / วิสัยทัศน 
 - ชวยใหเกิดความสามัคคี 
 - ชวยปองกันการทํางานที่ซ้ําซอน 
 - ชวยลดความขัดแยง 
 - ชวยสรางขวัญและกําลังใจ 
 - ชวยประหยัดเวลา และลดคาใชจาย 
 - ชวยใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน 
 - ชวยสนับสนุนการทํางานเปนทีมที่ดี 
 - ชวยใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายขององคการ 
 
 การติดตอสื่อสาร 
 การาติดตอสื่อสาร(Communication) มาจากรากศัพทภาษาละตินวา Communis 
ภาษาอังกฤษวา Common ซึ่งแปลวา เหมือนกัน รวมกันหรือคลายคลึงกัน นั่นคือ ส่ือสารเพื่อการมีสวน
รวมรับรูขอมูล ขาวสาร เร่ืองราวตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน เพื่อใหเขาใจการติดตอส่ือสารมากข้ึน 
จึงยกตัวอยางการใหความหมายของนักวิชาการ คือ 
 พะยอม วงศสารศรี (2538 : 222) กลาววา การติดตอส่ือสาร คือ การติดตอสงขาวสาร
ขอเท็จจริง ความคิดเห็น และทีทาตาง ๆ จากบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือหลายคน 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และสมชาย หิรัญกิตติ (2538 : 216) กลาววา การสื่อสาร หมายถึง การสง
ขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน เพื่อใหสามารถเขาใจถึงขอมูลหรือความหมายที่ผู
สงขาวสารไดสงไป การสงขาวสารอาจจะอยูในรูปของการพูด การเขียน การใชกิริยา ทาทาง และ
สัญลักษณก็ได 
 สมคิด บางโม ( 2539 : 196) ไดใหความหมายของการส่ือสารไววา หมายถึง การสงขาวสาร
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนี่ง โดยการออกคําส่ังหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในองคการ 
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 อาจกลาวไดวา การติดตอส่ือสาร คือการสงขอมูล ความคิด ความเขาใจ หรือความรูสึกระหวาง
บุคคล โดยทั่วไปจะจูงใจหรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรม หรือการและเปล่ียนขาวสารระหวางบุคคลเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตองการซึ่งอาจใชคนหรือใชส่ือในการติดตอก็ได 
 การติดตอส่ือสารจะประกอบส่ิงตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ผูสง (Sender) ผูเร่ิมติดตอ ผูพูด ผูเขียน เจาของขอความ 
 2. ขาวสาร (Message) หมายถึง เร่ืองราวหรือขอเท็จจริงตางๆที่สงใหผูรับเขาใจ 
 3. ชองทางการสงขาวสาร (Channel) หมายถึง วิธีที่จะสงขาวสารไปยังผูรับ ซึ่งอาจจะเปน
คําพูด ภาษาเขียน สัญลักษณ กิริยาทาทาง หรือใชส่ือสารทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ภาพยนตร เปน
ตน 
 4. ผูรับ (Receiver) หมายถึง ผูรับขาวสารนั้น ๆ หรือกลุมเปาหมาย 

 
 
แผนภูมิที่ 1  แสดงองคประกอบของการส่ือสาร 
 
 1. ลักษณะการติดตอสื่อสาร 
  ทิศทางการติดตอส่ือสารในองคการอาจแยกออกไดเปน 3 ทิศทาง คือ 
  1.1 การติดตอส่ือสารจากบนลงลาง (Downward Communication) เปนการติดตอส่ือสาร
ที่ผูบังคับบัญชาระดับสูง ส่ือสารลงมายังบุคคลในระดับตํ่ากวา 
  1.2 การติดตอส่ือสารจากลางข้ึนบน (Upward Communication) เปนการกระจายขาวสาร
จากผูที่อยูในตําแหนงที่ตํ่ากวาไปสูผูที่อยูในตํ่าแหนงสูง 
  1.3 การติดตอส่ือสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) เปนการติดตอส่ือสารที่
ผูสงและผูรับสารอยูในระดับเดียวกัน 
 2. โครงขายการติดตอสื่อสาร 
  โครงขายการติดตอส่ือสาร หรือทิศทางการติดตอส่ือสารมี 4 แบบ คือ 
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  2.1 แบบวงกลม (Circle) เปนขายการสื่อสารที่เปดโอกาสใหทุกคนติดตอส่ือสารกับคน
ขางเคียงไดทั้ง 2 ดาน เปนสายใยการสื่อสารที่สมาชิกในกลุมมีความพึงพอใจมาก เพราะสมาชิกของ
สายใยดังกลาวสามารถมีสวนรวมหาผลลัพธของปญหาได 
  2.2 แบบลูกโซ (Chain) เปนขายการสื่อสารที่ไมมีศูนยกลางทุกคนสามารถส่ือกับคนที่อยู
ขางเคียงไดทั้ง 2 ดานยกเวน คนที่อยูปลายสุดจะติดตอกับคนขางเคียงไดเพียงดานเดียว เปนสายใย
สมาชิกในกลุมมีความพึงพอใจปานกลาง เพราะไมมีสมาชิกคนใดสามารถติดตอกับคนอ่ืน ๆ ไดทั้งหมด 
  2.3 แบบวงลอ (Wheel) เปนขายการสื่อสารที่บุคคลอยูตรงกลางสามารถติดตอไดกับทุก
คนเปนสายใยที่สมาชิกของกลุมไดรับการตอบสนองความพอใจนอยที่สุด ยกเวนบุคคลที่อยูศูนยกลาง
เทานั้นที่แสดงบทบาทผูนํา 
  2.4 แบบตาขายหรือทุกชองทาง (All Channel) เปนขายการติดตอส่ือสารที่ทุกคนสามารถ
ติดตอส่ือสารกันไดไมวาจะอยู ณ จุดใด เปนสายใยการส่ือสารที่ไมมีศูนยกลาง สายใยแบบ ตาขายนี้
สมาชิกของกลุมมีความพึงพอใจในการส่ือสาร เหมาะกับงานที่มีความยุงยาก ผลสําเร็จของงานอาจจะลา
ชากวาสายใยแบบอื่น ดูภาพประกอบขายการสื่อสารแบบตาง ๆ  
 3. ประโยชนของการติดตอสื่อสาร 
  กระบวนการจัดการจะผานตลอดไปสูการปฏิบัติไดนั้น จําเปนตองอาศัยการติดตอส่ือสาร
เปนเคร่ืองมือ การติดตอส่ือสารที่ดีจะทําใหเกิดประโยชนตอองคการหลายประการ ดังนี้ 
  3.1 ชวยใหเกิดการประสานงานท่ีดี 
  3.2 ผูบริหารสามารถตัดสินใจ ส่ังการ ไดรวดเร็วและถูกตอง 
  3.3 เกิดเอกภาพในการบริหาร สามารถควบคุมงานไดดี 
  3.4 สามารถเก็บรวบรวมขอมูล ขาวสารไวเปนหลักฐานในการอางอิงและปฏิบัติงาน 
  3.5 เกิดความสามัคคีในหนวยงาน 
 4. อุปสรรคของการติดตอสื่อสาร 
  ปญหาและอุปสรรคในการติดตอส่ือสารที่ผูบริหารจะตองหาทางแกไข เกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ ดังนี้ (ธงชัย สันติวงษ 2537 : 126) 
  4.1 โครงสรางองคการมีระดับช้ันมากเกินไป 
  4.2 โครงสรางองคการมิไดมีการระบุจุดมุงหมายและการแบงงานไวชัด 
  4.3 หนวงงานตาง ๆ ในโครงสรางอยูหางไกลกัน 
  4.4 การมองขามและไมใหความสําคัญกันการส่ือสาร 
  4.5 แนวโนมของผูชํานาญการมักพูดภาษาที่ตนถนัด โดยไมสนใจตัวผูฟง 
  4.6 การใชภาษายอ หรือศัพทเฉพาะที่คนทั่วไปไมอาจเขาใจ 
  4.7 ขาดการวางแผน ในการติดตอส่ือสาร 
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  4.8 ผูฟงไมสนใจฟง 
 นอกจากนั้น ปญหาอุปสรรคของการติดตอส่ือสารยังมีอีกหลายประการ เชน อุปสรรคที่เกิดจาก
ชองทางในการส่ือสารหรือเคร่ืองมือที่ใชในการประชาสัมพันธทําใหส่ือสารไปแลวไมถึงผูรับ หรือ ผูรับไม
สามารถรับได รวมทั้งขาวสารตางๆ ที่ผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากขอเท็จจริง หรือขาวสารนั้นถูกบิดเบือน ทํา
ใหผูรับสารเกิดความเขาใจผิด หรือไมเขาใจในสารนั้น ๆ 
 5. เทคนิคการเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ของการสื่อสาร 
  การติดตอส่ือสารที่สมบูรณและไมบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง ระหวางบุคคลสองคน หรือ
มากกวา เปนเร่ืองอุดมคติมากกวาจะเปนไดในทางปฏิบัติ เทคนิดตาง ๆ ที่จะเอาชนะอุปสรรคการ
ติดตอส่ือสารใหดีข้ึนนั้น สมยศ นาวีการ ไดอธิบายไวดังนี้ (สมยศ  นาวีการ 2536 : 437) 
  5.1 การใชส่ิงยอนกลับ โดยการส่ือสารแบบสองทางที่ใหผูรับสามารถใชคําถามในส่ิงที่ไม
เขาใจ ซึ่งทําใหรูปฏิกิริยาของผูรับสารได และในฐานะผูรับขาวสารก็สามารถเอาชนะอุปสรรคของการ
ติดตอส่ือสารได โดยการใหขอมูลยอนกับ เมื่อไดตีความขาวสารแลว 
  5.2 การใชการติดตอส่ือสารแบบเผชิญหนา การไดขอมูลยอนกลับอยางถูกตอง มักจะ
ไดมาจากการติดตอส่ือสารแบบเผชิญหนา แทนที่จะเปนการส่ือสารดวยเอกสารหรือจดหมาย 
  5.3  มีความรูสึกไวตอโลกของผูรับ มนุษยมีความแตกตางกันในเร่ืองตาง ๆ เชน คานิยม 
ความคิด ทัศนคติ และความคาดหวัง การใหความสําคัญกับความแตกตางเหลานี้จะทําใหการ
ติดตอส่ือสารเปนไปไดงายข้ึน 
  5.4 การตระหนักถึงความหมายที่ใชสัญลักษณ คําตาง ๆ มีความหมายไมเหมือนกัน การ
รับรูขาวสารของบุคคลจึงตางกัน การมีความรูสึกไวตอความหมายตาง ๆ ชวยลดอุปสรรคของการส่ือสารได 
  5.5 การใชภาษางาย ๆ ตรงประเด็น การเลือกใชภาษาที่มีความถูกตอง เขาใจงาย ไมมี
ลักษณะคลุมเครือ เลือกใชขอความที่เหมาะสมกับระดับของผูรับ การติดตอส่ือสารก็จะมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
 กลาวโดยสรุป การสื่อสารเปนกระบวนการในการติดตอส่ือสารระหวางมนุษย เพื่อรับรูเร่ืองราว
อันมีความหมายรวมกัน และเกิดการตอบสนอง การส่ือสารมีความสําคัญทั้งตอบุคคล สังคม และการ
บริหารงาน ไมวาจะเปนการติดตอส่ือสารแบบเปนทางการ หรือไมเปนทางการก็ตาม การจัดใหมีการ
ติดตอส่ือสารที่ดี ทั้งการติดตอส่ือสารจากบนลงมาลาง จากลางข้ึนไปบน หรือในระดับแนวนอน ยอมทําให
เกิดความเขาใจที่ดีเกี่ยวกับขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง ความรูสึก และแนวความคิดตาง ๆ การติดตอส่ือสาร
ที่จะประสบความสําเร็จไดดี ควรเปนการติดตอส่ือสารแบบสองทาง 
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ความหมายของการควบคุม 
 การควบคุม  (Controlling) คือ  การวัด  (Measurement) และการแกไขการปฏิบั ติงาน 
(Correction) เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนที่วางไว การวางแผนกับการควบคุมเปนส่ิงที่ใกลชิด
และควบคูกับเหมือนเปนกรรไกรที่มี 2 ขา ขาหนึ่งคือแผน (Planning) สวนอีกขาหนึ่งคือการควบคุม 
(Controlling) ถาขาดขาหน่ึงขาใดจะทํางานไมได ซึ่งในการปฏิบัติงานหมายถึงถาวางแผนแลวตองมีการ
ควบคุมใหเปนไปตามแผน และการควบคุมจะทําไมไดเชนเดียวกันถาไมมีแผนกําหนดไวกอน การควบคุม
ถือวาเปนภารกิจที่สําคัญและจําเปนที่ผูบริหารจะตองถือปฏิบัติ โดยถือวาเปนหนาที่สําคัญอยางหน่ึงใน
การปฏิบัติงาน 
 ฟลิปโป (Flippo) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการควบคุมไววา การควบคุมงานเปนหนาที่ซึ่งผูบริหาร
ทุกระดับจะตองเกี่ยวของอยูเสมอ เชน ในระดับที่สูงสุดขององคการ ผูบริหารสูงสุดจะตองทําการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ และจะตองตรวจสอบดูวา มีส่ิงใดบางที่จะตองทําการแกไข ในระดับ
ที่ตํ่าลงมาหัวหนาผูควบคุมตาง ๆ ก็จะตองควบคุมกิจกรรมที่คนงานไดปฏิบัติไปวามีความถูกตองเพียงใด
ในทุก ๆ สวนขององคการ ฝายบริหารจะตองตรวจสอบผลงาตาง ๆ อยูเสมอไมมากก็นอย 
 เทอร่ี (Terry) ไดใหคํานิยามวา การควบคุม (Controlling) หมายถึงการประเมิน (Evaluating) 
ผลการปฏิบัติงานและการแกไขขอผิดพลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกรณีที่จําเปนเพื่อใหงานดําเนินตาม
แผนที่วางไวโดยถูกตองจนบรรลุเปาหมาย 
 สมพงศ  เกษมสิน  ไดใหความหมายไววา การควบคุมงานเปนกระบวรการปฏิบัติงานเพื่อให
ดําเนินไปในขอบเขตหรือกรอบที่กําหนดไว หรือการควบคุมงาน 
คือภาระหนาที่เชิงประมุขศิลป ซึ่งนํามาใชในการปฏิบัติตอการส่ังงานทุกระดับ โดยส่ังใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติส่ิงใด พรอมทั้งใหความชวยเหลือตอการปฏิบัติงานนั้น ๆ  
 จากความหมายที่กลาวมาพอสรุปไดวา การควบคุม คือการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคและแผนที่กําหนดได โดยมุงเพื่อที่จะแกไขขอบกพรอง ความผิดพลาด ตลอดจน
ปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน ไมใชเพื่อเปนการจับผิด แตเปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 
ความสําคัญของการควบคุม 

 การควบคุมซึ่งเปนกระบวนการข้ันสุดทายของการบริหารงานนั้น มีความสําคัญดังนี้ 
 1. เพื่อใชบังคับใหผลงานไดมาตรฐาน เพราะการทําใหผลงานไดมาตรฐานเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในหารทํางานและหาทางลดตนทุนใหตํ่าลง 
 2. มีการควบคุมเพื่อใชปองกันรักษาทรัพยสินของบริษัท ที่จะนําไปใชในผิดวัตถุประสงค 
 3. มีการควบคุมเพื่อใหมีการจํากัดขอบเขตของผูปฏิบัติงานตาง ๆ โดยมิตองขออนุมัติจาก
ผูบริหารขั้นสูงอีกคร้ังหนึ่ง 
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 4. มีการควบคุมไวเพื่อใชวัดงานตาง ๆ ที่กําลังปฏิบัติอยูวาเปนไปตามส่ิงที่กําหนดไวหรือไม 
 5. มีการควบคุมเพื่อใชประกอบในการวางแผน และกําหนดแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ  
 6. การควบมุมมีไวเพื่อชวยใหผูบริหารชั้นสูงสามารถจัดความสมดุลในระหวางแผนงานกลุม
ตาง ๆ 
 7. การควบคุมมีไวเพื่อใชสําหรับกระตุนเตือนหรือจูงใจสมาชิกในองคการ 
 
กระบวนการพื้นฐานในการควบคุม (The Basic Control Process) 
 ระบบและเทคนิควิธีในการควบคุมมีความสําคัญตอความเจริญกาวหนาขององคการ ชวยเพิ่ม
ขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติ เพิ่มคุณภาพของผลผลิต และชวยใหการบริหารงานเปนไปตามแผน 
กระบวนการพื้นฐานของการควบคุมมี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. กําหนดมาตรฐานของสิ่งที่จะควบคุม (Establishment of Standard) 
  เมื่อจะควบคุมอะไรตองกําหนดเกณฑ (Criteria) หรือ มาตรฐาน (Standard) ของส่ิงนั้นไว
ลวงหนา เพื่อใชเปนตัวเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานจริงที่วัดไดและพิจารณาตัดสินวา การดําเนินงาน
นั้นบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
  มาตรฐาน (Standard) คือเกณฑของผลการปฏิบัติงาน (Criteria of Performance) ซึ่งเปน
ที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง 
 2. วัดผลการดําเนินงาน ( Measurement of performance) 
  เปนข้ันตอนของการลงมือตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผน เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนดไว 
  การวัดจําแนกได 2 อยาง คือ 
  1) การวัดในเชิงปริมาณ (Quantitation Measurement) สามารถทําไดงาย เพราะมุงเนน
ในส่ิงที่จับตองและมองเห็นได 
  2) การวัดในเชิงคุณภาพ (Quality Measurement) เปนการวัดที่พิจารณาถึงคุณลักษณะ
และรายละเอียดของผลงานที่นอกเหนือไปจากส่ิงที่เปนจํานวน ชิ้น อัน การวัดเชิงคุณภาพ ผูวัดตองมี
ความรูในเร่ืองที่ตองการวัดเปนอยางดี จําเปนตองใชเคร่ืองมือวัดและบุคลากรที่มีความรูความเขาใจใน
งานนั้นเขามาชวย 
  3) การแกไขส่ิงที่เบ่ียงเบนไปจากเกณฑ (Correction of Deviation) ทําไดโดย 
   3.1 การปรับแผนใหมหรือปรับเปาหมายใหม ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริง
ในการปฏิบัติที่เปนอยู 



 
 

327

   3.2 การปรับองคการ โดยการแกไขจุดที่เปนปญหาใหเหมาะสม เชน ปรับโครงสราง
ขององคการ การเพิ่มคน การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคนในองคการเสียใหมโดยถือหลัก “Put 
the right man on the right job” 
 3. แกไขสิ่งที่คลาดเคลื่อนหรือสิ่งที่บกพรอง 
  การแกไขส่ิงที่คลาดเคล่ือนเปนลําดับสุดทายของกระบวนการควบคุมข้ันพื้นฐานหาก
มาตรฐานที่กําหนดไวมีลักษณะที่เหมาะสมกับองคการแลว การวัดผลงานจึงชวยใหรูขอผิดพลาดที่ควร
แกไขไดชัดเจน ทั้งนี้เพราะผูบริหารหรือผูควบคุมและผูที่ถูกควบคุมไดทราบถึงผลและขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
 
สิ่งที่ควรควบคุมในการบริหารงาน 
 ในการบริหารงานมีส่ิงควรควบคุมอยู 4 เร่ือง ไดแก 
 1) การควบคุมดานปริมาณ (Quantity) 
 2) การควบคุมดานคุณภาพ (Quality) 
 3) การควบคุมดานเวลา (Time Use) 
 4) การควบคุมดานคาใชจาย (Cost) 
 1) ควบคุมดานปริมาณ  เปนการควบคุมที่เกี่ยวของกับการผลิต ปริมาณการจําหนาย วิธีการ
จําหนาย เพื่อตรวจสอบดูวาสินคาที่ผลิตไดเพียงพอหรือไม และกระบวนการผลิตดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงใดหรือไม ปริมาณจํานวนมากนอยเพียงใด อะไรเปนปจจัยที่จะทําใหปริมาณจําหนายสูง 
ซึ่งอาจผูกพันไปถึงการต้ังหนวยควบคุมการจําหนาย ความสามารถในการจําหนายและลักษณะของ
สถานที่จําหนาย 
 2) ควบคุมดานคุณภาพของงาน ไดแก การรักษาระดับของคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ
ของหนวยงานตาง ๆในองคการ หรืออาจกลาวไดวาเปนการตรวจตราควบคุมใหผลผลิตของงานที่ออกมา
ถูกตองตามเกณฑมาตรฐาน หรือใหเปนที่พอใจของฝายบริหารและผูรับบริการการควบคุมคุณภาพของการ
ผลิตนั้นอาจควบคุมไดหลายประการ เชน ชนิดและรูปแบบ สวนประกอบและสีสันของส่ิงผลิตใหถูกตองกับ
มาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้การควบคุมคุณภาพของงานก็เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตใหดีข้ึน ปรับปรุง
รูปแบบลดตนทุนในการผลิต ลดความสูญเปลาในการทํางาน ลดความลาชาในการดําเนินงานของแตละ
สายงาน และเพื่อเปนการบํารุงขวัญของผูปฏิบัติงาน 
 3) ควบคุมดานเวลา เปนการติดตามการทํางานโดยคํานึงถึงการใชเวลาที่นอยที่สุด เพื่อเกิด
การประหยัด วิธีการที่นิยมใชในการควบคุมดานเวลา ไดแก ตารางแกนต และเทคนิคเพรท 
 4) ควบคุมดานคาใชจาย เคร่ืองมือที่ใชในการคุมคาใชจายมีหลายประการแตที่นิยมกันมาก
ที่สุด คือการใชระบบงบประมาณปฏิบัติการและระบบงบประมาณโครงการ เพราะเปนวิธีการที่ชวยแสดง
ใหเห็นความสัมพันธของแผนงานและคาใชจาย 
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หลักในการควบคุม 
 1) หลัก 10 ประการในการควบคุม 
  ในการควบคุมการปฏิบัติงานควรถือปฏิบัติตามหลัก 10 ประการดังนี้ 
  1) การควบคุมตองคํานึงถึงลักษณะของงาน งานแตละอยางซ่ึงมีความแตกตางกันและมี
ความสําคัญไมเทากัน งานใดที่สําคัญมากควรมีระบบการควบคุมที่รัดกุม เชน งานดานการเงิน เทคนิคแต
ละอยางอาจเหมาะสมกับบางสถานการณเทานั้น ดังนั้นผูบริหารจึงควรเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะ
ของงาน 
  2) การควบคุมที่ดีตองบอกส่ิงที่เบ่ียงเบนหรือขอผิดพลาดไดทันที โดยสามารถสะทอน
ขอผิดพลาดใหผูบริหารแกไขไดทันตอเหตุการณ 
  3) การควบคุมควรเปนการคาดการณไดลวงหนา สามารถชวยทํานายความคลาด
เคล่ือนที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได 
  4) การควบคุมสามารถระบุขอผิดพลาดที่สําคัญได ในการบริหารงานอาจไมจําเปนตอง
แกไขขอผิดพลาดยอย ๆ ถาหากสามารถแกไขขอผิดพลาดหลักได 
  5) ควรมีการกําหนดเปาหมายของการควบคุมที่ชัดเจน เมื่อควบคุมส่ิงใดตองสามารถบอก
ไดวาเปาหมายอยูที่ไหน มากนอยเพียงใด 
  6) การควบคุมควรมีลักษณะยืดหยุน ควรมีเผ่ือไวสําหรับเหตุการณที่อาจเปลี่ยนแปลงได
บาง 
  7) การควบคุมควรจะเหมาะสมกับแบบขององคการ ควรใหมีการประสานงานกันภายใน
องคการ มีการแบงหนาที่ของฝายตาง ๆ ใหชัดเจน 
  8) การควบคุมควรมีลักษณะประหยัด ตองพิจารณาถึงผลประโยชนของงานแตละอยาง
และเลือกใชวิธีการที่คุมคา ประหยัด 
  9) การควบคุมควรเปนที่เขาใจของผูปฏิบัติ ใหผูเกี่ยงของและผูถูกควบคุมทราบถึง
เปาหมายวิธีการและระยะเวลาของการควบคุม 
  10) การควบคุมควรสามารถนําไปแกไขขอผิดพลาดได การควบคุมไมใชเพียงแตทราบ
ขอผิดพลาดเทานั้น แตควรนําไปเปนขอมูลในการแกไขขอผิดพลาดได 
 2) การควบคุมงานตามหลักประชาธิปไตย 
  หลักการตามระบบประชาธิปไตยเนนในเร่ืองความสําคัญของคน การมีสิทธิที่เทาเทียมกัน 
การยอมรับในคุณคาของมนุษย การตัดสินใจที่ดีควรมาจากความรวมมือของทุก ๆ ฝายในการควบคุมงาน
ผูบริหารควรมีจิตสํานึกของความเปนประชาธิปไตยดังนี้ 
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  1) ผูควบคุมงานจะตองระลึกอยูเสมอวา งานจะสําเร็จได อยูที่คนเปนสําคัญสวนเงิน 
เคร่ืองจักรและหลักการบริหารงานนั้น ถึงแมจะมีพรอมมูลแลวก็ตาม แตหารปราศจากการใชคนงานที่ดี
แลวยอมไมมีประโยชนอะไรตอวัสดุและเคร่ืองจักรเหลานั้นเลย 
  2) ผูควบคุมงานจะตองสรางมนุษยสัมพันธในการใชพนักงานในองคการ 
  3) ผูควบคุมงานจะตองระลึกอยูเสมอวา ตนไมใชเปนนายแตเปนเพื่อนรวมงานของ
พนักงานในองคการเพื่อชวยตักเตือนแนะนําในการงานที่ดี 
  4) ผูควบคุมหรือหัวหนางานจะตองสรางแนวทางและบรรยากาศที่ดีชวยแกไขปญหาตาง 
ๆ คอยชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาในยามตกทุกขไดยาก เมื่อเขาไมสามารถจะแกไขปญหาของตัวเองได 
 3)การควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ 
  ในการควบคุมงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารจะตองใชระบบการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ การควบคุมที่ดีควรมีการออกแบบเฉพาะใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน กระบวนการ
พื้นฐานของการควบคุมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพควรมีดังนี้ 
  1) การออกแบบและจัดระบบการติดตามผลใหสอดคลองกับแผนงาน ผลของการควบคุม
ตองสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวเพียงใด 
วิธีการควบคุมตองคํานึงถึงลักษณะของงานและตัวแปรที่เกี่ยวของ พึงระลึกไววาไมมีเทคนิควิธีใดที่ใช
ติดตามผลไดทุกสถานการณ ดังนั้น การออกแบบควบใหสอดคลองกับงานจึงมีความจําเปน 
  2) การออกแบบการติดตามผลใหเหมาะสมกับผูควบคุม โดยผูควบคุมตองมีความเขาใจ
และนําไปใชไดอยางถูกตอง การออกแบบติดตามผลที่ยากเกินไปอาจเปนปญหาสําหรับผูนําไปใชและทํา
ใหผลที่ไดรับไมสอดคลองตามความเปนจริง 
  3) การติดตามผลตองสะทอนขอบกพรองหรือส่ิงที่ไมเปนไปตามแผนไดผลที่ไดรับตอง
สามารถสรุปไดวาการปฏิบัติตามแผนประสบความสําเร็จเพียงใด มีปญหาหรืออุปสรรคอะไรบาง 
  4) ความเปนกลางในการประเมิน ผูมีหนาที่ประเมินมีความเปนกลางโดยไมเเอียงไปฝาย
ใดฝายหนึ่ง ตองคํานึงถึงวัตถุประสงคและถือปฏิบัติตามวิธีการที่เชื่อถือไดของประเมินผล ผูทําการประเมิน
ตองขจัดอคติ ทุกดานใหหมดไป 
  5) ควรมีการยืดหยุนในการติดตามผล เนื่องจากบางคร้ังอาจมีสถานการณที่ไมคาดคิด 
หรืออาจมีการปรับปรุงแผน การควบคุมจึงควรมีการปรับไดบางตามความจําเปน 
  6) ความเหมาะสมของระบบการควบคุมกับบรรยากาศขององคการ ในองคการที่พนักงาน
ตองการเสรีภาพ ถาหากใชระบบการควบคุมี่เขมงวดจะไมไดผล ควรใชวิธีการที่ใหสมาชิกไดมีสวนรวมจะ
ไดผลดีกวา 
  7) คํานึงถึงคาใชจายในการควบคุมพึงถือหลักวา “การควบคุมตองคุมคากับคาใชจายที่
เสียไป” 
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  8) การควบคุมควรชวยแกไขส่ิงเบ่ียงเบนไปจากแผน การควบคุมที่ดีตองแสดงใหเห็นทั้ง
ความสําเร็จและความลมเหลว สามารถระบุถึงขอบกพรองที่จะตองปรับปรุงแกไขได 

     
สรุป 
 แมวาธรรมชาติของมนุษยโดยทั่วไปแลวจะไมชอบการควบคุมก็ตาม แตในการบริหารงานที่เปน
ระบบซ่ึงเร่ิมตนที่การวางแผน นั้น ข้ันตอนสุดทายก็คือ การควบคุม เพราะทั้ง 2 ข้ันตอนนี้เปนของคูกัน 
ดังนั้นผูบริหารจึงควรมีความเขาใจในหลักการและวิธีการควบคุมงานที่ถูกตอง ส่ิงสําคัญยิ่งของการควบคุม
ก็คือการมีความเขาใจที่ถูกตองในวัตถุประสงคและเปาหมายของการควบคุมทั้งผูควบคุมและผูที่ควบคุม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีเกิดข้ึนจะทราบไดก็โดยมีการควบคุมและตรวจสอบผลของการ
ควบคุมเปนขอมูลยอนกลับที่จําเปนและมีคุณคาตอผูบริหารที่จะไดทราบถึงจุดออนจุดแข็งของงานที่
รับผิดชอบ และสามารถนํามาใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย
การนําเอาขอมูลยอยกลับ ที่ไดจากการติดตามควบคุมมาแกไขและพัฒนางาน การควบคุมจะไมเกิด
ประโยชนแตอยางใดถาหากขาดการนําเอาผลที่ไดรับมาใช 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 
การเพ่ิมผลผลิต 

 
วัตถุประสงค 
1.มีคามรูความเขาใจในการเพิ่มผลผลิต 
2.มีความรูความเขาใจในการปรับปรุงคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต 
3.มีความรูความใจเทคนิคการเพิ่มผลผลิตในดานเทคโนโลยี 
4.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การเพ่ิมผลผลิต 

“การเพิ่มผลผลิต” หรือ Productivity นั้น เรามักจะไดยินหรือฟงกันบอย แตจะมีสักกี่คนที่เขาใจและรูจัก
มันอยางแทจริง โดยเฉพาะในประเทศไทยน้ันมักมีความเขาใจเกี่ยวกับ การเพิ่มผลผลิตวา เปนการเพิ่ม
ปริมาณการผลิต ซึ่งไมใชแนวคิดที่ถูกตองซะทีเดียว ยิ่งไปกวานั้นมักจะไมคอยใหความสนใจในเร่ืองที่การ
เพิ่มผลผลิตเทาที่ควร ทั้งๆที่เปนเคร่ืองมือหนึ่งที่สามารถชวยใหประเทศไทยสามารถฝาฝนวิกฤตเศรษฐกิจ
ใหผานพนได โดยเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหแกองคกรตางๆ ไมวาจะเปน โรงงาน 
รัฐวิสาหกิจ สํานักงาน สถาบันตางๆ ตลอดจน การเพิ่มผลผลิตในระดับครอบครัว และปจเจกบุคคล 

 Productivity คือ 

การเพิ่มผลผลิต มีแนวคิดวา “QCD-SMEE” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

o Q:Qualityคุณภาพ 
o C:Costการลดตนทุน 
o D:Deliveryการสงมอบ 
o S:Saftyความปลอดภัย 
o M:Moraleขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
o E:Environmentส่ิงแวดลอม 
o E:Ethicsจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

 การเพิ่มผลผลิตที่ดี ควรจะมีองคประกอบครบทั้ง 7 ตัว นั้นสามารถจําแนกรายละเอียดไดดังนี้ คือ  

 คุณภาพ,การลดตนทุนและการสงมอบนี้เปนการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความพอใจลูกคา  
 สวนความปลอดภัยและขวัญกําลังในเปนการปรับปรุงเพื่อพนักงาน  
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 สวนส่ิงแวดลอมและจรรยาบรรณก็ปรับปรุงเพื่อสังคม  

 แตโดยทั่วไปแลวแนวคิดการเพิ่มผลผลิตสามารถแบงไดเปน 2 แนวคิดคือ  

1. แนวคิดทางวิทยาศาสตร ตามแนวคิดของ International Labor Organization 

การเพิ่มผลผลิต คือ อัตราสวนระหวางมูลคาของสินคาและบริการที่ผลิตตอมูลคาของทรัพยากรที่
ใชไป 

การเพิ่มผลผลิต = ผลิตผล/ปจจัยการผลิตที่ใชจริง+ปจจัยการผลิตที่เปนของเสีย 

2. แนวคิดทางดานสังคมศาสตร ตามคํานิยามของ European Productivity Agency  

"การเพิ่มผลผลิต เปนความสํานึกในจิตใจที่มุงแสวงหาทางปรับปรุงส่ิงตางๆ ใหดีข้ึนเปนความพยายาม
อยางตอเนื่อง โดยมีพื้นฐานที่เช่ือวาเราสามารถทําวันนี้ไดดีกวาเมื่อวานนี้และพรุงนี้ตองดีกวาวันนี้ เปน
ความพยายามอยางไมมีที่ส้ินสุดที่จะปรับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ใหทันการเปล่ียนแปลงดวยการใชวิธีการ 
และเทคนิคใหม ๆเปนความเชื่อมั่นในความกาวหนาของมนุษย" 

Quality:คุณภาพ 

ความหมายของคุณภาพ 

คือส่ิงที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

 ความสําคัญของคุณภาพ  

1. สรางความพอใจใหเกิดแกลูกคา 
2. ชวยลดตนทุน 
3. สามารถสงมอบไดตามกําหนด 
4. มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหแกองคกร 
6. นํามาสูการเพิ่มกําไรใหแกองคกร 
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 วิธีการสรางคุณภาพ 

เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวากระบวนการผลิตตาง ๆ (Production and operations management) นั้น
ประกอบดวย Input Process and Output และก็ระบบ Feedback & Feedforward ดังนั้นในการสราง
คุณภาพในกระบวนการนั้นไมใชแคที่ผลิตภัณฑหรือบริการที่มีคุณภาพเทานั้น แตตองรวมถึงปจจัยนําเขา 
และกระบวนการที่เปนมาตรฐานดวย 

 การประกันคุณภาพ 

คือกิจกรรมหรือการปฏิบัติใด ๆที่ถาไดดําเนินการตามระบบแผนที่วางไวจะทําใหเกิดความเช่ือมั่นไดวา จะ
ไดผลงานมีคุณภาพ ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค การประกันคุณภาพของสินคาเกี่ยวของกับ  

o Inspection 
o Quality Control 
o Reliability Control 

ซึ่งปจจุบันก็มีการนํามาตรฐาน ISO 9000, ISO 14000, ISO18000, QS 9000เปนตนมาใชเปนมาตรฐาน
ในการประกันคุณภาพ 

Cost:การลดตนทุน 

การลดตนทุนเปนหนทางแหงความอยูรอดไดในสถานการณเชนนี้ ผูประกอบการมีความจะเปนอยางยิ่งที่
ตองใหความสนใจและเพิ่มความพยายามในการลดตนทุนอยางจริงจัง 

 ความหมายของตนุทน 

ตนทุน คือเปนส่ิงที่เกิดข้ึนในทุกข้ันตอนต้ังแตการทําการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนกระทั่ง 
ผลิตภัณฑ หรือบริการนั้นอยูในมือลูกคา 

 องคประกอบตนทุน 

เราสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. คาวัตถุดิบทางตรง 
2. คาแรงงานทางตรง 
3. คาโสหุยการผลิต ( Overhead Cost) 
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 แนวทางในการลดตนทุน  

1. ใชหลักวิศวกรรมคุณคา Value Engineering 
2. ขจัดการสูญเสียวัตถุดิบ ซึ่งอาจทําโดย การเปลี่ยนวิธีการผลิต จัดระบบ Inventory ใหมี

ประสิทธิภาพ 
3. มีการจัดระบบ Total Preventive maintenance 
4. มีการวางแผนกําลังการผลิต Master schedule ใหเหมาะสมมีการใชทรัพยากรตางไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ลดการรอคอย การขนสงที่ไมจําเปน  
5. ปรับปรุงวิธีการทํางานใหสามารถปฏิบัติงานไดงายข้ึนและมีประสิทธิภาพ ( Time and Motion 

Study) 
6. ฝกอบรมและสอนงานใหพนักงานมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทํางานอยางถูกตอง 
7. ออกแบบลักษณะงาน Job Enlargement and job enrichment ซึ่งจะชวยใหสามารถทดแทน

แรงงานไดเมื่อมีการขาดงานหรือทํางานไมทัน 

 Delivery: การสงมอบ 

การสงมอบ คือการสงงานท่ีผลิตเสร็จแลวในหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่งโดยผานการขนยายโดย
ใชสายพาน,รถเข็น,รถยกหรือใหคนเคล่ือนยายและสุดทายสงมอบใหลูกคา  

 การปรับปรุงการสงมอบ 

การสงมอบสินคาที่ดี ตองเร่ิมจากการวางแผนการผลิตที่ดี โดยพยายามใหในสายการผลิตเดียวกัน มีการ
ผลิตและสงช้ินงานไดตรงตามความตองการ แลวจะสงผลใหในสายการผลิตนั้น มีการไหลอยางตอเนื่อง
มากข้ึน และมีงานระหวางทําในประมาณที่นอยมาก ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรดีไมมีการขัดของเสียหาย
บอย ก็จะชวยใหสามารถทําไดรวดเร็ว ระยะเวลาผลิตโดยรวมก็จะลดนอยลงในดานของพนักงานที่มีผลตอ
การสงมอบคือ ความสูญเสียตางๆ ที่เกิดข้ึนในการทํางานของพนักงานที่ทําหนาเคร่ืองในสายการผลิตและ
สายการประกอบ เชน ความเร็วในการทํางานลดลง ความสูญเสียที่เกิดจากการรองาน ซึ่งจะสงผลให
ระยะเวลาในการผลิตช้ินงานพนักงานคนนั้นมีระยะเวลาที่นานเกินไป ซึ่งหาไมไดสังเกตความสูญเสียใน
งานเหลานี้ก็จะเกิดความสะสมของปญหา และมีผลตอตนทุนการผลิตไดเชนกัน ดังนั้นควรใชเทคนิค
วิศวกรรมอุตสาหการทําการศึกษา เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล เพื่อหาสาเหตุในการแกปญหา 

การสงมอบในสายการผลิตหรือระหวางกระบวนการผลิตในโรงงานจะมีผลตอการสงมอบในข้ันสุดทายคือ
การสงมอลบใหกับลูกคาที่ส่ังซ้ือสินคาของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจแกไขไดโดยการเปล่ียนเคร่ืองจักรที่รวดเร็ว 
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การพยายามลดความสูญเสียตางๆ ที่เกิดข้ึนกับเคร่ืองจักรและคน หาวิธีการที่เหมาะสมซึ่งเร่ิมต้ังแตการ
วางแผนการส่ังซื้อ การจัดวัตถุดิบ การวางแผนการผลิตไปจนถึงการสงมอบที่ทันเวลา และมีความยืดหยุนต
อาความตองการของตลาด เหลานี้จะสงผลใหโรงงานนั้นสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางดีที่สุด 

Safety:ความปลอดภัย 

ความปลอดภัย คือ สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุ หรือสภาวะที่ปลอดจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บฯลฯ 
หรือ การควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 

 

  

การปองกันอุบัติภัย  

1. การจัดองคการและบริหารงานดานความปลอดภัย 
1. กําหนดนโยบายและความรับผิดชอบขององคการเกี่ยวกับความปลอดภัยสวนบุคคล 

ครอบคลุมถึงคูมือความปลอดภัย ฯลฯ 
2. การบรรจุคนงานใหเหมาะสมกับงาน 
3. การควบคุมอุบัติเหตุและความเสียหาย  
4. ผูบริหารทุกระดับช้ันตองใหความสําคัญตอความปลอดภัยและอุบัติเหตุ 
5. กําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานดานความปลอดภัย 

 

2. การควบคุมอันตรายทั่ว ๆ ไป 
1. จัดระเบียบและดูแลรักษาโรงงาน 
2. มีการออกแบบเคร่ืองปองกันอันตรายของเคร่ืองจักรอยางถูกตอง รวมทั้งจัดหาใหเพียงพอ

กับความตองการ 
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3. จัดสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม 
4. จัดหาอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลตามมาตรฐานที่กําหนด และมีการฝกอบรมใหความรู

แกพนักงาน 
3. การควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิต 

1. การปองกันอันตรายจากสารเคมี 
2. การปองกันอัคคีภัย 

4. การฝกอบรม การสื่อสาร การจูงในดานความปลอดภัย 
1. ฝกอบรมดานความปลอดภัย แกผูบริหารและผูควบคุม 
2. ปลูกฝงทัศนคติดานความปลอดภัยใหกับพนักงานใหม 
3. จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4. ตรวจหาขอปองกันและแกไข 
5. จัดประชุมดานความปลอดภัย 

5. การสอบสวนอุบัติเหตุ และการวิเคราะหสาเหตุ 
1. มีการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุทุกคร้ัง 
2. มีระบบการเก็บรวมรวมและจัดทําสถิติอุบัติเหตุ 
3. มีการนําขอมูลทางอุบัติเหตุไปใชประโยชน 

 Morale: ขวัญและกําลังใจ 

“ขวัญและกําลังใจในการทํางาน คือ สภาพทางจิตใจของผูปฏิบัติงาน เชนความรูสึกหรือความนําคิดที่ไดรับ
อิทธิผล แรงกดดันหรือส่ิงเราจากปจจัยหรือสภาพแวดลอมในองคการที่อยูรอบตัวเขา และมีปฎิกริยาโต
กลับคือ พฤติกรรมในการทํางานซ่ึงมีผลโดยตรงตอผลงานของบุคคลนั้น” 

การเพิ่มผลผลิตกับขวัญและกําลังใจ 

ในองคกรตางๆหากมีบุคคลที่มีคุณภาพก็ถือวาสําเร็จไปกวาคร่ึงเนื่องจากทรัพยากรมนุษยถือเปนทรัพยากร
อันมีคาขององคการ ที่ตองเอาใจใสและพยายามรักษาขวัญและกําลังใจของสมาชิกใหอยูในสภาพที่ดี ใน
ที่นี้การเพิ่มผลผลิตก็มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานใหสูงข้ึน โดยการนํา
กิจกรรมตางๆที่ใชเพื่อการเพิ่มผลผลิต เชน กิจกรรม 5 ส, กิจกรรมกลุมคุณภาพ , Hoshin Kanri นํามาเพื่อ
เปาหมายขางลางนี้คือ  

 พัฒนาพนักงานใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานที่สูงข้ึน 
 เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการปรับปรุงงาน 
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 ฝกใหพนักงานเปนคนชางสังเกต มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 รูจักทํางานเปนทีมเพื่อรวมกันแกไขปญหาและปรับปรุงงาน 
 หาทางปองกันมิใหเกิดสภาพที่ไมปลอดภัยในการทํางาน 

นอกจากนั้นยังเปนการสรางทัศนคติที่ดีในการทํางานแกพนักงานใหเกิดการปรับปรุงงานและสถานที่
ทํางานของตนเองอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

E: Environment 

สิ่งแวดลอมกับอุตสาหกรรม 

ในรอบ 2-3 ทศวรรษ การพัฒนาอุตสาหกรรมาของประเทศกาวหนาอยางไมหยุดยั้งและอยางไมเปนระบบ 
เมื่อการเาจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและระหวางประเทศเปนไปอยางกาวกระโดดเชนนี้ 
ประเด็นส่ิงแวดลอมไดกลายเปนหัวขอสําคัญที่เกี่ยวพันโดยตรงกับคุณภาพสินคา และระบบการบริหารการ
จัดการ โดยเฉพาะการยอมรับในตลาดโลกที่ควบคุมดูแล โดย WTO นอกจากนี้การกําหนดมาตรฐาน ISO 
ก็ไดนํามาตรการควบคุมส่ิงแวดลอมในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมมาใช และระบุชัดเจนในการกําหนด
คุณภาพของผลิตภัณฑ ฉะนั้น อุตสาหกรรมใดทําลายส่ิงแวดลอม อุตสาหกรรมนั้นก็อาจเปนที่เพงเล็งและ
ในที่สุดก็จะถูกควบคุมโดยกลไกของตลาดโลก ในทางตรงกันขาม อุตสาหกรรมใดหยิบยกประเด็นทาง
ส่ิงแวดลอมข้ึนมาเปนเร่ืองสําคัญโอกาสที่จะไดรับการตอรองทางการคาจะมีมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ผูซื้อหรือ
ผูบริโภคก็จะเปนกลไกที่สําคัญอีกทางหนึ่งในการผลักดันใหผูผลิตหันมาดูแลรักษาส่ิงแวดลอมมากยิ่งข้ึน 

สิ่งแวดลอมกับการเพิ่มผลผลิต 

Waste Minimization ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ชวยเพิ่มผลผลิตโดยการจัดการของเสีย โดยมุงหวังใหมีการ
ตรวจสอบสาเหตุหรือตนเหตุของการเกิดของเสีย และหาแนวทางในการจัดการแหลงกําเนิดนั้น เพื่อใหการ
แกปญหาที่ปลายทางบรรเทาลง นอกจากน้ียังรวมถึงแนวทางในการใชหมุนเวียน และการประหยัด
ทรัพยากรตางๆ อีกดวย  

สําหรับ Waste Minimization นี้บางคร้ังมีการเรียกวา "Clean Technology, Cleaner Production, 
Pollution Prevention หรือ Green Productivity" 

E:Ethic 
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ในการดําเนินธุรกิจไมวาจะประกอบอาชีพใด ๆ ก็ควรที่จะยึดแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business 
Ethics) เพื่อจรรโลง ไวซึ่งสังคมที่ดีและนาอยูสําหรับเพื่อมนุษย สังคม และส่ิงแวดลอม กลาวคือการมี
จรรยาบรรณนั้นหมายถึงการไมเบียดเบียนผูอ่ืน ซึ่งสามารถพิจารณาไดคือ  

 

 เวนจากการเบียดเบียนลูกคา 
 เวนจากการเบียดเบียนผูจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบ 
 เวนจากการเบียดเบียนพนักงาน 
 เวนจากการเบียดเบียนผูถือหุนหรือเจาของ 
 เวนขจากการเบียดเบียนคูแขง 
 เวนจากการเบียดเบียนราชการ 
 เวนจากการเบียดเบียนสังคม 
 เวนจากการเบียดเบียนส่ิงแวดลอม 

 ในการแขงขันที่เสรีของโลกในยุคที่ขาวสารไรพรมแดนเชนนี้ การเพิ่มผลผลิตดวยแนวคิด QCD-SMEE ก็
เปนทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจสําหรับองคกรธุรกิจสมัยใหมที่จะสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ภายใตตนทุน
ที่เหมาะสม และอยูบนพื้นฐานความพอใจของลูกคา ผูประกอบการและสังคม ฉะนั้น อยารีรอเวลาเร่ิมนํา
แนวคิดนี้ไปปรับประยุกตใชในองคกรของคุณ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustain Development)  

การปรับปรุงคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต 
การปรับปรุงคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตเปรียบเสมือนกับการแกปญหาเพื่อใหการทํางานที่

มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลที่ดีข้ึน  ในการปรับปรุงแกไขจะตองกระทําอยางตอเนื่องในทุกข้ันตอนของ
วิธีการการแกไขปญหา       ซึ่งตามวิธีของการแกปญหานี้ไดมีการใชการแกปญหาตามหลักวงจร 
PDCA  ของ W.E. Deming โดยในแตละข้ันตอนของการปฎิบัติจะตองไดรับการตอบสนองการทํางานจาก
กลุมคนที่ทํางานดวยกันรวมกันทําจึงจะประสบผลสําเร็จ 

การที่จะทําการปรับปรุงคุณภาพเพื่อที่จะเพิ่ม  Productivity  อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแลวจําเปนที่จะตองมีข้ันตอนที่ชัดเจนที่ทําใหผูที่ปฎิบัติงานมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน  เมื่อ
พิจารณาถึงกระบวนการในการปรับปรุง Productivity แลวกลาวไดวามีความคลายคลึงกับกระบวนการเพื่อ
การแกปญหาเพราะเปนลักษณะการที่องคกรมุงเนนที่ความพยายามเพื่อการปรับปรุงใหดีข้ึน  โดยทั่วไป
แลวกระบวนการแกปญหาตามวงจร PDCA ประกอบดวย  

        1.PLAN เปนการคนหาสาเหตุหรือหัวขอของปญหา  มีการกําหนดเปาหมาย 
ของงานที่จะทํา  สํารวจสภาพปจจุบันแลวกําหนดแนวทางแกไข 
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         2. DO  เปนการดําเนินการแกไข 
         3. CHECK  เปนการตรวจสอบผลการแกไข 
         4. ACT  การกําหนดมาตรฐานและปรับปรุงใหดีข้ึน 

                การที่จะทําใหการปรับปรุงประสบความสําเร็จจะตองมีความมุงมั่นเอาจริงตอการปรับปรุง 
Productivity ขององคกรไมวาจะเปนความมุงมั่นและการมีสวนรวมทําของผูบริหารระดับสูง  ภาวะผูนํา
และการมีสวนรวมทําของผูบริหารระดับกลาง  ความพยายามอยางเต็มกําลังของหัวหนางานและพนักงาน
และการมีใจที่คิดดีคิดในแงบวกอยูตลอดเวลาทําใจใหเขมแข็งในการเผชิญกับปญหาเพื่อใหฟนฝาไปได
สําเร็จ   การดําเนินการปรับปรุง  Productivity  องคกรอาจจะดําเนินการเองหรือติดตอขอรับบริการจาก
องคการที่ปรึกษา  ประกอบไปดวยข้ันตอนหลักๆ คือ 1)  การรับความตองการ  เปนจุดเร่ิมตนที่องคการ
ติดตอไปยังองคการที่ปรึกษาเพื่อขอรับการบริการในการปรับปรุง  Productivity  2) การเตรียมการเบ้ืองตน 
เปนการที่องคการที่ปรึกษาตองติดตอเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหทราบและเกิดความเขาใจตรงไปตรงมา
ตอสภาพการทํางานจริง  3)  การนําเสนอแผนโครงการ  4)  การลงนามในสัญญาใหคําปรึกษา
แนะนํา  5)  การใหคําแนะนํา  6)  การสรุปผลของโครงการ 
                ในแบบของการปรับปรุงตามวงจร  PDCA  นั้นจะตองทําไปตามข้ันตอนเพื่อใหเกิดผลที่ดีที่สุด
โดยเร่ิมที่ข้ันตอนแรก  PLANNING  STEP ในข้ันตอนนี้เปนข้ันของการสํารวจเพื่อคนหาและเลือกหัวขอ
ของปญหาโดยรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยจะทําการศึกษาขอมูลตางๆ ที่องคกรทําการ
บันทึกและเก็บรวบรวมไว  มาจากการสัมภาษณผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ  ศึกษาสภาพการทํางาน ณ 
สถานที่จริง  จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหทราบจุดออนจุดแข็งขององคกนในภาพรวมดวย
วิธีการ  Productivity Analysis ประกอบไปดวยการวิเคราะหมูลคาเพิ่ม  การวิเคราะหทางการเงิน  การ
วิเคราะหเชิงกายภาพ  การวิเคราะหยอดขาย  ตนทุนสินคา  คุณภาพสินคารวมถึงการสงมอบสินคา  การ
สํารวจเก่ียวกับปจจัยดานบุคลากร  การสํารวจเกี่ยวกับความสามารถดานการบริหารจัดการ  ซึ่งส่ิงเหลานี้
จะทําใหทราบจุดที่เปนปญหาวิกฤตในภาพรวม  ปญหาหลักๆ ที่เกิดข้ึนในสวนของการผลิต  แลวนําส่ิงที่
ทราบเหลานี้ไปเลือกหัวขอของปญหาที่ตองการจะนํามาแกไขแลวต้ังเปาหมายเพื่อการปรับปรุงตอไป  โดย
ที่การกําหนดเปาหมายเพื่อการปรับปรุงจะตองทําในลักษณะที่แคบลงมา  การเร่ิมการปรับปรุงในระหวางนี้
จะมีการนําระบบ  7 QC Tool มาใชเพื่อการเก็บและการวิเคราะหขอมูลทีเปนระบบ  ในการปรับปรุงนั้น
จะตองมีเปาหมายที่ชัดเจนอยางที่กลาวในตอนแรกดังนั้นเปาหมายที่ดีควรจะเปน  SMART  Target คือ 
                     S-Specific  มีความจําเพาะเจาะจง  ผูเกี่ยวของทุกคนสามารถทราบเปาหมายของตนเอง 
                     M-Measurable  สามารถวัดได 
                     A-Agree Upon  เปาหมายเปนที่ยอมรับ 
                     R-Realistic  เปนเปาหมายที่เปนไปไดในการบรรลุผลสําเร็จ 
                     T-Time Frame  มีระยะเวลาในการบรรลุเปาหมาย 



 
 

340

ข้ันตอนตอไป  DOING  STEP  เปนข้ันตอนของการทําใหเปนไปตามแผนนั้นซ่ึงแผนที่ดี 
จะตองระบุเวลาในการดําเนินงานในแตละข้ันตอนและการใชเคร่ืองมือในการแกปญหาใหเหมาะสมในแต
ละสถานการณของแตละบริษัท  เพราะการใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการปรับปรุงก็จะทําใหการปรับปรุง
เกิดผลสํา เ ร็จ   ในการลงมือปฏิบั ติ เพื่ อการแก ไขปญหาผูป ฏิบั ติอาจได รับ  ข้ันตอมาเปน ข้ัน
การ  CHECKING STEP  คือการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติ  เพื่อประเมินประสิทธิผลของแนว
ทางการแกไขปญหา ในข้ันตอนนี้เปนการเก็บตัวเลขขอมูล หลังจากมีการปฏิบัติการแกปญหาแลว เพื่อ
เปรียบเทียบกับขอมูลกอนการปรับปรุงงาน  โดยใชเคร่ืองมือคิวซีในการวิเคราะหขอมูลตางๆ เปนเคร่ืองมือ
ชวย เชน ฮิสโตแกรม พาเรโตไดอะแกรม หรือแผนภูมิควบคุม  เปนตน  ตลอดจนตรวจสอบดูวามาตรฐานที่
ไดปฏิบัติไปนั้นมีผลกระทบตอปจจัยใดบางหรือไม จากนั้นเปรียบเทียบผลที่ไดกับเปาหมายที่ไดกําหนดไว
นําผลการปรับปรุงไปเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไว  หากไดตํ่ากวาที่ควรใหกลับไปดําเนินการปฏิบัติใหม  แลว
ทําการระบุแยกแยะผลไดทั้งทางตรงและทางออมโดยพิจารณาผลที่เกิดข้ึนดวยการสรุปคํานวณประโยชนที่
ไดจากการแกปญหานั้น โดยเฉพาะใหคิดออกมาเปนตัวเงินเพราะจะเปนหนวยวัดที่สําคัญและเปนรูปธรรม
ที่สัมผัสไดงายกวาในทางปฏิบัติแลวการตรวจและติดตามผลสามารถทําใหหลายวิธีและหลายชองทาง 
เนื่องจากการปรับปรุงเพื่อการแกปญหาเปนกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องที่ตองดูแลและตองติดตามอยู
ตลอดเวลา  ซึ่งในการทํางานแตละวัน หากไดกําหนดชวงเวลาเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานดังกลาวไว
ดวยก็จะทําใหโอกาสในการท่ีจะไดรับรูถึงความกาวหนาและรับทราบถึงปญหาที่เกิดข้ึนเปนไปไดอยาง
ตอเนื่องและยังทําใหกระบวนการในการแกไขปญหาเหลานั้นอยางเอาจริงเอาจังมีความเปนไปไดสูงดวย 

การตรวจและติดตามผานการประชุมของผูบริหาร ปญหาหรืออุปสรรคบางประการ หัวหนา
งานอาจจะเขาไปชวยเหลือไดไมเต็มที่หรืออาจจะไมอยูในสภาวะวิสัยที่จะยื่นมือเขาไปแกไขได  จําเปนตอง
ใหผูบังคับบัญชาที่อยูเหนือข้ึนไปเขามาดูแลและใหคําแนะนํา  อยางไรก็ตาม การจะใหหัวหนางานเขาไป
รายงานตอผูบังคับบัญชาโดยบอกวามีปญหาเกิดข้ึนอาจจะเปนไดยาก   วิธีการหนึ่งที่จะทําให
ผูบังคับบัญชาเขามามีสวนราวมในเร่ืองนี้ไดงายข้ึนคือการใหมีการประชุมระดับผูบริหารเพื่อติดตามเร่ือง
การปรับปรุงนี้อยางตอเนื่องเปนปกติ 

การตรวจและติดตามโดยกําหนดใหมีวันแหงการเพิ่มผลผลิต   สําหรับพนักงานบางกลุม
แลว  การแกไขปญหาหรือการปรับปรุงงานอาจเปนเร่ืองใหมหรือเปนเร่ืองที่ยากแกการเขาใจและลงมือ
ปฏิบัติ  การจะผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาหรือการปรับปรุงงานอยางจริงจังจึงไมใชแคการ “ส่ัง” ให
พนักงาน “ทํา” เทานั้น แตจําเปนตองดําเนินการควบคูไปกับการสรางบรรยากาศท่ีเปน “บวก” ดวย การ
สงเสริมสนับสนุนและรณรงคทั้งองคการใหเห็นถึงความสําคัญของการปรับปรุงงานนี้  บางองคการอาจจัด
งานที่เรียกวา “วันแหงการเพิ่มผลผลิต – Productivity Day”  ข้ึนทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจะคลายกับวันเสนอ
ผลงานของกิจกรรมคิวซี  เพียงแตในวันดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือมุงสรางใหเกิดการต่ืนตัวและ
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เกิดความเปนกันเองรวมกันในทุกระดับตอการปรับปรุงงานACTION  STEP  ปกติเมื่อเราทําการ 
“ตรวจสอบและติดตามผล (Check)” แลวผลที่เกิดข้ึนจะมี 2 กรณีคือ 

1.     ผลที่ไดเปนไปตามแผน  คือการจัดทําเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
2.     ผลที่ไดไมเปนไปตามแผน   

ACT  นั้นจะประกอบไปดวยการลงมือกระทํา 3 ระดับคือ  
1.     การแกไข (Correction 
2.     การจัดทําเปนมาตรฐาน (Standardization)  
3.     การปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน (Improvement)  

  
การกําหนดเปนมาตรฐานในข้ันตอนนี้ก็เพื่อเปนการยุติสาเหตุของปญหาและนําเอามาตรฐานการปฏิบัติที่
ถูกตองแลวไปปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อปองกันไมใหปญหาเดิมเกิดข้ึนซ้ําเมื่อปญหาหรือหัวขอที่ไดเลือกมาทํา
การปรับปรุงนั้นไดรับผลสําเร็จที่ดีจนสามารถกําหนดเปนมาตรฐานในการทํางานได  ถือวารอบของวงจร 
PDCA ตอเร่ืองนั้นไดสัมฤทธ์ิผลสมบูรณ 

สรุปแลว Productivity  Improvement นั้นเนนตามข้ันตอน P-D-C-A เพื่อแสดงใหเห็นวา
การปรับปรุงดาน Productivity เปนวงจรที่ไมส้ินสุด และเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง เพราะวาการ
ปรับปรุงเมื่อไมกระทําอยางตอเนื่องก็ทําใหไมเกิดผลการปฏิบัติ  โดยท่ีบางคร้ังผูที่ปฏิบัติอยูอาจจะกระทํา
อยู  ปฏิบัติอยูแตผูบังคับบัญญชาไมใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องก็ไมเกิดผลในทางที่ดีข้ึนและในการที่จะ
ทําการปรับปรุง Productivity โดยหมุนวงจร PDCA ไปเร่ือยๆทําใหปญหาตางๆ ที่มีอยูจะไดรับการแกไขมี
การทบทวนในส่ิงที่เกิดข้ึนและไดรับการปรับเปลี่ยนกลวิธีตางๆ  จนกระทั่งจะไมเกิดซํ้าอีก แตอยางไรก็ตาม
การที่จะใหประสบผลสําเร็จเลยในคร้ังเดียวยอมเปนไปไดยาก  และ  การที่จะทําไดดังนี้จําเปนตองไดรับ
ความรวมมืออยางจริงจังจากผูรวมงานทุกๆคนและผูบังคับบัญชาจะตองกระทําใหเห็นเปนตัวอยางและ
สม่ําเสมอพรอมๆ กับการเปดใจและมีทัศนคติเปนบวกตอการปรับปรุงงานเหลานั้น บางคร้ังการที่
ผูบังคับบัญชามีความเห็นวางานนั้นๆ  ดีอยูแลวแตเม่ือสอบถามจากผูปฏิบัติแลวอาจจะไดรับคําตอบวายัง
ไมดี  หรือยังไมดีพอและสามารถที่จะทําใหดีมากยิ่งข้ึนซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเขามามีสวนรวมในการให
ขอ คิดเห็นและมีแนวทางที่ จะแก ไข   จะเห็นได ว าการที่ จะทําการปรับปรุง คุณภาพเพื่ อที่ จะ
เพิ่ม  Productivity  อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลวจําเปนที่จะตองมีข้ันตอนที่ชัดเจนที่ทําใหผูที่
ปฎิบัติงานมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน  บทบาทและทัศนคติพื้นฐานตอการปรับปรุงงานตามวงจร PDCA 
ซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกๆ คนที่เกี่ยวของไมใชที่คนใดคนหนึ่งกระทําเพียงคนเดียว     เนื่องจากการ
ปรับปรุงเพื่อการแกปญหาเปนกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องที่ตองดูแลและตองติดตามอยู
ตลอดเวลา  ซึ่งในการทํางานแตละวัน หากไดกําหนดชวงเวลาเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานดังกลาวไว
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ดวยก็จะทําใหโอกาสในการท่ีจะไดรับรูถึงความกาวหนาและรับทราบถึงปญหาที่เกิดข้ึนเปนไปไดอยาง
ตอเนื่องและมีแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว 
 
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยฐานดานเทคโนโลยี 
 ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีความรวดเร็วสูงข้ึนมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานขาวสาร
ขอมูล เพราะการพัฒนาการทางดานคอมพิวเตอร ทําใหเกิดการออกแบบเคร่ืองคอมพิวเตอรใหมี
ความสามารถสูงข้ึน ทั้งในดานหนวยความจําความเร็วในการคํานวณและการประมวลผล การพัฒนาการ
ดานเทคโนโลยีคงจะกาวตอไปอยางไมหยุดยั้ง อยางไรกอตามเปนหนาที่ของผูบริหารในการที่จะเรียนรูและ
รูจักใชเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม 
 
1.1 การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ (CAD) 
 เราใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบกระบวนการผลิตในการวางผังโรงงาน
และวางผังเคร่ืองจักร ในระยะแรงของการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ สวนใหญจะใชในการออกแบบ
เพื่อการเพิ่มผลผลิต คือ กลุมอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองบินซ่ึงใชชวยออกแบบช้ินสวนตางๆ เปนการประหยัด
แรงงานและเกิดความรวดเร็วในการปรับเปล่ียนแบบ ชวยลดปญหาความผิดพลาดเกี่ยวกับขนาดหรือ
หนวยวัด ทําใหลดความบกพรองของผลิตภัณฑ ลดความสูญเสีย เพิ่มความเช่ือมั่นแกผลิตภัณฑปจจุบันมี
การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบเพื่อเพิ่มผลผลิตอยางแพรหลาย เพราะราคาคอมพิวเตอรเร่ิมถูกลงมาก 
และมีการพัฒนาโปรแกรมชวยในดานการออกแบบมากมาย เรียนรูและใชงานไดงาย ตัวอยางประโยชน
จากการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบคือ การใชทดแทนการเขียนแบบดวยมือซ่ึงใชเวลามาก ตัวอยาง โรง
งานผชลิตอัญมณี ถาใหคนเขียนแบบผลิตภัณฑแตละแบบ เชน แหวนเพชรหนึ่งรูปใชเวลาครึ่งวัน แตถาใช
คอมพิวเตอรอาจจะไดถึง 50 รูป ในหนึ่งวัน การเปล่ียนแปลงรูปแบบของอัญมณีดวยคอมพิวเตอรทําได
รวดเร็วมาก ทําใหสามรถเกิดแบบที่ดีๆ และผลิตขายไดรวดเร็วกวาการออกแบบดวยมือ ซึ่งบางครั้งจะเลือก
แบบเพื่อไปทําการผลิตไดอาจจะใชเวลามากเปนอาทิตย เปนการสูญเสียโอกาสการทํากําไรของบริษัท 
 ในการออกแบบดวยมือบนกระดาษ เราสามารถออกแบบไดเพียงแคสองมิติ ทําใหขาดความ
ชัดเจนในการออกแบบผลิตภัณฑบางสวน ซึ่งอาจจะสงผลเสียทางการผลิตได ปญหานี้สามารถแกไขดวย
การใชคอมพิวเตอรมาชวยในการออกแบบ เพราะสามารถออกแบบรูปสามมิติไดเนื่องจากคอมพิวเตอร
สามารถเก็บขอมูลที่ออกแบบตางๆ เขาไปในหนวยความจําเปนหลายๆ ลานบิตจึงจะสามารถเก็บขอมูลได
จํานวนมาก การเรียกขอมูลกลับมาแกไขและจัดเก็บก็ทําไดงายและรวดเร็วข้ึนมาก การปรับปรุงแกไขแบบ
ตางๆ ที่คลายคลึงกันจึงลดเวลาลงไดอยางมาก 
  
ขอดีของการใชคอมพิวเตอรพอสรุปไดดังนี้ 
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-ความรวดเร็วในการประเมินผลทางเลือกตางๆ 
-การปรับเปล่ียนแกไขขอมูลทําไดรวดเร็ว 
-การลดความผิดพลาดตาง ๆ 
-ผลตอบแทนสูง 

วิศวกรผูออกแบบผลิตภัณฑหรือระบบการผลิตมักจะมีปญหาที่ตองตัดสินในเกี่ยวกับทางเลือกของการ
ออกแบบ เชน ถาตองการตัดหรือเพิ่มบางสวนของผลิตภัณฑจะมีผลตอตนทุนอยางไร ถาตองการ
เปล่ียนแปลงวัสดุโดยการเปลี่ยนแปลงการออกแบบหรือไมเปล่ียนแปลงการออกแบบจะมีทางเลือกอยางไร 
คอมพิวเตอรจะใหคําตอบแกปญหาตางๆ เหลานี้ไดเร็ว ทําใหลดเวลาการตัดสินในและเพิ่มผลผลิตได
คอมพิวเตอรชวยผูออกแบบผลิตภัณฑใหสามารถลดปญหาความผิดพลาดในการออกแบบได ความ
ผิดพลาดในการคํานวณตางๆ เกือบจะเรียกไดวาไมอาจเกิดข้ึนไดเลย ถาสูตรการคํานวณที่ใชถูกตอง ใน
หลายๆ กรณีเราสามารถใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลิตภัณฑลวงหนา ทําใหลดความเสี่ยงของความ
ลมเหลวทางการผลิตที่อาจเกิดข้ึน 
ในดานการออกแบบที่ตองเปล่ียนแปลงบอย  จะเปนการทํางานเดิมซ้ําหลายคร้ัง งานออกแบบบางคร้ังเปน
งานที่มีความซับซอนและใชเวลามาก ในสมัยกอนการออกแบบทางโครงสรางของงานอาคารตางๆ ตองใช
เวลาหลายๆ วันออกแบบและคํานวณ ปจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยออกแบบและคํานวณ ทําให
ออกแบบไดรวดเร็วและการคํานวณผิดพลาดนอยลง นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบไดไม
ยาก การใชคอมพิวเตอรจึงเปนการลงทุนที่คุมคาอยางยิ่ง 

 
ตัวอยาง บริษัทที่ใชคอมพิวเตอรมาชวยในการออกแบบเพื่อคํานวณคาใชจายที่เกิดข้ึน 

250,000 บาท ตอป ในปแรกๆ จะพบวาคาแรงงานลดลงไมมากนัก แตผลจากการใชคอมพิวเตอรทําให
ทํางานไดเร็วข้ึน มีรายไดจากงานออกแบบสูงข้ึนจากที่เคยไดรับเปนมูลคา 25 ลานบาท สูงข้ึนเปน 31.25 
ลานบาท คาเดินทางของวิศวกรลดลงเนื่องจากปญหาการแกไขแบบนอยลงเปนจํานวนเงิน 500,000 บาท 
ถาบริษัทมีคาใชจายตอปเปนเงิน 2,500,000 บาท ดังนั้น 
ผลผลิตสูงข้ึน = (31.25-25)/25 
                      = 0.25 หรือ 25% 
ถาพิจารณาใชเชิงรายไดสําหรับคาใชจายที่ลดลงได 
อัตราผลตอบแทนการลงทุน = 500,000/(2,500,000 + 250,000) 
                = 0.18 หรือ 18 % 
ถาพิจารณาในเชิงคาใชจายจะพบวา คาใชจายลดลง 10% ขณะที่ผลิตสูงข้ึน 25 % ดังนั้น 
อัตราผลิตภาพ = 1.25/0.9 
                                            = 1.39 หรือเพิ่มข้ึน 39 % 
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4.2 การใชคอมพิวเตอรชวยในการผลิต (CAM) 
 เมื่อคอมพิวเตอรราคาถูงลง โอกาสในการใชคอมพิวเตอรมาชวยทางการผลิตสูงข้ึน เพราะความ
กังวลในดานการลงทุนระบบคอมพิวเตอรลดนอยลง จนปจจุบันการไมไดใชคอมพิวเตอรชวยในโรงงาน
อุตสาหกรรมดูจะเปนเร่ืองที่เชยเสียแลว ถึงแมวาปจจุบันโรงงานตางๆ จะใชคอมพิวเตอรในกระบวนการ
ของระบบขอมูล ตอไปวิศวกรหรือหัวหนางานตองมีความคุนเคยกับคอมพิวเตอรมากข้ึน การใช
คอมพิวเตอรในการเพิ่มผลผลิตจะมีสูงข้ึนไปดวย 
 เราสามารถใชคอมพิวเตอรมาชวยในการออกแบบควบคุมกระบวนการผลิต จัดทําสมดุลทางการ
ผลิต เก็บขอมูลลําดับข้ันตอนการผลิต และคํานวณภาระงานของเคร่ืองจักร วางแผนการผลิต กําหนด
กระบวนการทางการผลิต คํานวณกําลังการผลิตการตรวจนสอบโดยอัตโนมัติ ฯลฯ ประสิทธิผลของการใช
คอมพิวเตอรเพื่อชวยในการผลิตจะมีสวนมาจากประสิทธิภาพและความยืดหยุนของโปรแกรมที่เราเลือกใช 
ในปจจุบันเนื่องจากโปรแกรมที่นําเขามาจากตางประเทศมีราคาสูง ขณะเดียวกันบริษัทที่รับจางเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรก็ยังมีไมมาก การวาจางบริษัทเขียนโปรแกรมหรือผูเขียนโปรแกรมอุตสาหกรรมอิสระ
ก็เกิดปญหาการใชงานเพราะผูเขียนโปรแกรมไมเขาใจระบบงาน และไมมีเวลาคลุกคลีหนางานจนสราง
ปญหาการใชงานไมใชนอย ดังนั้นโรงงานตางๆ จึงพยายามหาผูเขียนโปรแกรมเองและพยายามใช
พนักงานที่รูวิธีการเขียนโปรแกรม ใหเขียนโปรแกรมการใชงานใหแตถึงแมผูเขียนโปรแกรมของบริษัทเองจะ
มีเวลาอยูในบริษัทมากข้ึน ปญหาเดิมๆ ก็ยังมี ทําใหบริษัทบางแหงยินดีใชวิศวกรที่มีอยูเปนผูเขียน
โปรแกรมให เพราะเปนผูเขาใจปญหาและระบบการผลิตดีที่สุด 
 ขอดีของการใชคอมพิวเตอรมาชวยในงานการผลิตคือ 

     -ชวยใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
     -ชวยใหสามารถปรับปรุงระบบการผลิตงายข้ึน 
     -ชวยในการลดตนทุนพัสดุคงคลัง 
ในการใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยวางผังโรงงาน จะไดผังโรงงานที่เหมาระสมข้ึนสงผลให

สามารถลดกิจกรรมการขนยานวัสดุลงได และสามารถใชพื้นที่โรงงานใหมีประโยชนสูงสุดคือ เพิ่มพื้นที่
ทางการผลิตไดมากข้ึน การใชคอมพิวเตอรในการวางแผนควบคุมการผลิต ชวยใหสามารถกําหนดแผนการ
ผลิตที่แมนยําและรวดเร็ว สามารถปรับแผนไดทันตามการเปล่ียนแปลงทางการตลาด ทําใหลดเวลารอ
ตางๆ และใชทรัพยากรทางการผลิตไดตามแผนงาน เปนการเพิ่มผลผลิตไดโดยตรง 

ในการปรับปรุงระบบการผลิตไดดีข้ึนและงายข้ึน เราสามารถใชคอมพิวเตอรระบบ 
CAD/CAM เขามาชวยในการออกแบบสายงานผลิต คํานวณรอบเวลาของการผลิตดวยการจัดสมดุลใน
สายงานผลิต คํานวณกําหนดการทางการผลิต ซึ่งในขณะนี้มีโปรแกรมสําเร็จรูปมากมายท่ีใชได 
ตัวอยางเชน GALS (Generalized Assembly line Simulator), CAMEL (Computer aided Batch 
Schedule) ฯลฯ การใชคอมพิวเตอรในการควบคุมพัสดุคงคลังและการบริหารคลังสินคา ชวยลดตนทุนของ
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พัสดุคงคลังและลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสตางๆ ในปจจุบันนอกจากโรงงานตางๆ ที่ใช
คอมพิวเตอรในการบริหารงานพัสดุคงคลังแลว เราจะพบวา ตามหางสรรพสินคาก็มีการใชคอมพิวเตอรเขา
มาชวย ทําใหเกิดความคลองตัวในการจัดซื้อ จัดเก็บ และการจัดสถานที่ภายในหาง บริษัทโตโยตาใช CAM 
ชวยในการจัดระบบ JIT เพื่อลดตนทุนพัสดุคลคลังอยางไดผล จากการสํารวจของคณะกรรการ
คอมพิวเตอรในการวิศวกรรมและการผลิตของบริษัท GE พบวาจากจํานวณมากวา 300 องคกร มีธุรกิจ 
GE มากถึง 160 บริษัทที่มีการใช CAD/CAM ในงานของบริษัท สงผลทําใหเกิดการเพิ่มผลผลิตสูงข้ึน 56 % 
คุณภาพดีข้ึน 25 % รอบเวลาการผลิตดีข้ึน 17% สามารถสนองตอลูกคาดีข้ึน 2 % และลดเวลากิจกรรม
ทางการออกแบบลงไดถึง 5 เทาตว โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในงานการผลิตจึงถูกพัฒนาข้ึนมากมาย เรา
สามารถเลือกซื้อมาใชงานไดจากตัวแทนบริษัทผูเปนเจาของลิขสิทธิ์ของโปรแกรมได แตปญหาที่เกิดข้ึน
เปนเร่ืองการใชเวลาในการเรียนรูโปรแกรม การทําความเขาใจเกี่ยวกับงานที่เราจะเอาโปรแกรมมาใช 
รายงานที่เปนภาษาอังกฤษ ราคาของโปรแกรมที่คอนขางแพง ตัวอยางโปรแกรมที่ใชสําหรับระบบการผลิต
ของโรงงานประเภทอัญมณีที่มีการเสนอขายในประเทศมีราคาสูงถึง 5 ลานบาท จะเปนโปรแกรมที่ใชใน
การวางแผนและควบคุมการผลิตควบคุมการใชวัสดุ และควบคุมพัสดุคงคลัง ดานวัตถุดิบ สินคาระหวาง
กระบวนการผลิตกระบวนการและสินคาสําเร็จรูป การใชงานโปรแกรมดังกลาวโรงงานตองปรับระบบงาน
เพื่อใหเขากับเงื่อนไขของโปรแกรม ซึ่งจะกําหนดระบบเอกสารเพ่ือบันทึกขอมูล กระบวนการบันทึกขอมูล 
กระบวนการเก็บขอมูล กระบวนการบันทึกขอมูล  กระบวนการรายงาน ซึ่งมีปญหาดานการใชงานสืบ
เนื่องจากอุปสรรคดานภาษาของผูปฏิบัติการและความคุนเคยตอระบบงานเดิมๆ ของพนักงานกอนการใช
งานไดจริง จึงตองใชเวลาอีกพอสมควร ทําใหโปรแกรมดังกลาวไมเปนที่แพรหลายในอุตสาหกรรมนี้ 
1.3 การใชคอมพิวเตอรชวนในระบบการผลิตโดยรวม (CIM) 
 การใชคอมพิวเตอรชวยในระบบการผลิตรวม คือ ระบบรวม CAD และ CAM เปน Computer 
integrated Manufacturing (CIM) ซึ่งใชในงานโดยรวมขององคกรคือ ในงานการตลาด การผลิตจนถึงการ
นําสงสินคาใหลูกคา ดังนั้นในระบบของ CIM จะรวมงานต้ังแตการออกใบส่ังผลิต การสั่งวัตถุดิบ การ
ควบคุมพัสดุคงคลังและการวางแผนดานความตองการของวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การออกแบบ
ระบบการผลิต รวมถึงการออกแบบกระบวนการผลิต การกําหนดอัตราการผลิต การออกแบบเคร่ืองมือและ
ชิ้นงาน การประมาณการตนทุนการผลิต และการกําหนดราคาขาย ฯลฯ การควบคุมการผลิต ซึ่งรวมถึงการ
ควบคุมเคร่ืองจักรโดยระบบอัตโนมัติ การทดสอบระบบ การตรวจสอบระบบ และกระบวนการผลิตแบบ
อัตโนมัติ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใช มีทั้งแบบแยกเปนสวนๆ แตมีครบทุกลักษณะงานที่ตองการกับระบบ
ครบวงจรของทุกๆ ระบบงานในโปรแกรมเดียวกัน สวนใหญเนื่องจากปญหาดานราคาและความไมยืดหยุน
หรือความไมเหมาะสมกับระบบงานการตลาด การผลิต การบริการลูกคา และระบบพัสดุคงคลังของบริษัท
ที่มีอยู โรงงานตางๆ จึงนิยมที่จะคอยๆ พัฒนาระบบเปนสวนๆ และใชเวลาในการพัฒนาโปรแกรมเองกับ
ระบบงานของตน 
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 ในปจจุบันมีโรงงานหลายแหงพยามยามใชคอมพิวเตอรเพื่อสามารถที่จะออกแบบชิ้นงาน แลวจัด
รายละเอียดช้ินงานเขาสูใบสั่งผลิต คอมพิวเตอรจะสามารถบันทึกการทํางานทุกๆ ข้ันตอน และเม่ือผลิต
เสร็จแลว คอมพิวเตอรสามารถออกใบสั่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี เปนการกออกแบบโปรแกรมให
สามารถใชไดครบวงจร ต้ังแตการสั่งผลิตจนถึงการนําสงสินคาใหลูกคา ทําใหเกิดระบบการควบคุมการ
ผลิตที่รัดกุม และลดความผิดพลาดจากการสั่งงานผิดพลาดและการผลิตที่ไมตรงตามความตองการรวมทั้ง
การลดความสูญเสียตางๆ ทางการผลิต ทําใหเกิดการเพิ่มผลผลิตตามมา 
1.4 หุนยนต (Robotics) 
 เทคโนโลยีหุนยนตไดรับการพัฒนาข้ึนมาชวยทางการผลิตทดแทนการทํางานของคน และเร่ิมมีการ
ใชแพรหลายมาก โดยเฉพาะในประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรม ขอจํากัดของการใช
หุนยนตคือยังมีราคาสูง และยังไมมีหุนยนตที่เปนแบบใชงานไดทั่วๆ ไป ซึ่งเปนหุนยนตมาตรฐานและ
สามารถผลิตไดเหมือนรถยนตจํานวนมากๆ ตอรุน นอกจากนี้การใชระบบหุนยนตยังตองไปเกี่ยวเนื่องกับ
กระบวนการผลิต ทําใหตองลงทุนปรับกระบวนการผลิตเดิมเพิ่มข้ึนไปอีก เปนการยุงยากในการดําเนินการ 
การใชหุนยนตจึงยังไมเปนที่นิยมในประเทศที่คาแรงงานยังตํ่าอยู 
 “Robot” แปลวา ความเปนทาสและงานตํ่า เปนความหมายของการผลิตประดิษฐกรรมใหมเพื่อมา
รับใชมนุษยชาติ แนวคิดเร่ิมจากปญหาความไมแนนอนทางการผลิตที่เกิดจากการใชแรงงาน รวมทั้งตนทุน
การผลิตที่สูงข้ึนจากการขึ้นคาแรงงาน ผลพวงจากความไมแนนอนทางการผลิตจากการใชแรงงานคนคือ 
ไมมีหลักประกันคุณภาพสินคาดานความเสมอและแมนยํา นอกจากนี้ยังอาจมีปญหาดานความไมแนนอน
ของผลผลิต ทําใหเกิดความผิดพลาดดานแผนงานทางการผลิตและทางการตลาด 
 การใชหุนยนตในอุตสาหกรรมในปจจุบัน สวนใหญเปนการใชใหเปนแขนกลแทนแขนของคนคนใน
การทํางานโดยจะถูกออกแบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร หุนยนตจะมีสวนประกอบหลักๆ ดังนี้ 
 1. สวนทํางาน 
 2. สวนพลังงาน 

3. สวนควบคุม 
 สวนทํางาน  จะมีความสามารถในการทํางานตามระบบที่ออกแบบไว เชน เคล่ือนที่ไปหยิบ ใส 
เช่ือม ขันสกรูนอต ฯลฯ สวนพลังงาน จะเปนการควบคุมพลังงาน เชน ระบบไฮโดรริคและนิวเมติก สวน
ควบคุม จะเปนมันสมองซ่ึงจะคอยส่ังการ การทํางานและติดตอกับเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรอ่ืนๆ 
 ขอดีของการใชหุนยนตทดแทนคนคือ 

-หุนยนตทํางานไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมตองจายคาลวงเวลาและไมถูกรบกวนการทํางาน 
-หุนยนตทํางานที่หนักๆ ซึ่งคนทําไมได เชน ยกของหนัก โลหะรอน ของมีพิษ ของมีรังสี และ

ทํางานภายใตสภาพบรรยากาศที่อันตรายจากสารเคมีได 
-หุนยนตชวยใหมีการปรับปรุงคุณภาพจากการทํางานที่มีความสม่ําเสมอ 
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-การใชหุนยนตแทนคสามารถลดคาใชจายดานแรงงานและสวัสดิการได 
-การใชหุยนตลดปญหาดานการขาดแคลนแรงงานลงได 

การใชหุนยนตทําใหอัตราผลผลิตแนนอนและชวยใหแผนงานทางการผลิต มีความแมนยําการใช
หุนยนต ถึงแมจะเปนการลงทุนที่สูง แตก็ชวยใหผลผลิตสูงข้ึนและกดความเสียหายจากความผิดพลาด
ทางการผลิตซ่ึงผลิตดวยคน การใชหุนยนตในทางการผลิตอาจมีความยุงยาก เพราะตองออกแบบการ
ทํางานของหุนยนตใหควบคูกับกระบวนการผลิต ดังนั้นการจะนําเทคโนโลยีหุนยนตเขามาใชในประเทศ
ไทย อาจจะยังมีอุปสรรคดานการลงทุน เพราะคาแรงของประเทศยังตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศที่มี
ความเจริญทางอุตสาหกรรม ตอเมื่อคาแรงของประเทศเราสูงข้ึนมากและมีปญหาวิกฤติการณดานแรงงาน 
เราอาจจะไดมีโอกาสเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเรามีการฝชหุนยนตมากข้ึน ตอไปน้ีเปนงาน
หุนยนตสามารถทําได 

-งานเช่ือม 
-งานพนสี 
-งานขัด งานขูด 
-งานปอนวัตถุดิบ 
-งานประกอบ 
-งานขนยายส่ิงของ 
-งานตรวจสอบ 

ตัวอยาง บริษัทแหงหนึ่งลงทุนระบบการผลิตไดใชหุนยนตในกระบวนการพนสีโดยหุนยนตราคาเครื่องละ 
1,000,000 บาท จํานวน 2 เคร่ือง สามารถหักคาเส่ือมราคาไดปละ 20,000 บาท ผลจากการใชหุนยนตกับ
บริษัทสามารถลดตนทุนได 10 % หรือ 500,000 บาท ในการนี้จะตองเสียคาใชจายในการฝกหัดพนักงาน
ควบคุมหุนยนตในปแรก โดยเสียคาฝกอบรมเปนเงน 250,000 บาท บริษัทมีตนทุนดําเนินการในปที่แลว 
5,000,000 บาท ดังนั้น 

ตนทุนลดลง = 250,000+200,000-500,000 
                                         = 50,000 

คิดเปน % ตนทุนลดลง = 50,000/5,000,000 = 0.01 หรือ 1 % 
อัตราผลิตภาพ = 100/(100-1)= 1.01 หรือสูงข้ึน 1 % 

อยางไรก็ตามในปถัดมาบริษัทไมตองจายคาฝกอบรมพนักงาน 250,000 บาท 
ตนทุนลดลง = 200,000-500,000  บาท 

                                       = -300,000 บาท 
คิดเปน         = 100/(100-6) = 1.064 

                      หรือสูงข้ึน     = 6.4 % 
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1.5 เทคนิคการใชแสงเลเซอร (Laser beam Techique) 
 เทคโนโลยีการใชแสงเลเซอรเร่ิมมีการพัฒนาใชในอุตสาหกรรม เชน งานตัดเหล็ก และกําลังจะถูก
พัฒนาใหใชประโยชนในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ มากข้ึน เชน งานดานการเจาะ การเช่ือม 
การปรับแข็งของผิงโลหะ และงานตรวจสอบตางๆ งานวิจัยทางเทคโนโลยีเลเซอรแสดงใหเห็นวา มีความ
พยามยามในการพัฒนาใหเขาสูอุตสาหกรรมการสื่อสารและโฆษณาประชาสัมพันธ ปจจุบันเคร่ืองมือที่ใช
แสงเลเซอรชวยในการทํางาน จะทําใหงานมีคุณภาพมาข้ึนและรวดเร็วข้ึน เปนการเพิ่มผลผลิตสวนหนึ่ง 
เชน การใชอุปกรณและแสงเลเซอรตัดผานแผนเหล็กหนาแทนการใชเคร่ืองจักรในการตัดเหล็ก จะชวยลด
เวลาไดหลายเทาตัว 
 ตัวอยาง บริษัทแหงหนึ่งลงทุนติดต้ังอุปกรณตัดโลหะดวยแสงเลเซอรโดยเสียคาเส่ือมราคาปละ 
500,000  จากการใชอุปกรณแสงเลเซอรจะลดเวลาทํางานลง 20,000 แรงงาน-ชั่วโมง คิดคาแรงเหลือ 40 
บาท/ตอชั่วโมง รวมคาสวัสดิการตางๆ ผลผลิตสูงข้ึน 20 % คาแรงในปที่แลวคือ 4,000,000 บาท ดังนั้น 
คาแรงที่ประหยัดไดคือ 800,000 (20,000 x 40) บาท 
 การลงทุนลดตนทุนได   = 500,000-800,000        = -300,000  
 % ตนทุนลดลง             = 300,000/4,000,000   = 0.075 หรือ 7.5 % 
 อัตราผลิตภาพสูงข้ึน     = 1.20/0.925                = 1.2973 หรือ 29.73 % 
1.6 เทคโนโลยีทางพลังงาน (Energy Technology) 
 พลังงานแสงอาทิตย พลังงานไฮโดรเจน และพลังงานทางเคมี เปนตัวอยางของพลังงานที่กําลังจะ
ถูกพัฒนาใหสามารถใชประโยชนในทางอุตสาหกรรมพลังงานดังกลาวเปนพลังงานที่มีอานุภาพสูงก็จริง 
แตก็มีโอกาสเกิดอันตรายในการใชงานสูง การวิจัยและพัฒนาเพื่อใชพลังงานเหลานี้เปนการลงทุนที่สูง 
ดังนั้นระบบอุตสาหกรรมที่จะสามารถลงทุนสําหรับการวิจัยและพัฒนาในดานนี้ จะตองเปนองคกรที่มี
ขนาดใหญและมีการลงทุนสูง มีระบบการผลิตที่จําเปนตองใชพลังงานอยางตอเนื่องและมีอัตราการใชที่สูง 
การตัดสินใจในการลงทุนทางเทคโนโลยีพลังงานใหมๆ เหลานี้ จะชวยใหสามารถลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต 
และคุมทุนอยางมหาศาล 
 ในปจจุบันนี้  จะมีการใชพลังงานนิวเคลียรในการผลิตไฟฟา  แตมีปญหาอันตรายจาก
กัมมันตภาพรังสี และความรูในดานการควบคุมกัมมันตภาพรังสียังไมไดถูกพัฒนาใหเกิดความเชื่อมั่นไดสูง
เพียงพอ การประยุกตการใชพลังงานนิวเคลียรในอุตสาหกรรมจึงไมไดแพรหลายเทาที่ควร ทั้งๆ ที่การ
พัฒนาใชพลังงานนี้เกิดข้ึนมานานพอสมควร 
 ตัวอยาง บริษัทแหงหนึ่งไดใชพลังงานแสงอาทิตยมาทดแทนระบบพลังงานที่ใชอยูเดิม โดยลงทุน
เปนจํานวนเงิน 5,000,000 บาท อายุการใชงาน 10 ป ผลจากการลงทุนระบบพลังงานแสงอาทิตยสามารถ
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ลดตนทุนพลังงานที่ใชลง 250,000 บาท คาใชจายตนทุนรวมของบริษัทคิดเปนเงินจํานวน 12,500,000 
บาท ตอป ดังนั้น 
 ตนทุนที่ลดได = 50,000 -1,000,000 -  250,000  = 750,000  
 คิดเปน            = 750,000/12,500,000               = 0.06 หรือ= 6 % ของตนทุนรวม 
 อัตราผลิตภาพ  = 100/(100-6) = 1.0638 หรือ 6.38 % 
1.7 เทคโนโลยีกลุม (Group Technology) 
 เทคโนโลยีกลุมถูกพัฒนาใหเปนเคร่ืองมือของการเพิ่มผลผลิตอยางรวดเร็วซึ่งมีผลตอการพัฒนา
ระบบการผลิตแบบยืดหยุน เทคโนโลยีกลุมเปนการจัดการและวางแผนช้ินวนใหเปนหมวดหมูตามความ
คลายคลึงกันของรูปลักษณหรือข้ันตอนการผลิตโดยการแบงกลุมตามขนาด รูปราง เกณฑความคลาด
เคล่ือนของการออกแบบลักษณะการผลิต เวลาติดต้ังเคร่ืองจักร ฯลฯ 
 ปญหาการเสียเวลาติดต้ังหรือปรับเคร่ืองจักรเปนปญหาของการผลิตสําหรับการผลิตที่ไมตอเนื่อง
หรือแบบมีคําส่ังผลิตจํานวนนอยในแตละใบคําส่ังส่ังผลิต การติดต้ังเคร่ืองจักรทุกคร้ังตองเสียเวลา ถามี
การเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑบอยก็ตองใชเวลาปรับแตงเคร่ืองจักรมาก ทําใหเกิดความสูญเสียเวลาของ
เคร่ืองจักรมาก การใชเทคโนโลยีกลุมคือคําตอบที่ไดผลในการพยายามลดเวลาติดต้ังเคร่ืองจักรใหนอย
ที่สุด 
 -ขอดีของเทคโนโลยีกลุมคือ 

-จํานวนช้ินสวนใหมๆ จะลดลง 
-ชิ้นสวนใหมซึ่งจําเปนตองผลิต จะถูกออกแบบใหเขากับระบบการผลิต 
-มาตรฐานการผลิตจะถูกกําหนดสําหรับแตละตระกูลของชิ้นสวน ทําใหลดปริมาณ

เคร่ืองมือจําพวกเคร่ืองมือจับและเคร่ืองมือวัดนอยลง 
-เวลาติดต้ังเคร่ืองจักรลดลง 
-ในทางการเพิ่มผลผลิต การใชเทคโนโลยีกลุมจะสงผลทําใหคาแรงสูงข้ึนแตผลิตภาพ
โดยรวมแลวจะสูงข้ึน 
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ตัวอยาง โรงงานผลิตรองเทารับใบสั่งผลิตจากลูกคาตางๆ ซึ่งจะมีคําส่ังผลิตรองเทาแตละรุนจํานวนไมสูง
นัก บริษัทจึงตองใหเทคโนโลยีเขามาใช จากการวเคราะหของฝายวิศวกรรม พบวาจากการใชเทคโนโลยี
กลุม บริษัทสามารถลดเวลาติดต้ังหรือปรับเคร่ืองลงไดคิดเปนมูลคา 2,500,000 บาท และลดคาใชจาย
ดานสาธารณูปโภคลง 750,000 บาท ผลผลิตคาดวาจะไดเทาเดิม แตบริษัทตองจายคาใชจายสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีกลุมจํานวน 1,000,000 บาท โดยตนทุนรวมของบริษัทจะเปน 12,500,000 บาท 
ดังนั้น 
 
ตนทุนลดลง = 2,250,000/12,500,000  = 0.18 หรือ 18 % 
อัตาผลิตภาพ     = 100/(100-18)                 = 1.2195 
 หรือสูงข้ึน                          = 21.95 % 
 
 
1.8 การบริหารงานซอมบํารุง 
 การบริหารงานซอมบํารุง การซอมสรางเคร่ืองจักรจากเคร่ืองจักรเกา และการประหยัดพลังงาน 
เปนเคร่ืองมือในการเพ่ิมผลผลิตที่ไมถือวาเปนเทคโนโลยีใหมเนื่องจากมีการใชกันอยางแพรหลายมาแลว 
และเปนที่ยอมรับกันไดวาการชํารุดหรือบกพรองของเคร่ืองจักรเปนความสูญเสีย ในขณะเดียวกัน ถาการ
บริหารจัดการดานการซอมบํารุงไมมีประสิทธิภาพ คาใชจายการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรก็จะสูงข้ึน 
 โรงงานที่ใชแรงงานมากกวาเคร่ืองจักรจะมีปญหาดานการชํารุดของเคร่ืองจักรนอย ในขณะที่
โรงงานประเภทอุตสาหกรรมหนักหรืออุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตแบบตอเนื่องจะมีปญหาดานการ
ซอมบํารุงมาก ตัวอยางโรงงานน้ําตาล ถาเคร่ืองจักรเกิดชํารุดในฤดูเปดหีบ จะสรางควาามเสียหายตอ
โรงงานวันละหลายลานบาท โรงงานน้ําตาลจะตองมีทีมงานซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรคร้ังใหญทุกๆ ป 
ดังนั้นจะเห็นไดวามีบุคลากรดานการซอมบํารุงในโรงงานประเภทนี้มาก ในฤดูเปดหีบจะรูสึกวามีพนักงาน
มาก แตในฤดูปดหีบเพื่อซอมบํารุงใหญจะพบวาคนไมเพียงพอเพราะจะตองเรงทํางานใหเสร็จกอนฤดูเปด
หีบใหม การบริหารจัดการดานการซอมบํารุงจะมีผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงงาน และลด
ความสูญเสียจากการชํารุดของเคร่ืองจักรได ในโรงงานทอผาหรือโรงงานประเภทเดียวกันมักจะมี
เคร่ืองจักรมาก การบริหารงานซอมบํารุงจะมีบทบาทดานการเพิ่มผลผลิตสูงการจัดระบบบํารุงรักษาท่ี
เหมาะสมจะทําใหเคร่ืองจักรในระบบการผลิตเสียหายนอยผลผลิตไมเสีย เพราะเครื่องจักรทํางานไดอยางดี 
มีผูกลาววาในโรงงานใดก็ตามเราพบวาชางซอมบํารุงไมคอยมีงานทํา แสดงวาโรงงานแหงนั้นมีแนวโนมที่
จะมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงและไมคอยมีปญหาดานการผลิต 
 การบริหารงานซอมบํารุงจึงมีขอดีดังตอไปนี้ 
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-เวลาทํางานของเครื่องเสียนอยลง ก็จะทํางานไดมากข้ึนผลผลิตสูงข้ึนตนทุนของเคร่ืองจักร
ตอหนวยผลิตภัณฑลดลง 

-ผลิตภาพของแรงงานสูงข้ึน 
-เวลาเคร่ืองจักรชํารุดลดลง 
-เงินคาลวงเวลาลดลง 

มีการใชคอมพิวเตอรมาควบคุมระบบการบริหารงานซอมบํารุง มีผลทําใหในตารางการซอม
บํารุงมีกิจกรมมสูงข้ึน ใบสั่งคางผลิตของลูกคานอยลง และตนทุนกิจกรรมทางการซอมบํารุงกลับลดลงต้ัง 
30 %ถาโรงงานใหความสําคัญกับเคร่ืองจักรมากพอ โรงงานควรจะดูแลเคร่ืองจักรอยางดี การทําประวัติ
เคร่ืองจักรและบันทึกการซอมบํารุงทุกคร้ัง มีการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอยางสม่ําเสมอเสมือนคนไข โรงงาน
อาจจะมีการลงทุนดานการดูแลบํารุงรักษามากข้ึน แตแนนอนผลพลอยไดคือ การชํารุดหยุดลงของ
เคร่ืองจักรก็จะนอยลงผลผลิตเพิ่มข้ึนจากเวลาทํางานของเครื่องจักร 
ตัวอยาง โปรแกรมการบริหารงานซอมบํารุงของบริษัทแหงหนึ่งสามารถลดเวลาชํารุดของเคร่ืองจักร ทําให
เคร่ืองจักรทํางานไดเต็มที่ สงผลใหสามารถลดคาลวงเวลาได 15 % ผลผลิตเพิ่มข้ึน 10 %  ในการนี้โรงงาน
ตองลงทุนจางผูเช่ียวชาญมาชวยงานโดยเสียคาใชจายเพิ่มข้ึน 12 % คาใชจายพลังงานลดลง 4 % เพราะ
คาลวงเวลาลดลง ถาคาใชจายคือ 

แรงงาน = 5,000,000  บาท 
คาวัสดุ =  1,000,000  บาท 
คาเงินลงทุน =  7,500,000  บาท 
คาพลังงาน =      500,000  บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ =      300,000  บาท 
รวมคาใชจาย = 14,300,000  บาท 
คาแรงงานลดลง = (0.15)(5,000,000)   = 750,000 
คาพลังงานลดลง = (0.04)(500,000)      =   20,000 
คาใชจายเพิ่มข้ึนจากคาจาง = (0.12)(300,000)  =   36,000 
ตนทุนลดลทั้งส้ิน = 750,000+20,000-36,000   = 734,000 
คิดเปน % ตนทุนที่ลดลง = 734,000/14,300,000 

     =0.051 หรือ 5.1 %  
ขณะที่ผลผลิตสูงข้ึน 10 %  
อัตราผลิตภาพ  = (1+0.10)/(1-0.051) 

     = 1.1591 
หรืออัตราผลิตภาพเพิ่มข้ึน = 15.91 %  
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1.9 การซอมสรางเคร่ืองจักรจากเคร่ืองจักรเกา 
 บอยคร้ังที่ผูบริหารของบริษัทไมไดรูถึงศักยภาพของอุปกรณ เคร่ืองจักร และเคร่ืองมือตางๆ ที่มีอยู 
และพยายามจัดหาเครื่องจักรใหมๆ มีผลทําใหเคร่ืองจักรเกาที่มีอยูจอดโดยไมไดใชงานอยางนาเสียดาย 
ทั้งๆ ที่ถารูจักปรับใชเคร่ืองจักรเกา ก็จะสามารถชวยใหบริษัทประหยัดคาลงทุนดานเคร่ืองจักรไปไดมาก 
แผนกชาง หรือสวนงานซอมบํารุงของบริษัทจึงมีบทบาทอยางมากในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจาก
การดูแลแกไขเคร่ืองจักรเกาใหใหมและใชงานได 
 ตัวอยาง โรงงานผลิตชิ้นสวนของรถยนต มีเคร่ืองจักรเกาที่จอดและไมไดทํางานมาถึง 6 ใน 20 
เคร่ือง หรือคิดเปน 30 % ของเคร่ืองจักรที่ไมไดทํางาน เมื่อมีการเรงเราใหทําการซอมเคร่ืองจักรใหใชงานได 
ผลผลิตของโรงงานก็เพิ่มข้ึนมาจากการใชงานของเคร่ืองจักรเกาใหใหมและใชงานได ผลผลิตของโรงงานก็
เพิ่มข้ึนมาจากการใชงานของเคร่ืองจักรที่เพิ่มข้ึนเกือบ 6/14 = 42.86 % 
 โรงงานขนาดใหญสวนมากจึงมักจะมีแผนกชาง ซึ่งทําหนาที่ซอมและสรางเคร่ืองจักรชวยให
สามารถใชอุปกรณและเคร่ืองจักรเกาๆ มาเปนสวนของเครื่องจักรที่ใชงานไดดีทางการผลิต หลายๆ โรงงาน
จะใชกลไกในสวนของกิจกรรมกลุมคุณภาพในการพัฒนาและออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรใหม หรือปรับ
เคร่ืองจักรเกาเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน การซอมสรางเคร่ืองจักรใหมจึงเปนการ
เพิ่มผลผลิตได 
 ตัวอยาง โรงงานผลิตพัดลมแหงหนึ่งทําการปรับปรุงใชเคร่ืองพันสเตเตอรโดยตนทุนเพิ่มข้ึน 
400,000 บาททําใหบริษัทสามารถเพิ่มผลผลิตได 10 % คาใชจายตอปของโรงงานท้ังส้ินคือ 5,000,000 
บาท ดังนั้น 
 ตนทุนของโรงงานสูงข้ึน = 5,000,000 + 400,000 = 5,400,000 บาท 
 ตนทุนที่สูงข้ึน  =  400,000/5,000,000    =0.08 หรือ 8 % 
 ผลผลิตสูงข้ึน 10 % ดังนั้น 
 อัตราผลิตภาพ  = (1+0.10)/(1+0.08)    = 1.019 หรือสูงข้ึน   = 1.9 % 
1.10 การประหยัดพลังงาน 
 การบริหารพลังงาน เปนส่ิงที่ผูบริหารในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ตองสนใจ โดยมีเปาหมายคือ 
การประหยัดพลังงาน ในอดีตผูบริหารสวนใหญจะไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานมากนัก จึงไมได
ใหความสนใจตอตนทุนพลังงานเพราะถือวาเปนสวนที่เขาไมถึง ทําใหเกิดการละเลยดูแลการใชพลังงาน
อยางถูกวิธีและเกิดความสูญเสียของพลังงานโดยไมจําเปน ตอเมื่อเกิดวิกฤติการณน้ํามันในป 2516 เปน
ตนมา ความสนใจตอการประหยัดพลังงานจึงมีมากข้ึน 
 ในการบริหารพลังงานจะเกี่ยวของกับกระบวนการในการประหยัดพลังงานซึ่งมีทั้งพลังไฟฟาใน
สํานักงาน ในโรงงาน หรือในกระบวนการผลิต เช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตพลังงานความรอน พลังงานความ
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รอนสูญเปลาจากการร่ัวไหลหรือเกิดการบกพรองของฉนวนหุมหอทอสงพลังงานหรือในสวนกระบวนการ 
ฯลฯ ตอไปนี้เปนตัวอยางกิจกรรมดานการบริหารพลังงาน 

-การตรวจสอบการใชพลังงาน 
-การวิเคราะหเศรษฐศาสตรในโครงการประหยัดพลังงาน 
-การออกแบบและควบคุมดูแลรายงานทางดานการใชพลังงาน 
-การออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตเพื่อใหสามารถใชพลังงานอยางมีประสิทธิผล

มากข้ึน 
-การติดต้ังเคร่ืองมือประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตหรือบริการ 

เทคนิคการประหยัดพลังงานพอมีข้ึนตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
-กําหนดสวนที่จะประหยัดพลังงานไดในการใชเคร่ืองจักร 
-จัดลําดับความสําคัญของสวนที่ประหยัดพลังงานไดกอน 
-ศึกษาและวิเคราะหแตละสวนของการประหยัดพลังงานตามลําดับควาสําคัญ 
-พัฒนาวิธีการวัดผลการประหยัดพลังงาน 
-ดําเนินการเพื่อตามกระบวนวิธีการในการประหยัดพลังงาน 
-ติดตามผลการประหยัดพลังงานในสวนของการเพิ่มอัตราผลิตภาพดานแรงงานวัสดุ เงิน

ลงทุน พลังงาน และคาใชจายอ่ืนๆ 
ตัวอยางสวนที่สามารถประหยัดพลังงานได 

-อุปกรณการขนยายวัสดุ 
-แสงไฟฟา 
-เคร่ืองปรับอากศและเคร่ืองใหความรอน (Heater) 
-ทางเขาออกจากพื้นที่ที่มีการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 

การเพิ่มผลผลิตจากเทคนิคการประหยัดพลังงานตองข้ึนกับอัตราสวนที่ประหยัดไดตอคาการ
ลงทุน อัตราสวนนี้สูงมากเทาไหรก็แปลวาเพิ่มอัตราผลิตภาพจะสูงข้ึนเทานั้น 
ตัวอยาง บริษัทที่ใชเทคนิคการประหยัดพลังงานสามารถประหยัดพลังงานได 15% มีผลกําไรลดคาใชจาย
พลังงานได 1,250,000 บาท จากเดิมทีที่ตองจายถึง 750,000 บาทตอป โดยที่บริษัทตองจายคาดําเนินการ 
250,000 บาท  คาใชจายของบริษัททั้งส้ินตอปคือ 17,500,000 ดังนั้น 
ตนทุนพลังงนลดลง = 1,250,000-250,000  = 1,000,000  บาท 
คิดเปน%ของตนทุนรวม  = 1,000,000/17,500,000  = 0.0571 หรือ 5.71 % 
อัตราผลิตภาพ = 100/(100-5.71)  = 1.0606 
หรือเพิ่มข้ึน = 6.06 % 
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หนวยการเรียนรูที่ 3 
ระบบการผลติและการบรหิารการผลิต 
ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู 
1.มีความรูเขาใจในระบบการผลิต 
2.มีความรูความเขาใจในการวางแผนกําลังผลิต 
3.สามารถวางแผนกําลังการผลิตได 
4.มีความรูความเขาใจในการพยากรณเพื่อการผลิต 
5.สามารถพยากรณเพื่อการผลิตได 
6.มีความรูความเขาใจในการควบคุมสินคาคงเหลือ 

 
1. ระบบการผลิต  
1.1 ความหมายของระบบการผลิต 

ระบบการผลิต มีผูใหความหมายของระบบการผลิตไวมากมายหลายทาน อาจมีความหมาย
เหมือนกันและแตกตางกันไป ดังตัวอยางเชน 

พิชิต สุขเจริญพงษ (2545 : 11) ไดกลาวไววา ระบบการผลิตและระบบปฏิบัติการ
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 5 สวนดวยกัน ไดแก ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการผลิตและแปร
สภาพ (Production or Conversion Process) ผลได (Output) สวนปอนกลับ (Feedback) และผลกระทบ
ภายนอกที่ไมไดคาดหมาย (Random Fluctuations) 

วิชัย แหวนเพชร (2543 : 25) ไดกลาวไววา ในระบบการผลิต (Production System) โดยทั่ว 
ไปมีกลไกลพื้นฐานเหมือนกับระบบทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะประกอบดวย 3 สวนดวยกัน คือ จะมีปจจัยการผลิต 
(Input) กระบวนการแปรสภาพ (Conversion Process) และสวนที่เปนผลผลิต (Output) ซึ่งจะออกมาใน
รูปสินคาและบริการ 

ยุทธพงษ ไกยวรรณ  (2541 : 62) ไดกลาวไววาในระบบการผลิตโดยทั่วไปมีกลไกลพื้นฐาน
เหมือนกับระบบท่ัว ๆ ไป จะประกอบดวย 3 สวนดวยกัน คือ ปจจัยการผลิต (Input) ไดแก คน (People) 
วัตถุดิบตาง ๆ (Materials) เคร่ืองจักร (Machines) พลังงาน (Energy) เงิน (Money) ขาวสารขอมูล 
(Information) สวนกระบวนการผลิต (Process) ไดแก การเตรียมวัตถุตาง ๆ การนําเขาสวนประกอบตาง ๆ 
เขาดวยกัน การสรางรูปทรง การตกแตงรูปทรงตลอดทั้งการบรรจุภัณฑเพื่อการจําหนาย และสวนที่เปน
ผลผลิต (Output) ไดแกผลิตภัณฑสําเร็จรูป (Products) ซึ่งผลจะออกมาในรูปของสินคาและบริการ 

ชุมพล ศฤงคารศิริ (2535 : 1) ไดกลาวไววา การผลิตเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการสรางส่ิง
หนึ่งสิ่งใดข้ึนมาจากการใชทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตที่มีอยู การดําเนินการผลิตจะเปนไปตามข้ันตอน
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ปจจัยการ 
ผลิต (Input) 

ผลผลิต 
(Output) 

กระบวนการแปรสภาพ 
(Conversion Process) 

สวนปอนกลับ (Feedback)  

ของการกระทํากอนหลัง กลาวคือ จากวัตถุดิบที่มีอยูจะถูกแปรสภาพใหเปนผลผลิตที่อยูในรูปตามตองการ 
เพื่อใหการผลิตบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนั้น จําเปนตองมีการจัดการใหอยูในรูปของระบบการผลิต ซึ่ง
ประกอบดวย 3 สวน คือ ปจจัยการผลิต (Input) กระบวนการแปรสภาพ (Conversion Process) และ
ผลผลิต (Output) ซึ่งอาจเปนสินคาและบริการ 

มณเฑียร ประจวบดี (2533 : 25) ไดกลาวไววา โดยปกติกลไกลข้ันพื้นฐานของระบบการผลิต
ก็เหมือนกับระบบทั่ว ๆ ไป คือ จะประกอบดวย 3 สวน คือ ปจจัยการผลิต (Input) กระบวนการแปรสภาพ 
(Conversion Process) และผลผลิต (Output) ซึ่งอาจเปนสินคาและบริการ 

สรุปไดวา ระบบการผลิต หมายถึง สายงานการผลิตที่ผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑใหไดตาม
ความตองการ ซึ่งประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลัก ๆ คือ ปจจัยการผลิต (Input) ไดพวก เงินทุน แรงงาน 
เคร่ืองจักร ที่ดินวัตถุดิบ ส่ิงแวดลอม ขาวสาร พลังงาน เปนตน สวนที่ 2 กระบวนการแปรสภาพ 
(Conversion Process) จะเปนสวนที่สําคัญที่สุดในระบบ ไดแก วิธีการ (Method) เทคนิค วิธีการผลิต 
ข้ันตอนในการผลิต การจัดการ (Management) การจัดการที่ดียอมมีผลตอการกําไร - ขาดทุนของบริษัท
เปนอยางมาก สวนสุดทายไดแก ผลผลิต (Output) อาจจะเปนสินคาและบริการ ส่ิงที่สําคัญที่ผลผลิต
จะตองมีคือ ประสิทธิภาพในตัวสินคา ผลผลิตนั้นควรเปนที่พึงพอใจของลูกคา และมีความกาวหนาทันสมัย
ตลอดเวลา นอกจาก 3 สวนที่สําคัญนี้แลวยังมีอีกสวนที่ตองคํานึงถึงคือ สวนปอนกลับ (Feedback) คือ
สวนที่แสดงใหเห็นการควบคุมการทํางานของกระบวนการทํางาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว สวน
ปอนกลับนี้ทําหนาที่ประมวลผลได เชน ปริมาณและคุณภาพของสินคาที่ผลิตได นํามาเปรียบเทียบกับ
เปาหมายที่วางแผนไว ซึ่งผลของการเปรียบเทียบจะนําไปสูการปรับปจจัยนําเขา เพื่อใหไดผลตามที่
ตองการออกมา สามารถเขียนแผนภูมิไดดังรูป 1.1                               

 
            

รูปท่ี 1.1 แสดงองคประกอบของระบบการผลิต( วิชัย แหวนเพชร 2543 : 26) 
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1.2 ระบบยอยในการผลิต 
ในข้ันตอนของการกําหนดแบบของกระบวนการแปรสภาพหรือข้ันของการผลิต จะใชแบบการ

วางแผนโรงงาน (Plant Layout) ซึ่งทั้งนี้ข้ึนอยูกับเงื่อนไขหลายประการ มีดวยกัน 3 ลักษณะดังนี้ (มณเฑียร 
ประจวบดี 2533 : 29)  

ลักษณะที่ 1 ระบบการผลิตแบบอนุกรม (Serial Subsystem) 
ลักษณะที่ 2 ระบบการผลิตแบบคูขนาน (Parallel Subsystem) 
ลักษณะที่ 3 ระบบการผลิตแบบผสม (Intergrate Subsystem) 
 
ลักษณะท่ี 1 ระบบการผลิตแบบอนุกรม (Serial Subsystem) 

 

 
 

รูปท่ี 1.2 ระบบการผลิตแบบอนุกรม 
(มณเฑียร ประจวบดี 2533 : 29) 

จากรูปที่ 1.2 จะเห็นวา มีการผลิตตอเนื่องกันเปนสายตรงหรือในหนังสือบางเลมอาจเขียนวา
การผลิตสายเดียว (ยุทธพงษ ไกยวรรณ 2541 : 166) คือเมื่อผลิตจากกระบวนการผลิต ก. เสร็จแลว 
ผลผลิต ก. จะเปนปจจัยการผลิต ข. และผลผลิต ข. จะเปนปจจัยการผลิต ค.เม่ือเสร็จส้ินจากกระบวนการ
ผลิต ค. แลว จะไดสินคาที่สําเร็จรูป ซึ่งเปนการส้ินสุดการทํางานของระบบการผลิตแบบอนุกรมหรือบางที
เรียกระบบการแบบนี้วา ระบบการผลิตแบบสายผลิตภัณฑ 

ลักษณะท่ี 2 ระบบการผลิตแบบคูขนาน (Parallel Subsystem) 

 
 

รูปท่ี 1.3 ระบบการผลิตแบบคูขนาน(มณเฑียร ประจวบดี 2533 : 30) 
 

กระบวนการผลิต ก. กระบวนการผลิต ข. 
ปจจัยการผลิต 
ก. ผลผลิต ก. 

ปจจัยการผลิต ข. 

ปจจัยการผลิต 
ค. 

ผลผลิต ข. 

ผลผลิต ค. 
กระบวนการผลิต ค. กระบวนการผลิต ง. 

ผลผลิต ง. 

ปจจัยการผลิต ง. 

ปจจัยการผลิต 
ง. 

กระบวนการ
ผลิต ก. 

กระบวนการ
ผลิต ข. 

กระบวนการ
ผลิต ค. 

ปจจัยการผลิต ก. 

ผลผลิต ก.

ปจจัยการผลิต ข. ปจจัยการผลิต ค.

ผลผลิต ข. ผลผลิต ค. 
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จากรูปที่ 1.3 จะเห็นไดวากระบวนการผลิต ก. กระบวนการผลิต ข. และกระบวนการผลิต ค. 
แยกกันผลิตเปนอิสระกันไมตอเนื่องกันหรือบางที่เรียกวาแบบชวง (Intermittent) จากน้ันนําชิ้นสวนที่ได
จากการผลิต ก. การผลิต ข. และ การผลิต ค. ประกอบกันที่กระบวนการผลิต ง. จะไดชิ้นสวนสําเร็จรูป 
ระบบนี้เหมาะกับงานที่ยุงยากมากข้ึน 
ลักษณะท่ี 3 ระบบการผลิตแบบคูผสม  
 ระบบการผลิตแบบคูผสม เปนการผลิตที่นําเอาแบบอนุกรมกับการผลิตแบบขนานมารวมดวยกัน 
การผลิตแบบนี้จะซับซอนกวาการผลิตทั้ง 2 แบบที่กลาวมา จากรูป กระบวนการผลิต ก. และ กระบวนการ
ผลิต ข. เปนการผลิตแบบอนุกรม สวนการกระบวนผลิต ค. เปนกระบวนการผลิตที่แยกตางหาก ผลผลิต ข. 
และ ผลผลิต ค. เปนปจจัยในกระบวนการผลิต ง. จะไดผลผลิต ง.ออกมา เชน  การผลิตรถยนต เปนตน  

1.3 ประเภทของระบบการผลิต 
ประเภทของระบบการผลิต พอจะแบงไดกวาง ๆ 2 ประเภทที่สําคัญ คือ การผลิตตามคําส่ังซ้ือ 

(To Order) และการผลิตเพื่อรอการจําหนาย (For Stock) นอกจากนี้เราอาจจําแนกการผลิตออกเปนอีก 3 
ประเภท ในภายใตการผลิตทั้ง 2 ประเภทดังกลาว นั่นคือ (1) การผลิตประเภท Jobbing หรือ Slow - 
Moving (2) การผลิตแบบตอเนื่อง (Continuous Production) และ (3) การผลิตแบบไมตอเนื่อง 
(Intermittent Production)  

 
ประเภทการผลิตทั่วไป 
 ปริมาณความตองการ 

 ตํ่ามาก ปานกลาง สูง 

ค ว า ม
แ น น อ น
ของ 
คุ ณ ลั ก ษ
ณะเฉพาะ
ข อ ง
ผลิตภัณฑ 

สูง Jobbing 
Production 
for Stock 

Intermittent 
Production 
for Stock 

Continuous 
Production 
for Stock 

ตํ่า Jobbing 
Production 
to Order 

Intermittent 
Production 
to Order 

Continuous 
Production 
to Order 

รูปท่ี 1.5 ประเภทการผลติทั่วไป 
(มณเฑียร ประจวบดี 2533 : 38) 

 
จากรูป 1.5 ถาเราตองการผลิตในปริมาณการผลิตที่สูง และรูปแบบของผลผลิตมีความ

แมนยํา และมีความแนนอนสูงดวย ก็ควรจะมีการวางแผนดําเนินการผลิตในแบบประเภท Production for 
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Stockและใชระบบการผลิตแบบ Continuous Production เปนตน หรือหากปริมาณในการผลิตแนนอนตํ่า 
คือมีรูปแบบหลากหลาย หากการผลิตเปนลักษณะนี้ ในการวางแผนการผลิตก็ควรวางแผนในลักษณะเพื่อ
รอจําหนาย (Production to Order) และควรใชระบบการผลิตแบบเปนงาน ๆ (Jobbing Production) 

1.3.1 บงในแงของเปาหมายการผลิต พอจะแบงอยางกวาง ๆ ได 2 ประเภท คือ 

 การผลิตตามคําส่ังซ้ือ (Production to Order) มีลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑความ
แนนอนตํ่า เปนวิธีการผลิตที่มีการรับรูเร่ืองลักษณะเฉพาะของสินคาแลว รวมทั้งรูปริมาณของสินคาที่จะส่ัง
ทําดวยหรือสรุปก็คือ ผลิตออกมาแลวมีเจาของเลย ตัวอยางเชน การสรางบาน การกลึงช้ินงานที่มีผูวาจาง
ใหทํา เปนตน การผลิตตามคําส่ังซื้อผูผลิตไมสามารถจะกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑไว
ลวงหนา 

 การผลิตเพื่อรอการจําหนาย (Production to Stock) เปนวิธีการผลิตที่วิจัยตลาดแลว
คาดวาจะสามารถขายได ดังนั้นลักษณะงานที่จะผลิตจึงตองเปนกลาง ๆ โดยผูซื้อหรือลูกคาตองมาเลือก
ชมเอง ผูผลิตสามารถกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑไวลวงหนากอนที่
ลูกคาจะส่ังซื้อ ลักษณะที่สําคัญของการผลิต เพื่อเก็บไวจําหนายก็คือความแนนอนของลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ สามารถเตรียมวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไวลวงหนา แกปญหาเร่ืองสินคาขาดมือ เชน การผลิต
ผงซักฟอก น้ํามันพืช การผลิตเส้ือผาที่ขายตามหาง เปนตน  

ในการผลิตสินคาประเภทตามคําส่ังซื้อและเพื่อรอจําหนายนั้นจําเปนที่ตองใหฝายผลิตได
รับรูและเขาใจ เพื่อไดนําขอมูลเหลานี้มาวางแผนและจัดการระบบการผลิต สังเกตไดวาประเภทการผลิตทั้ง 
2 ชนิดนี้ เปนการผลิตที่แยกออกจากกัน (Discrete Classification) 

1.3.2 แบงตามกระบวนการแปรสภาพ พอจะแบงกระบวนการแปรสภาพได 3 ชนิด   
         คือ 

 การแปรสภาพโดยการแยกออก (Disintergration) ไดแกการผลิตที่มีวัตถุดิบปอนเขา
เพียงส่ิงเดียว แลวจะแยกสภาพออกเพื่อใชงาน เชน การกล่ันน้ํามัน การแยกแรธาตุตาง ๆ การทํา
อุตสาหกรรมปาไม เปนตน และผลิตภัณฑพลอยได (By - Products) จะไดจากการแปรสภาพแบบนี้ 

 การแปรสภาพโดยการรวมตัวกัน (Intergartion) การผลิตแบบนี้ใชวัตถุในการผลิตหลาย
ชนิดแลวรวมกันออกมาเปนผลิตภัณฑตามที่ตองการ เชน การผลิตแกว ผลิตปูนซีเมนตและผลิตคอนกรีต 
เปนตน 

 การแปรสภาพโดยการบริการ (Service) การแปรสภาพชนิดนี้จะมีวัตถุประสงคเพื่อ
บริการความสะดวก เชน การใหคําปรึกษา การบริการโรงแรม การตรวจสุขภาพ การบริการธนาคาร เปนตน 

1.3.3 แบงตามเทคนิควิธีการจัดการผลิต แบงได 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 การผลิตแบบเปนคร้ังคราว (Jobbing Production) เปนลักษณะการผลิตปริมาณไม
มากนักและทําเปนงาน ๆ รูปแบบของงานแตละอยางก็หลากหลาย 
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 การผลิตแบบตอเนื่อง (Continuous Production) ประเภทของปจจัยการผลิตที่จะ
นํามาใชกับการผลิตแบบนี้จะเปนปจจัยการผลิตพื้นฐาน ด้ังนั้นจึงสามารถนําอุปกรณและกระบวนการผลิต
ที่มีมาตรฐานมาใชไดอยางเหมาะสม การผลิตแบบตอเนื่องนิยมใชกับการผลิตที่เปนสายผลิตภัณฑและ
สายการประกอบรวม มีอุปกรณและกระบวนการผลิตมาตรฐาน การผลิตมีมาตรฐานแนนอนตายตัว ลําดับ
การผลิตแนนอน การปอนงานเขาหนวยผลิตแตละหนวย จะใชกฎเกณฑตามลําดับมากอนเขากอน ผลิต
สินคาไดที่ละมาก ๆ และมีวิธีการปฏิบัติงานในสํานักงานขนาดใหญที่ใชมาตรฐานการปฏิบัติงานอยาง
เดียวกัน มีการไหลของวัตถุดิบตอเนื่องตามสายการผลิต (Line Production) เชน โรงพิมพ พิมพหนังสือ 
โรงงานผลิตปลากระปอง การผลิตแกวของโรงงานผลิตแกว บุหร่ี ไมอัด น้ําตาล เปนตน ลักษณะที่ดีของ
ระบบการผลิตตอเนื่องก็คือ ใชพื้นที่ในโรงงานไดอยางคุมคาเต็มประสิทธิภาพ เพราะพื้นที่สวนใหญ ใชเปน
พื้นที่ในกระบวนการผลิตของสายการผลิตเหลือพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบเล็กนอย และขนยายวัตถุดิบในสาย
งานการผลิต ก็จะใชการขนยายแบบตายตัว เชน ใชสายงาน (Conveyors) ขนยายวัตถุดิบในโรงงาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ ในระบบการผลิตตอเนื่อง ผูผลิตจะตองวางแผนผังโรงงานใหสอดคลองกับระบบการ
ผลิต แผนผังของโรงงานที่สอดคลองกับระบบการผลิตแบบตอเนื่อง ที่ใชกันมากก็คือ การวางผังโรงงาน
แบบตามชนิดของผลิตภัณฑ (Product Layout) 

 การผลิตแบบไมตอเนื่อง หรือแบบชวงตอน (Intermittent Production) เปนการผลิต
แบบไมสม่ําเสมอ หรือผลิตตามคําส่ังของลูกคา (Order Manufacturing) การผลิตไมเล่ือนไหลไปตามสาย
งานการผลิต เมื่อดําเนินการผลิตครบทุกข้ันตอนก็จะไดชิ้นงานหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูป เชน การกลึงชิ้นงาน 
งานผลิตงานกอสราง การผลิตโตะเกาอ้ี เปนตน อุปกรณที่นํามาใชในการผลิตมักจะเปนเอนกประสงค
ยืดหยุนได ปจจัยและลักษณะในการผลิตจะเปลี่ยนแปลงไปเสมอตามลักษณะของงานแตละชิ้น อุปกรณ
และกระบวนการผลิตที่ใชจะตองมีความออนตัวสูง (Flexible) ปรับแตงใหใชงานไดตามอุปสงค การไหล
ของงานจะไมติดตอกัน มีการพักวัตถุดิบทุกจุดปฏิบัติงาน ซึ่งผูปฏิบัติงาน จะตองมีความสามารถในระดับ
ปานกลางไปจนถึงระดับสูง จึงจะทําใหระบบการผลิตแบบนี้ไดงานที่มีคุณภาพตามความตองการ และใน
การวางระบบการผลิตแบบชวงตอนที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพนี้ ผูผลิตจะตองกําหนดแนวทางการ
วางแผนโรงงาน ใหสอดคลองกับระบบการผลิตดวย การวางผังโรงงานที่เหมาะสมกับระบบการผลิตแบบ
ชวงตอนน้ี คือ การวางแผนผังโรงงานแบบตามกระบวนการผลิต (Process Layout) 
 1.4 ปญหาการบริหารการผลิต 
  ปญหาในการบริหารการผลิต สามารถจําแนกได 2 กลุม ที่สําคัญ คือ กลุมแรกเปนปญหาที่
เกี่ยวกับการออกแบบระบบการผลิต (Design of the System) กลุมที่สองจะเกี่ยวกับการดําเนินงานและ
การควบคุมระบบการผลิต (Operation and Control of the System) จะเห็นไดวาปญหาแรกจะเปนการ
ตัดสินใจที่มีผลตอการดําเนินงานในอนาคตระยะยาว สวนปญหาที่สองจะเปนการตัดสินใจที่มีผลระยะส้ัน
ส่ิงที่กอใหเกิดปญหาอาจจะเกิดเนื่องจาก คาใชจายสูง การใหบริการ ความเชื่อถือไดทั้งในดานของหนาที่
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และการดําเนินงานตามชวงเวลา สาเหตุเหลานี้จะเกี่ยวพันกับวัตถุประสงคของการประกอบการและ
สภาวะส่ิงแวดลอมทั่วไปของการผลิตสินคาหรือการบริการนั้น ๆ ดวย โดยทั่วไปการประกอบการผลิตสินคา
ที่มีคุณภาพ จะมุงความสนใจในเร่ืองคาใชจายที่เกิดข้ึนโดยจะตองใหสอดคลองกับคุณภาพ และขอผูกพัน
เกี่ยวกับการสงมอบของใหลูกคา สําหรับการประกอบการผลิตบริการ (มณเฑียร ประจวบดี 2533 : 47) 

 1.4.1 ปญหาระยะยาวที่เกี่ยวกับการออกแบบระบบการผลิต เกี่ยวพันโดยตรงกับการทํากําไร
และประสิทธิภาพของการทํางานในอนาคต ปญหาที่จะเผชิญในระยะยาวจะประกอบดวย 

 การพยากรณและการวางแผนระยะยาว เกี่ยวกับการขยายโรงงาน การเลือกที่ต้ังใหม 
การเพิ่มกําลังการผลิต รวมทั้งการหาเคร่ืงจักรอุปกรณการผลิตเพิ่มเติมหรือเพื่อทดแทนของเกา 

 การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ ปกติแลาคาใชจายในการผลิตจะเกี่ยวพันอยาง
มากตอการออกแบบผลิตภัณฑที่จะดําเนินการผลิตภายหลัง ทั้งนี้เพราะถาแบบของผลิตภัณฑออกนั้นมี
ความยุงยาก จะมีผลตอตนทุนการผลิตสูงไปดวย และยังจะมีผลกระทบตอการเลือกระบบการผลิต ตลาด
จําหนายและเปาหมายการทํากําไรในอนาคตอีกดวย 

 การเลือกอุปกรณและกระบวนการผลิต  ถูกจํากัดดวยวัตถุประสงคของการ
ประกอบการ การตัดสินใจจะเกี่ยวพันโดยตรงกับขอผูกพันของเงินลงทุนในระยะยาว และจะเปนขอมูลไปสู
การเลือกระบบการผลิตดวย 

 การเลือกที่ต้ังโรงงาน ที่ต้ังโรงงานท่ีเหมาะสมจะตองเปนทําเลที่ใหเกิดความสมดุลของ
คาใชจายในการขนสงวัตถุดิบจากแหลงมาสูโรงงาน และคาขนสงผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากโรงงานไปสูตลาด
จําหนาย นอกจากนี้ทําเลที่เหมาะสมจะตองพิจารณาทั้งปจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคูไปดวย 

 การวางผังโรงงาน การตัดสินใจในปญหานี้จะเกี่ยวกับการวางแผนการใชกําลังการ
ผลิต การกําหนดที่ต้ังหนวยผลิตและอุปกรณ เพื่อใหการปฏิบัติงานผลิต การเคล่ือนยายของคนและงาน
เปนไปอยางราบร่ืนและประหยัดทั้งเวลาและระยะทาง การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและปลอดภัยตอ
การทํางานของคนงาน เชนการจัดแสง อากาศ ระบบส่ิงอํานวยความสะดวก และสถานท่ีเก็บของ เปนตน
และยังรวมถึงการจัดรูปแบบและประเภทของอาคารที่จะกอสรางดวย 

 การออกแบบงาน จะเปนเร่ืองเกี่ยวกับการจัดงานใหเหมาะสมกับลักษณะความ
ตองการทั้งรางกายและจิตใจของคนงาน เพื่อใหไดเปาหมายของระบบการผลิตที่กําหนดไว 
  1.4.2 ปญหาระยะส้ันที่เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานและควบคุมการผลิต ซึ่งจะ
ประกอบดวยปญหาดังตอไปนี้ 

 การพยากรณการผลิต เปนส่ิงที่ขาดไมไดในการคาดคะเนเกี่ยวกับการวางแผนระยะส้ัน 
เพื่อนํามาใชในการกําหนดการผลิตใหเหมาะสมกับความตองการในแตชวงเวลา ซึ่งจะสัมพันธกับการวาง
แผนการผลิตและการจําหนายใหไดกําไรตามเปาหมาย 
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 การวางแผนและการควบคุมการผลิต จะเปนเร่ืองของการแปลงยอดพยากรณการ
จําหนายออกมาเปนความตองการของปจจัยการผลิตที่คาดวาจะใชในแตละชวงเวลาของการดําเนินการ
ผลิต รวมถึงการจัดทํากําหนดการใชปจจัยการผลิต การออกคําส่ังการผลิต การติดตามผล การเรงรัดและ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปตามแผนของโรงงานท่ีวางไว 

 การควบคุมสินคาคงเหลือ ทั้งนี้เพื่อมิใหมีของในคลังมากหรือนอยเกินไป จนทําใหเกิด
คาใชจายในการเก็บรักษาสูง หรือเกิดภาวะของขาดมือ จนทําใหกระบวนการผลิตหยุดชะงัก หรือตอง
สูญเสียเพราะเกิดการสงของไมทันกําหนดเวลา 

 การควบคุมคุณภาพ ผูผลิตพยายามรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหอยูในมาตรฐาน
เดียวกัน โดยพยายามลดของเสียหรือของที่มีคุณภาพตํ่ากวาเกณฑใหมีจํานวนนอยที่สุด สามารถแขงขัน
กับผูผลิตรายอ่ืนได และชวยลดตนทุนการผลิตดวย 

 การควบคุมตนทุนการผลิต สวนมากจะเปนคาวัตถุดิบและคาแรงงาน โดยเฉพาะ
คาแรงงานนั้นไดพัฒนามาตรฐานการผลิตและการวัดการทํางาน (Production Standard and Work 
Measurement) เพื่อนําไปใชในการควบคุมคาจางและกําหนดอัตราคาแรงงา อยางไรก็ตามสําหรับการ
ตัดสินใจปญหาประจําวันผูบริหารจําเปนตองทราบขอมูลที่เกี่ยวกับคาจางแรงงาน วัตถุและโสหุยการผลิต
ดวย 

 การบํารุงรักษาอุปกรณการผลิต ข้ึนอยูกับการซอมบํารุง ซึ่งจะตองทําตามชวงเวลาที่ได
กําหนดไว รวมทั้งคาใชจายหรือผลเสียหายตอการผลิตที่ตองหยุดชะงัก 
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1.5 การจัดการผลิตในทรรศนะของระบบ 

รูปท่ี 1.6 แสดงการดําเนนิการผลิตอยางครบวงจรตามทรรศนะของระบบ 
( วิชัย แหวนเพชร 2543 :30) 

 
จากรูปที่ 1.6 ในการประกอบการผลิต การจัดระบบการผลิตเปนเพียงระบบยอย ๆ ระบบหนึ่ง

เทานั้น โดยเฉพาะเร่ืองระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะหระบงานนั้นตองใหครบวงจรระบบ 
การผลิตทางอุตสาหกรรมก็เชนเดียวกัน จําเปนตองมีการติดตอ ส่ือสัมพันธกับหลายฝาย

โดยเฉพาะลูกคา จะเห็นวา ในองคการผลิตทางอุตสาหกรรมนั้น ควรจะเร่ิมต้ังแตความตองการและความ
จําเปนของผูบริโภค ซึ่งอาจมีการวิจัยใหไดขอมูล เพื่อนําขอมูลมาเพื่อนําไปสูการวางแผนการดําเนินการ
สําหรับการวางแผนดําเนินการ เชน การวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ หรือการวางแผนเกี่ยวกับปจจัยการ
ผลิต เปนตน (วิชัย แหวนเพชร 2543 : 30) 

เมื่อวางแผนดําเนินการผลิตแลว จํามีการดําเนินการผลิต ในข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนผลิตตาม
ความตองการ และตามที่วางแผนไวจนไดผลผลิตออกมา จากนั้นเปนข้ันตอนสงเสริมการจําหนาย 
(Marketing) ซึ่งถือวาเปนข้ันตอนที่สําคัญในระบบการผลิต ถาขายไมดียอมสงผลตอองคการของ
ผูประกอบการดวย ดังนั้นการสงเสริมการขายก็ตองสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค หากเปนเชนนี้
ระบบการผลิตในการผลิตก็จะครบวงจร 

อยางไรก็ตามในทรรศนะของระบบแลวระบบท่ีกลาวมาเปนระบบภายใน ซึ่งสามารถควบคุม
ใหเปนไปตามเปาหมายได แตมีระบบหนึ่งที่คลุมระบบนี้ไว คือ ส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนระบบที่เราไมสามารถ
ควบคุมได 
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2. การวาง3แผนกําลังการผลิต 
ในสถานประกอบการกําลังการผลิตถือวาเปนปจจัยสําคัญในการผลิต เพราะถาขาดกําลังการผลิต

ตัวนี้แลวจะไมสามารถทําการผลิตไดเลย นอกจากนี้ยังเปนส่ิงสําคัญตอผลกําไรขาดทุนของสถาน
ประกอบการอีกดวย ฉะนั้นการใหความสําคัญตอการผลิตเปนส่ิงดีโดยเฉพาะการศึกษาในการวางแผน
กําลังการผลิต ผูบริหารการผลิตมีเหตูผลประกอบดวยกันคือ 
 1.) เพื่อตองการผลิตสินคาหรือบริการใหทันเวลาตามความตองการของลูกคา 
 2.) ทําใหกําลังการผลิตมีประสิทธิภาพในการผลิตมากข้ึน ซึ่งทําใหการจัดลําดับการผลิตให
เหมาะสมและลดตนทุน 
 3.) การตัดสินใจในกําลังการผลิตตองไดรับการวิเคราะห และพิจารณาอยางรอบคอบ 

2.1 ความหมายของการวางแผนกําลังการผลิต 
วรรณี บรรทัด (2533 : 145) ใหความหมายกําลังการผลิต (Capacity) คืออัตรา 

สูงสุดของผลผลิตหรือบริการที่ระบบการผลิตขององคการสามารถผลิตผลผลิต (Output) ออกมาไดใน
ชวงเวลาหนึ่งของการดําเนินการวัดเปนหนวยผลิตตอหนวยเวลาและใหความหมายการวางแผนกําลังการ
ผลิต เปนการวางแผนหรือเตรียมการเพื่อใหระบบการผลิตขององคการสามารถผลิตออกมาใหไดตามความ
ตองการและสอดคลองกับการพยากรณของฝายขายโดยมกระบวนการวางแผนอยางมีข้ันตอน 
  พิชิต สุขเจริญพงษ (2545 : 71) ไดใหความหมายไววา กําลังการผลิตคือความสามารถ
สูงสุดที่เคร่ืองจักรและปจจัยการผลิตจะสามารถผลิตสินคา หรือใหบริการไดในชวงเวลาที่กําหนด 
  วิชัย แหวนเพชร (2543 : 34) ไดใหความหมายกําลังการผลิต คือ อัตราการผลิตสูงสุดที่ได
ผลผลิตหรือบริการที่ระบบการผลิตขององคการนั้นสามารถผลิตผลผลิตออกมาไดในชวงเวลาหน่ึงของการ
ดําเนินการ และใหความหมายของการวางแผนกําลังการผลิต คือ การเตรียมการหรือแผนการที่จะทําให
ระบบการผลิต ดําเนินการผลิตออกมาไดตามความตองการและเปนไปไดของเปาหมายตามการพยากรณ
นั้น 
  สรุปไดวาการวางแผนการผลิต คือ การวางแผนการหรือต้ังเปาหมายที่จะทําใหการผลิตได
สินคาตามตองการและมีความสอดคลองกับการพยากรณที่ไดวางไว 

2.2 ความสําคัญของการวางแผนกําลังการผลิต 
ในการวางแผนและควบการผลิตนั้น กําลังการผลิตนับเปนส่ิงสําคัญ เมื่อรับงานมาแลว 

ฝายผลิตจะตองวางแผนวาจะใชระบบการผลิตอยางไร และกําลังในการผลิตมีความสามารถเพียงใด กําลัง
การผลิตนี้รวมไปถึงคนและเคร่ืองจักรดวย ตองมีเพียงพอ การวางแผนการผลิตที่ดีชวยลดใหตนทุนการ
ผลิตตํ่าลงดวย 
 การเปลี่ยนแปลงการผลิตในระยะสั้นสามารถทําไดโดยการบริหารการผลิตที่มีอยู เชน การบริหาร
เกี่ยวกับการผลิต ปจจัยผลิต และผลผลิต การวางแผนการผลิตระยะยาวเปนเร่ืองของการคาดคะเนใน
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อนาคต ซึ่งสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไปมาทั้งในดานอุปสงค เทคโนโลยีและคูแขง การวางแผนกําลังการ
ผลิตมีแนวโนมทําเพื่อขยายกําลังการผลิต 
 การที่เราจําเปนตองมีการวางแผนกําลังการผลิตก็ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
 1.เพื่อเตรียมกําลังการผลิตใหเพียงพอสําหรับผลิตสินคาสนองตอบความตองการของผูบริโภคทั้ง
ในปจจุบันและอนาคตตามปริมาณและระยะเวลาที่ตองการ โดยดําเนินการตามกลยุทธขององคการ 

2.การจัดกําหนดการผลิต (Scheduling) การจัดใหมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและจัดให 
มีการจายคาบํารุงรักษาเคร่ืองจักรมีผลกระทบตอกําลังการผลิตที่มีอยู และชวยเพิ่มกําลังการผลิตระยะส้ัน
ไดโดยไมตองลงทุนซื้อเคร่ืองจักรเพิ่ม 
 3.การขยายกําลังการผลิตในระยะยาวเปนเร่ืองการลงทุนที่ตองการผลตอบแทน ซึ่งการลงทุนตอง
ใชเงินเปนจํานวนมากและมีความเส่ียงเขามาเกี่ยวของ ถากิจการไมสามารถดําเนินการผลิตไดเต็มกําลัง
การผลิตไดทันที เนื่องจากอุปสงคของตลาดยังขยายตัวไมเต็มที่หรืออุปสงคของตลาดไมเปนไปตาม
คาดคะเนขององคการที่มองอนาคตลวงหนา 5- 10 ป ทําใหคาใชจายที่เกิดข้ึนสูงเกินไปจากที่คาดเพราะไม
สามารถเฉล่ียคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไดตามลักษณะของกําลังการผลิตที่ประหยัด การตัดสินใจจึงตองมี
การประมาณคาใชจายและรายไดที่เกิดข้ึนของทางเลือกเพื่อขยายกําลังการผลิตแตละทางอยางระมัดระวัง 

ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับกําลังการผลิตที่ผูบริหารงานผลิตจะตองคนหาคําตอบเพื่อวางแผนกําหนด
ขนาดและความสามารถของระบบการผลิตระยะส้ันและระยะยาว โดยแผนดังกลาวตองสอดคลองและ
ตอเนื่องกันในขอบเขตนโยบายการดําเนินงานของกิจการคือ 

1. กิจกรรมควรมีกําลังการผลิตอยูเทาใด 
2. กิจกรรมควรหาหําลังการผลิตมาเมื่อใด 
3. กําลังการผลิตควรเปนประเภทใด 
4. กําลังการผลิตควรผลิต ณ ที่ใด 

 
2.3 การกําหนดกําลังการผลิต 

2.3.1 อุปสงค 
 ปจจัยที่กําหนดกําลังการผลิต แยกพิจารณาไดเปนปจจัยภายนอกกับปจจัยภายใน  

ปจจัยภายนอกจะถูกพิจารณาเมื่อกําหนดใหมีกําลังการผลิตที่เหมาะสมกับอุปสงค ในลักษณะที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ปจจัยภายในจะถูกพิจารณาเพื่อใหเกิดความสมดุลในการผลิต ขจัด
ปญหาชวงที่มีการติดขัดในการผลิต อุปสงคเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไปตามฤดูกาล และเปล่ียนแปลงตาม
แนวโนม การกําหนดกําลังการผลิตโดยใชอุปสงคจึงจําเปนอาจทําได 3 วิธี 

1. การกําหนดใหมีกําลังการผลิตในระดับอุปสงคสูงสุด เพื่อใหมีกําลังการผลิตเพียงพอที่จะผลิต
ผลผลิตและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในจํานวนสูงสุดตามความคาดหมายวิธีนี้จะ ชวย
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ประหยัดคาใชจายในการเก็บรักษาสินคาคงเหลือ เนื่องจากมีกําลังการผลิตเพียงพอที่จะตอบสนองความ
ตองการไดในทันที ขณะเดียวกันก็ขอเสีย คือ มีกําลังการผลิตวางเปลาเกิดข้ึน ในขณะที่ความตองการมี
นอย เปนผลสืบเนื่องถึงการดําเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพตอไป 

2. กําหนดใหมีกําลังการผลิตในระดับอุปสงคเฉล่ีย วิธีนี้มีผลดีคือ คนงานและเคร่ืองจักรจะถูกใช
งานอยางสม่ําเสมอเพราะจะมีการกําหนดระดับกําลังการผลิตคงที่ที่สามารถตอบสนองความตองการโดย
เฉล่ียตอปของกิจการตามที่คาดหมายไว แตขณะเดียวกันก็มีขอเสียเพราะกิจการจะตองเก็บรักษาสินคา
คงเหลือไวใหเพียงพอเพื่อตอบสนองความตองการในฤดูที่มีอุปสงคสูงซ้ึงอาจจะมีผลเสียเกิดข้ึนอีกตองเสีย
คาใชจายในการเก็บรักษาสูงมากกวากําไรที่จะไดจากการขายสินคานั้น 
 3. กําหนดใหมีกําลังการผลิตในระดับอุปสงคตํ่าสุด คนงานและเคร่ืองจักรจะถูกใชงานเต็มที่เพราะ
ทําการผลิตในระดับอุปสงคตํ่าสุดที่คาดหมายสินคาคงเหลือจะเก็บไดนอยเพราะมีการผลิตตํ่า ขอเสียที่เห็น
ไดชัดคือ เม่ือมีอุปสงคมากกิจการไมสามารถผลิตสินคาโดยมีตนทุนตํ่าเนื่องจากเครื่องจักรตองทํางานเกิน
กําลังการผลิตและอาจตองทํางานลวงเวลาเพ่ิมกะในการผลิตซ่ึงเปนสาเหตุของการเพ่ิมตนทุนการผลิตถา
กิจการไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดก็จะตองใชวิธีทําสัญญาชวงหรือตองเสีย
ผลประโยชนใหแกคูแขง 

ปจจัยภายนอกอ่ืนๆที่มีผลตอการกําหนดกําลังการผลิตนอกเหนือจากอุปสงคไดแกระยะเวลา 
เงินทุน นโยบายการดําเนินงาน อุปสงคจะเปนปจจัยภายนอกเบ้ืองตนที่มีผลตอการกําหนดกําลังการผลิต
โดยทิศทางของอุปสงคจะแสดงออกในลักษณะของปริมาณ เวลา คุณภาพ และสถานท่ี ดังแสดงในตาราง
ที่ 2.1 แสดงใหเห็นทิศทางของอุปสงคที่มีผลกระทบตอความตองการกําลังการผลิต 

ทิศทางของอุปสงค ผลกระทบตอความตองการกําลังการ
ผลิต 

                     ปริมาณ 
                      เวลา 
                      คุณภาพ 
                      สถานที่ 

    กําลังการผลิตควรมีมากนอยเพียงใด 
    กําลังการผลิตควรจะจัดหาเม่ือใด 
    กําลังการผลิตควรจะเปนประเภทใด 
    กําลังการผลิตควรติดต้ัง ณ ที่ใด 

 
ตารางที่ 2.1 แสดงใหเห็นทิศทางของอุปสงคที่มีผลกระทบตอความตองการกําลังการผลิต 

(วรรณี บรรทัดทอง 2533: 148) 
 

2.3.2 ความสัมพันธของอุปสงค กําลังการผลิต และที่ต้ัง 
นอกจากความสําคัญระหวางอุปสงคและกําลังการผลิตที่ไดกลาวมาแลวขางตน อุปสงคยังมีความ

สําพันธกับทําเลที่ต้ังอีกดวย ในธุรกิจที่ดําเนินการขายบริการ เชา ธนาคารพาณิชย การเลือกทําเลที่ต้ังของ
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กิจการจะแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางอุปสงคและทําเลที่ต้ังอยางเดนชัด และขณะเดียวกันก็สามารถ
จะแสดงใหเห็นความสัมพันธในลักษณะวงจรของอุปสงคกําลังการผลิต และทําเลที่ต้ังดวย 

กระบวนการตัดสินใจเลือกทําเลที่ต้ังของธนาคารพาณิชยจะเร่ิมตนสํารวจความหนาแนนของ
ประชากรในแตละพื้นที่ และดูแนวโนมของความเจริญเติบโตของชุมชนภูมิประเทศของสวนแบงตลาดการ 
ขนสง ตลอดจนทําเลที่ต้ังของคูแขงขันเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจกําหนดกําลังการผลิตและทําเล
ที่ต้ังตอไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกในการบริการใหแกลูกคาเกาเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันก็
ทําเพื่อหาลูกคาใหม ๆ ในเขตพื้นที่นั้น ๆ ดวย ดังนั้นในการดูความหนาแนนของประกรจึงตองสํารวจ
แนวโนมของลูกคาใหม ๆ ที่จะขอใชบริการในอนาคตดวย เพื่อกําหนดกําลังการผลิตใหเพียงพอ และเพื่อให
เลือกทําเลที่ต้ัง ยังมีตัวแปลอ่ืนที่ตองนํามาพิจารณาอีกเนื่องจากมีผลกระทบตอคาใชจายดําเนินงาน 
คาใชจายเงินทุนและรายไดก็เปนส่ิงสําคัญตอการพิจารณาตัดสินใจ 

กระบวนการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนกําลังการผลิต เพื่อใหมีกําลังการผลิตเพียงพอที่จะ
สามารถผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ในขณะที่กําลังการผลิตข้ึนอยูกับอุปสงค และอุป
สงคมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาการวางแผนจึงเปนส่ิงที่จําเปนจะตองทํา เพื่อลดความเส่ียง โดย
จะตองมีการคาดคะเนเหตุการณในอนาคตเพื่อวางแผนภายใตเหตุการณที่คาดคะเน การมีกําลังการผลิต
ที่มากหรือนอยเกินไปตางก็กอใหเกิดผลเสีย ดังนั้นเพื่อใหมีการผลิตที่เหมาะสม ผูบริหารงานผลิตจึงตอง
วางแผนการผลิต กระบวนการตัดสินใจเพื่อวางแผนการผลิตมีดังนี้ 

2. ประเมินกําลังการผลิตที่มีอยูในปจจุบัน 
3. คาดคะเนกําลังการผลิตที่ตองการในอนาคต ตามแผนการคาดคะเนของฝายขาย 
4. กําหนดทางเลือกเพื่อเปล่ียนแปลงกําลังการผลิต 
5. ประเมินคาของทางเลือกทางดานการเงิน เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
6. ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

 
2.4 การประเมินกําลังผลิตที่มีอยู 
  2.4.1 การวัดกําลังการผลิต 
องคการที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานตางกัน มีวิธีวัดกําลังการผลิตที่ตางกันผลผลิตบางอยาง

สามารถนับปริมาณเปนหนวยได ขณะที่ผลผลิตบางอยางไมสามารถนับจํานวนเปนหนวยได การวัดกําลัง
การผลิตโดยทั่วไปสามารถแบงได 2 ทาง คือ 

1.การวัดกําลังการผลิตจากผลผลิต ใชกับกิจการหรือโรงงานผลิตสินคาที่ผลผลิตสามารถ
วัดผลผลิตไดและวัดกําลังการผลิตจะวัดเปนหนวยของเวลา เชน ตอป ตอเดือน เปนตน 

2.การวัดกําลังการผลิตจากปจจัยการผลิต จะใชกับกิจการขายบริการเนื่องจากผลผลิตที่
ออกมาไมสามารถนับไดหรือกิจการผลิตสินคาหลายชนิดที่ตองใชสวนผสมหลายอยาง การวัดกําลังการ
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ผลิตจากผลผลิตเปนส่ิงที่ทําไดยาก จึงตองเปล่ียนการวัดกําลังการผลิตจากผลผลิตมาใชการวัดจากปจจัย
การผลิตแทน  

 
กิจการการผลิต หนวยวัด 

วัดจากผลผลิต 
         โรงงานผลิตรถยนต 
         โรงงานผลิตเบียร 
         โรงงานอาหารกระปอง 
         โรงงานถลุงเหล็ก 
         โรงงานผลิตกระแสไฟฟา 

 
         จํานวนรถที่ผลิตตอป 
         จํานวนแกลลอนของเบียรตอปหรือกะ 
         จํานวนตันของอาหารที่ผลิตตอเดือน 
         จํานวนตันของเหล็กที่ถลุงตอวัน 
         จํานวนเมกกะวัตตของกระแสไฟฟา 

วัดจากปจจัยการผลิต 
         สายการบิน 
         โรงพยาบาลหรือโรงแรม 
         โรงภาพยนต 
         ภัตตาคาร 
         คลังสินคา 
         มหาวิทยาลัย 
         โรงงานซอมรถยนต 

 
         จํานวนที่นั่งผูโดยสารหรือระยะทางที่บินตอ
เที่ยว 
         จํานวนเตียง 
         จํานวนที่นั่ง 
         จํานวนที่นั่งหรือโตะ 
         พื้นที่สําหรับเก็บสินคา 
         จํานวนนักศึกษาหรือคณะ 
         จํานวนช่ัวโมงการทํางานของเครื่องจกัรตอวัน 

 
ตารางที่ 2.2 ตัวอยางการวดักําลังการผลิตของกิจการ 

(วรรณี บรรทัดทอง 2533: 152-153) 
2.4.2 เกณฑการวัดกําลังการผลิต 
โดยท่ัวไประบบการผลิตหนึ่ง ๆ เราสามารถที่จะคํานวณไดวาจะมีกําลังการผลิตสูงสุดตามทฤษฎี

ไดเทาไร แตในทางปฏิบัติกําลังการผลิตที่สูงสุดตามทฤษฎีมักไมคอยสามารถผลิตไดจริง และการวัดกําลัง
การผลิตใหไดถูกตองและใกลเคียงเปนจริงก็ทําไดยากเชนกัน เนื่องจากตัวแปรที่มีผลตอการผลิตมีมาก ตัว
แปรเหลานั้นไดแก คนงานหยุดงานหรือมาทํางานสาย เคร่ืองจักรเสีย การหยุดเดินเคร่ืองเพื่อทําการ
ซอมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักร การรื้อถอนเพื่อทําการติดต้ังเคร่ืองจักรใหม เปนตน เหตุการณตาง ๆ ที่
เกิดข้ึนโดยไมคาดคิดเหลานี้ ลวนมีผลตอกําลังการผลิตทั้งส้ิน จึงทําใหการวัดกําลังการผลิตที่ถูกตองวัดได
ยาก การวัดกําลังการผลิตที่จะเปนไปไดจริง จึงตองมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตอยางละเอียด
และยังตองรูภาวะในการผลิตดวย การวัดกําลังการผลิตที่ทําอยางไมรอบคอบ ไมระมัดระวังจะมีผลกระทบ
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ตอการตัดสินใจและการวางแผน และเปนสาเหตุการลมเหลวของกิจการไดจึงตองมีเกณฑในการวัดซึ่งมี
เหตุผลดังนี้ 
  
 1.เกณฑการวัดตองงายแกการเขาใจและการใช 
  2.เกณฑการวัดตองแนนอนและใชไดแมสวนผสมของสินคาจะเปล่ียน 
  3.เกณฑการวัดสามารถใชไดแมการเวลาจะเปล่ียนไป 
  4.เกณฑการวัดตองสามารถแปลงการวัดใหเปนรูปหนวยตางๆได 

2.5 การคาดคะเนกําลังการผลิตที่ตองการในอนาคต 
 1.ความตองการในระยะสั้น (Short-Term Requirements) 

 การคาดคะเนความตองการในระยะส้ัน เปนการคาดคะเนความตองการของตลาดไกลออกไปใน
ระยะเวลา 6-12 เดือน ขางหนาตามการคาดคะเนของฝายขาย ในข้ันนี้ผูบริหารงานผลิตจะตองสํารวจวา
กําลังการผลิตที่มีอยูจะเพียงพอกับความตองการของการผลิตอยูหรือไม หากพบวากําลังการผลิตไม
เพียงพอ จะตองมีการปรับเปลี่ยนแปลงกลยุทธกําลังการผลิต การวางแผนกําลังการผลิตในที่นี้จึงเปนการ
วางแผนเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตใหอยูรอด ดังนั้นการเพ่ิมผลผลิตในระยะส้ันจึงทําอยูในรูปแบบการบริหาร
กําลังการผลิตที่มีอยูมากกวาที่จะซ้ือเคร่ืองจักร อุปกรณเพิ่มข้ึน ความยุงยากในการคาดคะเนความ
ตองการกําลังการผลิตมีนอยกวาการประเมินกําลังการผลิตที่มีอยู การคาดคะเนในชวงเวลาส้ันเชนนี้ มี
ความจําเปนที่ควรทํา แลวโอกาสในการคาดคะเนผิดพลาดนอย 
 2.ความตองการในระยะยาว (Long-Term Requirements) 

การคาดคะเนความตอการระยะยาวเปนการคาดคะเนความตองการองตลาดในอนาคตลวงหนา 5 – 
10 ป การคาดคะเนในอนาคตยิ่งมีการคาดคะเนไปไกลเทาไรก็จะเผชิญความเสียงความไมแนนอนเพิ่มข้ึน
เทานั้น เนื่องจากตัวสินคาเองและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สินคาแตละชนิดจะมีวัฏจักร
และวงจรชีวิตของตัวเอง สินคาบางชนิดไมเกิดปรากฏมากอนในอดีตก็เกิดข้ึน สินคาบางชนิดปรากฏมา
นาน ปจจุบันยังคงอยูในตลาดแตอาจไมเหมือนเดิม เพราะมีการพัฒนาปรับปรุงข้ึน และสินคาที่มีอยูใน
ปจจุบันอาจไมปรากฏตอไปในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของสินคาเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงอุปสงค
ตามกาลเวลาที่เปล่ียนแปลงไป ดังรูป 2.2 แสดงใหเห็นวิวัฒนาการของการพัฒนาความตองการสินคา 
ปรากฏในรูปวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑเขามาพิจารณาประกอบ เพื่อพัฒนาสินคาที่มีอยูหรือผลิตสินคาใหม ๆ 
และคาดคะเนอัตราความตองการของตลาด การคาดคะเนความตองการในระยะสั้นกับระยาวตางกันมาก
โดยความไมแนนอน เพราะการคาดคะเนเงินระยะส้ันเปนการมองอนาคตออกไปไกลเพียง 6 – 12 เดือน ซึ่ง
ยังไมมีผลถึงการเปล่ียนแปลงตัวสินคา แตจะเปนการเปล่ียนแปลงจํานวนความตองการสินคาขณะที่การ
คาดคะเนความตองการระยะยาวเปนการคาดคะเนลวงหนา 5 – 10 ป ซึ่งมีตัวแปรตาง ๆ ทั้งตัวสินคาและ
เทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ 
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เทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการผลิตสินคา ขณะสินคามีการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรชีวิตเทคโนโลยีก็

เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ผูบริหารการผลิตหรือนักวางแผนจึงตองเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตใหทันตาม
เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป และจะตองคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดวย แมวาจะเปนการ
ยากที่จะคาดคะเน ตัวอยางที่เห็นไดชัดในการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีคือ วิวัฒนาการคอมพิวเตอรที่เขามา
มีสวนในการวิเคราะหเก็บขอมูลและ ปจจุบันไดมีความพยายามคิดคนที่จะนําคอมพิวเตอรมาชวยในการ
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ อีก โดยสรุปจะเห็นวาความตองการกําลังการผลผลิต ข้ึนอยูกับการคาดคะเนและแผนการ
ทางดานการตลาด สวนกําลังการผลิต จะข้ึนอยูกับการคาดคะเนและแผนการทางดานเทคโนโลยี  

2.6 กําหนดทางเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงกําลังการผลิต การพิจารณาประกอบการตัดสินใจ
วางแผนเพิ่มกําลังการผลิตตอกําหนดเปนทางเลือกเพ่ือสนองตอบความตองการในระยะสั้นและความ
ตองการในระยะยาว 

2.7การตอบสนองความตองการในระยะสั้น (Short – Run Responses) การขยายกําลังการ
ผลิตในระยะส้ัน เปนการหาทางเพิ่มผลผลิตเพื่อใหเพียงพอที่จะตอบสนองความตองการของตลาดที่เพิ่มข้ึน 
ตามปกติกําลังการผลิตของกิจการจะมีขีดกําหนดสูงสุดตามทฤษฎี ซึ่งกิจการมักจะใชกําลังการผลิตนั้นจน
เต็มกําลัง ในระยะส้ันกิจการจะทําการผลิตในระดับคงท่ีโดยยังใชกําลังการผลิตไมเต็มที่ การปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มกําลังการผลิตในระยะส้ันจึงไมมีปญหามากนัก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของกิจการวาจะขยายกําลังการ
ผลิตโดยใชกลยุทธดานการลงทุนเพิ่มเติม การบริหารทางดานแรงงาน การปรับปรุงระบบสินคาคงเหลือ การ
ใชวิธีแบ็คออเดอริงหรือการทําสัญญาชวง ซึ่งยุทธวิธีที่ตางกันก็ใหผลลัพธที่แตกตางกัน 

2.8การเพิ่มการลงทุน ซื้อเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ หรือสรางโรงงานเพิ่ม การกระทําดังกลาวอาจจะ
ทําไดยากหรืองายข้ึนอยูกัลปปบลักษณะของกิจการวาส่ังซื้อเคร่ืองจักรและการติดต้ังยุงยากเพียงใด แต
พิจารณาในดานคาใชจายจากการลงทุนตองใชจายเงินเปนจํานวนมาก และการขยายกําลังการผลิตทําเพื่อ
สนองตอบความตองการสําหรับระยะสั้น คาใชจายที่เกิดข้ึนไดแก คาใชจายซ้ือเครื่องจักร คาติดต้ัง คา
เปล่ียนเครื่องจักร คาบํารุงรักษา คาใชจายจัดหาปจจัยการผลิต คาแรงงาน การจัดกําหนดการ และ
คาใชจายในการบริหารสินคาคงเหลือจะเพิ่มข้ึนเมื่อมีการเปล่ียนแปลงกําลังการผลิต เมื่อคํานวณ
เปรียบเทียบกับรายไดที่จะไดรับเพิ่มข้ึน จะพบวาไดรับผลตอบแทนไมคุมคาการขยายกําลังการผลิตโดยวิธี
ลงทุนซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณเพิ่มเปนวิธีที่เหมาะสมกับการวางแผนเพื่อขยายกําลังการผลิตในระยะยาว 

 
2.9การบริหารดานแรงงาน ยุทธวิธีที่ใชคือ การเพิ่มหรือลดการจางคนงาน  

(Hiring or Laying Off) หรือการปรับระดับการจาง และการทํางานลวงเวลาหรือลดเวลาทํางาน 
2.9.1การเพ่ิมหรือลดการจางคนงาน กิจการจะประสบปญหาการขาดแคลนคนงานที่มี

ความชํานาญเม่ือตองการคนงานเพิ่มอยางกะทันหัน หรือกิจการอาจตองเสียเวลาคัดเลือกฝกอบรม 
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สัมภาษณ และทดสอบคนงานใหม ทําใหตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันก็อาจไมใชคนงานที่มี
ความชํานาญและมีมาตรฐานตามที่กิจการตองการ สําหรับการลดการจางคนงานเมื่อการผลิตลดลง 
กิจการจะตองจายคาใชจายชดเชยตางๆ ใหกับคนงาน ซึ่งคาใชจายตางๆ ทั้งที่เกิดข้ึนจากการเพิ่มหรือลด
การจางคนงานดังกลาว ทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึนและวัดเปนตัวเงินได คาใชจายที่ไมสามารถวัดเปนตัว
เงินไดเปนผลเสียตามมาคือ ชื่อเสียงหรือภาพพจนของกิจการที่มีตอบุคคลภายนอก ความรูสึกและขวัญใน
การทํางานของพนักงานเกี่ยวกับความมั่นคงของการที่ทําจะเปนผลในทางลบ ยุทธวิธีจําเหมาะกับการ
นําไปใชกับกิจการที่ไมตองการความชํานาญเปนพิเศษในการทํางาน ไดแก โรงแรม ภัตตาคาร เปนตน  

2.9.2การทํางานลวงเวลาหรือการลดเวลาการทํางาน กิจการจะตองจายคาแรงสูงข้ึน
สําหรับการทํางานลวงเวลา เคร่ืองจักรตองทํางานมากข้ึน ผลที่ตามมาคือ กิจการตองเสียคาซอมบํารุงมาก
ข้ึนเนื่องจากเครื่องจักรใชงานเกินกําลังสําหรับการใหพนักงานหยุดงานก็มีผลทํานองเดียวกันกับการลด
คาจางแรงงาน คือ พนักงานเกิดความไมมั่นใจในฐานะของกิจการความรูสึกและขวัญของพนักงานเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของงานที่ทําเปนไปในทางลบ 

ทั้งยุทธวิธี 2.9.1. และ 2.9.2 จะมีผลทําใหตนทุนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเนื่องจากการจายคาลวงเวลา
คาชดเชย คาควบคุมงาน และคาโสหุยอ่ืน ๆ จากการทํางานลวงเวลา 

2.10การบริหารงานดานสินคาคงเหลือ กิจการอาจตองเพิ่มสินคาคงเหลือเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในอนาคต โดยทําการผลิตในอัตราคงท่ี และเก็บสะสมสินคาไวในชวงเวลาที่มีการขาย
นอยเพื่อขายในชวงที่มีความตองการมาก แตทั้งนี้กิจการจะตองคํานึงถึงคาใชจายเงินลงทุนที่ใชไปในกา
ผลิตสินคา คาใชจายในการเก็บสินคา ตลอดความเส่ียงที่จะเกิดมีสินคามากเกินไปเนื่องจากการคาดคะเน
ผิดพลาด ทําใหสินคาเส่ือมสภาพหรือลาสมัย วิธีนี้ไมเหมาะการเก็บสินคาพืชผลที่มีอายุการเก็บจํากัด 
สินคาที่มีอายุการเปลี่ยนตามกาลเวลา เชน เส้ือผาผูหญิง อุปกรณที่ซับซอนและมีราคาแพง หรือสินคาที่
ผลิตเพื่อตอบสนองความตองการทันที่ เชน รานตัดผม การใหบริการรถแท็กซี่ เปนตน 

2.11แบ็คออรเดอรหรือแบ็คลอกส (Backordering or Backlogs) เม่ือกิจการผลิตไมทันตอ
ความตองการของตลาดและไมมีสินคาคงเหลืออาจใชวิธีรับคําส่ังและเก็บสะสมไวเพื่อผลิตและจัดสงให
ลูกคาในเวลาตอมา วิธีใชไดกับลูกคาที่เต็มใจรอรับสินคาที่กิจการจะสงใหภายหลัง ไดแกการส่ังซ้ือทาง
ไปรษณีย สินคาที่มีกระบวนการผลิตซับซอนหรือสินคาราคาแพง เชน เคร่ืองจักรที่มีราคาแพงเพื่อใชงาน
เฉพาะอยาง เคร่ืองจักรคอมพิวเตอร เปนตน 

2.12การทําสัญญาชวง (subcontracting) ในกรณีที่กิจการไมสามารถทําการเพิ่มผลผลิตไดเอง
ขณะที่ความตองการของตลาดสูงและไมสามารถใชวิธีตางๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตน เพื่อมิใหกิจการตอง
สูญเสียโอกาสหรือเพื่อเปนการรักษาลูกคาสําคัญ ๆ กิจการควรใชวิธีทําสัญญาชวงจะมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของกิจการ และสินคาจะถูกผลิตเสร็จและจัดสงใหลูกคาไดตามกําหนด 
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2.13การตอบสนองความตองการในระยะยาว (Long – Rrun Responses)  
อนาคตเปนส่ิงที่ไมแนนอน การคาดคะเนอาจมีผลในรูปของอุปสงคมากข้ึนหรือลดลงการวางแผน

เพิ่มกําลังการผลิตหรือลดกําลังการผลิตมีทางทําไดตางกัน โดยทั่วไปการเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อสนองความ
ตองการในระยะยาวทําในรูปการลงทุนเพิ่ม โดยติดต้ังเคร่ืองจักรและอุปกรณเพิ่มหรือซื้อของใหมทดแทน
ของเกา ขณะที่ทําการลดกําลังการผลิตอาจทําไดโดยการขายเคร่ืองจักรที่มีอยูหรือจางโรงงานอ่ืนผลิต ซึ่ง
ในทางปฏิบัติกิจการจะหาทางใชกําลังการผลิตที่มีอยูทําการผลิตสินคาชนิดใหมออกสูตลาด การขาย
เคร่ืองเพื่อปดกิจการเปนหนทางสุดทายที่กิจการจําเปนตองทํา 

วัตถุประสงคหลักขององคการคือ การอยูรอดตลอดไป แนวโนมการตอบสนองความตองการในระยะ
ยาวจึงตองเพิ่มกําลังการผลิตมากกวาลดกําลังการผลิตการซ้ือเคร่ืองจักรใหมเปนการลงทุนสูง แตกิจการ
ตองทํา เพราะเคร่ืองจักรใหม ๆ จะมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทําใหการผลิตทําไดมากข้ึน เร็วข้ึน 
ใหบริการที่ดีข้ึน หรืออาจชวยลดตนทุนการผลิต เคร่ืองจักรใหมมักมีรูปรางที่ตองการเนื้อที่ในการติดต้ังนอย
กวาเคร่ืองจักรแบบเกา การตัดสินใจเพื่อขยายกําลังการผลิตโดยติดต้ังอุปกรณเพิ่ม ซื้อเคร่ืองจักรเพิ่มต้ัง
แบบเดิมหรือแบบใหม จึงเปนหนาที่ของผูบริหารงานผลิตที่จะตองพิจารณาโดยกําหนดทางเลือกหลาย ๆ 
ทางเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบและหาทางเลือกที่ดีที่สุด 

2.14การขยายโรงงาน ลงทุนเพิ่มในสินทรัพยถาวร อาจซื้อสินทรัพยเพื่อ หรือเลือกใชสินทรัพย
เดิมและซ้ือของใหมมาทดแทน เนื่องจากการตัดสินใจเพื่อวางแผนกําลังการผลิตในระยะยาวเปนเร่ืองที่มี
ความไมแนนอนของอนาคตและมีความเส่ียงเขามาเกี่ยวของ ผูบริหารงานผลิตจึงตองใหความสนใจและ
ระมัดระวังการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย การวางแผนทางดานเทคโนโลยีเนื่องจากเปนการลงทุนที่ตองใช
เงินเปนจํานวนมาก ผูบริหารงานผลิตไมควรคํานึงถึงเฉพาะการหาปจจัยข้ันพื้นฐานเพื่อขยายกําลังการ
ผลิต แตควรคํานึงถึงการไดรับประโยชนสูงสุดจากการลงทุน เพื่อการอยูรอดของกิจการดวย 

ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จะตองพิจารณาถึงตนทุนรายได และ
ความเสี่ยงของแตละทางเลือก มองทั้งดานตัวเงินที่เปรียบเทียบกันได ขณะเดียวกันก็จะตองมองดานที่มิใช
ตัวเงินดวย การเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของทางเลือกแตละทางเปนหนทางหนึ่งที่ชวยใหการตัดสินใจดี
ข้ึน  

ปญหาที่ผูบริหารการผลิตตองตัดสินใจคือ ควรขยายกําลังการผลิตหรือไม การขยายกําลังการผลิต
จะทําเพียงคร้ังเดียวหรือ 2 คร้ัง การตอบคําถามดังกลาวจะตองพิจารณาคาใชจายของการลงทุนและ
รายไดในแตละทางเลือกเปนหลัก และพิจารณาอยางอ่ืนประกอบทั้งดานขอดีและขอเสียของแตละ
ทางเลือก พรอมทั้งสถานการณภายนอกกิจการดานคูแขง เศรษฐกิจและอ่ืนๆ ที่จะมีผลกระทบตอการขยาย
พื้นที่ดังกลาวดวย  
 2.15การทําสัญญาจางโรงงานอ่ืนชวยทําและกิจการยังคงมีกําลังการผลิตเทาเดิม ในกรณีที่
กิจการคิดวาอุปสงคในอนาคตลดลง ซึ่งหมายถึงความตองการกําลังการผลิตลดลง กิจการจะประสบ
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ปญหามีกําลังการผลิตเกินความตองการในอนาคต กรณีเชนนี้กิจการตองหาทางคอย ๆ ลดกําลังการผลิต 
โดยขายเคร่ืองจักร อุปกรณ สินคาคงเหลือ รวมถึงใหคนงานออกจากงานดวย และใชวิธีจางโรงงานอ่ืน
ทํางานแทน เทคนิคที่ใชตัดสินใจวาจางโรงงานอ่ืนทําแทนหรือไม คือ การวิเคราะหการลงทุนวิธีมูลคา
ปจจุบันของเงิน 

แตมนุษยเปนผูที่มีความสามารถ มีความพยายาม และไมยอมแพ ประกอบกับการมีทุนทรัพย จึงทํา
ใหมนุษยคิดคนเทคโนโลยีใหม ๆ ข้ึนมาเสมอ การที่อุปกรณของสินคาลดลงซ่ึงเปนสาเหตุของการมีกําลัง
การผลิตเกินความตองการ ทําใหผูบริหารงานผลิตนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาผลิตสินคาหรือบริการแบบใหม 
เพื่อหาทางใชกําลังการผลิตที่มีอยูใหเกิดประโยชน การลดกําลังการผลิตอยาถาวรหรือปดโรงงานจะเปน
หนทางสุดทายที่กิจการควรทํา 
 ขั้นการกําหนดทาง เลือกของกําลังการผลิต จะเกิดเปน 3 แนวทางดังนี้ 

1.การวางแผนการผลิตเทาเดิม หมายถึง หากพิจารณาแลววากําลังที่เรามีอยู กับแผนการคาดคะเน
ความตองการนั้นไมสูง กําลังที่มีอยูสามารถทําได เราก็กําหนดไวเทาเดิม แตจะพัฒนาศักยภาพใหสูงข้ึน 

2.การวางแผนลดกําลังการผลิต หมายถึง วาหากสํารวจกําลังการผลิตไวแลว และเม่ือไปวิเคราะห
กับความตองการในอนาคต หากพบวา ไมตองการและมีแนวโนมลดลงก็จําเปนตองวางลดกําลัง แตในทาง
ปฏิบัติจะใชวิธีนี้นอยมาก ทางออกก็คือ หาธุรกิจหรืองานตัวใหมมาเสริมเพื่อกําลังการผลิตคงที่ 

3.การวางแผนขยายกําลังการผลิต หมายถึง การเตรียมการกําลังการผลิตที่เพิ่มมากข้ึนกวาที่มีอยู 
เชน การเพิ่มการลงทุน เพิ่มกําลังดานบุคลากร การขยายโรงงานและขยายดานการตลาด เปนตน  

  
2.16 ประเมินคาทาเลือกประเมินคาทางเลือกและการตัดสินใจกําลังการผลิต 

 2.16.1 การวิเคราะหจุดคุมทุน เปนตัวที่แสดงความสัมพันธระหวางตนทุนคงที่ ตนทุน
แปรผัน และรายรับรายจายการขาย กับปริมาณการผลิตความสัมพันธตางๆ สามารถแสดงในลักษณะ
กราฟ สมการของตนทุนรวมและรายรับรวมในลักษณะเชิงเสน  

 Tc = Fc + Vc = Fc +N.V         
 R   = N.P 
 เมื่อ  Tc  คือ ตนทุนรวม 

        Fc  คือ ตนทุนคงที่ 
        Vc  คือ ตนทุนแปรผัน 

   R  คือ รายรับรวม 
N  คือ จํานวนที่ผลิตและขายได 
P  คือ ราคา 

  V  คือ ตนทุนแปรผันตอหนวย 



 
 

373

ดังนั้นกําไรของการดําเนินการ คือ รายรับรวมลบดวยตนทุน  
                                 กําไร        Z = R – Tc 

= N.P – (Fc + N.V) 
จุดคุมทุน คือจุดการผลิตที่ทําใหรายรับรวมเทากับตนทุนรวมพอดี หรืออีกนัยหนึ่งคือ จุดที่กําไรเปน

ศูนยพอดี 
                                               Z = 0 = N.P – (Fc + N.V) 

                           ดังนั้น จุดคุมทุน = N = VP
Fc
  

 
ตัวแบบ การวิเคราะหจุดคุมทุนสามารถสามารถใชวิเคราะหปญหาการตัดสินใจภายใตความ

แนนอนตาง ๆ ดังตัวอยางดังตอไปนี้ 
บริษัทผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานแหงหนึ่ง กําลังประสบปญหาสภาพการขาดทุน จากการ

วิเคราะหพบวาพบวาตนทุนคงที่ตอปเทากับ 9 ลานบาท ตนทุนแปรผันมีคาเปน 19.2 ลานบาทตอการผลิต
และจําหนายสินคา 12,000 หนวย ซึ่งจําหนายไดรายรับปละ 24 ลานบาท ตนทุนและรายรับสัมพันธ
โดยตรงกับปริมาณการผลิต ซึ่งกําลังการผลิตของบริษัทมีถึง 25,000 หนวยตอป เพื่อแกปญหาการขาดทุน
ในปจจุบันซ่ึงบริษัทไดกําหนดกลยุทธไวหลายวิธี ดังนี้ 

 
1. ลดตนทุนคงที่ลงอยางเดียว บริษัทตองหลุดพนตนทุนคงที่เทาใด และคิดเปนกี่เปอรเซ็นต 
2. ลดตนทุนแปรผันอยางเดียว บริษัทตองหลุดพนตนทุนแปรผันลงเทาใด และคิดเปนกี่เปอรเซ็นต 
3. เพิ่มปริมาณการผลิต โดยขายในปริมาณราคาเดิม บริษัทจะตองผลิตที่กี่หนวยตอป และเพิ่มข้ึนกี่

เปอรเซ็นต 
4. เพิ่มราคาขาย โดยสมมุติวาตนทุนตาง ๆ เทาเดิม และปริมาณการผลิตเทาเดิม ราคาขายใหม

จะตองเปนเทาใด เพิ่มข้ึนกี่เปอรเซ็นต 
5. ถาบริษัทสามารถลดตนทุนคงท่ีไดเหลือ 8 ลานบาทตอป และลดตนทุนแปรผันได 10 เปอรเซ็นต 

หาจุดคุมทุนของการผลิต เมื่อกําหนดใหราคาขายเทาเดิม  
วิธีทํา  

กําไรของการดําเนินการในปจจุบันคือ   Z  = R- Tc = R-(Fc+Vc) 
                 = 24-(9+19.2) 

= -4.2 ลานบาท 
 

1.ลดตนทุนคงที่ลงอยางเดียว  
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จํานวนของตนทุนคงที่ที่ลดลงจะมีคาเทากับขาดทุนที่มีอยูในปจจุบันคือ 4.2 ลานบาท 
ดังนั้นจะตองลดตนทุนคงที่ลง 4.2 ลานบาท ซึ่งคิดเปน 

(4.2 / 9) × 100 = 46.67% 
 
2.ลดตนทุนแปรผันลงอยางเดียว 
 จํานวนของตนทุนแปรผันจะตองลดลง 4.2 ลานบาท คิดเปน 
   (4.2 / 19.2) × 100 = 21.88 % 
3. เพิ่มปริมาณการผลิต 
เนื่องจากราคาขายตอหนวย 
  P    =    รายรับรวม/ปริมาณที่ขายได    =   24,000,000/12,000   =   2,000  บาท 
ตนทุนแปรผันตอหนวย 
  V   =    ตนทุนแปรผันรวม/ปริมาณที่ผลิต  =  19,200,000/12,000  =  1,600  บาท 
ดังนั้นสมการของกําไรคือ Z   =    2,000N – (9,000,000 + 1,600N) 
และจุดคุมทุนคือ 
  N  =  9,000,000 / (2,000 – 1,600)  =  22,500  หนวย 
ดังนั้นจะตองเพิ่มปริมาณการผลิตข้ึนอีก (22,500 – 12,000) = 10,500 หนวย หรือคิดเปน 

 (10,500/12,000)*100 = 87.5 % 
4. เพิ่มราคาขาย  
นั่นคือ หาราคาขายที่ทําใหปริมาณการขายในปจจุบันเปนจุดคุมทุนหรืออีกนัยหนึ่งคือ 
              12,000 = 9,000,000 / (P – 1,600) 
ดังนั้น     P = 1,600 + (9,000,000/12,000) = 2,350 บาท  
หรือคิดเปนราคาขายเพิ่มข้ึน [(2,350 - 2,000) / 2,000] ×100 = 17.5 %  
 
5. จุดคุมทุน 

ตนทุนแปรผันลดลงเหลือ   = 1,600 * 0.9 
                 = 1,440 บาท  
 ดังนั้นจุดคุมทุน  N    = 8,000,000/(2,000-1,440) 
       = 14,285.7 
       =14,286 หนวย 

2.16.2 โปรแกรมเชิงเสน สําหรับแกปญหาการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อใหได
ผลประโยชนสูงสุด การวางกําลังการผลิต เมื่อมีการผลิตหลายประเภท โดยท่ัวไปโปรแกรมเชิงเสนนํา
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ประยุกตใชชวยตัดสินใจแกปญหาลักษณะดังตอไปนี้ 
1. การตัดสินใจเกี่ยวกับตัวแปร (Variables) คือ คาของตัวแปรที่จะตองทําการตัดสินใจมีทั้งแต 2 

ตัวข้ึนไป ทางเลือกของการตัดสินใจเลือกคาของตัวแปรมีหลายทางเลือกแตกตางกัน 
2. เปาหมายของการตัดสินใจ (Goal) ของการตัดสินใจ คือ การวัดคาของการตัดสินใจที่แสดงให

เห็นความหมายสุดยอด ซึงอาเปนความหมายที่วามากที่สุด หรือนอยที่สุด 
3. เปาหมายที่ตองการ (Objective Function) เปนสมการคณิตศาสตรที่มีลักษณะเปนเสนตรง 

และสามารถใชวัดผลทางเลือกได มีความสัมพันธกับเปาหมายที่ต้ังไว 
4. ขอจํากัด (Restriction) เกี่ยวกับตัวแปรในการตัดสินใจ ตองอยูภายใตขอจํากัดของทรัพยากรที่

มีอยู และการตัดสินใจทําไดภายใตสมการเสนตรงของความจํากัด 
ขั้นตอนดําเนินการเพื่อการตัดสินใจโดยใชโปรแกรมเชิงเสนวิธีกราฟ มีดังนี้ 

1. กําหนดตัวแปรที่ตองทําการตัดสินใจ 
2. กําหนดเปาหมายสูงสุด 
3. กําหนดขอจํากัด 
4. เขียนกราฟแสดงใหเห็นขอจํากัดทั้งหมด 
5. กําหนดขอบเขตของพ้ืนที่การตัดสินใจเปนไปไดในกราฟ 
6. เขียนกราฟของเปาหมายสูงสุดและเลือกจุดที่แสดงเปาหมายสูงสุดตามเปาหมายจากพื้นที่

ตัดสินใจเปนไปได 
7. แปลความหมายเปนผลลัพธ 
 
ตัวอยาง บริษัทแหงหนึ่งผลิตเตาอบไมโครเวฟออกแหงหนึ่ง ผลิตเตาอบออกจําหนาย 2 รุน คือ แบบ A 

และแบบ B เตาอบแตละแบบตองผานกระบวนการผลิต 2 ข้ันตอน คือการผลิตช้ินสวนและการประกอบ 
เตาอบแบบ A 1 เคร่ืองตองใชเวลาในการผลิตช้ินสวน 4 ชั่วโมง และเวลาในการประกอบอีก 2 ชั่วโมง  เตา
อบแบบ B 1 ใชเวลาในการผลิตช้ินสวน2 ชั่วโมง และเวลาประกอบอีก 2 ชั่วโมง  แตละสัปดาหโรงงานมี
เวลาประกอบช้ินสวน 600 ชั่วโมง และเวลาในการประกอบอีก 400 ชั่วโมง ถาเตาอบ A ทํากําไร 400 บาท
ตอเคร่ือง และเตาอบ B ทํากําไร 300 บาทตอเคร่ือง จงหาวาบริษัทผูผลิตนี้ควรจัดสรรกําลังการผลิต เพื่อ
ผลิตเตาอบแบบใดบาง อยางละจํานวนเทาไรจึงไดกําไรสูงสุด 

วิธีทํา  ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเสนของตัวอยางนี้สามารถเขียนไดเปน 
    ผลกําไรสูงสุด  Z = 400XA + 300XB 
     ภายใตเงื่อนไข 
     ขอจํากัดดานเวลาการผลิตชิ้นสวน 4XA + 2XB ≤ 600 
     ขอจํากัดดานเวลาประกอบ             2XA + 2XB ≤ 400 
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               XA, XB ≥ 0 
    เมื่อกําหนดให XA แทนจํานวนเคร่ืองของเตาอบแบบ A ที่จะผลิตตอสัปดาห 
          เมื่อกําหนดให XB แทนจํานวนเคร่ืองของเตาอบแบบ B ที่จะผลิตตอสัปดาห 
 
รูปท่ี 2.6 กราฟแสดงหาคําตอบของตัวแบบโปรแกรมเชิงเสนดวยวิธีกราฟของตัวอยาง
(พิชิต สุขเจริญพงษ 2545: 84) 

จากรูป 2.7 จะเห็นไดวาจุดการผลิตที่ใหกําลังสูงสุดคือ 
     XA* = 100 เคร่ืองตอสัปดาห 
     XB* = 100 เคร่ืองตอสัปดาห 
        Z* = 400 × 100 + 300 × 100 = 70,000 บาทตอสัปดาห 
  ด้ังนั้นการวางแผนการผลิต คือผลิตเตาอบแบบ A สัปดาหละ 100 เคร่ือง และเตาอบแบบ 

B สัปดาหละ 100 เคร่ือง จะไดกําไรสูงสุดคือ 70,000 บาทตอสัปดาห 
 
 
 
2.7.3 วิเคราะหแขนงการตัดสินใจ เปนเคร่ืองมืออีกอยางหนึ่งที่ชวยในการตัดสินใจระยะยาว ซึ่ง

แตกตางจากการขยายกําลังการผลิตระยะส้ัน เพราะการขยายกําลังการผลิตระยะยาวเปนเร่ืองการ
ตัดสินใจลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรเพิ่ม ตองใชเงินเปนจํานวนมาก แขนงการตัดสินใจสามารถใชประโยชนหลาย
อยาง มีกระบวนการที่เกี่ยวของดังนี้ 
      1.   กําหนดทางเลือกเพื่อตัดสินใจ 

2. กําหนดหนทางของเหตุการณที่จะเกิดข้ึนพรอมกําหนดความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณนั้น ๆ 
3. กําหนดคาทางไดเปนตัวเงินของหนทางเหลานั้น 
4. คํานวณคาคาดหมายของทางเลือกแตละทาง 
5. เลือกทางเลือกที่ใหคาคาดหมายสูงสุด 

ตัวอยาง บริษัทแหงหนึ่งกําลังตัดสินใจเพื่อขยายโรงงานเพื่อรองรบการเพื่อข้ึนของความตองการ
ในอีก 2 ปขางหนา บริษัทมีทางเลือก 2 ทางคือ ซื้อเคร่ืองจักรขนาดใหญ หรือซ้ือเคร่ืองจักรขนาดเล็ก โอกาส
ที่ความตองการเพิ่มข้ึนในทุก ๆ 2 ปขางหนามีคาเปน 60 เปอรเซ็นต และโอกาสที่ตองการเพิ่มข้ึนนอยมีคา 
0.4 เปอรเซ็นต กําไรที่ไดเมื่อคิดเปนคาปจจุบัน จากการดําเนินการ 2 ปขางหนา ดังแสดงในตาราง
ดังตอไปนี้ 
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กําไรที่ได (ลานบาท) 
ทางเลือก ความตองการเพิ่มมาก ความตองการเพิ่มนอย 
ซื้อเคร่ืองจักขนาดใหญ : A1 
ซื้อเคร่ืองจักขนาดเล็ก : A2 

8 
4 

-2 
2 

 
แขนงการตัดสินใจของปญหาที่สามารถเขียนไดเปน 
 ที่ทางเลือก A1 คาคาดหมายของกําไร (8 × 0.6) + ((-2) × 0.4) = 4.0 ลานบาท 
 ที่ทางเลือก A2 คาคาดหมายของกําไร (4 × 0.6) + (2 × 0.4) = 3.2 ลานบาท 

3.การจัดตารางการผลิต (Job Scheduling) 
3.1 ความหมายของการจัดตารางการผลิต 

 พิชิต สุขเจริญพงษ (2533:443) การจัดตารางการผลิต หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ เชน 
คน เคร่ืองจักร เงินและเวลา เพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑในชวงเวลาตาง ๆ จากคําจํากัดความคราว ๆ เรา
สามารถแบงออกไดเปนสองสวนที่สําคัญ คือ กระบวนการตัดสินใจในการจัดตารางการผลิตและทฤษฎีใน
การจัดตารางการผลิต 
 กระบวนการตัดสินใจในการจัดตารางการผลิต คือ การกําหนดตารางในการผลิตผลิตภัณฑโดย
คํานึงถึงกระบวนการและกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิด นอกจากนี้ยังรวมถึงการตัดสินใจนําเอา
ทฤษฎีการจัดลําดับการผลิตไปประยุกตใชกับกระบวนการผลิตตางๆ 
 ทฤษฎีในการจัดตารางการผลิต คือ กรรมวิธีทางทฤษฎี  ตัวแบบคณิตศาสตรและเทคนิคตางๆใน
การตารางการผลิต 
 3.2 การจัดตารางการผลิต 
 ตารางการผลิตของผลิตภัณฑเปนแผนงานที่กําหนดข้ันตอนตาง ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑชิ้นใดชิ้น
หนึ่ง ตารางการผลิตนี้เมื่อกําหนดข้ึนแลวมักไมมีการเปล่ียนแปลงเวนแตมีการเปลี่ยนแปลงในกรรมวิธีใน
การผลิตหรือสวนที่เกี่ยวของกับการผลิตภัณฑ ตารางการผลิตประกอบดวยข้ันตอนการผลิตและเวลาซึ่ง
ตองใชในข้ันตอนตาง ๆ เมื่อผลิตภัณฑการผลิตไดรับกําหนดการสงมอบเราก็สามารถกําหนดวันเร่ิมตนใน
การผลิตและวันเวลาในการผลิตผลิตภัณฑในข้ันตอนตาง ๆ ได ในการจัดตารางการผลิตนั้นตองทราบส่ิง
ตาง ๆ ดังตอไปนี้  

1. ชนิดของผลิตภัณฑ 
2. ปริมาณที่จะทาํการผลิต  
3. ชนิดและจํานวนของเคร่ืองจักรและแรงงานที่ตองการ  

โรงงานสวนใหญมักทําการผลิตผลิตภัณฑหลาย ๆ ประเภทในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองมี
แผนการผลิตของแตละผลิตภัณฑรวมกัน การจัดแผนการผลิตรวมของท้ังโรงงานเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ
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หลาย ๆ ประเภท เปนงานที่ซับซอนและตองใชเวลามากในการจัดตารางการผลิต ในการจัดทําแผนการ
ผลิตรวมในแตละชวงตองรูถึง กําหนดการสงมอบงานหรือผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ เสียกอน เราจึงจะสามารถ
จัดตารางการผลิตผลิตภัณฑแตละประเภทใหเหมาะสมได 
 ปญหาประการสําคัญในการจัดตารางการผลิตประการหนึ่งคือการจัดลําดับการผลิตของ
ผลิตภัณฑตาง ๆ ใหเหมาะสมในแงของการใชทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยู เชน เคร่ืองจักรและแรงงานอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง เนื่องจากข้ันตอนตาง ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ อาจจําเปนตองใช
เคร่ืองจักรและเครื่องมือชนิดเดียวกันในเวลาเดียวกัน ในขณะที่บางขณะเคร่ืองจักรบางเคร่ืองหรือคนงาน
บางคนอาจวางงาน ดังนั้นการจัดเตรียมแผนการผลิตของโรงงานจะตองคํานึงถึงส่ิงตางๆตอไปนี้ 

1. ลําดับการผลิตของผลิตภัณฑแตละชนิด 
2. กําลังความสามารถในการผลิตของแผนกหรือหนวยงานตาง ๆ 
3. ประสิทธิภาพในการผลิตของแผนกหรือหนวยงานตาง ๆ 
4. แผนการซอมบํารุงเคร่ืองจักรเคร่ืองมือตาง ๆ 
5. วันหยุดในชวงการผลิต 
6. การคาดการณความเจ็บปวยและการขาดงานของคนงาน 
7. งานตาง ๆ ที่จะตองสงในชวงเวลาที่ทําการผลิต 
8. ความพรอมเพรียงของวัสดุ  

สําหรับแผนการผลิตซ่ึงสามารถจัดใหเคร่ืองมือตาง ๆ ทํางานตลอดเวลา เปนแผนการผลิตที่ทําให
มีการใชเคร่ืองจักรอยางมีประสิทธิภาพ แตในขณะเดียวกันแผนการผลิตที่ไมมีความยืดหยุน ทั้งนี้เพราะทํา
การเปล่ียนแปลงลําดับการผลิตไดยาก แผนการผลิตนี้เหมาะสําหรับการคาดการณลวงหนา วาจะไมมีการ
เปล่ียนแปลงผลิตภัณฑในระหวางการผลิตหรือในกรณีที่สามารถมั่นใจไดวาวัตถุดิบการผลิตจะไมเกิดการ
ขาดการขาดแคลน หรือในกรณีการผลิตแบบตอเนื่อง แตในกรณีการผลิตแบบไมตอเนื่องหรือการผลิตเปน
จํานวนตามใบส่ังซื้อผลิตภัณฑนั้น แผนการผลิตควรจะมีการยืดหยุนสามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑในระหวางการผลิตไดงาย ซึ่งการทําใหแผนการผลิตมีความยืดหยุนสามารถทําไดโดยจัด
เคร่ืองมือทําการผลิตโดยไมเต็มกําลังการผลิตหรือโดยการใชวิธีการจางทําจากภายนอก แตในการทํา
ลักษณะดังกลาวจะทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึน สงผลของราคาผลิตภัณฑที่สูงตามข้ึนดวย  

 
3.3 การจัดงานและลําดับงานที่ตองทําเกี่ยวกับเครื่องจักร การจัดงานที่ตองทําเกี่ยวกับเคร่ือง 

จักรแตกตางกับการจัดตารางการผลิตในแงของรายละเอียดชวงเวลา ตารางการผลิตจะกําหนดชวงเวลา
เปนเดือน แตการจัดงานใหแกเคร่ืองจักรเปนแผนงานในแตละวันหรือแตละอาทิตย และมีอยูบอยคร้ังที่เปน
การจัดงานใหเคร่ืองจักรแตละชั่วโมง  

แผนการจัดงานใหเคร่ืองจักรคือการกําหนดงานที่ตองทําในกระบวนการผลิตใหทําในเคร่ืองจักรใด
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เคร่ืองจักรหนึ่งหรือสถานีการผลิตใดการผลิตหนึ่ง การจัดเตรียมแผนการจัดงานใหแกเคร่ืองจักรเปนการ
ลวงหนาจะใหสามารถปรับปรุงกําลังการผลิตใหเคร่ืองจักสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ในทฤษฎี
แลวเคร่ืองจักรแตละเคร่ืองและคนงานแตละคนควรตองรูการทําเพื่อที่จะไดสามารถ 

1. ใชเคร่ืองจักรเคร่ืองมือและแรงงานไดสูงสุด 
2. กําหนดแผนการที่จะสามารถผลิตผลิตภัณฑไดทําตามกําหนด 
3. กําหนดวาจะตองมีการจางทําจากภายนอกหรือไมกรณีที่งานที่ตองทําเกินกวากําลังการผลิตที่

มี 
4. เพิ่มขวัญและกําลังใจแกคนงาน 
โดยทั่วไปแผนการจัดงานใหแกเคร่ืองจักร จะเปนงานที่ลักษณะตองทําแตละเคร่ืองจักรหรือสถานี

การผลิตโดยคิดเปนช่ัวโมงการทํางาน แตในบางกรณีเรากําหนดเปนผลผลิตอ่ืน ๆ ที่ไดจากเครื่องจักรก็ได 
 
3.4 หลักในการจัดตารางการผลิตแบบไมตอเนื่อง 

 การผลิตแบบไมตอเนื่องหรือแบบ Job shop เปนลักษณะการผลิตที่ใชกันมากไมวาจะเปนธุรกิจ
ของเอกชนหรือกิจการของภาครัฐบาล ในกระบวนการผลิตใด ๆ เราสามารถแบงกระบวนการผลิตไดเปน
สองประเภทคือ  
                1.กระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง (Continuous System) 
                2.กระบวนการผลิตแบบไมตอเนื่อง (Intermittent System) 
 การผลิตแบบตอเนื่องหมายถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจํานวนมากที่มีลักษณะเหมือนกันและมี
กระบวนการผลิตที่ตอเนื่องกันไปตลอด ในกระบวนการผลิตชนิดนี้ผลิตภัณฑจะเคล่ือนยายไปในทิศทาง
เดียวกันตลอด บางคร้ังเรียกการผลิตนี้วา กระบวนการชนิดโฟลวชอป (Flow shop process) 
 กระบวนการผลิตแบบไมตอเนื่องมีลักษณะตรงขามกับการผลิตแบบตอเนื่องคือการผลิตผลิตภัณฑ
หลาย ๆ ประเภทดวยเคร่ืองมือชุดเดียวกัน ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดมีจํานวนไมเทากันและไม
แนนอน ข้ึนอยูกับการส่ังซ้ือจากลูกคาและในกระบวนการผลิตนั้นผลิตภัณฑตาง ๆ มีการเคล่ือนยายใน
ลักษณะไมไดไปในทางเดียวกันไปตลอด จึงทําใหตองมีการจัดตารางการผลิตแตละชนิดแยกออกจากกัน 
แผนการกําหนดการทํางานตาง ๆ ตองมีความเหมาะสมมิฉะนั้นอาจเกิดปญหาในเร่ืองของประสิทธิภาพ
ของการทํางานเคร่ืองจักร 
 3.5 ตัวแบบการจัดตารางการผลิตแบบไมตอเนื่อง 

3.5.1 วิธีการจัดงานแกเครื่องจักร มีหลายวิธีแตที่นิยม 2 วิธีคือ 
1. การใชแผนภูมิแกนท (Gantt chart) 
2. การใชตัวแบบกําหนด (Job assignment model) 

การใชแผนภูมิแกนท ใชเพื่อแกปญหาการผลิต จะแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดข้ึนซึ่งจะอยูในรูปของ
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เสนแถบ ตามเวลาในแนวนอน 
  ขอดีประการสําคัญของการใชแผนภูมิแกนท ก็คือเปนแผนภูมิที่เขาใจงายและทําให สถานี
การผลิตหรือสถานีการทํางานแตละสถานีรูถึงปริมาณของงานที่ตองทําในแตละชวงเวลาใด ๆ ที่กําหนด 
อยางไรก็ตามแผนภูมิก็มีขีดจํากัดการใชงาน เนื่องจากแผนภูมิแกนทเปนแผนภูมิซึ่งไมไดกําหนดสภาพการ
กระจายของเวลาที่ทํางานแลวเสร็จของแตละงาน เวลาในการทําแตละงานถือวามีคาคงที่เพียงคาเดียว ซึ่ง
ในความเปนจริงแลวเวลาในการทํางานแตละงานจะมีเวลากระจายอยูในชวงเวลาหน่ึงไมใชคาแนนอนคา
เดียวตลอดเวลา ทํานองเดียวกันกับลักษณะความแตกตางของสภาวะการทํางานตาง ๆ ซึ่งจะสงผลถึงเวลา
แลวเสร็จของแตละงานก็ไมไดคํานึงถึง ดังนั้น จํานวนวันของการทํางานแตละงานที่กําหนดอาจจะ
คลาดเคล่ือนไมถูกตอง นอกจากนี้ในเวลาทํางานไปเร่ือยตองมีการปรับปรุงเปนระยะ ๆ หลังจากเร่ิมงานไป
แลว เพราะผลกระทบเวลาการทํางานและเวลาที่ใชไปจริง ๆ ในการทํางานแตละสวนเปล่ียนแปลงไปจาก
แผนภูมิเดิมที่กําหนดไวแตแรก 
 จากแผนภูมิแกนทที่ได จะทําใหเรารูปริมาณของงานตาง ๆ ที่ตองทําในแตละสถานีหรือแตละ
เคร่ืองจักร จากแผนถูมินี้ทําใหสามารถกําหนดงานแกสถานีการผลิตหรือเคร่ืองจักรใหม เม่ือสถานีการผลิต
มีปริมาณงานที่ตองทํามากเกินไป คนงานจากหนวยงานหรือสถานีการผลิตที่มีงานนอยอาจถูกจัดใหไป
ชวยงานที่มีสวนตองทํามากเปนการช่ัวคราว หรือในหนวยงานที่มีงานมากอาจจะมีการเพิ่มคนงานเปนการ
ชั่วคราว เคร่ืองจักรที่ทํางานไดหลายอยางอาจนําไปชวยงานในหนวยงานตาง ๆ และถางานที่ตองทํามาก ๆ 
สามารถทําไดหลาย ๆ สถานีการผลิตหรืหลายหนวย เราก็กําหนดใหงานนั้นทําการผลิตที่มีงานนอย 
 การใชตัวแบบกําหนด ในกรณีที่จํานวนงานที่ตองทํากับจํานวนสถานีการผลิตหรือสถานีการ
ทํางานมีจํานวนเทากัน เราสามารถกําหนดตัวแบบงาน ซึ่งเปนปญหาเฉพาะลักษณะหนึ่งของัวแบบ 
โปรแกรมเชิงเสน วิธีการใชตัวแบบกําหนดงานแสดงดังตัวอยางตอไปนี้ 

ตัวอยางท่ี 1 ในหนวยงานโลหะแหงหนึ่งมีเคร่ืองจักรอยู 3 เคร่ือง คือ A B และ C สมมติหนวยงาน
นี้ถูกกําหนดใหทํางานจํานวน 3 งานโดยงานทั้ง 3 จะทําในเคร่ืองจักรใดๆก็ไดโดยที่ตนทุนในการทํางานแต
ละชิ้นใหเสร็จโดยเคร่ืองจักรตางๆมีตนทุนดังที่แสดงในตาราง 
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จงหาวาควรจะกําหนดใหงานใดทําดวยเคร่ืองจักรเคร่ืองใดจึงจะทําใหงานมีตนทุนตํ่าที่สุด โดย
กําหนดวาเคร่ืองจักรแตละเคร่ืองจะทํางานไดเพียงงานเดียว 

จากตารางแสดงตนทุนการทํางาน พบวางาน 1 และ 2 จะทําไดตนทุนตํ่าสุดถาใหเคร่ืองจักร B ทํา 
ดังนั้นงาน 1 และ 2 จึงเปนคูแขงในการทําโดยเคร่ืองจักรB สวนงาน 3 ถาทําในเคร่ืองจักรA จะทําใหตนทุน
ตํ่า และงาน 3 ไมตองแยงเคร่ืองจักรA กับงานอ่ืน แตเราจะกําหนดใหงาน 3 โดยเคร่ืองจักร A เลยไมได 
จนกวาจะจัดงาน 1 หรือ 2 ไดเสียกอน เพราะหลังจากจัดงาน 1 หรือ 2 ใหเคร่ืองจักร B งานใดงานหนึ่งอาจ
กลายเปนคูแขงของงาน 3 ในการใชเคร่ืองจักร A ก็ได ดังนั้นการจัดงานดวยเคร่ืองจักรจะตองพิจารณาไป
พรอมๆกันทุกงาน 

วิธีการของตัวแบบกําหนดงาน เร่ิมโดยการเปรียบเทียบตนทุนการเสียโอกาส ถาเราไมกําหนดงาน
ใหแกเคร่ืองจักรในลักษณะที่ทําใหตนทุนตํ่าสุด การเปรียบเทียบนี้ทําใหตนทุนตํ่าสุดในแตละแถวของ
ตารางไปลบออกจากคาอ่ืนๆในแถวเดียวกัน จะไดตารางที่เรียกวาตารางแสดงตนทุนการเสียโอกาส ดัง
แสดงตอไปนี้    

 
 จากตารางตนทุนการเสียโอกาส ตําแหนงที่มีคาเปนศูนยมีความหมายวา ถาเรากําหนดงานในแถว
ใหทําเครื่องจักรในคอลัมนนั้น จะไมเกิดการเสียตนทุนการเสียโอกาสและเปนจุดที่ทําใหตนทุนตํ่าสุด เห็น
ไดวางาน 1 และ 2 ใหตนทุนการเสียโอกาสเปนศูนยเหมือนกัน ถาทําในเคร่ืองจักร B ดังนั้นงาน 1 และ 2 
จะแยงกันใชเคร่ืองจักร B ถาเรากําหนดเคร่ืองจักร 1 เคร่ือง ทํางานไดเพียงงานเดียว เราตองเลือกวาจะให
เคร่ืองจักรB ทํางานใด 
 ข้ันตอนถัดไป จากตารางตนทุนการเสียโอกาส นําเอาคานอยที่สุดในแตละคอลัมนลบออกจากคา
อ่ืน ๆ ในคอลัมนเดียวกัน จะไดตารางตนทุนการเสียโอกาสรวม ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
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การนําคาตํ่าสุดในแตละคอลัมนลบออกจากคาอ่ืนในคอลัมนเดียวกัน เปนการหาตนทุนการเสีย

โอกาสในการกําหนดใหเคร่ืองจักรทํางานที่มีตนทุนสูงกวางานที่มีตนทุนตํ่าสุดที่เคร่ืองจักรจะทําได ดังนั้น
ตารางสุดทายจึงเปนตนทุนการเสียโอกาสเมื่อคิดรวมการเสียโอการสในการกําหนดงานใหแกเคร่ืองจักและ
การกําหนดเคร่ืองจักรใหแกงาน 

เมื่อไดตารางตนทุนการเสียโอกาส ข้ันตอไปใหทําการลากเสนตรงในแนวต้ังหรือแนวนอนใหผาน
คาศูนยในตารางใหหมดโดยมีจํานวนเสนตรงนอยที่สุด ถาจํานวนเสนตรงมีเทากับจํานวนแถวหรือคอลัมน 
แสดงวาเราสามารถกําหนดงานใหแกเคร่ืองจักรโดยมีตนทุนตํ่าที่สุดไดแลว จากตารางตนทุนการเสียโอการ
รวม พบวา จํานวนเสนตรงนอยที่สุด คือ 3 เสน ดังนั้นเราสามารถกําหนดงานไดแลว 

 
ข้ันตอนการกําหนดงานเร่ิมโดยการลากเสนตรงผานแถวหรือคอลัมนใด ๆ ที่มีคาศูนยเพียงตัวเดียว 

ตําแหนงที่ศูนยอยู คือ ตําแหนงที่กําหนดงานใหในแถวนั้นแกเคร่ืองจักรในคอลัมน จากน้ันทําการตัด
คอลัมนหรือแถวที่ถูกเลือกออกแลวทําการกําหนดงานที่เหลือใหแกเคร่ืองจักรที่เหลือโดยวิธีเดียวกัน 
ข้ันตอนตาง ๆ แสดงตาราง 
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ดังนั้นจากตัวอยางนี้ การกําหนดงานใหทําโดยเคร่ืองจักรตาง ๆ เพื่อใหตนทุนตํ่าสุด คือกําหนดให

งาน 1 ทําโดยเคร่ืองจักร B งาน 2 ทําโดยเคร่ืองจักรC และกําหนดใหงาน 3 ทําโดยเคร่ืองจักรA โดยมี
ตนทุนตํ่าสุดคือ 33 หนวย 

จากตารางตนทุนการเสียโอกาสรวม ถาเราลากเสนตรงผานศูนยหมด ไดจํานวนเสนตรงไมเทากับ
จํานวนแถวหรือคอลัมน เราจะตองทําตอไปจนไดจํานวนเสนตรงเทากับแถวและคอลัมนจึงจะกําหนดงาน
ได ดังในตัวอยางที่ 2  

ตัวอยางท่ี 2 จากตัวอยางที่ 1 สมมุติตารางการทํางานเปล่ียนจากเดิมเปน 

 
 
 
เราควรจะกําหนดงานใดใหแกเคร่ืองจักรใดจึงมีตนทุนตํ่าสุด จากตารางตนทุนเราสามารถเขียน

ตารางตนทุนการเสียโอกาสรวมไดเปน 
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จะเห็นไดวาถาเราลากเสนตรงเพียง 2 เสนที่ลากผานศูนยหมด ด้ังนั้นไมสามารถกําหนดงานใหแก

เคร่ืองได 
ข้ันตอไปใหนําเอาคานอยที่สุดในตารางที่ไดถูกลากผานดวยเสนตรงใด ๆ ลบออกจากคาตาง ๆใน

ตารางที่ยังไมถูกลากผานดวยเสนตรง และนําไปบวกเขากับคาที่เปนจุดตัดระหวางเสนตรงที่ลากผานแถว
และคอลัมนจะไดตารางใหม จากตารางใหมที่ไดใหลากเสนผานศูนยกลางโดยใหมีจํานวนเสนนอยที่สุด 
แลวนับจํานวนเสนวาไดเทากับจํานวนแถวหรือจํานวนคอลัมนหรือยัง ถายังก็ยอนกลับไปทําอยางเดิม คือ
เอาคาที่นอยที่สุดที่ไมถูกลากผานดวยเสนตรงไปลบออกจากคาอ่ืน ๆ ในตารางที่ไมถูกลากผานดวย
เสนตรงและบวกเขากับคาที่เปนจุดตัดระหวางเสนตรงที่ลากผานระหวางแถวและคอลัมน ทําอยางนี้ไป
จนกวาจะสามารถกําหนดงานใหแกเคร่ืองจักรได ข้ันตอนตางๆสําหรับตัวอยางนี้แสดงไดดังตอไปนี้ 
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ดังนั้นตนทุนในการทํางานตํ่าที่สุด กําหนดงาน 1 ใหเคร่ืองจักร A กําหนดงาน 2 ใหเคร่ืองจักร C 

และกําหนดงาน 3 ใหเคร่ืองจักร B โดยมีตนทนตํ่าสุด 35 หนวย 
การใชตัวแบบกําหนดงานมีขอจํากัดบางประการ ประการแรก คือ ตัวแบบนี้ใชกับกรณีที่จํานวน

งานที่ตองทํากับจํานวนเคร่ืองจักรหรือสถานีการทํางานจะตองเทากัน ถาจํานวนไมเทากันจะตองปรับปรุง
วิธีการทํา ขอจํากัดประการที่สอง คือ วิธีการไมไดคํานึงงานใหมซึ่งเขามาในเครื่องจักรหรือสถานีการผลิตที่
ขณะใด ๆ เมื่อมีการทํางาน เชน สมมุติเราใชวิธีการนี้กําหนดงานแกเคร่ืองจักรในแตละอาทิตย แตเมื่อมี
งานใหมเขามาเราจะพบวาเคร่ืองจักรบางเครื่องมีงานคอยใหทํามากมาย ในขณะที่บางเครื่องอาจไมมีงาน
ใหทํา ลักษณะการใชแผนภูมิแกนทจะทําใหเรารูสภาพการทํางานของเคร่ืองจักรแตละเคร่ืองไดมากกวา
และสามารถจัดงานใหเคร่ืองจักรที่วางงาน แมวาจะมีตนทุนการผลิตสูงข้ึนแตงานจะเสร็จทันตามกําหนด
ที่ต้ังไว และขอจํากัดประการสุดทายในทางปฏิบัตินั้น โดยท่ัวไปเคร่ืองจักรทุกเคร่ืองไมสามารถทํางาน
ลักษณะตาง ๆ ไดทั้งหมด งานบางงานอาจทําไดเคร่ืองจักรบางเคร่ืองและเคร่ืองจักรบางเคร่ืองไมสามารถ
ทําได เม่ือกรณีนี้เกิดข้ึน จะเห็นไดวาแบบจําลองการกําหนดงานไมสามารถนํามาประยุกตไดเพราะ
สมมุติฐานของแบบจําลองกําหนดงานก็คือ เคร่ืองจักรแตละเคร่ืองสามารถทํางานตาง ๆ ไดทุกงาน   

3.5.2 วิธีการจัดลําดับการทํางานของเครื่องจักรเครื่องเดียว 
การจัดลําดับการทํางานแตละงานใหแกแตละสถานีการผลิตหรือบริการตามลําดับความสําคัญ

ของงาน มีลักษณะของปญหาเหมือนกับปญหาของระบบแถวคอย จากผลของการจัดลําดับงานแก
เคร่ืองจักร เคร่ืองจักรแตละเคร่ืองจะทํางานตาง ๆ ตามลําดับที่จัดไวให ดังนั้น งานที่ยังไมไดทําก็จะคอยอยู
หนาเคร่ืองหรือคอยอยูในระบบ การกําหนดลําดับการทํางานแตละงานใหเคร่ืองจักรหรือสถานีการผลิตเปน
งานที่มีความสําคัญและยุงยากเนื่องจากโอกาสหรือวิธีการในการจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของงาน
ตาง ๆ มีมากมาย ดังนั้นถาเรามีงานที่ตองทํา n งาน จํานวนวิธีทั้งหมดที่เปนไปไดในการจัดลําดับงานแก
เคร่ืองจักรคือ n! วิธี 

การจัดลําดับความสําคัญแกเคร่ืองจักร สามารถแบงลักษณะของปญหาไดเปน 2 กลุมหลัก คือ 
การจัดลําดับงานสําหรับเคร่ืองจักร 1 เคร่ืองหรือสถานีการผลิต 1 สถานีและการจัดลําดับการทํางานกรณีที่
มีเคร่ืองจักรหรือสถานีการผลิตมากกวา 1 สถานข้ึนไป 

ในกรณีการจัดเคร่ืองจักรเคร่ืองเดียวหรือสถานีการผลิตเดียว วิธีการจัดลําดับความสําคัญของการ
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ทํางานใหแกเคร่ืองจักรตาง ๆ  ที่สามารถนําประยุกตใชประกอบดวย 
1. การจัดลําดับชนิดมากอนบริการกอน (first-come-first-serve) โดยปกติจะใชกับงานบริการ 

มีลักษณะเสมอภาคแกผูบริการ คือ งานใดมากอนก็ไดรับการบริการกอน 
ตัวอยาง 3 การบริการซอมเคร่ืองบิน 5 ลํา เขารับบริการจากสถานีซอมบํารุงงานโลหะตามลําดับ

กอนหลังดังนี้คือ A B C D และ E ตามลําดับ ลําดับความสําคัญของการทํางานกอนหลัง เวลาแลวเสร็จ 
ตลอดจนเวลาที่ลาชาของแตละงานสามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
ลําดับงาน 
กอนหลัง 

จํานวนวัน 
ที่ตองทํา 

วันที่ทํางานเสร็จ 
นับจากวันเร่ิมตน 

กําหนดวันสงมอบงาน 
(นั บ จ า ก เ ร่ิ ม ต น
ทํางาน) 

จํานวนเวลา 
ที่ลาชา(วัน) 

A 
B 
C 
D 
E 

4 
17 
14 
9 
11 
รวม    55 

4 
21 
35 
44 
55 
รวม      149 

6 
20 
18 
12 
12 

6 
1 
17 
32 
43 
รวม      93 

  
 
 1.จํานวนวันทั้งหมดที่ตองทําสําหรับสถานีซอมบํารุงโลหะ คือ 55 วัน 

 2.เวลาเฉล่ียของงานแตละงานที่ใช คือ 31.8 วัน คานี้หาไดจาก 
 (4+21+35+44+55)/5 = 159/5 = 31.8 วัน 

 3.คาเฉลี่ยของจํานวนงานในระบบ คือ 2.89 งาน คานี้คํานวณไดจาก ใน 4 วันแรกมีงานในสถานี
ทั้งหมด 5 งานใน 17 วันถัดมามีงานทั้งหมด 4 งาน ใน 14 วันถัดไปมีจํานวนงานทั้งหมด 3 งาน 
เชนเดียวกับในอีก 9 วัน และ 11 วันถัดไป มีงานอยูในสถานี 2 และ 1 งานตามลําดับ ดังนั้นจํานวนงาน
เฉล่ียในสถานีบริการตอวัน คือ 

 (5*4 + 4*17 + 3*14 + 2*9 + 1*11)/55 = 2.89 งาน/วัน 
 4.คาเฉลี่ยของจํานวนวันที่ลาชาของงานแตละงานคือ 18.6 วัน ซึ่งคํานวณไดจาก 

 ( 0+1+17+32+43)/5 = 93/5 =18.6 วัน 
 วิธีการจัดลําดับการผลิตแบบมากอนบริการการกอน มีขอดีที่ความงายในการประยุกตใชและให
ความรูสึกเสมอภาคแกผูใหบริการ อยางไรก็ตามวิธีการนี้ไมใชวิธีที่ดีนัก ซึ่งดูไดจากวันที่ลาชาของงานและ
จํานวนวันที่งานตองคอยซ่ึงมีคาสูง 
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2.การจัดลําดับชนิดทํางานที่ใชเวลานอยที่สุด (shortest processing time) จะจัดลําดับ
ความสําคัญของงานใดที่ใชเวลานอยใหทํากอนงานที่ใชเวลามากกวา 

ตัวอยาง 4 จากตัวอยางที่แลวที่เราสมมุติวาเราจะจัดลําดับความสําคัญของการบริการแกสถานี
บริการซอมบํารุงงานโลหะ โดยวิธีการทํางานที่ใชเวลานอยที่สุด ดังนั้นลําดับการทํางานของแตละงาน เวลา
แลวเสร็จ ตลอดจนเวลาลาชาของแตละงาน สามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
ลําดับงาน 
กอนหลัง 

จํานวนวัน 
ที่ตองทํา 

วันที่ทํางานเสร็จ 
นับจากวันเร่ิมตน 

กําหนดวันสงมอบงาน 
(นั บ จ า ก เ ร่ิ ม ต น
ทํางาน) 

จํานวนเวลา 
ที่ลาชา(วัน) 

A 
D 
E 
C 
B 

4 
9 
11 
14 
17 
รวม    55 

4 
13 
24 
38 
55 
รวม      134 

6 
12 
12 
18 
20 

0 
1 
12 
20 
35 
รวม      68 

 
1.จํานวนวันทั้งหมดที่ตองทําสําหรับสถานีซอมบํารุงโลหะ คือ 55 วัน 
2.เวลาเฉล่ียของงานแตละงานที่ใช คือ 26.8 วัน คานี้หาไดจาก 

 (4+13+24+38+55)/5 = 134/5 = 26.8 วัน 
3.คาเฉลี่ยของจํานวนงานในระบบ คือ 2.44 งานตอวัน 

 (5*4 + 4*9 + 3*11 + 2*14 + 1*17)/55 = 2.44 งาน/วัน 
4.คาเฉลี่ยของจํานวนวันที่ลาชาของงานแตละงานคือ 13.6 วัน ซึ่งคํานวณไดจาก 

 ( 0+1+12+20+35)/5 = 68/5 =13.6 วัน 
เม่ือเราทําการเปรียบเทียบมากอนบริการกอนและวิธีการทํางานที่ใชเวลานอยที่สุดกอน จะเห็นวา

วิธีหลังเปนวิธีที่ดีกวา ถึงแมเวลาที่ใชในการทํางานทั้งหมดจะมีจํานวน 55 วันเทากัน ขอดีไดเปรียบประการ
แรกคือ วิธีการนี้ใหคาจํานวนวันเฉลี่ยของงานที่ตองใชนอยกวาวิธีการมากอนบริการกอน ซึ่งยอมหมายถึง
วาสถานีบริการสามารถทํางานเฉล่ียไดมากกวาวิธีแรก ตลอดจนมีผลดีในเร่ืองสินคาคงเหลือ คือจํานวน
งานที่ยังคางอยู และทําไมเสร็จจะมีคานอยกวาวิธีแรก ขอไดเปรียบประการที่สอง จํานวนเฉล่ียของงานท่ี
อยูในสถานีบริการมีคานอยกวาวิธีการแรก ซึ่งหมายถึงเราสามารถลดความแออัดหรือคับค่ังของงานที่อยู
ในระบบ ขอไดเปรียบประการสุดทาย เวลาเฉล่ียจํานวนวันลาชาของงานแตละงานมีคาลดลง ซึ่งหมายถึง
ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีข้ึนนั่นเอง 
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3.การจัดลําดับโดยวิธีฮิวรีสติค (heuristic approach) ในบางทีการจัดลํางานแตละคร้ังเราตอง
คํานึงถึงคาใชจาย ซึ่งจะใชวิธี ฮิวรีสติค ซึ่งมีหลายวิธี และแตละวิธี ไมมีคําตอบบอกไดวาวิธีไหนดีที่สุด วิธีที่
ใชกันมากอีกวิธี    คือ วิธีฮิวรีสติค กฎเลือกทํางานตอไปที่ดีที่สุด ซึ่งกฎนี้จะกลาววา ถากําลังการผลิต
ทํางานใด ๆ อยูในการเลือกทํางานถัดไปใหเลือกงานที่เสียคาใชจายงานนอยที่สุด 

 
 ตัวอยาง 5  จากตัวอยาที่ 3 และ 4 สมมุติในการจัดลําดับกอนหลังของเคร่ืองบินทั้ง 5 ลํา จะตอง
เสียคาใชจายในการเตรียมเคร่ืองมือระหวางการเปลี่ยนงานจากเคร่ืองบินลําหนึ่งเปนอีกลําหนึ่งดังตาราง 
โดยสมมุติวาขณะนี้สถานนี้ซอมบํารุงกําลังบริหารเคร่ืองบิน A อยู 
งานที่ตองทํากอน     งานที่ตาม j 

A B C D E 
A 
B 
C 
D 
E 

0 
0 
0 
0 
0 

725 
0 
875 
375 
450 

500 
350 
0 
250 
400 

450 
475 
925 
0 
1,000 

600 
375 
650 
250 
0 

 
 จากตารางเปนคาใชจายในการเตรียมเคร่ืองมือมีการเปลี่ยนงานที่ทํา ตัวอยางเชน  สมมุติขณะนี้
สถานีบริการซอมบํารุงงานโลหะกําลังทําการบริการเคร่ืองบิน A อยู ถาเราจัดใหเคร่ืองบิน B เปนเคร่ืองบิน
ลําถัดไปที่จํารับการเขาบริการตอจากเคร่ืองบิน A เราตองเสียคาใชจาย 725 บาท ในการเตรียมเคร่ืองบิน
สําหรับ B แตถาเราจัดใหเคร่ืองบิน C เขารับบริการตอจาก A เราตองเสียคาใชจาย 500 บาท ในการเตรียม
เคร่ืองมือ ทํานองเดียวกันกับการจัดเคร่ืองบิน D และ E ใหเขารับบริการตอจาก A จะตองเสียคาใชจายใน
การเตรียมเคร่ืองมือ เทากับ 450 และ 600 ตามลําดับ 
 ในทํานองเดียวกัน ถาเรากําลังบริการเคร่ืองบินB อยู ถาจัดใหเคร่ืองบิน C D หรือ E เขารับบริการ
ตอจาก B เราจะตองเสียคาใชจายในการเตรียมเคร่ืองมือเปน 350 บาท 475 บาท และ 375 บาท 
ตามลําดับ 
 ถาเราประยุกตกฎฮิวรีสติคดังอธิบายมาแลว จะเห็นวาบริการหลังเครื่องบิน A เสร็จแลว เราควร
บริการเคร่ืองบิน D เนื่องจากเสียคาใชจายในการเตรียมเคร่ืองมือนอยที่สุด คือ 450 บาท ถัดจากเคร่ืองบิน 
D เราสามารถจัดใหเคร่ืองบิน C หรือ E เขารับบริการตอก็ไดเนื่องจากคาใชจายสําหรับการเตรียมเคร่ืองมือ
เทากันคือ 250 บาท  
 ถาเราจัดใหเคร่ืองบิน C เขารับบริการถัดจาก D เม่ือทําการซอมบํารุง C เสร็จแลว ถัดไปตอจากนี้
เราควรถัดเคร่ืองบินตอจาก C เนื่องจากเสียคาใชจายนอยที่สุด คือ 650 บาทและเคร่ืองสุดทายคือ B เสีย
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คาเตรียมเคร่ืองมือในการเปล่ียนจากเครื่องบิน E เปน B เทากับ 450 บาทดังนั้นรวมคาใชจายในการเตรียม
เคร่ืองมือทั้งส้ินในการจัดลําดับ A-D-C-E-B เปนเงิน 450+250+650+450 = 1,800 บาท 
  
 แตถาเราจัดใหเคร่ืองบิน E เขารับบริการหลังจาก D เมื่อทําการบริการใหเคร่ือง E เสร็จแลวตองจัด
ใหเคร่ือง C รับบริการตอไป โดยเสียคาใชจาย 400 บาท และสุดทายจัดให B เขารับบริการหลังสุด โดยเสีย
คาใชจายในการเตรียมเคร่ืองมือ 875 บาท ดังนั้นถาเราจัดลําดับเคร่ืองบินเขารับบริการตามลําดับ คือ A-
D-E-C-B จะตองเสียคาใชจายในการเตรียมเคร่ืองมือรวมทั้งส้ิน เปนเงิน 450+ 250+400+875 + 1,975 
บาท  

สรุปการจัดลําดับการเขารับบริการของเคร่ืองบิน และคาใชจายในการเตรียมเคร่ืองมือแสดง
ดังตอไปนี้ 

  ลําดับการเขารับบริการ  คาใชจาย 
    A–D–C–E–B                            1,800 บาท 
    A–D–E–C–B                            1,975 บาท 
จากลําดับการเขาบริการทั้งสองจะเห็นวา ลําดับการเขารับบริการ A–D–C–E–B เปนการจัดลําดับ

ที่ดีกวาลําดับการเขารับบริการ A–D–E–C–B เนื่องจากเสียคาใชจายนอยกวา                           
แตอยางไรก็ตามลําดับการเขารับบริการนี้ไมใชลําดับการเขารับบริการที่ดีที่สุด เนื่องจากถาเราทํา

การคํานวณหาคาใชจายของลําดับการเขารับการบริการทุกๆวิธีที่เปนไปไดโดยเร่ิมตนดวย A ซึ่งจะมีทั้งส้ิน 
4! = 24 วิธี ลําดับการเขาบริการที่ดีที่สุดคือ A–D–E–B–C เนื่องจากเปนลําดับการเขารับบริการที่เสีย
คาใชจายในการเตรียมเคร่ืองมือนอยที่สุดคือ 450 + 250 + 450 +350 = 1,500 บาท 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาคําตอบที่ไดจากวิธีการฮิวรีสติคไมใชคําตอบที่ดีที่สุด แตสําหรับกรณีที่มีงาน
หลายๆงานที่ตองจัดใหทําในเครื่องจักรหรือสถานีการผลิต วิธีการฮิวรีสติคสามารถใหคําตอบที่นาสนใจได
รวดเร็วกวาการใชวิธีการหาคําตอบที่ดีที่สุดโดยวิธีการทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ เนื่องจากการใชวิธีทาง
คณิตศาสตรเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดจะตองใชเวลามาก และบางคร้ังถามีปญหามีความสลับซับซอนมากเรา
ไมสามารถหาตัวแบบใดๆไดทั้งส้ิน ดังนั้นการใชวิธีฮิวรีสติค จึงมีวิธีการใชประยุกตในการแกปญหาจริงๆที่
เกิดข้ึนมากกวาวิธีอ่ืนๆ 

 
3.5.3 วิธีการจัดลําดับการทํางานของเครื่องจักรหลายเครื่อง 
วิธีการจัดลําดับการทํางานของเครื่องจักรสองเครื่องที่ทํางานตอเนื่องกัน 
ในกรณีที่มีเคร่ืองจักรสองเคร่ืองทํางานตอเนื่องกัน วิธีการจัดลําดับงานใหเคร่ืองจักรจะเปนวิธีให

การทํางานสุดทายเสร็จเร็วที่สุด วิธีการนี้มีข้ันตอนคือ  
 1.หาเวลาการทํางานของงานในสถานีการผลิตที่ใชเวลานอยที่สุด กําหนดให Tij เปนเวลาของการ
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ทํางาน I ในสถานีการผลิต j 
 2.ถาคานอยที่สุดของ Tij เปนงานที่ตองทําในสถานีการผลิตที่ 1 กกําหนดใหงานนั้นเปนงานแรกสุด
เทาที่ทําไดในสถานีการผลิตที่ 1 แตคานอยสุดของ Tij เปนงานที่ตองทําในสถานีที่ 2 กกําหนดใหงานนั้นทํา
เปนงานสุดทายถัดจากที่จัดไวแลวของสถานีที่ 2 
 3.ขีดฆา Tij ทั้งคูของงานที่จัดใหสถานีการผลิตไปแลวตามข้ันที่ 2 โดยไมตองนํามาพิจารณาในการ
จัดลําดับงานอีกตอไป 
 4.ยอนกลับไปทําข้ันที่ 1 โดยพิจารณาหาคา Tij ที่นอยที่สุดจากงานที่เหลือ 
 5.ทําข้ัน 1 ถึง 4 จนกวางานตาง ๆ จะถูกจัดใหแกเคร่ืองจักรทั้งสองจนหมด 
   ตัวอยางท่ี 6 จากตัวอยางการซอมบํารุงเครื่องบิน สมมุติ หลังจากที่เคร่ืองบินแตละเคร่ืองเสร็จ
จากการซอมบํารุงโลหะ แตละเคร่ืองตองผานการพนสี โดยเวลาการซอมเคร่ืองบินดังนี้ 
 

เคร่ืองบิน 
สถานีบริการที่ 1 
(ซอมบํารุงงานโลหะ) 

สถานีบริการที่  
(พนสี) 

A 
B 
C 
D 
E 

4 
17 
14 
9 
11 

5 
7 
12 
2 
6 

   Tij = เวลาที่ทํางาน i ทําในสถานีบริการ j 
    เมื่อ i = A,B,C,D,E และ j = 1,2 
 จากตาราง เราสามารถจัดลําดับการทํางานแกสถานีบริการดังสถานีบริการดังตอไปนี้ คือ 

1. TD2 เปนคาเวลาที่นอยที่สุด คือ 2 วัน 
2. เนื่องจาก TD2 คืองานหรือเคร่ืองบิน D ที่ทําในสถานีบริการที่ 2 ดังนั้นจัดใหเคร่ืองบิน D พนสีเปน

ลําดับสุดทาย 
3. เมื่อเคร่ือง D ถูกกําหนดลําดับงานไปแลว จะเหลือเคร่ืองบินที่จะจัดลําดับการทํางานเพียง 4 เคร่ือง 

คือ A,B,C, และ E 
4. ยอนกลับไปทําข้ันตอนที่ 1 และ 3 เวลาที่นอยที่สุดคือ TA1 ดังนั้นจัดใหเคร่ืองบิน A ทําเปนอันดับ

แรกในสถานบริการที่ 1 

5. ยอนกลับไปทําข้ันตอนที่ 1 และ 3 จนกวาเคร่ืองบินทุกลํา จะถูกกําจัดลําดับการทํางานจนหมด จะ
ไดวาการทํางานของเครื่องบินคือ A-C-B-E-D โดยใชเวลาทั้งหมด 57 วันในการซอมบํารุงเคร่ืองทั้งหมด  
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วิธีการจัดลําดับการทํางานของเครื่องจักรสองมากกวาสองเครื่อง 
ในการทํางานจริง ๆ นั้นเราจะพบกับปญหาซึ่งมีความซับซอนมากกวาปญหาที่ไดยกตัวอยาง

มาแลว ในกรรีเชนนี้ เราไมสามารถหาวิธีการใด ๆ ที่จะใชในการจัดลําดับการผลิตใหดีที่สุดไดวิธีหนึ่งซ่ึงมี
ความพยายามนํามาประยุกตใช คือตัวแบบคณิตศาสตรที่ใชกับปญหาทฤษฎีแถวคอย เนื่องจากถาเรา
พิจารณาที่สถานีการผลิตแตละแหง ขณะที่มีงานมาคอยรับบริการหรือรับการผลิต งานตาง ๆ ที่คอยอยู
สามารถจัดอยูในลักษณะปญหาของทฤษฎีแถวคอยได ขอดีของตัวแบบทฤษฎีแถวคอยก็คือ เราสามารถ
หาคําตอบที่ดีที่สุดไดจากตัวแบบ แตเมื่อลักษณะปญหามีความใหญมากข้ึนคือมีสถานีบริการมากข้ึน ตัว
แบบทฤษฎีแถวคอยก็มีความซับซอนมากข้ึน และไมสามารถแกปญหาดวยวิธีทางคณิตศาสตรได แมแต
คอมพิวเตอรขนาดใหญก็อาจแกปญหาไมได 

 
4.การพยากรณเพื่อการผลิต 
4.1 ความหมายของการพยากรณ 
วิชัย แหวนเพชร (2543:72) การพยากรณ เปนการประมาณการหรือคาดคะเนเหตุการณที่ยังไมได

เกิดข้ึน โดยการคาดคะเนนั้นตองอาศัยขอมูลปจจุบัน หรืออดีตมาเปนแนวทางแลวดูวาอนาคตจะเปน
อยางไร 

พิชิต สุขเจริญพงษ (2545:44) การพยากรณตองมีการประมาณคาในอนาคต โดยดูจากรูปแบบใน
อดีตและใชวิจารณญาณเพิ่มเติม 

ยุทธพงษ ไกรวรรณ (2541:223) การพยากรณหมายถึงกระบวนการคาดคะเนความตองการของ
สินคา และบริการในอนาคตในชวงเวลาหนึ่ง โดยอาศัยขอมูลในอดีตมาชวยในการวิเคราะห 

ชุมพล ศฤงคารศิริ (2535:10)การพยากรณ คือ การคาดการณถึงส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่เกิดข้ึนในชวงเวลา
อนาคต และนําคาพยากรณที่ไดนั้นมาใชประโยชน  เพื่อการตัดสินใจ 

ชอุม มลิลา(2533:) การพยากรณ คือ การวางแผนการทํางานไวลวงหนา ทําใหมีโอกาสพิจารณา
ไตรตรอง และลดความเส่ียงในการตัดสินใจดําเนินงาน ชวยประสานงานระหวางหนวยงาน ทําใหตนทุน
การผลิตลดลง 

สรุปไดวา การพยากรณ คือ การคาดการณไวลวงหนาในอนาคต โดยมีขอมูลในอดีตเปนหลักมา
ชวยในการวิเคราะหในการพยากรณ ชวงเวลาการพยากรณยิ่งใกลเทาไรความแมนย่ําในการพยากรณยิ่ง
มากข้ึนเทานั้น 
 4.2 ชวงเวลาการพยากรณ แบงเปน 3 ประเภทดังนี้ 
 4.2.1การพยากรณในชวงเวลาระยะส้ันเปนการคาดคะเนเหตุการณขางหนาไวไมเกินระยะเวลา 
1 ป สามารถนําขอมูลมาใชเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติงานหรือดําเนินการได 
 4.2.2การพยากรณระยะปานกลางเปนคาดการลวงหนาในระยะเวลา 1-3 ป ขางหนาสามารถ
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นําขอมูลมาใชในการวางแผนการขยายโครงการ 
 4.2.3การพยากรณระยะยาวเปนการคาดการลวงหนามากกวา 3 ป ข้ึนไปใชกันมากในการ
วางแผนโครงการในอนาคต 
 4.3 เทคนิคการพยากรณ แบงออกเปน 2 วิธีใหญๆ  
 -การพยากรณแบบไมมีหลักการ (Informal Forecasting) เปนการพยากรณที่อาศัย
ประสบการณของผูพยากรณเพียงอยางเดียว ผูพยากรณตองมีความรูความเชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นๆจะเหมาะ
กับธุรกิจขนาดเล็ก ๆ 
 -การพยากรณมีหลักการ (Formal Forecasting Technique) วิธีการพยากรณแบนี้ตองอาศัย
ขอมูลสนับสนุนและใชความรูทางสถิติเขามาชวยในการวิเคราะหขอมูลเทคนิคการพยากรณมีหลักการมี
ดวยกัน 2 ลักษณะดังนี้ 

1.การพยากรณเชิงคุณภาพ (Qualitation Forecasting) การพยากรณแบบนี้ไมเนนการ
พยากรณทางสถิติมากนัก แตเนนการสอบถามความคิดเห็น ความรูสึก ความคิดเห็นจากผูบริหารจากฝาย
ขายฝายซ้ือแลวนําขอมูลเหลานั้นมาสรุปซ่ึงมีเทคนิคการพยากรณดังนี้ 
 1.1วิธีเดลฟาย(DelphiTechnique)อาศัยผูเช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณ จะทําตอเนื่องอยางนอย 2-3 คร้ัง เพื่อใหการพยากรณใกลเคียงกับความจริง 

1.2วิธีการวิจัยตลาด (Market Research) เปนการสํารวจขอมูลโดยตรงจากผูใชแลวดู
แนวโนมหรือสภาพการใชสินคาตางๆเปนอยางไร ทําไดโดยแจกแบบสอบถามแลวนําขอมูลมาหาความถ่ี
แลวสรุปออกมาเปนการพยากรณ 

1.3วิธีการอภิปราย (Panel Research) โดยนําผูเชี่ยวชาญมาซัก 4-5 คน อภิปราย
รวมกัน แลวหา  ขอสรุป 

1.4วิธีสอบถามจากผูบริหาร (Jury of Executive Opinion) เปนการวิเคราะหความ
คิดเห็นจากฝายบริหาร จากฝายวิศวกรรม ฝายการตลาด ฝายการผลิต และฝายการเงิน การวิเคราะห
ความเห็นอาจใชวิธีทางสถิติเขาชวย 

1.5วิธีสอบถามจากฝายขาย (Sale force Composite) เปนวิธีที่นิยมกันมากวิธีหนึ่ง
เพราะผูขายคือผูที่ใกลชิดกับลูกคามากที่สุด พนักงานขายจะทราบถึงความตองการของของตลาดในเขต
รับผิดชอบ 

2 การพยากรณเชิงปริมาณ (Quanitative Forecasting) เปนการพยากรณที่ใชเทคนิคทาง
ตัวเลข และใชขอมูลในอดีตมาพยากรณความตองการ สําหรับขอมูลที่ไดมาชวยในการพยากรณเชิง
ปริมาณ มีอยูดวยกัน 2 วิธีคือ 

1. การพยากรณแบบอนุกรมเวลา (Time Series Forecasting) 

2. การพยากรณเชิงสหสัมพันธและการวิเคราะหเชิงถดถอย (Correlation Forecasting & 
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3
450550510 

Regression Analysis) 
2.1 การพยากรณแบบอนุกรมเวลา เปนการศึกษาขอมูลต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน

การเปล่ียนแปลงของขอมูลนั้นยอมทําใหปจจัยตางๆเปลี่ยนแปลงตามไปดวยซ่ึงมี 4 ลักษณะคือ 

  2.1.1รูปแบบการพยากรณแบบระดับ เปนการเปล่ียนแปลงขอมูลไมมากนัก 
แตจะมีขอมูลสูงบางหรือตํ่าบาง 

วิธีการพยากรณ เปนการนําเอาคาที่เกิดข้ึนจริงในอดีตของเร่ืองนั้น ๆ มาทําการเฉล่ียแลวกําหนดข้ึน 
เปนคาพยากรณ สําหรับชวงเวลาถัดไป การพยากรณแบบนี้จะเหมาะกับการพยากรณระยะส้ัน ที่ตัวแปรที่
กอใหการเปล่ียนแปลงไมมากนัก ดังตัวอยางตอไปนี้ 

จากการสังเกตความตองการสินคาชนิดหนึ่ง ไดเปนการจดบันทึกขอมูลรายเดือนดังนี้ 
เดือน มกราคม กุมภาพัน

ธ 
มีนาคม เมษายน พฤษภาค

ม 
มิถุนายน กรกฎาค

ม 
คาบเวลา
ที่ 

1 2 3 4 5 6 7 

ห น ว ย
สินคา 

450 420 400 510 550 450 
 

จงคํานวณหาคาความตองการของสินคา เดือนกรกฎาคม 
วิธีคํานวณ 

คาเฉลี่ยของหนวย (คาบที่ 1 ถึง 3 )  = 3
400420450 

 
= 423 ชิ้น 

คาพยากรณสําหรับคาบเวลาที่ 4 (เดือนเมษายน) = 423 ชิ้น 
 

คาเฉลี่ยตอไป ดังนี้ คือ (คาบที่ 2 ถึง 4) = 3
510400420 

    
= 442 ชิ้น 

คาพยากรณสําหรับคาบเวลาที่ 5 (เดือนพฤษภาคม)   =     442 ชิ้น 
คาเฉลี่ยตอไป ดังนี้ คือ (คาบที่ 4 ถึง 6)             =  

 
      

            = 533 ชิ้น 
เพราะฉะนั้น คาพยากรณสําหรับคาบเวลาที่ 7 (เดือนกรกฎาคม)  = 533 ชิ้น 
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 ในทางกลับกันหากใชขอมูลในการพยากรณมากข้ึน คือ จาก 3 เทอม เปน 5 เทอม จะทําใหคา
พยากรณเรียบมากข้ึน 

2.1.2รูปแบบแนวโนมการพยากรณ มีลักษณะเปนแนวโนม 
ข้ึนหรือลงแลวแตการเปล่ียนแปลงของขอมูล อาจจะอยูในรูปของเสนโคงเสนตรงหรือรูปแบบตางแตใน
ภาพรวมจะอยูในแนวชัน) 

สมการที่ใชในการพยากรณแนวโนมดังนี้ 
Y = a + bt 

 a = เปนคาคงที่ของสมการเสนตรง 
 b = เปนคาความชันที่แสดงถึงแนวโนมของสมการเสนตรงนั้น 
 t = เวลาในเดือน (ป, สัปดาหที่ 1, 2, 3, ........) 

n
tby

a  


 
 y = แนวโนมของส่ิงตองการทราบ 

  
  





ttn
yttyn

b
 

 n = คือ จํานวนขอมูล (อาจเปนวัน, เดือน, หรือป) 
  

ตัวอยาง สมมุติวาความตองการเคร่ืองซักผาใน 10 เดือน ของตัวแทนในอําเภอหนึ่ง ดังนี้ ให
พยากรณแนวโนมของเดือนที่ 11 วามีแนวโนมเปนเทาไร 
 

เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค ว า ม
ตองการ 

22 42 32 15 64 32 57 39 66 49 
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วิธีทํา 

เดือน 
ความตองการ 
y ty t2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

  55t  
10 

22 
42 
32 
15 
64 
32 
57 
39 
66 

  41842 y  
49 

22 
84 
96 
60 
320 
192 
399 
312 
594 

  2569ty  
490 

1 
4 
9 
16 
25 
36 
49 
64 
81 

  3852t  
100 

            n = 10 

30255555)( 2  t  
   

27.3
825

2700
3025)385(10

)418)(55()2569(10






 

 

  
  





ttn
yttyn

b
 

 

815.23
10

15.238
10

)55)(27.3(418





 

n
tby

a  


 
  

         เมื่อ  Y = a + bt    จากสมการ    Y = 23.815 + 3.27t 
 ถาตองการพยากรณความตองการเคร่ืองซักผาในเดือนที่ 11 หรือ t = 11 จะไดวา 
          Y = 23.815 + 3.27(11) = 59.785 
 ดังนั้น ความตองการเคร่ืองซักผาในเดือนที่ 11 จะเปน 59.785 เคร่ือง หรือ 60 เคร่ือง 
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  2.1.3.รูปแบบการพยากรณตามฤดูกาล มีลักษณะการเปล่ียนแปลงขอมูล
คลายๆกันเปนไปตามฤดูกาล เชน เส้ือกันหนาวจะขายดีในฤดูหนาว เปนตน 

2.1.4รูปแบบการพยากรณแบบวัฏจักร มีลักษณะคลายๆกับรูปแบ 
ตามฤดูกาล แตรูปแบบวัฏ จักรจะกวางไกล หรือยาวนานกวาจึงจะเกิดรูปแบบวัฏจักรข้ึน เชน การ
เปล่ียนแปลงในวงการแฟชั่น เปนตน 

2.2.2 วิธีการพยากรณเชิงเรียบ เหมาะสําหรับการพยากรณในชวงระยะเวลาส้ันๆ แบงไดเปน 2 
วิธีคือ 

1. วิธีการพยากรณคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) 
2. วิธีการพยากรณเอกโปเนลเชียล (Exponential Smoothing) 

1.1.วิธีการพยากรณคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือทําการวัดคาของขอมูลไวชุดหนึ่งแลวหาคาเฉลี่ยของ
ขอมูลชุดนั้นมาพยากรณในชวงเวลาถัดไปสามารถหาขอสรุปเกี่ยวกับลักษณะโดยท่ัวไปของการพยากรณ
วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ไดดังนี้ 

 1.1.1.คาพยากรณของชวงเวลาเร่ิมตนใดๆจะยังหาคาพยากรณมิได ถาเก็บขอมูลของ
ชวงเวลาตางๆกอนหนานั้นตามจํานวนที่กําหนดยังไมเสร็จสมบูรณ 
 1.1.2.จํานวนของขอมูลกอนหนาการเร่ิมพยากรณจะมีผลตอการทําใหคาพยากรณ
คลาดเคล่ือนไปจากคาจริงมากนอยตางกัน กลาวคือจํานวนคร้ังของการใชขอมูลลวงหนาจะมีผล
ตอความเรียบของคาพยากรณยิ่งมากครั้งเทาไหรความแตกตางของการพยากรณยิ่งนอยลง 
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ตัวอยาง 

เดือนป 2525 ชวงเวลา 
ปริมารความ 
ตองการ 
(จากการจดบันทึก) 

คาพยากรณ 
(3-month 
moving 
average) 

คาพยากรณ 
(5-month 
moving 
average) 

มกราคม 
กุมภาพันธ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

200 
135 
195 
197 
310 
175 
155 
130 
220 
277 
235 
- 

- 
- 
- 
177 
176 
234 
227 
213 
153 
168 
209 
244 

- 
- 
- 
- 
- 
207 
202 
206 
193 
198 
191 
203 

 
สมมุติวาผูจัดการไดทําการจดบันทึกในป 2525 ต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน และนํา

ขอมูลไปพยากรณปริมาณความตองการของเดือนธันวาคม ถาใชการเคลื่อนที่ 3 เดือน จะไดวา ตัวอยาง 
คาเฉลี่ย 3 เดือนกอนหนา (มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม) คือ (200+135+195)/3=177 
คาของพยากรณเดือนตอไป พฤษภาคม ไดจากคาเฉล่ียจากปริมาณสั่งจริงใน 3 เดือน (กุมภาพันธ มีนาคม 
เมษายน) คือ (135+195+197)/3=176 

ทําการคํานวณคาพยากรณเดือนตอ ๆ ไปในลักษณะเดียวกันนี้ จนไดคาพยากรณเดือนสุดทาย คือ
ธันวาคม เปน 244 หนวย คาพยากรณขอมูลลวงหนา 5 เดือน ก็สามารถคํานวณไดในทํานองเดียวกัน ดัง
แสดงในตาราง 
 ความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณโดยวิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งกลาววาจะลดนอยลง ถาใชจํานวน
ขอมูลลวงหนามากข้ึนนั้น อาจแสดงใหเห็นไดวิธีหนึ่ง โดยใชสมการคณิตศาสตรดังนี้ 
 กําหนดให St = คาพยากรณที่ชวงเวลา t 
   Xt = คาจริงที่บันทึกเปนขอมูลที่ชวงเวลา t 
   N = จํานวนของขอมูลที่หาคาเฉลี่ย 
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 คาพยากรณโดยวิธีคาเฉลี่ยเคล่ือนที่ ที่เวลาใด ๆ อาจเขียนแทนไดดวย 

N
XXXX

S Ntttt
t

121
1

......... 





 
   

176
3

135195197
3

234
5 







XXX
S

 
  

2.วิธีการพยากรณเอกซโปเนลเชียล เปนการพัฒนาข้ึนมาเพื่อแกขอจํากัดของ 
วิธีการพยากรณแบบคาเฉลี่ยเคล่ือนที่กลาวคือ ดวยหลักการสมมุติของวิธีเอกซโปเนลเชียล เราไม
จําเปนตองรอเก็บขอมูลเปนจํานวนมาก ใชเฉพาะของขอมูลและคาของพยากรณคร้ังลาสุดสามารถ
คํานวณคาพยากรณในชวงเวลาถัดไปไดเลย 
 ขอจํากัดของการใชการพยากรณแบบเอกซโปเนลเชียล ก็ยังมีคลายๆกับขอจํากัดในการใชวิธี
พยากรณแบบคาเฉล่ียเคลื่อนที่กลาวคือ มีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงมากและเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่จะ
แทนขอมูลนั้นไดดวยรูปแบบอ่ืนๆที่มิใชเสนตรงคงที่ในแนวนอนคาพยากรณทั้งสองนี้ก็จะคลาดเคล่ือนไป
จากคาจริงมาก ขอเสียอีกประการหนึ่งก็คือการกําหนด n และคาอัลฟา ที่เหมาะสม 
 สมการที่ใชในการพยากรณเอกซโปเนลเชียล คือ 

)(1 tttt SXSS    
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ตัวอยาง  

เดือนป ชวงเวลา 
ปริมารความ 
ตองการ 
ขอมูลบันทึก 

คาพยากรณโดยวิธีเอกซโปเนลเชียล 

α = 0.1 α = 0.5 α = 0.9 

มกราคม 
กุมภาพันธ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

200 
135 
195 
197 
310 
175 
155 
130 
220 
277 
235 
- 

- 
200.0 
193.5 
193.7 
194.0 
205.6 
202.6 
197.8 
191.0 
193.9 
202.3 
205.6 

- 
200.0 
167.5 
181.3 
189.4 
249.7 
212.3 
183.7 
156.8 
188.4 
233.0 
234.0 

- 
200.0 
141.5 
189.7 
196.7 
298.7 
187.4 
158.2 
132.8 
211.3 
270.9 
238.6 

 
วิธีทํา 
คาพยากรณที่ใชเดือนกุมภาพันธ= คาจริงขอมูลเดือนมกราคม 
คาพยากรณที่ใชเดือนมีนาคม     = คาพยากรณเดือนกุมภาพันธ+α(ความคลาดเคล่ือนเดือนกุมภาพันธ) 
             = 200 + 0.1 (135 – 200) = 193.5 
คาพยากรณที่ใชเดือนเมษายน    = คาพยากรณเดือนมีนาคม+ α(ความคลาดเคล่ือนเดือนกุมภาพันธ) 
             = 193.5 + 0.1 (195 – 193.5) = 193.7 

การคํานวณในเดือนตอๆไป เมื่อเปล่ียนคา α เปน 0.5 และ 0.9 คิดคํานวณไดในทํานอง 
เดียวกัน  
 2.2.3 การพยากรณโดยการวิเคราะหถดถอย 
ขอดี 1. สามารถนําไปใชกับขอมลรูปแบบตาง ๆ ได โดยไมจําเปนวาเปนแนวนอนหรือเสนตรง มี
ลักษณะเพิ่มข้ึนหรือลดลง เหมือนกับขอจํากัดวิธีการพยากรณแบบเทคนิคเชิงเรียบ 
 2. มีการใชหลักสถิติมาในการพยากรณทําใหคาที่ไดถูกตองใกลเคียง 
ขอเสีย 1. เทคนิคการพยากรณนี้มีความงายในการคํานวณ เมื่อขอมูลมีความสัมพันธของตัวแปรเปน

เสนตรง หรือแปลงใหเปนเสนตรงเทานั้น 
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 2. ตองใชขอมูลจํานวนมากพอควรจึงใหผลของคาวัดทางสถิติที่ถูกตองไดใชประมาณ 20-50คา 
3.เทคนิคการพยากรณนี้ใหความสําคัญกับขอมูลทุก ๆ จุด เทากันหมด ไมมีการลดความสําคัญ
ของขอมูลตามลําดับ เหมือนอยางหลักการของวิธีเอกซโปเนลเชียล 

 การวิเคราะหถดถอยเชิงเสน ถาความสัมพันธระหวางตัวแปรมีลักษณะเปนเสนตรงอาจเขียน
แทนไดดวยสมการ ดังนี้ 
  Y = a + bX 
 เมื่อ Y และ X คือคาตัวแปร 2 ตัว โดยที่ X เปนตัวแปรอิสระ 
  a เปนคาที่มีคาเทากับระยะตัดแกน Y 
  b เปนคาที่เรียกวาสัมประสิทธิ์ถดถอยหรือมีคาเทากับความชันของเสนตรง 
 คาความคลาดเคล่ือน 

YYe icii   
 

 bXY ii a  
 

  bXaYe iii  22
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เมื่อนําคาความคลาดเคล่ือนกําลังสองของทุก ๆ ขอมูลรวมกันจะไดสมการของผลรากกําลังสอง 

ดังนี้ 
                                      สมการคา a และ b มีดังนี ้
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        การคํานวณพิสัยของคาพยากรณที่ระดับความเช่ือมั่นตาง ๆ กันในข้ันแรกตองคํานวณคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ตัวอยาง ขอมูลของราคาตนทุนการผลิตสินคาชิดหนึ่งดวยจํานวนการผลิตตาง ๆ กัน 
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17.733.55.12)25.4(254.15.12  XbYa  
 
 
ดังนั้นขอมูลทั้ง 4 จุดนี้ไดดีที่สุดคือ  Y = 7.17 + 1.254X 

 
การคํานวณคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ดังนั้นถาจํานวนหนวยที่ผลิตในคร้ังตอไปมีคาเทากับ 4 หรือ X = 4 แทนคาลงในสมการได Y = 7.17 + 
1.254(4) = 12.19 ดวยความมั่นใจ 95% วาถาทําการผลิต 4 หนวย ตนทุนการผลิตจะมีคาอยูระหวาง 
12.19 ± 2 (2.98) หรือระหวาง 6.23 และ 18.15 หนวย 

จากขอมูลในตารางสามารถหาคาสัมประสิทธิ์ r  ของสมการเสนตรงแทนขอมูล 4 ชุดได คือ 
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 เนื่องจาก r มีคาเขาใกล +1 อาจจะสรุปไดวาตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธกัน เนื่องจากขอมูลมี 
4 ชุด คา r ที่สรุปวามีความสัมพันธกันยังไมเดนชัด 

4.4 การควบคุมคาพยากรณ ก็คือการกําหนดขอบเขตที่จะยอมใหมีการเบี่ยงเบนออกไปโดยการ
นําคาที่เกิดข้ึนจริงมาเปรียบเทียบกับคาพยากรณ ถาความแตกตางมีไมมากหรือยังอยูในขอบเขตที่กําหนด
ไวก็แสดงวาไมมีสาเหตุสําคัญที่จะมีผลตอการเปล่ียนรูปแบบที่ใชอยูในการพยากรณ แตถาหากวาอยูนอก
ขอบเขตที่กําหนดก็แสดงวาตองมีสาเหตุสําคัญบางอยางที่ทําใหเกิดข้ึน 

โดยทั่วไปส่ิงที่เราใหความสนใจและคิดวาเปนตนเหตุแหงความผิดพลาดของคาพยากรณเรียง
ตามลําดับความสําคัญมีดังนี้ 

1. การเลือกใชวิธีการพยากรณผิดวิธี 
2. ฝายบริหาร คือ ผูจัดการการผลิตทําการปรับคาตัวเลขพยากรณผิดไปจากคาที่ควรจะเปน 
3.  การกําหนดราคาขายไมถูกตอง 
4. สภาวะเศรษฐกิจแปรผันไปจากที่คาดคะเนไวในการพยากรณ 
5. ปฏิกิริยาของคูแขงขันในตลาดการขาย 
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5. การควบคุมสินคาคงเหลือ 
5.1 ความหมายของสินคาคงเหลือ 
สินคาลงเหลือ หมายถึง สินคาและวัสดุตางๆ ที่ธุรกิจจะตองมีไวเพื่อการดําเนินงานตามปกติ 

สินคาคงเหลือถือเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยของธุรกิจ  ในอดีตสินคาคงเหลือหมายถึงเฉพาะสินคาที่มีไว
เพื่อการผลิตหรือขายเทานั้น  ปจจุบันสินคาคงเหลือมีความหมายกวางขวางมาก กลาวคือ แผนกขายถือวา
สินคาคงเหลือเปนทรัพยากรที่มีไวไมจํากัด ถาสินคามีไมพอกับความตองการยอมถือเปนความผิดพลาด
ของแผนกผลิต แผนการเงินถือวาสินคาคงเหลือเปนส่ิงที่ตองใชจายเงินทุน แผนกผลิตถือวาการมีสินคา
คงเหลือยอมเสียคาใชจายในการควบคุมสินคา 

สินคาคงเหลือมีไวเพื่อใหธุรกิจดําเนินการตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพหรือเพื่อการกําหนดขนาด
ของการผลิตที่ประหยัด หรือการใหบริการแกลูกคาตามที่ลูกคาตองการ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีสินคาให
เพียงพอกับความตองการดังกลาว ปญหาการควบคุมสินคาคงเหลือไดมีการศึกษาคนควาปรับปรุงมานาน
แลว ปจจุบันก็ยังมีการศึกษาอยูเสมอ 
 ธุรกิจบางประเภทมีสินคาคงเหลือเพียงเล็กนอย  คาใชจายในการควบคุมสินคาก็จะตํ่าแตบาง
ธุรกิจอาจมีสินคาคงเหลือจํานวนมากซึ่งตองเสียคาใชจายในการควบคุมสินคาสูง 
 ปจจุบันธุรกิจการผลิตสินคาหรือบริการไดเจริญกาวหนาอยางมาก สินคาคงเหลือมีความหมาย
กวาวขวางข้ึนโดยสินคาคงเหลืออาจหมายถึง  ตัวบุคคล เงินทุน เคร่ืองจักร เชนเดียวกับวัตถุดิบหรือสินคา
สําเร็จรูป สวนในกิจการธุรกิจการเกษตร อาจหมายถึงพืชผลที่ยังไมไดเก็บเกี่ยว โดยท่ัวไปแลวสินคา
คงเหลือแบงได 2 ลักษณะคือ 

1. แบงตามหนาที่(function) 
2. แบงตามสภาพการผลิต(processing) 

 
1.สินคาคงเหลือแบงตามหนาที่ สินคาคงเหลือแบงตามหนาที่อาจแบงออกได 4  

ประเภทคือสินคามีไวเพื่อปองกันการขาดแคลนเมื่อความตองการเปล่ียนแปลง(fluctuation inventories) 
ตองมีสินคาไวเพราะความตองการในสินคาและการผลิตสินคาไมสามารถพยากรณไดถูกตอง เชน ความ
ตองการสินคาโดยเฉลี่ย 50 หนวยตอสัปดาห แตบางสัปดาหอาจจะมีความตองการสินคาถึง200-300 
หนวยก็ได  หรือปกติการสั่งซ้ือวัตถุดิบหรือสินคาตองใชเวลารอคอย (lead time) 2 สัปดาห แตการสั่งซ้ือ
บางคร้ังอาจจะตองรอคอยนานถึง 1 เดือน เนื่องจากการจัดสงลาชาสินคาคงเหลือที่มีไวเพื่อการนี้เปน
สินคาสํารอง (reserve stock หรือ safety stock) 
   1.1 สินคามีเผ่ือไวเพื่อการขายในคราวตอไป (anticipation inventories) หมายถึง 
สินคาที่เตรียมไวลวงหนาเพื่อการขายในฤดูตอไปหรือการสงเสริมการขาย หรือเตรียมไวขายในระยะท่ีตอง
ปดโรงงานหรือหยุดการผลิตชั่วคราว 
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   1.2 สินคาที่ไดมาเปนลอต (lot – size inventories) หมายถึงสินคาที่ผลิตหรือส่ังซ้ือคร้ัง
ละมากๆ โดยปกติสินคาที่ส่ังเปนลอตจะมีจํานวนมากกวาจํานวนที่ตองการสําหรับการผลิตหรือการขาย 
การสั่ง ซื้อหรือผลิตสินคาจํานวนเทา ๆ กับอัตราการขายยอมเปนไปไมได ตองส่ังซ้ือหรือผลิตในจํานวนที่
มากกวาการขาย 
   1.3 สินคาระหวางทาง(transportation inventories) หมายถึงสินคาที่อยูระหวางการ
ขนสงจากที่แหงหนึ่งไปยังที่อีกแหงหนึ่งการขนสงสินคาอาจใชเวลาเปนสัปดาหหรือเปนเดือนก็ได สินคา
ระหวางทางไมอาจขายได ดังนี้จึงตองมีสินคาอีกจํานวนหนึ่งไวขายในระหวางที่รอสินคามา 

        2. สินคาคงเหลือแบงตามสภาพการผลิต 
สินคาคงเหลือแบงตามสภาพการผลิตแบงได 5 ประเภทใหญ ๆ คือ 

         วัตถุดิบ (raw materials) หมายถึงส่ิงของหรือรายการตางๆ ที่ตองซ้ือมาเพื่อทําการผลิตเปน
สินคาสําเร็จรูปหรือช้ินสวน  ไดแก  แร เหล็กแผน ไม ผา พลาสติก น้ํายาเคมี เปนตน 
         ชิ้นสวน (component) หมายถึงช้ินสวนตางๆที่ซื้อมาหรือผลิตข้ึนมาจากวัตถุดิบและเก็บไว
เพื่อประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อขาย หรือเพื่อซอมแซมของ เกา เชน อะไหล เคร่ือง จั ก ร  ห รื อ
ชิ้นสวนของ วิทยุ ยานพาหนะ 
         วัสดุสิ้นเปลือง(supplies) หมายถึง วัสดุตางๆที่ใชหมดไปในการผลิตสินคาหรือบริการที่
ไมไดเปนสวนสําคัญของสินคาสําเร็จรูปหรือบริการ เชน น้ํามันหลอล่ืน กระดาษ ทราย ลวดเช่ือม ปากกา 
แบบฟอรม หรือคล๊ิปหนีบกระดาษ เปนตน 
         งานระหวางทํา (work – in - process)หมายถึงวัตถุดิบและช้ินสวนตางๆ ที่อยูใน
กระบวนการผลิตซึ่งกําลังทําการผลิตหรือรอคอยการผลิตข้ันตอไปเพื่อใหเปนสินคาสําเร็จรูป 
    
        สินคาสําเร็จรูป(finished goods)หมายถึงสินคาตางๆที่ทําเสร็จแลวพรอมที่จะนําสง
 ออกไปขายได เชน เส้ือผาสําเร็จรูป รองเทา ปากกา รถยนต เปนตน 
 
ตัวอยางสินคาคงเหลือที่แยกตามประเภทของธุรกิจ 

ประเภทของธุรกิจ   สินคาคงเหลือ 
ผูผลิต    วัตถุดิบ ชิ้นสวน วัสดุส้ินเปลือง งานระหวางทํา 
ผูคาสงหรือปลีก   สินคาทั้งหมดที่มีเพื่อขาย 
กิจการสถานพยาบาล  ยา เคมีภัณฑ อุปกรณทางการแพทย อาหาร เตียง 
รานซอม     ชิ้นสวนตาง ๆ และใบส่ังซอม 
สํานักงาน    แบบฟอรม เคร่ืองเขียน กระดาษคารบอน 

โดยท่ัวไปแลวสินคาคงเหลือนิยมแบงตามลักษณะของสภาพการผลิต สินคาคงเหลือจะมีจํานวน
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มากนอยเทาใดยอมข้ึนอยูกับประเภทของสินคา นโยบายของธุรกิจและประเภทของธุรกิจ 
5.2 วัตถุประสงคการควบคุมสินคาคงเหลือ  

 การควบคุมสินคาคงเหลือก็เพื่อจะทราบวา ควรจะส่ังซ้ือหรือส่ังผลิตสินคาจํานวนเทาใดจึงจะ
ประหยัด (how much) และ ควรจะส่ังซ้ือหรือส่ังผลิตสินคาเมื่อใด (when)  

การมีสินคาคงเหลือมีทั้งผลดีและผลเสีย กลาวคือถามีสินคาคงเหลือไวมากก็จะลดโอกาสสินคา
ขาดแคลน (stock-out) คือกําไรที่จะตองเสียไปเนื่องจากไมมีสินคาขายหรือตองเสียลูกคา หรือการ
ผลิตตองหยุดชะงักเพราะขาดแคลนวัตถุดิบซ่ึงตองเสียคาใชจายจํานวนมาก ขณะเดียวกันถามีสินคา
คงเหลือไวมาก ก็ตองเสียคาใชจายในการเก็บรักษาสินคาสูง  ในทางตรงกันขามถามีสินคาคงเหลือตํ่า 
ก็ยอมประหยัดคาใชจายในการเก็บรักษาได  แตอาจเกิดสินคาขาดแคลน ซึ่งทําใหธุรกิจอาจตอง
หยุดชะงักหรือขาดกําไรที่ควรจะไดรับหรืออาจจะตองสูญเสียลูกคาได ดังนั้นธุรกิจจึงจําเปนตองมี
สินคาคงเหลือไวเพียงพอเพื่อใหการผลิตดําเนินตอไปไดหรือตามความตองการของลูกคา 

สินคาคงเหลือจะมีอยู ณ ระดับหนึ่งซึ่งมีคาใชจายรวมทั้งหมดตํ่ากวาระดับอ่ืน ๆ เรียกวา ระดับ
สินคาคงเหลือที่ประหยัด ธุรกิจตาง ๆ ตองคํานวณหาระดับสินคาคงเหลือที่ประหยัดนี้ โดยการ
ตัดสินใจวาควรจะส่ังซื้อหรือส่ังผลิตสินคาจํานวนเทาใดและควรจะส่ังซื้อหรือส่ังผลิตเมื่อใด 

 
5.3 ประโยชนของสินคาคงเหลือ  
ประโยชนของสินคาคงเหลือมีดังตอไปนี้ 

1. ชวยใหการผลิตดําเนินการตอไปได  ถาไมมีสินคาคงเหลือไว การผลิตก็จะหยุดชะงัก ทําให
กิจการ1ตองเสียคาใชจายสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายประจํา ตัวอยางเชน สายงานประกอบช้ินสวนจะ
ดําเนินการตอไปไดถามีชิ้นสวนเหลืออยู แมวาหนวยงานผลิตอ่ืน ๆ อาจจะตองหยุดผลิต 

2.ชวยปองกันความผิดพลาดอันเกิดจากความตองการสินคาที่มีมากกวาที่พยากรณไวความ
ตองการที่เพิ่มจะไมไดรับการตอบสนอง ถากิจการไมมีสินคาคงเหลือ ซึ่งจะทําใหกิจการตองขาดรายไดที่
ควรจะได แตถากิจการมีสินคาคงเหลือไว ก็สามารถสนองความตองการที่เกินนั้นได ถากิจการทราบความ
ตองการสินคาไดแนชัดวา ตองการสินคาเทาใดก็จะมีการวางแผนไวลวงหนา และไมตองมีการเก็บสินคา
คงเหลือไวซึ่งกรณีนี้ยอมเปนไปไดยาก 

3. ชวยใหการผลิตสินคายืดหยุนได ถามีสินคาสําเร็จรูปไวมากก็ไมตองเรงการผลิตหรือจัดหา
สินคา การมีสินคาคงเหลือจะชวยในการวางแผนการผลิตไดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะประหยัดตนทุนการผลิต
และการดําเนินงาน ทั้งยังชวยใหมีการใชประโยชนจากเคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณการผลิต อาคาร
และกําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทําการผลิตสินคาคงเหลือเก็บไวในระหวางที่มีเวลาวาง เพื่อ
จําหนายในชวงเวลาที่มีความตองการสินคาสูงโดยไมตองเรงการผลิตสินคาหรือทาการผลิตนอกเวลา 

4. ชวยปองกันการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากการจัดสงลาชาหรือการสั่งซื้อลาชาการลาชา
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อาจมีสาเหตุหลายประการ เชน เวลาในการจัดสงเปลี่ยนแปลง ผูขายขาดแคลนสินคาไมสามารถจะจัดสง
สินคามาได หรือเกิดการสไตรคที่โรงงานผูขายหรือบริษัทผูขนสง หรือสินคาที่มีการชํารุดหรือไมถูกตองตาม
คําส่ัง ดวยเหตุนี้จึงตองมีสินคาคงเหลือไวใหเพียงพอวัตถุดิบหรือช้ินสวนใดที่สําคัญตองมี การเก็บไวให
มากพอ ซึ่งก็คือการกําหนดสินคาสํารอง (safety stock) นั่นเอง ถามีสินคาสํารองไมเพียงพอก็ตองเรงการ
จัดซื้อหรือผลิตใหเร็วข้ึน ซึ่งก็หมายถึงคาใชจายตองสูงข้ึนนั่นเอง 

5. เพื่อประโยชนในการสั่งซื้อหรือส่ังผลิตสินคาขนาดที่ประหยัด (economic lot-size) แมวาการ
ส่ังซื้อสินคาจํานวนตาง ๆ กัน บางคร้ังอาจจะเสียคาใชจายในการส่ังซ้ือหรือคาขนสงเทากัน แตการส่ังซื้อ
สินคาคร้ังละจํานวนมากราคาสินคาตอหนวยมักจะลดลง (discount price) ตัวอยางเชน ถาเราซ้ือวัตถุดิบ
มาเพื่อใชในการผลิตระยะเวลา 30 วัน จะประหยัดกวาการซ้ือวัตถุดิบมาเพื่อการผลิตหนึ่งวัน กลาวคือ ถา
ผลิตสินคาวันละหนวย ก็ตองมีการเตรียมเคร่ืองจักรทุก ๆ วัน คาใชจายในการเตรียมการผลิตตอคร้ังก็
เทากันไมวาจะผลิตคร้ังละมากนอยเทาใดก็ตามดังนั้นถาเราผลิตคร้ังละ 30 หนวยและเก็บสวนที่เหลือไวรอ
จําหนายตอไป คาใชจายในการจัดหาวัตถุดิบและการผลิตที่ประหยัดไดก็จะถูกชดเชยกับคาใชจายในการ
เก็บรักษาสินคาที่เพิ่มข้ึนเนื่องจากการส่ังซ้ือสินคาหรือวัตถุดิบคร้ังมาก ๆ แตขนาดของการสั่งซ้ือนี้จะมีอยู 
ณ ระดับหนึ่งซึ่งคาใชจายทั้งหมดจะต่ําสุด ซึ่งเราเรียกวา ขนาดของการส่ังซื้อหรือส่ังผลิตที่ประหยัด
(economic-lot-size) 

นอกจากนี้การมีสินคาคงเหลือไวยังชวยปองกันการขาดทุนที่อาจจะเกิดข้ึนเนื่องจากวัตถุดิบมีราคา
สูงข้ึนก็ได 

 
5.4 คาใชจายเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ 

วัตถุประสงคของการควบคุมสินคาคงเหลือก็เพื่อกําหนดระดับสินคาคงเหลือที่มีคาใชจายตํ่าที่สุด
และมีกําไรสูงสุด โดยการเปรียบเทียบคาใชจายและรายไดที่เกิดจากระดับตาง ๆ ของสินคาคงเหลือ 
คาใชจายและรายไดที่จะนํามาพิจารณาก็คือ คาใชจายและรายไดที่เกี่ยวกับการมีสินคาคงเหลือเทานั้น 
คาใชจายที่ไมเกี่ยวของกับการมีสินคาคงเหลือจะไมนํามาพิจารณา ตัวอยางเชน คาใชจายในการเก็บรักษา
สินคาคงเหลือ คาเชาคลังสินคา คาเบ้ียประกันภัย คาขนยาย เราจะนํามาพิจารณา เพราะคาใชจายในการ
เก็บรักษาสินคาคงเหลือ 100 หนวย ยอมมากกวาคาใชจายในการเก็บรักษาสินคา 10 หนวย แตถาเปนคา
โฆษณา คาประชาสัมพันธ ซึ่งเปนคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการมีสินคาคงเหลือเราจะไมนํามาพิจารณา 
เพราะไมวาจะมีสินคาคงเหลือ 10 หนวย หรือ 100 หนวย คาใชจายนี้ก็ไมแตกตางกัน 

 คาใชจายเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ โดยทั่วไป จะแบงออกไดดังนี้ 
1. คาใชจายในการส่ังซื้อหรือส่ังผลิตสินคา 

      2. คาใชจายในการเก็บรักษา 
      3. คาใชจายเนื่องจากสินคาขาดแคลน 
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1.คาใชจายในการสั่งซ้ือหรือสั่งผลิตสินคา 

คาใชจายในการส่ังซ้ือหรือส่ังผลิตสินคาหมายถึงคาใชจายในการใหไดมาซึ่งสินคา คาใชจายนี้จะ
เกิดข้ึนทุกคร้ังที่มีการสั่งซ้ือสินคาหรือส่ังผลิตและจะมีจํานวนคงที่ (fixed cost) เสมอไมวาจะส่ังซ้ือคร้ังละ
จํานวนมากหรือนอยก็ตาม คาใชจายประเภทนี้จะไมผันแปรไปตามจํานวนของสินคา แตจะผันแปรไปตาม
จํานวนคร้ังที่ส่ังซื้อหรือส่ังผลิต การสั่งซื้อหรือส่ังผลิตสินคาคร้ังละมากๆ จะประหยัดคาใชจายประเภทนี้
รวมทั้งคาขนสงและยังอาจไดรับสวนลด (discount)จากการซื้อจํานวนมากดวย 
 คาใชจายนี้แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ คาใชจายในการสั่งซ้ือ (ordering costs) และคาใชจายใน
การสั่งผลิต (procurement costs) 
 คาใชจายในการสั่งซ้ือหมายถึงคาใชจายที่เกิดข้ึนเพื่อใหไดมาซ่ึงสินคา ประกอบดวยคาใชจาย
ดัง 

1.1.1 คาใชจายเตรียมการและออกใบส่ังซื้อ คาใชจายนี้จะเกิดข้ึนทุกคร้ังที่ตองมี 
การสั่งซื้อ ซึ่งประกอบดวยการเตรียมใบส่ังซ้ือ คาใบส่ังซ้ือ รวมทั้งกระดาษคารบอน เจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับ
การสั่งซื้อ เชน ผูอนุมัติ พนักงานพิมพดีด เปนตน 

1.1.2 คาใชจายในการเก็บบันทึกหลักฐาน เมื่อมีการออกใบส่ังซื้อแลวก็ตองมี 
การจัดส่ังใบซื้อไปยังผูขายและสําเนาใบส่ังซื้อไปยังผูที่เกี่ยวของ เชน ฝายตรวจรับ หรือฝายบัญชี เจาหนี้ 
เปนตน 

1.1.3 คาใชจายในการขนสงสินคา  สินคาที่ส่ังซื้อก็ตองสงมายังแหลงผลิตที่ 
ตองการซึ่งจะตองเสียคาใชจายในการจัดสงสินคาทุกคร้ังที่ส่ังซื้อสินคา 

1.1.4 คาใชจายในการตรวจรับของ เมื่อไดรับสินคาที่ส่ังซื้อ ผูตรวจรับก็ตอง 
ตรวจสอบกับใบส่ังซื้อวาสินคาที่ไดรับมานั้นถูกตองตรงตามใบสั่งซื้อหรือไม บางคร้ังก็ตองมีการทดสอบ
คุณภาพซึ่งก็ตองเสียคาใชจายทั้งส้ิน 

1.1.5 คาใชจายในการตรวจสอบเอกสารตางๆ  ระบบการส่ังซื้อมักจะมีเอกสาร 
ตาง ๆ เกี่ยวของกันระหวางหนาที่งานฝายตาง ๆ เชน ฝายจัดซื้อ  ฝายตรวจรับ  ฝายคลังสินคา  ฝายการ
บัญชี และฝายการเงิน เปนตน ทุกฝายจะตองมีเอกสารที่ถูกตองตรงกัน เพื่อจะไดขอมูลที่ถูกตอง จึงตองมี
การตรวจสอบเอกสารตาง ๆ เปนคร้ังคราว 

1.1.6 คาใชจายในการชําระเงิน  เมื่อไดรับสินคาถูกตองตามใบสั่งซื้อแลวก็ตอง 
มีการชําระหนี้เมื่อถึงกําหนด โดยเจาหนาที่ผูเกี่ยวของจะตองตรวจสอบจํานวนหนี้และกําหนดชําระเงินเพื่อ
เขียนเช็คหรือเบิกจายเงินตอไป 

คาใชจายในการสั่งผลิต  ผูจัดการการผลิตนอกจากจะตองควบคุมการจัดซื้อสินคาใหเพียงพอ
และทันกับความตองการของการผลิตแลว ยังตองควบคุมสินคาระหวางผลิต(work-in-process) และสินคา
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สําเร็จรูป (finished products) ใหเพียงพอกับความตองการของลูกคาดวยคาใชจายในการผลิตสินคามี
หลายประเภทดวยกัน คือ 

1.2.1คาใชจายในการเตรียมการผลิต  คาใชจายประเภทนี้เกิดข้ึนทุกคร้ังที่จะ 
ผลิตตองมีการเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณรวมทั้งการกําหนดการผลิตหรือการเตรียมเอกสาร
ตางๆ ปกติแลวคาใชจายเหลานี้จะคงที่ ดังนั้นคาใชจายในการเตรียมการผลิตตอหนวยจะลดลงถาขนาด
ของการผลิตเพิ่มข้ึน  เม่ือขนาดของการผลิตใหญข้ึน  สินคาคงเหลือโดยเฉล่ียจะเพิ่มข้ึน ยอมทําให
คาใชจายในการเก็บรักษาสินคาสูงข้ึนดวย และถาขนาดของการผลิตใหญมากจําเปนตองใชเคร่ืองมือและ
อุปกรณพิเศษอยางอ่ืน คาใชจายในการเตรียมการผลิตก็จะสูงข้ึน 

1.2.2 คาใชจายในการผลิต   ในการผลิตสินคาทุกคร้ังจะมีคาใชจายเกิดข้ึนคือ 
คาวัตถุดิบ คาแรงงานและโสหุยการผลิตอ่ืน ๆ เชน แผนกตรวจสอบตองตรวจสอบวาปจจัยในการผลิตมี
เพียงพอหรือไม กําหนดการผลิต เตรียมแบบฟอรมตาง ๆ การส่ังงานและกําหนดความกาวหนาของการ
ผลิตและมีคาใชจายในอุตสาหกรรมการผลิตอีก คือ คาลวงเวลา คาใชจายวาจางคนงาน การฝกหัด และ
การปลดออก ตลอดจนคาวัตถุและคาแรงงานท่ีใชในการผลิตข้ันทดลอง 

1.2.3 คาใชจายลวงเวลา  คาใชจายลวงเวลาอาจมีความสัมพันธกับนโยบาย 
สินคาคงเหลือ ถาธุรกิจมีนโยบายสินคาคงเหลือในระดับตํ่า  เมื่อมีความตองการ (demand)  เพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็ว ก็จําเปนตองเรงการผลิตทันที  โดยทําการผลิตลวงเวลา ซึ่งจะตองจายคาจางในอัตราที่สูงกวาปกติ  
หรืออาจจะเพิ่มการผลิตเปน  2 กะ(shifts) ก็ได 

1.2.4 คาใชจายการวาจาง  การฝกหัดและการปลดออก  ถากิจการตัดสินใจไม 
ทํางานลวงเวลาหรือทํางานกะพิเศษในระหวางเวลาที่มีความตองการสินคาสูง กิจการอาจจะทําการวาจาง
คนทํางานเพิ่มเติมในระหวางเวลานั้นและปลดคนงานออกเม่ือไมตองการผลิตสินคาในระดับสูง อยางไรก็
ตาม ยังมีคาใชจายบางอยางที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับทางเลือกนี้คือ เม่ือมีการรับคนงานใหมจะตองมีการคัดเลือก
และสัมภาษณ เตรียมการรับสมัคร ตองมีการกําหนดมาตรฐานที่เหมาะสมและตองมีการฝกอบรมอีกดวย 
ทํานองเดียวกันการปลดคนงานออกตองเสียคาใชจาย คาเอกสารจายคาทดแทนในอัตราที่คอนขางสูง 
ทั้งหมดนี้จะเปนรายจายที่สูงมากที่กิจการจะตองคํานึงถึงยิ่งไปกวานั้นถาคนงานไมมีความมั่นคงในการ
ทํางานก็ยอมทําใหกิจการหาคนทํางานที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการไดยาก ถาการเลือกบุคคลไมมี
ประสิทธิภาพยอมทําใหกิจการหาคนทํางานที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการไดยาก และเปนเหตุใหคาแรงงาน
สําหรับระดับการผลิตที่กําหนดไวสูงข้ึน คาใชจายเหลานี้จะลดลงได ถากิจการทําการผลิตสินคาเพื่อเพิ่มส
ตอกในงวดที่มีความตองการในสินคาลดลง 

ถากิจการไมตองการจะมีคาใชจายในการวาจาง การฝกหัด และการปลดคนงานก็ตองมีคนงานให
มากในระหวางความตองการสินคาตํ่า  คาแรงงานประจําปโดยเฉลี่ยจะสูงข้ึนกวาที่ควรจะเปน ดังนั้นจึง
ควรจะมีคนงานเพียงพอกับความตองการที่แทจริง 
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1.2.5 คาวัตถุและแรงงานในข้ันทดลองการผลิต  โดยปกติแลวกอนการผลิต 
จะตองมีการทดลองเดินเคร่ืองจักร ซึ่งตองมีผลผลิตสวนหนึ่งเสียไปในการทดลองการผลิตจนกวาเคร่ืองจักร
จะเขาที่แลว ในการผลิตแบบไมตอเนื่อง อาจจะผลิตคร้ังละนอย ๆ เพื่อไมใหสินคาคงเหลือมาก ผลผลิตที่
เสียทั้งหมดจะสูงกวาการผลิตคร้ังละมาก ๆ แตจะมีสินคาคงเหลือจํานวนมาก ซึ่งคาใชจายในการเก็บรักษา
สูงกวาสินคาคงเหลือจํานวนนอย 

1.2.6 คาเส่ือมราคา  นโยบายการจางคนงานจํานวนที่ไมแนนอน  ยอมทําใหคา 
เส่ือมราคาเคร่ืองจักรเพิ่มมากข้ึน  ถากิจการมีนโยบายไมทํางานลวงเวลาหรือเพิ่มจํานวนกะ (shift) ก็ตองมี
คนงานใหครบเต็มกําลังการผลิต เชน กําลังการผลิตเต็มที่ตองใชเคร่ืองจักร 50 เคร่ือง กิจการก็ตองมีครบ 
50 เคร่ือง แตในชวงที่ความตองการสินคาลดลง ใชเคร่ืองจักรทํางานเพียง 30 เคร่ืองก็พอ อีก 20 เคร่ืองก็
วางเปลา  แตคาเส่ือมราคาก็จะไมลดลง เพราะวาคาเส่ือมราคาเคร่ืองจักรข้ึนอยูกับระยะเวลามากกวา
ชั่วโมงการทํางาน ดังนั้นจึงทําใหมูลคาเครื่องจักรลดลงดวย  

ธุรกิจตาง ๆ ซึ่งลงทุนในเคร่ืองจักรใหเหมาะสมเพื่อจะประหยัดคาใชจายนี้ อาจกําหนดความ
ตองการขายสินคา และหากําลังการผลิตที่เหมาะสม ทําการผลิตสินคาเก็บสตอกไวในชวงเวลาความ
ตองการลดลงเพื่อขายในชวงที่มีความตองการสูงการปฏิบัติเชนนี้ยอมทําใหมีการใชเคร่ืองจักรโดย
สม่ําเสมอ จะชวยลดคาใชจายเกี่ยวกับเคร่ืองจักรนี้ได ดังนั้นคาเส่ือมราคาของเคร่ืองจักรจึงทําใหมีการเก็บ
สํารองสินคาเพิ่มข้ึน 

2.คาใชจายในการเก็บรักษา 
คาใชจายในการเก็บรักษาเปนคาใชจายที่เกิดจากการมีสินคาคงเหลือ คาใชจายนี้ผันแปรไปตาม

ปริมาณของสินคาอันไดแก คาของทุน (capital costs)คาใชจายในการขนยายและเก็บรักษา(handling 
and storage cost) คาใชจายที่เกิดจากสินคาชํารุด (spoilage costs)คาประกันภัยและคาภาษี
(insurance and tax) ตลอดจนคาใชจายเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน(system costs) การลาสมัย
(obsolescence) คาดอกเบ้ีย (interest) และราคาสินคาที่เปล่ียนแปลง (price changes) 

  คาของทุน สินคาคงเหลือก็เชนเดียวกันกับทรัพยสินอ่ืน ๆ ที่ตองการมีการลงทุนเงินทุนที่
จัดไวเพื่อซ้ือสินคาคงเหลือก็ไมสามารถจะนําไปใชทางอื่นได ดังนั้นจึงเสียโอกาสที่จะใชเงินทุนนี้ทางดาน
อ่ืน (opportunity costs) ถาธุรกิจมีทางเลือกทางอ่ืนสําหรับการใชเงินทุนที่จะกอใหเกิดรายได 10%    คา
ของสินคาคงเหลือก็จะเทากับ 10%  

คาใชจายในการขนยาย   สินคาคงเหลือจะตองมีการขนยายจากสถานที่เก็บไป 
ยังแหลงที่ใช หรือจากที่ทํางานแหงหนึ่งไปอีกแหงหนึ่ง หรือไปยังโรงเก็บสินคา คาใชจายในการขนยายปกติ
มักจะคงที่ แตบางคร้ังก็ผันแปรไปตามจํานวนของสินคา บานคร้ังสินคาคงเหลือมีจํานวนมาก การขนยาย
ลําบากอาจจะคับแคบหรือการจัดเก็บไมดีตองเสียคาใชจายสูง 

คาใชจายในการเก็บรักษา จะประกอบไปดวยคาอํานวยความสะดวกในการ 
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จัดเก็บสินคาคงเหลือ เชน คาเชาสถานท่ี  คาไฟฟา คาน้ํา คาบํารุง คารักษาบริเวณหรือสถานที่ คาเบ้ีย
ประกัน 

คาใชจายประเภทนี้จะสูงข้ึนถามีสินคามากข้ึน  จึงตองตัดสินใจเกี่ยวกับระดับสินคาคงเหลือที่
เหมาะสม เพื่อประหยัดคาใชจายแตบางคร้ังการมีสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึนคาใชจายในการเก็บรักษาอาจจะ
ไมเพิ่มข้ึนก็ได ถามีพื้นที่วางพอ ทั้งนี้เพราะวาคาใชจายตาง ๆ ตองมีอยูแลว 

คาใชจายจากสินคาชํารุด สินคาหลายอยางอาจเกิดการชํารุดเสียหาย 
ตลอดเวลาในการเก็บรักษา ซึ่งยอมข้ึนอยูกับประเภทและชนิดของสินคา เชน สินคาประเภทอาหารอาจบูด 
เนา ประเภทโลหะอาจเกิดสนิม ประเภทกระดาษอาจจะตกสี ไมวากรณีใดก็ตามยอมทําใหทรัพยสินของ
ธุรกิจลดลงทั้งส้ิน เมื่อเกิดเหตุการณเชนนี้ก็อาจจะขายสินคาไมไดหรือขายไดในราคาตํ่า (ขาดทุน) 

คาใชจายจากการลาสมัย การลาสมัยเกิดข้ึนเมื่อความตองการในสินคาลดลง  
จะตองขายในราคาที่ตํ่า ผูผลิตยาจําหนายอาจจะพบวาสินคายาของตนเองลาสมัย เนื่องจากการพัฒนายา
ใหม ๆ ข้ึนมา ผูจําหนายรถยนตจะพบวาสินคา (รถยนต) ที่ตนสตอกไวในรุนนี้จะลาสมัยถาหากวามีสินคา 
(รถยนต) รุนใหมเกิดข้ึน ผูจําหนายปลีกเส้ือผาสตรีจะพบวาสินคาของตนจะลาสมัยเนื่องจากมีการ
ออกแบบใหม ๆ เกิดข้ึน  จากกรณีดังกลาวขางตน การลาสมัยที่เกิดข้ึนยอมกอใหเกิดผลขาดทุนแกบริษัทที่
สตอกสินคาตาง ๆ เหลานั้น สินคาลาสมัยเหลานี้รวมทั้งสินคาสําเร็จรูป วัตถุดิบ ชิ้นสวนตาง ๆ ที่บริษัทใช
ในการผลิต จะเห็นไดวาคาใชจายโดยเฉล่ียประจําปเนื่องจากการลาสมัยจะเปนสัดสวนโดยตรงกับขนาด
ของสินคาคงเหลือที่สตอกไว รายจายเนื่องจากการลาสมัยยอมทําใหมีการสตอกสินคานอยลง 

คาประกันภัยและคาภาษี  สินคาคงเหลือเปนการลงทุนอยางหนึ่งของธุรกิจ  
ผูบริหารงานก็ยอมตองหาทางปองกันความเสียหายโดยการมีประกันภัยไว คาเบ้ียประกันภัยจะมีจํานวน
มากนอยเทาใดข้ึนอยูกับมูลคาและจํานวนของสินคาคงเหลือ สวนคาภาษีก็เชนเดียวกัน คาภาษีข้ึนอยูกับ
มูลคาของสินคาคงเหลือ ถามีสินคาคงเหลือมากก็เสียภาษีมาก ตัวอยางเชน การส่ังซ้ือสินคาจาก
ตางประเทศ ตองเสียภาษีเมื่อนําเขาทันทีแมจะยังไมไดขายสินคาก็ตาม 

คาใชจายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน  เปนคาใชจายการจักการสินคาคงเหลือ ไดแก  
คาใชจายในการรวบรวมขาวสารตาง ๆ การแนะนําเกี่ยวกับสินคา การบันทึกและการตรวจนับสินคา
คาใชจายเหลานี้วัดไดยากเวนแตจะไดมีการเปรียบเทียบกันระหวางวิธีปฏิบัติงานจริง ๆ ของระบบตาง ๆ  

ราคาสินคาเปลี่ยนแปลง  กรณีที่เชื่อแนนอนวา ราคาสินคาจะเปล่ียนแปลง 
ยอมทําใหการสตอกสินคาเปล่ียนแปลงไปดวย กลาวคือ ถาธุรกิจมั่นใจวาราคามีแนวโนมจะสูงข้ึน ก็ตองส
ตอกสินคาเพิ่มข้ึนกวาปกติ เพราะคาดวาจะไดรับกําไรเมื่อราคาสูงข้ึน แตในทางตรงกันขามถาคาดวาราคา
สินคาจะลด  ธุรกิจก็จะสตอกสินคาไวนอยที่สุดหรือไมมีเลย เมื่อราคาลดลงจึงจะซื้อสินคามาสตอก
ตามปกติ 
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3.คาใชจายเนื่องจากสินคาขาดแคลน สินคาขาดแคลนแบงไดเปน 2 ประเภท คือ  ประเภทแรก 
เกิดจากสินคาที่ไมพอแกการผลิตหรือการขาย แตสามารถจัดหาโดยเรงดวนได  ซึ่งตองเสียคาใชจายในการ
จัดหาอยางเรงดวนสูง จึงทําใหขายสินคาไดตามกําหนดหรือการผลิตดําเนินตอไปได  ประเภทที่สอง กรณี
สินคาสําเร็จรูป ถามีสินคาไมพอขาย ผูขายก็จะขาดรายไดที่ควรจะไดจากการขายสินคานั้นยิ่งกวานั้นตอง
เสียคาความนิยม และเสียลูกคาซ่ึงอาจจะไปซ้ือสินคาจากคูแขงขัน คาใชจายเหลานี้ยากแกการประเมินได  
บางธุรกิจอาจเสนอขายสินคาอ่ืนแทนในราคาที่ตํ่ากวาปกติหรืออาจจะซื้อสินคาจากคูแขงขันแลวมาขายให
ลูกคาในราคาที่ขาดทุน 

แตถามีวัตถุดิบหรือช้ินสวนไมเพียงพอแกการผลิต สายการผลิตก็จะหยุดชะงักทําใหตองจาย
เงินเดือนพนักงานอยูและเครื่องจักรเกิดการวางงาน แตคาใชจายเหลานี้สามารถประเมินไดงายกวา
คาใชจายในกรณีเสียลูกคา 

 
การหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม จะมีความสัมพันธระหวางคาใชจายทั้ง 2 ประเภทไดแก 

การจัดเก็บและการสั่งซื้อดูไดจาก 
 1.คาใชจายในการส่ังซื้อจะสูงถาซ้ือจํานวนนอยและจะลดลงเมื่อซ้ือจํานวนมาก 
 2.คาใชจายในการเก็บรักษาจะตํ่าถาซ้ือสินคาจํานวนนอยและจะสูงถาซ้ือสินคาจํานวนมาก 

 3.คาใชจายรวมจะเปนลักษณะโคงคลายกับกนกระทะ จุดที่เหมาะสมคือจุดกนกะทะ 
สินคาคงเหลือภายใตสถานการณที่แนนอน สมมุติเราทราบขอมูลตาง ๆ ไดแนนอน เชน ความ

ตองการในสินคาคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับสินคา ซึ่งในความเปนจริงสินคาเหลานี้จะไมมีความแนนอนแต
ในการควบคุมสินคาคงเหลือตองสมมุติวาสามารถทราบขอมูลตาง ๆ ที่แนนอนเพื่อเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจ 

ระบบสินคาคงเหลือสูงสุดและตํ่าสุด ตองกําหนดจํานวนที่แนนอนของสินคาคงเหลือไว 3 
ประการ 

 1.ปริมาณของสินคาที่ตองการมีไวอยางตํ่าสุด 
 2.จุดที่ตองส่ังซื้อเพิ่ม จํานวนของสินคาคงเหลือ ณ ระดับที่ตองการออกใบส่ังซื้อสินคา 

เพิ่มเติม 
 3.จํานวนหรือปริมาณของการสั่งซื้อเพิ่ม 
 ขอที่ควรพิจารณาก็คือจะตองส่ังซื้อสินคาเมื่อใด การพิจารณาส่ิงนี้ตองทราบปจจัย 2 ประการกอน
คือ 

  -เวลารอคอย หมายถึง เวลาที่ออกใบส่ังซ้ือจนถึงเวลาที่ไดรับสินคามา 
  -อัตราการใชหรือการขายจะตองทราบไดจากการกําหนดเวลาการผลิตหรือการ 

พยากรณการขาย 



 
 

412

สินคาคงเหลือโดยเฉลี่ย จะตองทราบจํานวนสินคาคงเหลือตํ่าสุดและปริมาณของการสั่งซ้ือเพิ่ม
ไมตองพิจารณาอัตราความตองการของสินคาและเวลารอคอยเพราะวาสินคาคงเหลือโดยเฉล่ียนั้นเปน
เพียงการกะประมาณเทานั้น 
 สินคาคงเหลือตํ่าสุด ใหใกลเคียงกับศูนยเพื่อลดปริมาณตนทุน การกําหนดสินคาคงเหลือไมได
มุงเพื่อการกําหนดขนาดการสั่งซ้ือที่ประหยัด แตมุงที่จะใหธุรกิจนั้นดําเนินตอไปไดเมื่อความตองการของ
สินคานั้นเพิ่มข้ึน  

จุดส่ังซื้อเพิ่ม = สินคาคงเหลือข้ันตํ่าสุด + ( เวลารอคอย × อัตราการใช ) 
สินคาคงเหลือสูงสุด = สินคาคงเหลือข้ันตํ่าสุด + ขนาดของการส่ังซื้อ 
สินคาคงเหลือโดยเฉล่ีย = ( สินคาคงเหลือสูงสุด + สินคาคงเหลือข้ันตํ่าสุด ) / 2 

 
ตัวอยาง สมมุติวาเวลารอคอย 1 เดือน อัตราการใชเดือนละ 100 หนวย ธุรกิจจะกําหนดสินคาคงเหลือ
ตํ่าสุด 100 หนวย ธุรกิจตองออกสินคาเพิ่มเติม ณ ระดับสินคาคงเหลือ 200 หนวย 
วิธีทํา จุดส่ังซื้อเพิ่ม         = สินคาคงเหลือข้ันตํ่าสุด + ( เวลารอคอย × อัตราการใช ) 
   = 100 + ( 1 เดือน × 100 หนวยตอเดือน ) 
                = 100 + 100 = 200 หนวย 
สินคาคงเหลือสูงสุด        = สินคาคงเหลือข้ันตํ่าสุด + ขนาดของการส่ังซื้อ 
           = 100 + 300 = 400 หนวย 
สินคาคงเหลือโดยเฉล่ีย = ( สินคาคงเหลือสูงสุด + สินคาคงเหลือข้ันตํ่าสุด ) / 2 
           = ( 400 + 100 )/2 = 250 หนวย 
ถาขนาดการส่ังซื้อเทากําหนดสินคาคงเหลือเปนศูนย = ( 300 + 0 )/2 = 150 
ขนาดของการสั่งซ้ือหรือสั่งผลิตที่ประหยัด 
คาใชจายรวม = ราคาซื้อสินคา + คาใชจายในการสั่งซื้อ(ส่ังผลิต)+ คาใชจายในการเก็บรักษา 
 ตัวอยาง สมมุติวาธุรกิจผลิตเคร่ืองจักรแหงหนึ่งคาดวาจะตองใชมอเตอร 5000 หนวย ธุรกิจ
ทํางานปละ 250 วัน ใหคํานวณหาขนาดการสั่งซ้ือที่ประหยัด โดยขอมูลการผลิตมีดังนี้ 
  R = ความตองการตอป                                   = 5000 หนวย 
  P = ราคามอเตอรตอหนวย                              = 20 บาท 
  S = คาใชจายในการส่ังซื้อตอคร้ัง                    = 0 บาท 
  C = คาใชจายในการเก็บรักษาตอหนวยตอป   = 2 บาท 
  X = ขนาดการสั่งซื้อ 

การคํานวณหาขนาดการส่ังซื้อที่ประหยัด ตองสมมุติส่ังซื้อสินคาหลายๆ ขนาด เชน ถาส่ังซ้ือคร้ัง
ละ 1000 หนวย จะมีคาใชจาย 3 ลักษณะใหญๆ คือ 
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3. คามอเตอรตองซื้อ 5000 หนวย ราคาหนวยละ 20 บาท คํานวณไดดังนี้ 
 ราคาซื้อ (R) = จํานวนความตองการตอป(R) × ราคาตอหนวย(p) 
                 = 5000×20 = 100000 บาท 

3. คาใชจายในการส่ังซื้อตอป  
 จํานวนการสั่งซื้อตอป = ความตองการตอป (R) / ขนาดการสั่งซื้อ (X) 
    = 5000/1000 = 5 คร้ังตอป 
  คาใชจายในการส่ังซื้อตอป = จํานวนการสั่งซื้อตอป  × คาใชจายส่ังซื้อตอคร้ัง 
            = 5×50 = 250 บาทตอป  

3. คาใชจายในการเก็บรักษาตอป 

C
RS

Q
2


 

Q = ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด 
   R = อัตราการใชสินคาหรือความตองการสินคาตอป 
   S = คาใชจายในการส่ังซื้อตอคร้ัง                   
  C = คาใชจายในการเก็บรักษาตอหนวยตอป 

หนวยQ 500
2

5050002





 
                                                                   

จํานวนครั้งที่ส่ังซื้อ = R/Q 
        = 5000/500 = 10 คร้ังตอป 
 สินคาคงเหลือภายใตความเสี่ยง ความตองการสินคาในระหวางงวดเวลามักจะกําหนดเปนคา
เดียว แตในการวางแผนการผลิตจะตองพยากรณความตองการของสินคาลวงหนาถาทุกส่ิงทุกอยาง
แนนอนก็จะรูลวงหนาไดวาในอนาคตจะตองผลิตเทาไหร แตในความเปนจริงในอนาคตจะตองมีความ
แนนอนซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงตอสินคาไดในระดับหนึ่ง เราตองซ้ือสินคาที่ทําใหไดกําไรสูงสุดโดย
เปรียบเทียบผลตางระหวางรายไดกับตนทุนอาจจะชวยลดความเส่ียงลงได 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 
งบประมาณและการเงิน 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู 
1.สามารถอธิบายความหมายของงบการเงินได 
2.สามารถบอกลักษณะการใชขอมูลของผูใชงบการเงิน 
3.สามารถระบุวัตถุประสงคของงบการเงินได 
4.สามารถเขาใจความหมายของรายการในงบการเงิน 
5.เขาใจความหมายและลักษณะของการวิเคราะหงบการเงิน 
6.สามารถบอกวัตถุประสงคของการวิเคราะหงบการเงินได 
7.สามารถอธิบายความหมายของงบประมาณได 
8.สามารถระบุวัตถุประสงคของงบประมาณได 
9.สามารถบอกถึงประเภทงบประมาณได 
10.สามารถเขาใจกระบวนการและข้ันตอนการจัดทํางบประมาณได 
 

งบการเงิน 
ความหมายของงบการเงิน 
 พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.2543  ไดใหคําจํากัดความของ“งบการเงิน”  วาหมายถึงรายงาน
ผลการดําเนินงาน  ฐานะการเงิน  หรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ  ไมวาจะรายงานโดยงบ
ดุล  งบกําไรขาดทุน  งบกําไรสะสม  งบกระแสเงินสด  งบแสดงการเปลี่ยนแปลง  สวนของผูถือหุน  งบ
ประกอบหรือหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคําอธิบายอ่ืนซึ่งระบุไววาเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน 
 ตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  35  เร่ืองการนําเสนองบการเงิน  กําหนดวา  งบการเงินที่สมบูรณ
ประกอบดวย 

1. งบดุล  (Balance sheet)  เปนงบที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ  ณ  วันใดวันหนึ่ง  
ดังนั้น  งบดุลจึงอาจเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา  งบแสดงฐานะทางการเงิน  (Financial Position Statement) 

2. งบกําไรขาดทุน  (Profit and Losses Statement)  เปนงบแสดงผลการดําเนินงานใน
รอบระยะเวลาบัญชี  งบกําไรขาดทุนอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา  งบรายได  (Income Statement) 

 
3. งบใดงบหนึ่งตอไปน้ี 

1.1 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ  (Changes in Equity 
Statement) 
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1.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (Comprehensive Income Statement) 
4. งบกระแสเงินสด  (Cash Flows Statement) เปนงบที่แสดงการไดมา  และใชไปของเงิน

สดและรายการเทียบเทาเงินสด 
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (Notes to Financial Statement) 

สําหรับรายการบัญชีตางๆ  ที่ตองมีในงบการเงินของกิจการ  กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดออก
ประกาศ  เร่ือง  กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน  พ.ศ.  2544  ออกตามความในมาตรา  11  วรรค
สาม  แหงพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  2543  ไดกําหนดรูปแบบและประเภทของงบการเงินของนิติ
บุคคล  5  ประเภท  ที่ตองจัดทําบัญชีและงบการเงินไว  ดังนี้ 

 

นิติบุคคล แบบ 

งบการเงินที่ตองจัดทํา 
งบดุล งบกํ า ไ ร

ขาดทุน 
งบใดงบ
หนึ่ง 

ง บ
ก ร ะ แ ส
เงินสด 

ห ม า ย
เหตุ 

หางหุนสวนจดทะเบียน 1 / /   / 
บริษัทจํากัด 2 / / /  / 
บริษัทมหาชนจํากัด 3 / / / / / 
นิติบุคคลตางประเทศ 4 / / /  / 
กิจการรวมคา 5 / / /  / 

 
หมายเหตุ แบบ  1 เปนงบการเงินปเดียว  นอกนั้น  เปนงบการเงินเปรียบเทียบ 
  แบบ  3 เปนงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  นอกน้ันเปนงบการเงินเฉพาะ
บริษัท 
  

เนื่องจากงบการเงินเปนขอมูลที่ผูใชงบการเงินแตละคน  มีความตองการในการใชขอมูลที่แตกตาง
กัน  ดังนั้น  การจัดทํางบการเงินจึงตองสามารถตอบสนองความตองการรวมของผูใชงบการเงินโดยสวน
ใหญได  ซึ่งการจัดทํางบการเงินจึงตองจัดทําข้ึนภายใตกฎเกณฑที่ยอมรับของคนโดยสวนใหญหรือตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  (Generally Accepted Accounting Principles: GAAP) 
 
ผูใชงบการเงินและความตองการขอมูล 
 ผูใชงบการเงิน  (Stakeholder)  ประกอบดวยผูลงทุน  ทั้งผูลงทุนในปจจุบันและผูที่อาจตัดสินใจ
ลงทุนในอนาคต  ลูกจาง ผูใหกู ผูขายสินคาและเจาหนึ้  ลูกคา  รัฐบาลและหนวยงานทางราชการ  และ
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สาธารณชน  ซึ่งผูใชงบการเงินเหลานี้ใชงบการเงินเพื่อตอบสนองความตองการขอมูลที่แตกตางกัน  
กลาวคือ 

 
 
 ผูลงทุน  (Investors)  หมายถึง ผูเปนเจาของเงินทุน รวมทั้งที่ปรึกษาซ่ึงตองการทราบถึงความ
เส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุน ผูลงทุนตองการขอมูลที่ชวยในการพิจารณาตัดสินใจซื้อ ขายหรือถือ
เงินลงทุนนั้นตอไป นอกจากขอมูลดังกลาว ผูลงทุนที่เปนผูถือหุนยังตองการขอมูลที่ชวยในการประเมิน
ความสามารถของกิจการในการจายเงินปนผลดวย 
 ลูกจาง  (Employees)  หมายถึง ลูกจาง รวมทั้งกลุมตัวแทน ซึ่งตองการขอมูลเกี่ยวกับความ
มั่นคงและความสามารถในการทํากําไรของนายจาง นอกจากนั้นยังตองการขอมูลที่ชวยใหสามารถ
ประเมินความสามารถของกิจการในการจายคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ และโอกาสในการจางงาน 
 ผูใหกู  (Lenders)  หมายถึง  ผูซึ่งตองการขอมูลที่ชวยในการพิจารณาวาเงินใหกูยืมและดอกเบ้ีย
ที่เกิดข้ึนจะไดรับชําระเมื่อครบกําหนดหรือไม 
 ผูขายสินคาและเจาหนี้การคา  (Suppliers and Trade Creditors) หมายถึง ผูซึ่งตองารขอมูลที่
จะชวยในการตัดสินใจวาหนี้สินจะไดรับชําระคืนเมื่อครบกําหนดหรือไม เจาหนึ้การคาอาจใหความสนใจ
ขอมูลของกิจการในระยะเวลาสั้นกวาผูใหกู นอกจากวาการดําเนินงานของเจาหนี้นั้น ข้ึนอยูกับการ
ดําเนินงานตอเนื่องของกิจการซึ่งเปนลูกคารายใหญ 
 ลูกคา  (Customers)  หมายถึง ผูซึ่งตองการขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ 
โดยเฉพาะกรณีที่มีความสัมพันธอันยาวนานหรือตองพึ่งพากิจการนั้น 

 
ผูใชงบการเงิน ผูใหกู รัฐบาลและ

หนวยงานราชการ 

ผูลงทุน 

ลูกคา 

ผูขายสินคาและ
เจาหน้ีอื่น 

ลูกจาง สาธารณชน 
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 สาธารณชน  (Public)  หมายถึง ประชาชนผูซึ่งตองการใชขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมความสําเร็จ
และการดําเนินงานของกิจการเนื่องจากกิจการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสาธารณชนในการจางงาน และ
การรับซ้ือสินคาจากผูผลิตในทองถิ่น 
 
วัตถุประสงคของงบการเงิน 
 การจัดทํางบการเงินมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงานและการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการอัเปนประโยชนตอผุใชงบการเงินทุกประเภทในการนําไปใชในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ (Making Economic Decisions) ถึงแมวางบการเงินที่จัดทําข้ึนจะมีวัตถุประสงค
เพื่อตอบสนองความตองการในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เนื่องจากขอมูลสวนใหญที่แสดงในงบ
การเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณในอดีต แตงบการเงินไมจําเปนตองแสดงขอมูลที่มิใช
ขอมูลทางการเงิน (Non-Financial Information) 
 เพื่อใหการจัดทํางบการเงินบรรลุวัตถุประสงค  แมบทการบัญชีไดกําหนดขอสมมุติไว  2  ขอ  
ไดแก  เกณฑคงคาง  และการดําเนินงานตอเนื่อง 

1. เกณฑคงคาง  (Accrual Basis)  เปนหลักเกณฑที่ใชในการบันทึกบัญชีและจัดทํา 
งบการเงิน  งบการเงินของงวดบัญชีหนึ่งจะรวม  หรือบันทึกรายการที่เกิดข้ึนในวดบัญชีนั้นโดยไมคํานึงวา
รายการนั้นจะมีการรับหรือจายเปนเงินสดหรือไม  เชน  การขายสินคาโดยที่ยังไมไดรับเงินกิจการจะตอง
บันทึกรับรูรายการขายเปนรายไดของงวดถึงแมจะยังไมไดรับชําระเปนเงินสดก็ตาม 

2. การดําเนินงานตอเนื่อง  (Going Concern)  เปนขอสมมุติในการจัดทํางบการเงิน 
วา  กิจการจะดําเนินงานตอไปโดยไมมีความต้ังใจและเลิกกิจการ  หรือลดขนาดลงอยางมีนัยสําคัญ  
(Materiality)งบการเงินจะมีประโยชนตอผูใชงบการเงินตามวัตถุประสงคที่วางไว  เมื่องบการเงินนั้นมี
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน  (Qualitative Characteristics of Financial Statement) 

 
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 
 ลักษณะเชิงคุณภาพ  (Qualitative Characteristic)  หมายถึง  คุณลักษณะที่ทําใหขอมูลในงบ
การเงินมีประโยชนตอผูใชงบการเงิน  ซึ่งมี  4  ประการ  ไดแก  ความเขาใจได  ความเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจ  ความเชื่อถือได  การเปรียบเทียบได 

1. ความเขาใจได  (Understandability)  ขอมูลในงบการเงินตองเขาใจไดทันทีที่ผูใช 
งบการเงินใชขอมูลดังกลาว  ดังนั้น  จึงตองมีขอสมมุติวาผูใชงบการเงินมีความรูตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ  
กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี  รวมทั้งมีความต้ังใจตามควรที่จะศึกษาขอมูลดังกลาวอยางไรก็ตาม  
การนําเสนอขอมูลในงบการเงินถึงแมวาจะมีความซับซอน  แตถาเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม
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ควรละเวนที่จะแสดงในงบการเงิน  เพียงเหตุผลที่วาขอมูลนั้นยากเกินกวาที่ผูใชงบการเงินบางคนจะเขาใจ
ได 

2. ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance)  ขอมูลที่มีประโยชนตองเกี่ยวของ 
กับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน  ขอมูลจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจไดก็ตอเม่ือขอมูลนั้น
ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินเหตุการณในอดีต  ปจจุบันและอนาคต  รวมทั้งชวยยืนยันหรือชี้
ขอผิดพลาดของผลการประเมินที่ผานมาของผูใชงบการเงินได 
ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเปนคุณลักษณะหลัก  ซึ่งมีความสําคัญ  (Materiality)  เปนคุณลักษณะรอง
ความมีนัยสําคัญ  (Materiality)  หมายถึง  ความสําคัญของขอมูลตอการตัดสินใจการพิจารณาวาขอมูล
นั้นมีนัยสําคัญหรือไม  จะพิจารณาโดยดูจากกรณีที่กิจการละเวนไมแสดงขอมูลนั้นในงบการเงินแลว  จะ
ทําใหผูใชงบการเงินตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจตางไปจากที่ควรเปนหากผูใชงบการเงินไดทราบขอมูลนั้น 

3. ความเชื่อถือได  (Reliability)  ขอมูลที่เปนประโยชนตองเช่ือถือได  ขอมูลจะมี 
คุณลักษณะของความเชื่อถือไดหากปราศจากความผิดพลาดที่มีนัยสําคัญและความลําเอียง  ซึ่งทําใหผูใช
ขอมูลสามารถเชื่อไดวาขอมูลนั้นเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของขอมูลที่ตองการใหแสดงหรือควรแสดงความ
เชื่อถือไดเปนคุณลักษณะหลัก  ซึ่งมีคุณลักษณะรอง  5  ประการ  คือ  การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม  
เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ  ความเปนกลาง  ความระมัดระวังและความครบถวน 

3.1 การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม  (Faithful Representation)  ขอมูลจะมี 
ความเช่ือถือได  เมื่อรายการและเหตุการณทางบัญชีไดแสดงอยางเที่ยงธรรมตามที่ตองการใหแสดงหรือ
ควรจะแสดง  ดังนั้น  งบดุลควรแสดงสินทรัพย  หนี้สิน  และสวนของเจาของเฉพาะรายการและเหตุการณ
ทางบัญชีที่เขาเกณฑการรับรูรายการ  ณ  วันที่เสนอรายการ 

3.2 เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ  (Substance Over Form)  ขอมูลจะเปน 
ตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณทางบัญชีได  เมื่อขอมูลบันทึกและแสดงตามเนื้อหาและ
ความเปนจริงเชืงเศรษฐกิจมิใชตามรูปแบบทางกฏหมายเพียงอยางเดียว  เนื้อหาของรายการและ
เหตุการณทางบัญชีอาจไมตรงกับรูปแบบทางกฏหมายหรือรูปแบบที่ทําข้ึน 

3.3 ความเปนกลาง   (Neutrality)  ขอมูลที่แสดงอยูในงบการเงินจะมีความ 
นาเช่ือถือได  เมื่อขอมูลนั้นมีความเปนกลางหรือปราศจากความลําเอียง  งบการเงินจะขาดความเปนกลาง
หากการเลือกขอมูลหรือการแสดงขอมูลในงบการเงินนั้นมีผลทําใหผูใชงบการเงินตัดสินใจหรือใชดุลพินิจ
ตามเจตนาของกิจการ 

3.3 ความระมัดระวัง  (Prudence)  ในบางกรณีผูจัดทํางบการเงินอาจตอง 
ประสบกับความไมแนนอนอันหลีกเล่ียงไมไดเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ  กิจการอาจแสดงความไมแนนอน
ดังกลาวโดยการเปดเผยถึงลักษณะผลกระทบและหลักความระมัดระวัง  (Conservative)  ที่กิจการใชใน
การจัดทํางบการเงิน  หลักความระมัดระวังนี้รวมถึงการใชดุลพินิจที่จําเปนในการประมาณการภาจใต
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ความไมแนนอน  เพื่อมิใหสินทรัพยหรือรายไดแสดงจํานวนที่สูงเกินไป  และหนี้สินหรือคาใชจายแสดง
จํานวนที่ตํ่าเกินไป 

3.4 ความครบถวน  (Completerness)  ขอมูลในงบการเงินจะมีความ 
นาเช่ือถือไดเมื่อขอมูลนั้นแสดงขอมูลครบถวนภายใตขอจํากัดของความมีนัยสําคัญและตนทุนในการ
จัดทํารายการบางรายการหากไมแสดงในงบการเงินจะทําใหขอมูลมีความผิดพลาดหรือทําใหผูใชงบ
การเงินเขาใจผิด  ดังนั้น  ขอมูลดังกลาวจะมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจนอยลงและขาดความ
นาเช่ือถือได 

4. การเปรียบเทียบได  (Comparability)  ขอมูลในงบการเงินจะตองใหขอมูลที่ทําให 
ผูใชงบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกัน  เพื่อคาดคะเนถึง
แนวโนมของฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการนั้น  นอกจากนี้ผูใชงบการเงินยังตอง
สามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหวางกิจการเพื่อประเมินฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงานและการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงิน 

ขอจํากัดของขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได 

ถึงแมวาขอมูลในงบการเงินสามารถใหประโยชนตอการตัดสินใจ  ซึ่งมีลักษณะเชิงคุณภาพ
ครบถวน  แตก็อาจมีขอจํากัดบางประการ  คือ 

ทันตอเวลา  (Timeliness)  งบการเงินจําเปนตองนําเสนอภายในเวลาที่กําหนด  การรายงาน
ขอมูลที่ลาชา  อาจทําใหขอมูลสูญเสียความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  ดังนั้น  การจัดทํางบการเงินจะตอง
พิจารณาเปรียบเทียบระหวางประโยชนที่ไดรับจากการรายงานที่ทันตอเวลากับความเชื่อถือไดของขอมูล  
กิจการอาจจําเปนตองนําเสนอรายงานใหทันตอเวลากอนที่จะทราบขอมูลและเหตุการณทางบัญชีซึ่งจะทํา
ใหความเชื่อถือไดลดลง  ในทางกลับกัน  หากกิจการรอใหทราบขอมูลและเหตุการณทางบัญชีกอนแลวจึง
นําเสนอรายงาน  รายงานนั้นจะมีความเชื่อถือไดสูงแตไมมีประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจ 

ความสมดุลระหวางประโยชนที่ไดรับกับตนทุนที่เสียไป  (Balance Between Benefit and 
Cost)  ผูจัดทํางบการเงินอาจตองคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับจากขอมูลกับตนทุนในการจัดหาขอมูล  การ
ประเมินประโยชนและตนทุนจําเปนตองใชดุลพินิจเปนหลัก 

ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ   (Balance Between Qualitative Characteristics)  ใน
การจัดทํางบการเงินกิจการอาจลดคุณภาพในดานใดดานหนึ่งเพื่อเพิ่มคุณภาพอีกดานหนึ่ง  เชน  กิจการ
อาจตองประมาณคาใชจายที่เกิดข้ึนเพื่อนําเสนองบการเงินใหทันตอเวลาเนื่องจากคาใชจายดังกลาวควร
แสดงอยูในงบการเงิน  การปฏิบัติดังกลาวจะทําใหขอมูลมีความนาเช่ือถือนอยลงเนื่องจากเปนการ
ประมาณการ  แตทําใหความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเพิ่มข้ึน 
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แมบทการบัญชีสําหรับการจัดทําและการนําเสอนงบการเงิน 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค 
 
 
ขอสมมติ 
 
 
ขอจํากัด 
 
 
 
ลักษณะเชิงคุณภาพ 
 
 
ลักษณะแรก 
 
 
ลักษณะรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะของงบการเงิน 

ใหขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

เกณฑคงคาง การดําเนินงานตอเน่ือง 

ความสมดุลระหวางประโยชนที่
ไดรับกับตนทุนที่เสียไป 

ทันตอเวลา 
ความสมดุลของ

ลักษณะเชิงคุณภาพ 

ถูกตองและยุติธรรมหรือถูกตองตามควร 

เขาใจได เก่ียวของกับการตัดสินใจ เช่ือถือได เปรียบเทียบได 

นัยสําคัญ 

ตัวแทนอัน
เที่ยงธรรม 

เน้ือหาสําคัญ
กวารูปแบบ 

ความเปน
กลาง 

ความ
ระมัดระวัง 

ความ
ครบถวน 
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เอกลักษณของงบการเงิน 
 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  35  ระบุวา  งบการเงินจะมีเอกลัษณที่เดนชัดจากขอมูลอ่ืนที่เสนอ
ในเอกสารชุดเดียวกัน  โดยอาจมีการระบุหรือจัดวางไวในสวนหนึ่งตางหาก 
 เอกลักษณของงบการเงิน  ประกอบดวย 

1. ชื่อของกิจการที่เสนอรายงานหรือสัญลักษณของกิจการ 
2. ระบุวางบการเงินนั้นเปนงบอะไร  และเปนงบการเงินที่จัดทําข้ึนในลักษณะใด  เชน  เปนราย

เดือน  รายไตรมาส  หรือเปนงบการเงินรวม 
3. วันที่ในงบหรือรอบระยะเวลาของงบ 
4. สกุลเงินที่ใชรายงาน 
5. สกุลเงินที่ใชรายงาน 
6. จํานวนหลักที่ใชในการแสดงตัวเลขในงบการเงิน 
ซึ่งขอมูลตางๆ  เหลานี้จะสังเกตพบไดในสวนบนของงบการเงิน  ไมวางบการเงินนั้นจะจัดทําใน

รูปแบบใดก็ตาม 
รูปแบบและขอมูลที่ตองแสดงในงบดุล 

งบดุล  (Balance Sheet)  ตองแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับการวัดฐานะการเงินซ่ึงไดแกสินทรัพย  
หนี้สินและสวนของเจาของ 

สินทรัพย  (Assets)  หมายถึง  ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการ  ทรัพยากร  ดังกลาว
เปนผลของเหตุการณในอดีต  ซึ่งกิจการคาดจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต 

หน้ีสิน  (Liabilities)  หมายถึง  ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ  ภาระผูกพันดังกลาวเปนผล
ของเหตุการณในอดีต  ซึ่งกิจการคาดจะสงผลใหกิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

สวนของเจาของ  (Equity)  หมายถึง  สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกิจการหลังจากหัก
หนี้สินทั้งส้ินออกแลวดังสมการบัญชี  ตอไปนี้ 

สินทรัพย  = หนี้สิน  + สวนของเจาของ 
สวนของเจาของ  = สินทรัพย - หนี้สิน 
และตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  35  เร่ือง  การนําเสนองบการเงิน  กําหนดใหกิจการตอง

แสดงรายการแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงินตอไปนี้  ในงบดุลเปนอยางนอย 
1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
2. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
3. สินคาคงเหลือ 
4. เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
5. สินทรัพยทางการเงิน  (ไมรวมจํานวนที่กลาวถึง  ในขอ  1,  2  และ  4) 
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6. สินทรัพยไมมีตัวตน 
7. ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ 
8. เจาหนี้การคา  และเจาหนี้อ่ืน 
9. หนี้สินหรือสินทรัพยที่เกี่ยวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
10. ประมาณการหนี้สิน 
11. หนี้สินไมหมุนเวียนที่มีภาระดอกเบ้ีย 
12. สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอย 
13. ทุนที่ออกและสํารองตางๆ 
นอกจากนี้  กิจการตองแสดงขอมูลในงบดุลหรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ดังตอไปนี้ 
1. ทุนเรือนหุน  แตละประเภท 

 จํานวนหุนที่จดทะเบียน 
 จํานวนหุนที่ออกและรับชําระแลวเต็มมูลคา  และจํานวนหุนที่ออกและรับชําระบางสวน 
 ราคาตามมูลคาตอหุน  หรือหุนนั้นไมมีราคาตามมูลคา 
 รายการกระทบยอดจํานวนหุนที่แสดงไวตอนตนงวดและปลายงวดบัญชี 
 สิทธิ  สิทธิพิเศษ  และขอจํากัดของทุนเรือนหุนแตละประเภท  รวมทั้งขอจํากัดตามการ

จายเงินปนผลหรือการจายคืนทุน 
 หุนของกิจการที่ถือโดยบริษัทรวม  หรือบริษัทยอย  หรือที่ถือโดยกิจการเอง 
 หุนที่สํารองไวเพื่อออกใหสิทธิในการซื้อหุน  และเพื่ออกใหตามสัญญาซ้ือขายทั้งนี้ให

เปดเผยเงื่อนไขและจํานวนที่เกี่ยวของดวย 
2. คําอธิบายถึงลักษณะและวัตถุประสงคของสํารองแตละชนิดซึ่งอยูในสวนของเจาของ 
3. จํานวนเงินปนผลที่มีการเสนอหรือประกาศจายภายหลังวันที่ในงบดุล  แตกอนวันที่งบการเงิน

ไดรับอนุมัติใหเผยแพรจากคณะกรรมการบริษัท 
4. จํานวนเงินปนผลที่ยังไมไดรับรูของหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปนผล 
สําหรับกิจการที่ไมมีทุนเรือนหุน  เชน  หางหุนสวน  ตองเปดเผยขอมูลเทียบเทาขอมูลที่กําหนดไว

ขางตน  ซึ่งตองแสดงการเปล่ียนแปลงในระหวางงวดบัญชีตามประเภทสวนไดเสียในสวนของเจาของ  โดย
ใหแยกตามสิทธิ  สิทธิพิเศษ  และขอจํากัดของสวนไดเสียในสวนของเจาของแตละประเภท 
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รูปแบบของงบดุล 
งบดุล  สามารถแสดงได  2  รูปแบบ  คือ 
1. แบบบัญชี  (Accounting Form)  โดยแสดงรายการสินทรัพยทางดานซายมือ  และรายการ

หนี้สินและสวนของเจาของทางดานขวามือ 
2. แบบรายงาน  (Report Form)  โดยแสดงรายการสินทรัพย  หนี้สินและสวนของเจาของตาม

แนวต้ัง 
 
ตัวอยาง  งบดุลแบบบัญชี 
บริษัท  สุพรรณิการ  จํากัด 
งบดุลณ  วันที่  31  ธันวาคม  25+2  และ  25+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

 เงินสดและราจการเทียบเทาเงินสด  30000 

 เงินลงทุนชั่วคราว              53000 

 ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับการคา    18500 

           รวมสินทรัพยหมุนเวียน  101500 

เงินทุนระยะยาว               54500 

ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ            265000 

       รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  319500
  

รวมสินทรัพย         421000 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน 

 เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจายการคา  29100 

 คาใชจายคางจาย               12400 

 เงินกูยืมระยะส้ัน               49000 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน     90500 

เงินกูยืมระยะยาว                96200 

สวนของเจาของ  

  ทุนเรือนหุน            186000 

  สวนเกินมูลคาหุน             16300 

  กําไรสะสม            32000 

  รวมสวนของผูถือหุน    330500 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน              421000 
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ตัวอยาง  งบดุลแบบรายงาน  (Report Form) 
บริษัท  สุพรรณิการ  จํากัด 
งบดุล 
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  25+2  และ  25+1 

      (หนวย : บาท) 
           25+2       25+1 
 สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด            3,500,000        2,500,500 
 เงินลงทุนช่ัวคราว        32,500   56,000 
 ลูกหนี้การคา – สุทธิ      190,000 295,400 
 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน        -    45,100 
 เงินใหกูยืมระยะส้ันอ่ืน        40,300       - 
 สินคาคงเหลือ             -   13,000 
 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน        38,200  21,000 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน             3,801,000       2,931,000 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย          -        - 
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน                185,000           150,000 
 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน   55,000          - 
 เงินใหกูยืมระยะยาวอ่ืน            -       - 
 ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ – สุทธิ               510,500          375,000 
 สินทรัพยที่ไมมีตัวตน            -       - 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน      12,500  21,000 
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน             763,000           546,000 
  รวมสินทรัพย            4,564,000        3,477,000 
 หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สิน 
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน     -     - 
 เจาหนี้การคา               420,000          380,500 
 เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป           100,000          130,000 
 เงินใหกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน     -     - 
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 เงินใหกูยืมระยะส้ันอ่ืน          -      - 
 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน                65,000            32,000 
  รวมหนี้สิน              585,000           542,500 
สวนของผูถือหุน 
 ทุนเรือนหุน          
  ทุนจดทะเบียน          2,000,000      2,000,000 
  ทุนที่ออกและชําระแลว         2,000,000      2,000,000 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุน      -  - 
 สวนเกิน  (ตํ่ากวา)  ทุน      -  - 
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน    -  - 
 กําไร  (ขาดทุน)  สะสม            260,000        210,000 
 สวนของผูถือหุนสวนนอย      -  - 
  รวมสวนของผูถือหุน        2,260,000     2,210,000 
  รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน       2,845,000     2,752,500 
 
ความหมายของรายการในงบดุล 
 ความหมายของรายการในงบดุล  ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  มีดังนี้ 
      สินทรัพยหมุนเวียน  (Current Assets) 

1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  (Cash and Cash Equivalents)  หมายถึง  เงินสด
ในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท  แตไมรวมเงินฝากประเภท 

ที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาท่ีกําหนด  เชนธนบัตรและเหรียญกษาปณที่บริษัทมีอยูรวมทั้งเงินสดยอย  
ธนาณัติ  ต๋ัวแลกเงินไปรษณียเงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย  ทั้งนี้  ไมรวมเงินฝากธนาคาร
ประเภทจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา  (เงินฝากประจํา)  รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบัน
การเงิน  ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่  1  และ  2  แลวเช็คที่ถึงกําหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก  เช็ค
เดินทาง  ดราฟตของธนาคาร  รายการเทียบเทาเงินสด  หมายถึง  เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูงซ่ึง
พรอมจะเปลี่ยนเปนเงินสดใดจํานวนที่ทราบไดและมีความเสี่ยงตอการเปล่ียนแปลงในมูลคานอย  หรือไมมี
นัยสําคัญตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

2. เงินลงทุนชั่วคราว  (Current  Investments)  หมายถึง  เงินลงทุนช่ัวคราวตามที่กําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี  เงินลงทุนดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคา 

เผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุนและคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุน 
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3. ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ  (Trade Account Receivables, Net)  หมายถึง  เงินที่ลูกคาคาง
ชําระคาสินคาหรือคาบริการที่บริษัทไดขายไปตามปกติและลูกหนี้ตามต๋ัว 

เงินรับอันเกิดจากคาสินคาหรือบริการดังกลาว  ทั้งนี้  ใหรวมถึงลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการเงินรับการคาที่เปน
กรรมการ  พนักงานลูกจางและกิจการที่เกี่ยวของกันดวยลูกหนี้การคาดังกลาว  ใหแสดงมูลคาสุทธิ
หลังจากหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

4. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  (Short-term Loans  
to Related Parties)  หมายถึง  เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลหรือกิจการที่ 
เกี่ยวของกัน  รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอ่ืนใดซึ่งจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน  นอกจากลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อ
สินคาหรือบริการ  ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่  3  ทั้งนี้  ความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กันใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

5.  เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน  (Other Short-term Loans)  หมายถึง  เงินใหกูยืม 
ระยะส้ันอ่ืนที่ไมสามารถจัดเขาลําดับที่  4  ได 

6. สินคาคงเหลือ  (Inventories)  หมายถึง  สินคาสําเร็จรูป  งานหรือสินคาระหวาง 
ทําวัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือใหบริการตามปกติของบริษัท 

7. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  (Other Current Assets)  หมายถึง  คาใชจายลวงหนา   
รายไดคางรับ  และสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนใด  นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่  1  ถึง  6 
 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  (Non-current Assets) 

1. เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวีสวนไดสวนเสีย  (Investments for Using the  
Equity Method)  หมายถึง  เงินลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทรวมหรือบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนได
เสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี 

2. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  (Other Long-term Lnvestments)  หมายถึง  เงิน 
ลงทุนระยะยาวในบุคคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืนที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  นอกจากที่กําหนดให
แสดงไวในรายการที่  1  เงินลงทุนดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผ่ือการปรับมูลคาหรือคาเผ่ือ
การดอยคาของเงินลงทุน 

3. เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  (Long-term Loana  
to Related Parties)  หมายถึง  เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ตามคํานิยามในขอ  4  ซึ่งไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน 

4. เงินใหกูยืมระยะยาวอ่ืน  (Other Long-term Investments)  หมายถึง  เงินให 
กูยืมแกบุคคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืนที่มิใชบุคคลหรือกิจการอ่ืนที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ  นอกจากที่
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่  3 
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5. ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ  (Property, Plant and Equipment, Net)   
หมายถึง  สินทรัพยที่มีตัวตนที่กิจการมีไวเพื่อใชประดยชนในการผลิต  เพื่อใชในการจําหนายสินคาหรือ
ใหบริการ  เพื่อใหเชาหรือเพื่อใชในการบริหารงาน  โดยกิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบป
บัญชี  สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเส่ือมราคาสะสม  และคาเผ่ือการดอยคาของ
สินทรัพย 

6. สินทรัพยไมมีตัวตน  (Intangible Assets)  หมายถึง  สินทรัพยที่ไมมีรูปรางซึ่ง 
กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ  เชน  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  สัมปทาน  หรือคาความนิยม 

7. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  (Other Non-current Assets)  หมายถึง  สินทรัพย 
ไมหมุนเวียนอ่ืนใดนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่  1  ถึง  6 
หนี้สินหมุนเวียน  (Current Liabilities) 

1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (Bank  
Overdrafts and Short-term Loans from financial Institutions)  หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  
หนี้สินที่เกิดข้ึนจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืน  รวมทั้งการขายหรือขาย
ชวงลดต๋ัวเงินกับสถาบันการเงิน  ซึ่งจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน 

2. เจาหนี้การคา  (Trade Account Payables)  หมายถึง  เงินที่บริษัทคางชําระคา 
สินคาหรือคาบริการที่ซื้อมาเพื่อขายหรือเพื่อใชในการผลิตสินคาหรือบริการตามปกติธุระ  และต๋ัวเงินจายที่
บริษัทออกใหเพื่อชําระสินคาหรือบริการดังกลาว  ทั้งนี้  ใหรวมถึงเจาหนี้และต๋ัวเงินจายการคาที่เปน
กรรมการ  พนักงาน  ลูกจาง  และกิจการที่เกี่ยวของกันดวย 

3. เงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืนในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป   
(Current Portion of Long-term loans)  หมายถึง  เงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป 

4. เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  (Short-term Loans  
from Related Parties)  หมายถึง  เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอ่ืนใดซ่ึงจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน  นอกจากหน้ีสินที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือ
บริการ  ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่  2 

5. เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืน  (Other  Short-term Loans)  หมายถึง  เงินกูยืมระยะส้ัน 
อ่ืนนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่  3  ถึง  4 

6. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (Other Current Liabilities)  หมายถึง  คาใชจายคางจาย   
รายไดรับลวงหนา และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนใด  นอกจากที่กําหนด  ใหแสดงไวในรายการที่ 1 ถึง  5 
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หนี้สินไมหมุนเวียน  (Non-current Liabilities) 
1. เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  (Long-term Loans  

from Related Parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่บริษัทกูยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอ่ืนใด ซึ่งจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

2. เงินกูยืมระยะยาวอ่ืน  (Other Long-term Loans)  หมายถึง  เงินกูยืมจากบุคคล 

ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืน  รวมทั้งจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่ง
ปนับจากวันที่ในงบการเงิน  ทั้งนี้ไมรวมหนี้สินที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่  1 

3. ประมาณการหนี้สิน  (Provisions)  หมายถึง  หนี้สินที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับ 

จังหวะเวลาหรือจํานวนเงินที่ตองจายชําระซ่ึงบริษัทสามารถประมาณมูลคาหนี้สินนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  
เปนภาระผูกพันในปจจุบันซ่ึงมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะทําใหบริษัทสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน
เชิงเศรษฐกิจตอบริษัทเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว 

4. หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน  (Other Non-current Liabilities)  หมายถึง  หนี้สินไม 
หมุนเวียนอ่ืนนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่  1  ถึง  3 
 
สวนของเจาของ 
 แยกออกตามประเภทของกิจการที่ตองทําบัญชี  เปนกรณี  ดังนี้ 

1. กรณีที่  1  กิจการเปนหางหุนสวนจดทะเบียน  สวนของเจาของ  เรียกวา   
สวนของผูเปนหุนสวน  (Partners’ Equity)  ทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน  (Partners’ Capital)  
หมายถึง  เงินลงทุนของผูเปนหุนสวนไมวาจะลงทุนดวยเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนก็ตาม  ทั้งนี้ตองแสดง
เงินทุนของผูเปนหุนสวนแตละคนสวนเกินทุนอ่ืน  (Other Surpluses)  หมายถึง  เงินลงทุนของผูเปน
หุนสวนไมวาจะลงทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม  สวนเกินของราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงิน
ลงทุน  ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด 
สวนตํ่ากวาทุนอ่ืน  (Other Deficits)  หมายถึง  สวนตํ่ากวาทุนที่เกิดจากรายการตางๆ  เชน  สวนตํ่า
ระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน  ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบัญชี
กําหนดกําไร  (ขาดทุน)  สะสมยังไมไดแบง  (Unappropriated retained earnings)  หมายถึง  กําไรสะสม
และกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันคงเหลือที่ยังไมไดแบงใหผูเปนหุนสวนในกรณีที่มียอดดุล
สุทธิเปนผลขาดทุนสะสม  ใหแสดงจํานวนเงินไวในเคร่ืองหมายวงเล็บและเรียกเปน  “ขาดทุนสะสม” 

2. กรณีที่   2   กิจการเปนบริษัทจํากัด   สวนของเจาของ   เ รียกวา   สวนของผูถือหุน  
(Shareholders’ Equity)   
 2.1  ทุนเรือนหุน  (Share Capital)   

ก) ทุนจดทะเบียน  (Authorized  Share Capital)  หมายถึงทุนของบริษัทที่ 
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จดทะเบียนตามกฏหมาย  ใหแสดงชนิดของหุน  จํานวนหุนและมูลคาที่ตราไวตามที่จดทะเบียนแตละชนิด  
ดังนี้ 

- หุนบุริมสิทธิ  (Preferred stocks) 
- หุนสามัญ  (Common Stocks) 

ข) ทุนที่ออกและชําระแลว  (Issued and Paid-up Share Capital)  หมายถึง   
จํานวนหุนและมูลคาหุนที่ไดนําออกจําหนายและเรียกใหชําระมูลคาหุนแลวใหแสดงเปนหุนแตละชนิด  
ดังนี้ 

- หุนบุริมสิทธิ  (Preferred stocks) 
- หุนสามัญ  (Common Stocks)  ในกรณีที่มีการใหสิทธิพิเศษใดแก

หุนบุริมสิทธิใหเปดเผยไวดวย 
2.2  สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุน  (Additional Paid-in Capital)   

 
ก) สวนเกินมูลคาหุนบริมสุทธิ หมายถึง  เงินที่ไดจากการขายหุนบุริมสิทธิ 

สวนที่สูงกวามูลคาที่ตราไวตามที่จดทะเบียนของหุนบุริมสิทธิ 
ข) สวนเกินมูลคาหุนสามัญ หมายถึง เงินที่ไดจากการขายหุนสามัญสวนที่สูง 

กวามูลคาที่ตราไวตามที่จดทะเบียนของหุนสามัญ 
ค) สวนเกินทุนอ่ืน  หมายถึง  สวนเกินทุนที่เกิดจากรายการตางๆ  นอกจาก 

สวนเกินมูลคาหุน  เชน  สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม  สวนเกินของราคาตามบัญชีกับมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุน  ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด 

ง) สวนตํ่ากวาทุนอ่ืน  หมายถึง  สวนตํ่ากวาทุนที่เกิดจากรายการตางๆ   
นอกจากสวนตํ่ากวามูลคาหุน  เชน  สวนตํ่าระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน  ทั้งนี้
ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีกําหนด 

2.3  กําไร  (ขาดทุน)  สะสม  (Retained earnings) 
ก)  จัดสรรแลว 
 -  สํารองตามกฏหมาย  หมายถึง  สํารองที่กันไวจากกําไรสุทธิประจําปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 
 -  อ่ืนๆ  หมายถึง  จํานวนที่จัดสรรจากกําไรสะสมเพื่อการใดๆ  ตามมติที่ 

ประชุมผูถือหุน  ทั้งนี้ใหแสดงเปนแตละประเภท  เชน  เพื่อรักษาระดับเงินปนผล  เพื่อขยายกิจการหรือตาม
เงื่อนไขของภาระผูกพัน 

ข)  ยังไมไดจัดสรร  หมายถึง  กําไรสะสมและกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 
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ปจจุบันที่คงเหลือหลังจากการจัดสรรในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม  ใหแสดงจํานวนเงินไวใน
เคร่ืองหมายวงเล็บและเรียกเปน  “ขาดทุนสะสม” 

3. กรณีที่  3  กิจการเปนบริษัทมหาชน  จํากัด  สวนของเจาของ  เรียกวา  สวนของผูถือ
หุน (Shareholders’ Equity) 
3.1   ทุนเรือนหุน  (Share Capital) 

ก) ทุนจดทะเบียน  (Authorized Share Capital)  หมายถึง  ทุนของบริษัทที่ 
จดทะเบียนตามกฎหมาย  ใหแสดงชนิดของหุน  จํานวนหุนและมูลคาที่ตราไวตามที่จดทะเบียนแตละชนิด  
ดังนี้ 

- หุนบุริมสิทธิ  (Preferred stocks) 
-  หุนสามัญ  (Common stocks) 

ข) ทุนที่ออกและชําระแลว  (Issued and Paid-up Share Capital)  หมายถึง   
จํานวนหุนแลวใหแสดงเปนหุนแตละชนิด  ดังนี้ 

-  หุนบุริมสิทธิ 
-  หุนสามัญ  ในกรณีที่มีการใหสิทธิพิเศษใดแกหุนบุริมสิทธิใหเปดเผยไวดวย 

3.2   ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุน  (Stock Rights, Warrants and Options)   
หมายถึง  มูลคาของสิทธิที่บริษัทออกใหแกผูถือในการซื้อหุนสามัญหรือ  หุนบริมสิทธิใหเปดเผยจํานวน
สิทธิทั้งหมดและจํานวนคงเหลือ  ตลอดจนเงื่อนไขของการใชสิทธิ  และภาระผูกพันตางๆ  ที่เกี่ยวของดวย  
นอกจากนี้  ถาเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพิ่มทุนที่ออกใหแกผูถือหุนเดิมใหเปดเผยจํานวนสิทธิ
ทั้งหมดและจํานวนคงเหลือ  ตลอดจนเงื่อนไขของการใชสิทธิและภาระผูกพันตางๆ  ที่เกี่ยวของดวย 

3.3   สวนเกิน  (ตํ่ากวา)  ทุน  (Additional  Paid-in Capital) 
ข) สวนเกิน  (ตํ่ากวา)  มูลคาหุนบุริมสิทธิ  (Premium (Discount) on  

Preferred Stocks)  หมายถึง  เงินที่ไดจากการขายหุนสามัญสวนที่สูงกวาหรือตํ่ากวามูลคาที่ตราไวตามที่
จดทะเบียนของหุนบุริมสิทธิ  หากมีทั้งสวนเกินและสวนตํ่ากวามูลคาหุนบุริมสิทธิใหแสดงรายการแยก
ตางหากโดยไมใหนํามาหักกลบกัน 

ข) สวนเกิน  (ตํ่ากวา)  มูลคาหุนสามัญ  (Premium (Discount) on Common  
Stocks)  หมายถึง  เงินที่ไดจากการขายหุนสามัญสวนที่สูงกวาหรือตํ่ากวามูลคาที่ตราไวตามที่จดทะเบียน
ของหุนสามัญ  หากมีทั้งสวนเกินและสวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ  ใหแสดงรายการแยกตางหากโดยไมให
นํามาหักกลบกัน 

5.1.1 สวนตํ่ากวาทุนอ่ืน  (Other deficits)  หมายถึง  สวนตํ่ากวาทุนที่เกิด 
จากรายการตางๆ  เชน  สวนตํ่าระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน  ทั้งนี้ตองเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีกําหนด 
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5.1.1 กําไร  (ขาดทุน)  สะสมยังไมไดแบง  (Unappropriated retained  
earnings)  หมายถึง  กําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันคงเหลือที่ยังไมไดแบงใหผูเปนหุนสวนใน
กรณีที่มียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม  ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บและเรียกเปน  
“ขาดทุนสะสม” 

5.2 กรณีที่  2  กิจการเปนบริษัทจํากัดสวนของเจาของ  เรียกวาสวนของผูถือหุน  (Shareholders’ 
equity) 

5.2.1 ทุนเรือนหุน  (Share capital)  แบงออกเปน 
ก) ทุนจดทะเบียน  (Authorized  Share capital)  หมายถึง  ทุน 

ของบริษัทที่จดทะเบียนตามกฏหมาย  ใหแสดงชนิดของหุนจํานวนหุนและมูลคาที่ตราไวตามที่จดทะเบียน
แตละชนิด  ดังนี้ 

1) หุนบุริมสิทธิ  (Preferred stocks) 
2) หุนสามัญ  (Common stocks) 

ข) ทุนที่ออกและชําระแลว  (Issued and paid-up share capital)  
หมายถึง  จํานวนหุนและมูลคาหุนที่ไดนําออกจําหนายและเรียกใหชําระมูลคาหุนแลวใหแสดงเปนหุนแต
ละชนิด  ดังนี้ 

1) หุนบุริมสิทธิ  (Preferred stocks) 
2) หุนสามัญ  (Common stocks)  ในกรณีที่มีการใหสิทธิ 

พิเศษใดแกหุนบุริมสิทธิใหเปดเผยไวดวย 
4. กรณีที่  4  กิจการเปนนิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ  สวนของเจาของ

เรียกวา  สวนของสํานักงานใหญ  (Head Office’s Equity) 
 บัญชีสํานักงานใหญ (Head Office Account) 
ก) ทุนข้ันตํ่าตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ  (Minumum Capital  

Separated By Business)  หมายถึง  ทุนข้ันตํ่าตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  
พ.ศ. 2542 

ข) อ่ืน ๆ  (Other)  หมายถึง  รายการที่นอกเหนือจาก  ก 
สวนเกินทุนอ่ืน  (Other Surpluses)  หมายถึง  สวนเกินทุนที่เกิดจากรายการตางๆ  เชน  สวนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยเพิ่ม  สวนเกินของราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน  ทั้งนี้ตองเปนไปตาม
เกฎฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดสวนตํ่ากวาทุนอ่ืน  (Other Deficits)  หมายถึง  สวนตํ่ากวาทุนที่เกิดจาก
รายการตางๆ  เชน  สวนตํ่าระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน  ทั้งนี้ตองเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานการบัญชีกําหนดกําไร  (ขาดทุน)  สะสมของสาขา  (Branches Retained Earnings)  
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หมายถึง  กําไรสุทธิที่เหลือจากการโอนไปใหสํานักงานใหญ  หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินใน
เคร่ืองหมายวงเล็บ 

5. กรณีที่  5  กิจการเปนกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร  สวนของเจาของเรียกวา  
สวนของผูรวมคา  (Venture’s Equity) 

เงินลงทุนจากผูรวมคาแตละราย  (Ventures Capital)  หมายถึง  ทุนที่ผูรวมคาทุกคนนํามาลงทุนในกิจการ
รวมคาสวนเกินทุนอ่ืน  (Other Surpluses)  หมายถึง  สวนเกินทุนที่เกิดจากรายการตางๆ  นอกจาก
สวนเกินมูลคาหุน  เชน  สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม  สวนเกินของราคาตามบัญชีกับมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุน  ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดสวนตํ่ากวาทุนอ่ืน  (Other 
Deficits)  หมายถึง  สวนตํ่ากวาทุนที่เกิดจากรายการตางๆ  เชน  สวนตํ่าระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุน  ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีกําหนดกําไร(ขาดทุน)สะสมยังไมได
จัดแบง  (Unappropriated Retained Earnings)  หมายถึง  กําไรสะสมและกําไรสุทธิของรอบระยะเวลา
บัญชีปจจุบันคงเหลือหลังจากการจัดสรรในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม  ใหแสดงจํานวนเงิน
ไวในเคร่ืองหมายวงเล็บและเรียกเปน  “ขาดทุนสะสม” 
 
รูปแบบและขอมูลที่ตองแสดงในงบกําไรขาดทุน 
 งบกําไรขาดทุน  (Profit and Losses Statement)  ตองแสดงขอมูลที่เกี่ยวของโดยตรงกับผลการ
ดําเนินงาน  ไดแก  รายไดและคาใชจาย 
 รายได  (Incomes)  หมายถึง  การเพิ่มข้ึนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูป
กระแสเขาหรือการเพิ่มคาของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน  อันสงผลใหสวนของเจาของเพิ่มข้ึน  ทั้งนี้
ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ 
 รายไดตามความหมายขางตน  หมายความรวมถึง  รายการกําไร  (Gains)  และรายไดที่เกิดจาก
การดําเนินงานตามปกติของกิจการ  (Income from  Operating Activities)  เชน  รายไดจากการขาย  
รายไดคาธรรมเนียม  รายไดดอกเบ้ีย  รายไดเงินปนผล  รายไดคาเชา  เปนตน 
 รายการกําไร  (Gains)  หมายถึง  รายการที่เปนไปตามนิยามของรายได  ซึ่งอาจเกิดจากกิจกรรม
ตามปกติหรือไมปกติก็ได  และอาจเปนรายการที่เกิดข้ึนแลวหรือยังไมเกิดข้ึนก็ได  ตัวอยางเชน  รายการ
กําไรจากการขายสินทรัพย  รายการกําไรจากการตีราคาหลักทรัพยในความตองการของตลาด  รายการ
กําไรจากการตีราคาสินทรัพยถาวร  ฯลฯ  ตามปกติ  รายการกําไรควรแสดงยอดสุทธิจากคาใชจายที่
เกี่ยวของ  และแสดงแยกตางหากเม่ือมีการรับรูรายการในงบกําไรขาดทุน  เนื่องจากขอมูลดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
 คาใชจาย  (Expenses)  หมายถึง  การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีใน
รูปกระแสออกหรือการลดคาของสินทรัพยหรือการเพิ่มข้ึนของหนี้สิน  อันสงผลใหสวนของเจาของ 
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 คาใชจายตามหมายขางตน  หมายความรวมถึง  รายการขาดทุน  (Losses)  และคาใชจายที่เกิด
จากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ  (Expenses from Operating Activities)  เชน  ตนทุนขาย  
คาแรงงาน  คาเส่ือมราคา  เปนตน 
 รายการขาดทุน  (Losses)  หมายถึง  รายการที่เปนไปตามนิยามของคาใชจาย  ซึ่งอาจเกิดจาก
กิจกรรมตามปกติหรือไมปกติก็ได  และอาจเปนรายการที่ เกิดข้ึนแลวหรือยังไมเกิดข้ึนก็ไดเชนกัน  
ตัวอยางเชน  รายการขาดทุนที่เกิดจากภัยธรรมชาติตางๆ  เชน  ไฟไหม  น้ําทวม  รายการขาดทุนจากการ
ขายสินทรัพยระยะยาว  รายการขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศตามปกติ  รายการ
ขาดทุนควรแสดงยอดสุทธิจากรายไดที่เกี่ยวของ  และแสดงแยกตางหากเมื่อมีการรับรูรายการในงบกําไร
ขาดทุน  เนื่องจากขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
 นอกจากงบกําไรขาดทุน  จะใหขอมูลที่ใชสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานของกิจการแลว  
งบกําไรขาดทุนยังสามารถใชในการพยากรณเงินสดในอนาคตไดอีกดวยองคประกอบพื้นฐานในการ
คํานวณอาศัยสมการดังนี้ 
 
 
 
 มาตรฐานการบัญชีไดวางหลักการสําคัญในการนําเสนองบกําไรขาดทุนไววา  กิจการตองแสดง
ขอมูลในงบกําไรขาดทุนโดยการจัดประเภทคาใชจายตมลักษณะ  (กลาวคือ  จําแนกตามลักษณะของ
บัญชี  เชน  คาเชา  คาโฆษณา  คาเส่ือมราคา  เปนตน)  หรือจัดประเภทคาใชจายตามหนาที่ที่มีตอกิจการ  
(กลาวคือ  จําแนกตามหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานภายในองคกร  เชน  คาใชจายในการขายและ
บริหาร  เปนตน)  โดยมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  35  เร่ือง  การนําเสนองบการเงิน  กําหนดใหกิจการตอง
แสดงรายการแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงินในงบกําไรขาดทุน  ตอไปนี้เปนอยางนอย 
 

1. รายได 
2. คาใชจายในการขายและบริหาร 
3. สวนแบงกําไรขาดทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาซ่ึงตองคํานวณดวยวิธีสวน

ไดเสีย 
4. คาใชจายทางการเงิน 
5. คาใชจายทางภาษี 
6. กําไรหรือขาดทุนจากกิจการตามปกติ 
7. สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอย 
8. รายการพิเศษ 

รายได  -  คาใชจาย  +  รายการกําไร  -  รายการขาดทุน  =  กําไรสุทธิ 
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9. กําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด 
นอกจากนี้กิจการตองแสดงจํานวนเงินปนผลตอหุนในงบกําไรขาดทุนหรือเปดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน  ไมวาจะมีเปนเงินปนผลที่ประกาศจายหรือที่เสนอจัดสรรใหอนุมัติจายสําหรับงวด
บัญชีนั้น  และกิจการตองแสดงขอมูลในงบกําไรขาดทุนหรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
รูปแบบของงบกําไรขาดทุน 
 
 งบกําไรขาดทุน  สามารถแสดงได  2  รูปแบบ  คือ 

1. แบบช้ันเดียว  (Single Step)  โดยจะแบงรายการออกเปน  2  กลุมใหญ  คือ  รายไดและ
คาใชจาย  โดยนําคาใชจายไปหักออกจากรายได  คงเหลือเปนกําไรขาดทุน 

2. แบบหลายชั้น  (Multiple Step)  จะแสดงความสัมพันธของรายการที่เกิดจากการดําเนินงาน
ตามปกติและกิจกรรมอ่ืนออกจากกัน 

ประเภทของคาใชจายสามารถแบงได  ดังนี้ 
1. การจําแนกคาใชจายตามลักษณะ  เปนการแสดงยอดรวมในงบกําไรขาดทุน  เชน  คาเส่ือม

ราคา  คาใชจายในการสั่งซ้ือวัตถุดิบ  คาขนสง  คาจางและเงินเดือน  คาโฆษณา  ซึ่ง
คาใชจายเหลานี้มิไดปนสวนไปใหแผนกตางๆ  ภายในกิจการ  วิธีนี้สะดวกสําหรับกิจการ
ขนาดเล็ก  เนื่องจากไมมีความจําเปนตองปนสวนคาใชจายดําเนินงานใหกับแผนกตางๆ   

2. การจําแนกคาใชจายตามหนาที่  หรือวิธีตนทุนขาย  วิธีนี้เปนการจัดกลุมคาใชจายตามหนาที่
ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ  ภายในองคกร  เชน  ตนทุนผลิตของฝายผลิต  คาใชจาย
ในการขายของฝายขาย  คาใชจายในการบริหารของฝายบริหาร  ซึ่งตามปกติวิธีนี้จะใหขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจแกผูใชงบการเงินมากกวาวิธีจําแนกคาใชจายตามลักษณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

435

ตัวอยาง  งบกําไรขาดทุนแบบขั้นเดียวโดยจําแนกคาใชจายตามลักษณะ 
บริษัท  สุพรรณิการ  จํากัด 
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  25+2 
รายได:-               (หนวย:บาท) 
 รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ     2,250,000 
 รายไดอ่ืน             25,000 
 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย       110,000 
 รวมรายได        2,385,000 
คาใชจาย:- 
 ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ    230,000 
 คาเส่ือมราคา         95,000 
 คาขนสงออก         12,000 
 คาจาง / เงินเดือน       450,000 
 คาโฆษณา         24,000 
 วัสดุส้ินเปลืองที่ใชไป         8,500      
  รวมคาใชจาย        819,500 
 กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได             1,565,500 
 ดอกเบ้ียจาย           31,500 
 กําไร (ขาดทุน)  กอนภาษีเงินได               1,534,000 
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย               320,000 
 กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ              1,214,000 
 รายการพิเศษ  (สุทธิจากภาษี)             - 
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                1,214,000 
 กําไรตอหุน 
  กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ   1,214,000 
  รายการพิเศษ             - 
  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ     1,214,000 
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ตัวอยาง  งบกําไรขาดทุนแบบข้ันเดียวโดยจําแนกคาใชจายตามหนาที่ 
บริษัท  สุพรรณิการ  จํากัด 
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  25+2 
รายได:-               (หนวย:บาท) 
 รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ     2,250,000 
 รายไดอ่ืน             25,000 
 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย       110,000 
 รวมรายได        2,385,000 
คาใชจาย:- 
 ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ     230,000 
 คาใชจายในการขายและบริหาร      450,000 
 คาใชจายอ่ืน        139,500 
 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย         - 
 รวมคาใชจาย        819,000 
          
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได                         1,565,500 
 ดอกเบ้ียจาย           31,500 
 กําไร (ขาดทุน)  กอนภาษีเงินได               1,534,000 
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย               320,000 
 กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ              1,214,000 
 รายการพิเศษ  (สุทธิจากภาษี)             - 
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                1,214,000 
 กําไรตอหุน 
  กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ   1,214,000 
  รายการพิเศษ             - 
  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ     1,214,000 
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ตัวอยาง  งบกําไรขาดทุนแบบหลายขั้น  โดยจําแนกคาใชจายตามหนาที่   
บริษัท  สุพรรณิการ  จํากัด 
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  25+2 
 
           (หนวย:บาท) 
รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ         2,250,000 
หัก ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ         230,000 
กําไรข้ันตน          2,020,000 
หัก  คาใชจายในการขายและบริหาร          450,000 
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ      1,570,000 
บวก   รายไดอ่ืน             25,000 
หัก  คาใชจายสวนอ่ืน           139,500 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน       1,455,500 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย             - 
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได               1,455,500 
หัก ดอกเบ้ียจาย            31,500 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได                 1,424,000 
หัก  ภาษีเงินได          110,000 
กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได                1,534,000 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย                            320,000 
 กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ                        1,214,000 
 รายการพิเศษ  (สุทธิจากภาษี)                 - 
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                         1,214,000 
 กําไรตอหุน 
  กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ   1,214,000 
  รายการพิเศษ             - 
  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ     1,214,000 
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ความหมายของระบบรายการในงบกําไรขาดทุน 
 ความหมายของรายการในงบกําไรขาดทุน  ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  มีดังนี้ 

1. รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ  (Revenues from the Sale of Goods and the 
Services) หมายถึง  รายไดที่เกิดจากการขายสินคา  สิทธิ  หรือ  บริการ  ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับเงินสด  สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน  หรือส่ิงอ่ืนที่มีมูลคาคิดเปนเงินได  ทั้งนี้ใหแสดงเปน
ยอดเงินสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว  โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภท  เชน  รายได
จากการขายสินคา  รายไดจากการใหบริการ 

2. ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ  (Costs of the Sale of Goods and the 
Rendering of Services)  หมายถึง  ตนทุนของสินคา  สิทธิ  หรือบริการที่ขาย  รวมถึงราคาซ้ือตนทุนการ
ผลิต  และคาใชจายตางๆ  ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย  โดยแยกแสดง  เปนตนทุน
ตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่  1  เชน  ตนทุนของสินคาที่ขาย  ตนทุน
ของการใหบริการ 

3. กําไรขางตน (Gross Profit)  หมายถึง  สวนของรายไดจากการขายสินคาและหรือบริการสุทธิ
ที่สูงกวาตนทุนขายและหรือตนทุนของการใหบริการ 

4. คาใชจายในการขายและบริหาร  (Selling and Administrative Expenses)  หมายถึง  
คาใชจายที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการขาย  และคาใชจายทั่วไปที่เกิดข้ึนในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม
ทั้งนี้  ไมรวมคาใชจายอ่ืนและดอกเบ้ียจาย  ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่  7  และ  11 

5. กําไร  (ขาดทุน)  จากการขายและหรือการใหบริการ  (Profit (Loss)from the Sale of 
Goods and the Rendering of Services)  หมายถึง  กําไร  (ขาดทุน)  จากการขายและหรือการใหบริการ
ซึ่งไมรวมรายไดอ่ืนและคาใชจายอ่ืนที่กําหนดใหแสดงในรายการที่  6  และ  7   

6. รายไดอ่ืน  (Other Incomes)  หมายถึง  รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่  กําหนดให
แสดงไวในรายการที่  1  ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ  เชน  กําไรจากการขาย  เงินลงทุน  
ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณและสินทรัพยอ่ืน  ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวใหนํามาหักจาก
รายการนี้เพื่อสแดงยอดสุทธิ 

7. คาใชจายอ่ืน  (Other Expenses)  หมายถึง  คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่  2  และ  4  ทั้งนี้ใหรวมถึงขาดทุนอ่ืนที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ  เชน  
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน  ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณและสินทรัพยอ่ืน  และขาดทุนจากการหยุดงานของ
พนักงาน  ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว  ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ 

8. กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน  (Profit(Loss) from Operations)  หมายถึง  กําไร  
(ขาดทุน)  จากการขายและหรือการใหบริการที่รวมรายไดอ่ืนและหักคาใชจายอ่ืน 
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9. สวนแบงกําไร  (ขาดทุน)  จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  (Share of Profils (Losses) 
from Investments for Using the Equity Method)  หมายถึง  สวนแบงกําไร  (ขาดทุน)  จากเงินลงทุนซ่ึง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี 

10. กําไร  (ขาดทุน)  กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  (Profit (Loss) Before Interest and 
Income Tax Expenses)  หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย  แตกอนหักดอกเบ้ียจาย
และกอนภาษีเงินไดหากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเคร่ืองหมายวงเล็บ 

11. ดอกเบ้ียจาย  (Interest Expenses)  หมายถึง  ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใช
ประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 

12. ภาษีเงินได  (Income Tax Expenses)  หมายถึง  ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณข้ึนตาม
วิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 

13. กําไร  (ขาดทุน)  หลังภาษีเงินได  (Profit (Loss) After Tax)  หมายถึง  กําไรขาดทุนหลัง
หักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดแตกอนรายการพิเศษ  หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินในเคร่ืองหมาย
วงเล็บ 

14. กําไร  (ขาดทุน)  สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  (Net Profit (Loss) Minority 
interest)  หมายถึง  การแสดงผลการดําเนินงานสุทธิของบริษัทยอยที่ไมใชสวนของบริษัทใหญทั้งโดย
ทางตรงและทางออม 

15. กําไร  (ขาดทุน)  จากกิจกรรมตามปกติ  (Profit (Loss) from Ordinary Activities)  
หมายถึง  กําไร  (ขาดทุน)  จากกิจกรรมซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของบริษัท  หรือเกิดข้ึนจาก
การดําเนินงานตามปกติของบริษัท  รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหรือการ
ดําเนินงานดังกลาว 

16. รายการพิเศษ-สุทธิ  (Extraordinary Items, Net) หมายถึง  รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจาก
รายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความแตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ  
และไมคาดวาจะเกิดข้ึนเปนประจําหรือเกิดข้ึนไมบอย  เชน  คาเสียหายที่เกิดจากไฟไหม  น้ําทวม  หรือภัย
ธรรมชาติอยางอ่ืน  รายการพิเศษนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่  เกี่ยวของในกรณีที่รายการ
พิเศษเปนผลขาดทุน  ใหแสดงจํานวนเงินไวในเคร่ืองหมายวงเล็บ   

17. กําไร  (ขาดทุน)  สุทธิ  (Net Profit(Loss)) หมายถึง  กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวม
รายการพิเศษแลว  หากมีผลขาดทุนสุทธิใหแสดงจํานวนเงินไวในเคร่ืองหมายวงเล็บ 

18. กําไรตอหุน  (Earnings Per Share)  วิธีการคํานวณใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีวาดวย
เร่ืองกําไรตอหุน  หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเคร่ืองหมายวงเล็บ  โดยแสดงแยกเปน 

18.1 กําไร  (ขาดทุน)  จากกิจกรรมตามปกติ  (Profit (Loss) from Ordinary Activities) 
18.2 รายการพิเศษ-สุทธิ  (Extraordingary Items, Net) 
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18.3 กําไร  (ขาดทุน)  สุทธิ  (Net Profit (Loss)) 
 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ 
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ  (Change in Equity Statement)  เปนงบ
การเงินที่แสดงใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงในรายการตางๆ  ในสวนของเจาของต้ังแตตนงวดจนถึงส้ินงวด  
โดยรายการที่ตองแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ  ประกอบดวย   

1. กําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวดบัญชี 
2. รายได  คาใชจาย  รายการกําไรขาดทุนแตละรายการที่กําหนดใหรับรูโดยตรงในสวนของ

เจาของตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน  โดยใหแสดงยอดรวมของรายการเหลานั้นไวดวย 
3. ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและของการแกไขขอผิดพลาด 
4. รายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ไดรับจากเจาของ  และการแบงปนสวนทุนใหเจาของ 
5. ยอดคงเหลือของกําไรหรือขาดทุนสะสม  ณ  วันตนงวด  และ  ณ  วันที่ในงบดุล  รวมถึง

รายการเปลี่ยนแปลงระหวางงวด 
6. รายการกระทบยอดในสวนทุนแตละประเภท  สวนเกินมูลคาหุนและสํารองแตละชนิดระหวาง

ตนวดกับปลายงวด  โดยใหแยกแสดงการเปล่ียนแปลงของแตละรายการ 
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ตัวอยาง  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 
 
บริษัท  สุพรรณิการ  จํากัด  (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  25+2  และ  25+1 
 ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ สวนเกิน สวนเกิน ผลตางจาก กําไร 
 หุนที่ออก แสดงสิทธ ิ (ตํ่ากวา) (ตํ่ากวา) การแปลง(ขาดทุน) 
 และชําระแลว ที่จะซื้อหุน มูลคาหุน ทุนอ่ืน คางบการเงนิ สะสม 

1. ยอดคงเหลือตนงวด  25+1 
2. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 

3. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 
4. สวนเกินทุนอ่ืน 

5. สวนตํ่ากวาทุนอ่ืน 

6. ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 

7. รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 

8. กําไร  (ขาดทุน)  สุทธิ 
9. เงินปนผลจาย 

10. หุนบุริมสิทธิ 
11. หุนสามัญ 

12. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

13. ยอดคงเหลือปลายงวด  25+1 

14. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 

15. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 
16. สวนเกินทุนอ่ืน 

17. สวนตํ่ากวาทุนอ่ืน 

18. ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงคางบการเงิน 

19. รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 

20. กําไร  (ขาดทุน)  สุทธิ 
21. เงินปนผลจาย 

22. หุนบุริมสิทธิ 
23. หุนสามัญ 
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24. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

25. ยอดคงเหลือปลายงวด  25+2 

 
งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ 
 งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ  (Comprehensive Income Statement)  เปนงบที่แสดง
การเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ  หรือการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุทธิของกิจการ  อันเนื่องมาจาก
เหตุการณหรือรายการอื่นที่ไมไดเกิดจากเจาของ  รายการที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะไมแสดง
รายการเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากการลงทุนโดยสวนของเจาของและการจายคืนใหเจาของ  เชน  การลงทุน
เพิ่ม  การจายเงินปนผล  ซึ่งขอมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่เปนผลจากการลงทุนและคืนทุน  ผูใชงบ
การเงินสามารถไดขอมูลดังกลาวจากงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ  ดังนั้น  มาตรฐานการ
บัญชี  ฉบับที่  35  เร่ืองการนําเสนองบการเงิน  จึงอนุญาตใหกิจการเลือกจัดทํางบใดงบหนึ่ง  ระหวางงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกับงบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ  เนื่องจากรายการบางรายการที่
แสดงในงบการเงินทั้งสองมีความซํ้าซอนกัน 
 ในสวนของเจาของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตองแสดงรายการตามในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในสวนของเจาของขอ  1  ถึง  3  และเปดเผยขอ  4  ถึง  6  ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ตัวอยาง  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
บริษัท  สุพรรณิการ  จํากัด  (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  25+2 และ  25+1 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษํท 
 25+2                25+1 25+2             25+1 
 

1. รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 
1.1 สวนเกินทุนอ่ืน 
1.2 สวนตํ่ากวาทุนอ่ืน 
1.3 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 

รวมรายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 
2. กําไร  (ขาดทุน)  สุทธิ 
3. กําไร  (ขาดทุน)  เบ็ดเสร็จกอนปรับปรุง 
4. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 
5. กําไร  (ขาดทุน)  เบ็ดเสร็จหลังปรับปรุง 
ในกรณีที่กิจการเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ตองเปดเผยรายการดังตอไปนี้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินดวย 
1. รายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ไดจากเจาของ  และการแบงปนสวนทุนใหเจาของ 
2. ยอดคงเหลือของกําไรหรือขาดทุนสะสม  ณ  วันตนงวดและ  ณ  วันที่ในงบดุลรวมถึงรายการ

เปล่ียนแปลงระหวางงวด 
3. รายการกระทบยอดในสวนทุนแตละประเภท  สวนเกินมูลคาหุน  และสํารองแตละชนิดระหวางตน

งวดและปลายงวด  โดยใหแยกแสดงการเปล่ียนแปลงของแตละรายการ 
 
งบกระแสเงินสด 
 งบกระแสเงินสด  (Statement of Cash Flow)  คือ  งบการเงินที่แสดงการเปล่ียนแปลงของเงิน
สดและรายการเทียบเทาเงินสดที่กิจการไดมา  (Cash Inflows)  และการใชไป  (Cash Outflows)  ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีหนึ่ง  โดยจําแนกกระแสเงินสดที่เปล่ียนแปลงไปตามการตัดสินใจทางการเงิน  เปนกิจกรรม
ดําเนินงาน  กิจกรรมลงทุน  และกิจกรรมจัดหาเงิน  แลวกระทบยอดเงินสดยกมาตนงวดกับเงินสด  
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คงเหลือ  ณ  วันส้ินงวด  ซึ่งรูปแบบและวิธีการจัดทํางบกระแสเงินสดจะไดอธิบายไวอยทําใหละเอียดในบท
ที่  6   
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (Note to Financial Statement) ขอมูลบางรายการไมสามารถ
นําเสนอในงบการเงินตางๆ  ขางตนไดโดยตรง  เนื่องจากจะทําใหงบการเงินดูไมเรียบรอย  ไมสวยงาม  
ดังนั้น  กิจการจะรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมตางๆ  เหลานั้น  มาแสดงไวในหมายเหตุ  ประกอบการเงิน  ขอมูล
ที่สําคัญๆ  ที่ควรเปดเผยประกอบดวย 

1. โครงสราง อันเปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี  
(Accounting Policy)  ที่เลือกใชกับรายการและเหตุการณทางบัญชีที่สําคัญ  โดยรายการที่ไดแสดงไวใน
งบดุล  งบกําไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสดตองอางอิงขอมูลที่เกี่ยวของในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ได  

2. ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  35  ระบุใหกิจการตอง
เปดเผยนโยบายบัญชีเกี่ยวกับเกณฑในการวัดคาในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชีที่จําเปนตอ
การทําความเขาใจในงบการเงิน  เชน  การวัดคาดวยราคาทุนเดิม  (Historical Cost)  หรือราคาทุนปจจุบัน  
(Current Cost)  หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ  (Realizable Value or Settlement Value)  หรือราคายุติธรรม 
(Fair Value) หรือมูลคาปจจุบัน  (Present Value)  นโยบายในเร่ืองการรวมกิจการ  การจัดทํางบการเงิน
รวม  การคิดคาเส่ือมราคา  การบันทึกตนทุนการกูยืมและรายจายเปนสินทรัพย  สัญญาเชา  เคร่ืองมือทาง
การเงิน  การประมาณการหนี้สิน  การแปลงคาเงินตราตางประเทศและการปองกันความเสี่ยง  เปนตน 

3. เร่ืองอ่ืน ๆ    มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  35  ระบุวา  ตองมีการเปดเผยขอมูลอ่ืนเพื่อให
ผูใชงบการเงินเขาใจและสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหวางกิจการเพ่ิมเติมได  โดยควรมีขอมูล
เกี่ยวกับเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนในภายหนาไมวาจะเปนทรัพยสินหรือหนี้สิน  ขอจํากัดตางๆ  ในสิทธิที่มีอยู
เหนือทรัพยสิน  ขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน  และตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้เพิ่มเติม  
ไดแก 

-  ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของกิจการ  รวมทั้งประเทศที่กิจการจัดต้ังข้ึนและที่อยูจด
ทะเบียน 
-  คําอธิบายลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลังของกิจการ 
-  ชื่อของบริษัทใหญ  และช่ือของบริษัทใหญของกลุมบริษัท 
-  จํานวนพนักงาน  ณ  วันส้ินงวดบัญชี  หรือจํานวนพนักงานเฉล่ียสําหรับงวดบัญชี 
การจัดทําหมายเหตุประกอบการเงิน  ควรใหกระชับ  ชัดเจน  สมบูรณและเปนที่เขาใจงายสําหรับ

ผูใชงบการเงินที่มีความเขาใจในสภาพดําเนินธุรกิจของกิจการและมีความเต็มใจที่จะศึกษางบการเงินโดย
ละเอียดแทนจากการลงทุน  ผูลงทุนตองการขอมูลที่ชวยในการพิจารณาตัดสินใจซื้อขาย  หรือถือเงินลงทุน
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นั้นตอไป   นอกจากขอมูลดังกลาวผูลงทุนที่ เปนผูถือหุนยังตองการขอมูลที่ชวยในการประเมิน
ความสามารถของกิจการในการจายเงินปนผลดวย 

 
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 
(Financial Statement Analysis) 
 
การวิเคราะหงบการเงิน 
 การวิเคราะหงบการเงิน  (Financial Statement Analysis)  หมายถึง  กระบวนการคนหา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของ
กิจการนั้น  พรอมทั้งนําขอเท็จจริงดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจตอไป 
 การวิเคราหงบการเงินเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน  (Fundamental Analysis)  ซึ่ง
มุงเนนที่จะประเมินมูลคาของหลักทรัพย  โดยพิจารณาการคาผลตอบแทนและราคาของหลักทรัพยใน
อนาคต  โดยหลักการที่นิยมใชในการวิเคราะหเปนแบบ  แบบบนลงลาง  (Top Down Approach)  ซึ่ง
แบงเปน  3  ระดับ  คือ 

1. การวิเคราะหเศรษฐกิจมหภาค  โดยเร่ิมจากเศรษฐกิจโลก  เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  
เศรษฐกิจประเทศ  จากนั้นจากพิจารณาในระดับถัดไป 

2. การวิเคราะหอุตสาหกรรม  เปนการวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมตาง  ๆ  เพื่อ
คัดเลือกกลุมอุตสาหกรรมที่นาจะลงทุน 

3. การวิเคราะหบริษัท  เปนการวิเคราะหเพื่อคัดเลือกบริษัทที่นาสนใจลงทุน  หลังจากที่ได
คัดเลือกกลุมอุตสาหกรรมแลว  ซึ่งการวิเคราะหจะวิเคราะหทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การวิเคราะห
งบการเงิน  ถือเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

การวิเคราะหงบการเงิน  สามารถแบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ 
1. Time Series Analysis  เปนการวิเคราะหขอมูลตางงวดเวลา  หรือหลาย  ๆ  งวดเพื่อหา

ความสัมพันธกัน  เปนการหาอัตราการเปล่ียนแปลงของรายการจากปกอน  ๆ  รวมทั้งการเปรียบเทียบ
ขอมูลหลาย  ๆ  ป  เพื่อดูแนวโนมหรือการเปล่ียนแปลง 

2. Cross  Section  Analysis  เปนการวิเคราะหขอมูลระหวางกิจการกับกิจการอ่ืน  แตอยูใน
งวดเดียวกัน  เชน  การเปรียบเทียบกับคูแขงขันหรือขอมูลเฉลี่ยอุตสาหกรรม  การเปรียบเทียบวิธีนี้ทําให
ทราบสถานภาพของกิจการกับคูแขงขัน  หรือกลุมอุตสาหกรรม 
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วัตถุประสงคของการวิเคราะหงบการเงิน 
 การวิเคราะหบการเงินมีวัตถุประสงคหลัก  คือ 

1.  เพื่อใชเปนเครื่องมือกลั่นกรองเบ้ืองตน   (Screening)  เพื่อเลือกลงทุน  หรือ  วิเคราะห
เพื่อรวมกิจการ 

2. เพื่อใชเปนเคร่ืองมือพยากรณ  (Forecasting)  ฐานะทางการเงินในอนาคตและผลที่จะ
เกิดข้ึน 

3. เพื่อวินิจฉัยปญหา  (Dagnosis)  ในการบริหารงาน  การดําเนินงาน  และปญหาอ่ืนๆ  ที่
เกิดข้ึน 

4. เพื่อใชเปนเครื่องมือประเมินผล  (Evaluation)  การบริหารงานของฝายบริหาร 
5.  
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหงบการเงิน 
1. การวิเคราะหตามแนวต้ัง  (Vertical Analysis)  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  การวิเคราะห

อัตรารอยละตอยอดรวม  (Common Size Percentage Analysis) 
2. การวิเคราะหตามแนวนอน  (Horizontal Analysis)  การวิเคราะหโดยอาศัยขอมูลเปนเวลา

หลายๆ  ปตอเนื่องกัน  ซึ่งทําใหเห็นภาพของแนวโนมที่ชัดเจนกวาวิธี  Vertical Analysis  การ
วิเคราะหลักษณะนี้  จึงเรียกอีกอยางหน่ึงวา  การวิเคราะหอัตรารอยละของแนวโนม  

(Trend Percentage Analysis) 
3. การวิเคราะหโดยใชอัตราสวนทางการเงิน  (Financial Ratio Analysis)   
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ขั้นตอนในการวิเคราะหงบการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  กําหนดวัตถุประสงคในการวิเคราะห  กอนที่จะทําการวิเคราะหงบการเงิน  ผูวิเคราะหตอง
ทราบกอนวา  ผูใชผลวิเคราะหงบการเงินคือใคร  และมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลการวิเคราะหงบการเงินไปใช
ในการตัดสินใจเร่ืองใด  เชน 
 วัตถุประสงคในการวิเคราะหของฝายบริหาร  ลักษณะของการวิเคราะหของฝายบริหารเปนการ
วิเคราะหภายในกิจการเพื่อดูผลการดําเนินงาน  ผลตอบแทนของเงินทุนเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
หรือไม  รายได  คาใชจาย  เปนที่พอใจหรือไม  สภาพคลองของกิจการเปนอยางไร  โครงสรางเงินทุนมี
ความเหมาะสมเพียงใด  การใชสินทรัพยในปที่ผานมามีประสิทธิภาพเพียงใดภาระหนี้สินเปนอยางไร  
ตลอดจนความเจริญเติบโตของกิจการมีมากนอยเพียงใด 
 วัตถุประสงคในการวิเคราะหของผูใหสินเชื่อ  เปนการวิเคราะหเพื่อดูวากิจการสามารถจาย
ดอกเบ้ียและเงินตนคืนไดหรือไม  เพื่อจะไดตัดสินใจวาควรจะใหกูหรือไม  และใหกูในจํานวนเทาใดและมี
ความเสี่ยงสูงมากนอยเพียงใด 

รวบรวมขอมูล 

จัดเตรียมขอมูล 

เลือกเครื่องมือ 

แปลความหมาย 

จัดทํารายงาน 
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 วัตถุประสงคในการวิเคราะหของผูลงทุน  ผูลงทุนอาจแบงออกไดเปน  2  ประเภท  คือ  ผูลงทุน
ระยะส้ัน  (Short Term Investor)  หรือ  นักเก็งกําไร  (Speculator)  หรือผูลงทุนประเภทเก็งกําไรจากการ
ขายเงินลงทุน  กับผูลงทุนระยะยาว  (Long Term Investor)  วัตถุประสงคของการวิเคราะหของผูลงทุนทง  
2  ประเภทจะแตกตางกัน  กลาวคือ  ผูลงทุนระยะส้ัน  จะมีเปาหมายในการลงทุนเพื่อตองการใหได
ผลตอบแทนสูงสุด  ผลตอบแทนที่วานั้น  คือ  ผลตางระหวางราคาซ้ือกับราคาขายของหลักทรัพยที่ลงทุน  
หรือที่เรียกวา  กําไรจากการขายหลักทรัพย  หรือกําไรสวนทุน  (Capital Gain)  สิ่งที่ผูลงทุนจะใหความ
สนใจมาก  คือ  ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยการวิเคราะหจึงมุนเนนไปที่หลักทรัพยของ
กิจการ  โดยวิเคราะหอัตราสวนตางๆ  ความสามารถในการทํากําไรตอหุน  อัตราเงินปนผลตอหุน  มูลคา
ตามบัญชีตอหุน  ความมั่นคงของกิจการซึ่งมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุน  เปนตน 
 สําหรับผูลงทุนระยะยาวเปนผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลสิ่งที่ผูลงทุนจะให
ความในใจมาก  คือ  ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลตอบแทนในอนาคต  ดังนั้น  การวิเคราะหจึงมุงเนนไปที่
ความสามารถในการทํากําไร  ความมั่นคงของกิจการ  อัตราการจายเงินปนผลนโยบายการจายเงินปนผล  
ตลอดทั้งดูแนวโนมในอนาคต 

2. รวบรวมขอมูลที่ตองใช  ขอมูลที่ตองรวบรวมแบงออกเปน  3  สวน  ดังนี้ 
2.1 ขอมูลดานเศรษฐกิจ เชน ภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะการสําคัญๆที่มีผลกระทบตอธุรกิจ  

อัตราดอกเบ้ีย  ภาวะเงินเฟอ  นโยบายของรัฐดานการเงิน  การคลัง  ภาษีอากร  เปนตน 
2.2 ขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่กิจการดําเนินงานอยู  เชน  ตลาดและภาวะการแขงขัน 

ความเสี่ยงของธุรกิจ อัตราสวนที่สําคัญและสถิติการดําเนินงาน  ขอกําหนดกฎหมาย  เปนตน 
2.3 ขอมูลของกิจการ  เชน  การบริหารงาน  ลักษณะของธุรกิจ  ผลิตภัณฑ  งบการเงิน  ผล

การดําเนินงานในอดีต  เปนตน 
โดยขอมูลที่เปนตัวเลขจะนํามาใชสําหรับการวิเคราะหเชิงปริมาณ(Quantitative Analysis)และ

ขอมูลที่ไมใชเปนตัวเลขจะนํามาใชสําหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพ  (Quantitative Analysis)  ซึ่งจะชวย
เสริมใหการวิเคราะหเชิงปริมาณมีประสิทธิภาพมากข้ึน  แหลงขอมูลที่สามารถรวบรวมได เชน ขาวสารหรือ
เอกสารทางราชการ  วารสารธุรกิจ  รายงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รายงานประจําปของ
กิจการ  รายงานทางเศรษฐกิจของธนาคาร  หนังสือ  ชี้ชวน  และแหลงขาวสารอ่ืนๆ  เชน  หนังสือพิมพ  
วิทยุ  โทรทัศน  เปนตน 

หลังจากไดรวบรวมขอมูลตางๆ  แลว  ผูวิเคราะหงบการเงินจะตองศึกษาขอมูลที่ไดมาใหมีความ
เขาใจกอน  โดยเฉพาะรายงานของผูสอบบัญชี  (Auditor’s  Report)  ซึ่งตามพระราชบัญญัติการบัญชี  
พ.ศ.  2543  กําหนดวา  จะตองมีการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  (Certified Public 
Accountant : CPA)  หรือผูสอบบัญชีภาษีอากร  (Tax Auditor : TA)  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจ  
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โดยผูสอบบัญชีถือเปนบุคคลที่มีความเปนอิสระจากกิจการที่จะนําเสนอความคิดเห็นตองบการเงินที่ไดทํา
การตรวจสอบและรายงานใหผูถือหุนทราบ 

รายงานที่ผูสอบบัญชี  (Auditor’s Report)  มี  4  แบบ  คือ  แบบแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข  
(Unqualified Opinion)  แบบแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข  (Qualified Opinion)  แบบไมแสดง
ความเห็น  (Adverse Opinion)  และแบบแสดงความคิดเห็นวางบการเงินไมถูกตอง  (Disclaimer of 
Opinion)  หากผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่ไมสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  (GAAP)  ผูสอบ
บัญชีจะจัดทํารายงานแบบไมมีเงื่อนไข  แตถาหากมีความไมแนนอนในการจัดทํางบการเงินอยางมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับการรับรูรายการที่เกิดข้ึนหรือการกําหนดมูลคาสินทรัพยหรือหนึ้สินหรือการที่บริษัทมี
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่ใชผูสอบบัญชีจะจัดทํารายงานแบบมีเงื่อนไข  และในกรณีที่ความไม
แนนอนในการจัดทํางบการเงินมีสาระสําคัญมาก  ผูสอบบัญชีอาจจัดทํารายงานแบบไมแสดงความเห็น  
หรือแสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตองสําหรับบริษัทซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
(The Stock Exchange of Thailand : SET)  เพื่อใหบริษัทสามารถดํารงสภาพความเปนบริษัทจดทะเบียน  
(Listed Company)  ตอไปได  บริษัทจะตองนําสงรายงานการสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไข  หรือกรณีมี
เงื่อนไขก็จะตองไมมีสาระสําคัญตอความนาเชื่อถือของงบการเงิน 

แมผูสอบบัญชีจะเปนผูตรวจสอบและรับรองงบการเงินก็ตาม  แตผูบริหารของกิจการก็ไมอาจ
ปฏิเสธความรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินนั้น  ซึ่งในรายงานของผูสอบ
บัญชีจะระบุไวชัดเจน  ดังนั้น  หากงบการเงินไมถูกตองและผูใชงบการเงินนําขอมูลไปใชผิดพลาด  
ผูบริหารของกิจการอาจถูกฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมายได 

3. จัดเตรียมงบการเงิน หลังจากท่ีรวบรวมขอมูลที่จะใชในการวิเคราะหไดแลวจะตอง
นําขอมูลที่ไดมาจัดเตรียมใหมใหอยูในรูปแบบเดียวกัน  ทั้งนี้  เนื่องจากรูปแบบของงบการเงินอาจจะ
แตกตางกัน  โดยผูวิเคราะหอาจจะสรางรูปแบบหรือตารางข้ึนเองเพื่อใหงายตอการวิเคราะห 

4. เลือกเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห  เคร่ืองมือที่จะใชในการวิเคราะหมีหลายประเภทซึ่งได
กลาวไวแลวนั้น  การเลือกเคร่ืองมือที่เหมาะสมจะชวยใหไดผลการวิเคราะหที่ถูกตองและชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค  ดังนั้น  กอนการวิเคราะหผูวิเคราะหควรศึกษาและทําความเขาใจถึงขอดีและขอเสียของ
เคร่ืองมือที่จะใชในการวิเคราะหแตละประเภทเสียกอน  และในการวิเคราะหผูวิเคราะหอาจเลือกใช
เคร่ืองมือหลายๆ  ประเภทประกอบกัน 

5. แปลความหมาย  หรือการตีความจากผลการวิเคราะห  เมื่อไดผลการวิเคราะหแลว  ผู
วิเคราะหจะมีหนาที่แปลความหมาย  หรือตีความจากผลการวิเคราะหวาสรุปยลออกมาเปนเชนใด  
ข้ันตอนนี้ถือวามีความสําคัญมาก  ซึ่งผูวิเคราะหจะอาศัยผลที่ไดจากการวิเคราะหประกอบกับดุลพินิจของ
ผูวิเคราะหเอง 
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6. จัดทํารายงานเสนอใหแกผูใชขอมูล  ผูวิเคราะหควรเขียนสรุปผลการวิเคราะหเปนลาย
ลักษณอักษร  และจัดทําเปนรายงานเพื่อเสนอใหแกผูใชขอมูล  ลักษณะของรายงานทางการเงินที่ดี  ควร
เปนรายงานท่ีอานแลวเขาใจงาย  และมีสาระสําคัญเพียงพอที่ผูอานหรือผูใชประโยชนจากการวิเคราะห
สามารถเขาใจไดเพื่อที่จะไดนําผลสรุปจากการวิเคราะหไปใชประโยชนตอไป 
 
การเขียนรายงานผลการวิเคราะห 
 การเขียนรายงานผลการวิเคราะหเปนข้ันตอนสุดทายที่ผูวิเคราะหจะตองสรุปผลเปนลายลักษณ
อักษรและนําเสนอขอมูลใหแกผูใชผลการวิเคราะหทราบ  จะเขียนรายงานผลการวิเคราะหมีข้ันตอน  5  
ข้ันตอน  ดังนี้ 

1. แนะนําใหผูอานรายงานไดรูจักกับกิจการอยางคราวๆ  เชน  กิจการประกอบธุรกิจอะไร  
ดําเนินการมานานเพียงใด  มีการเจริญเติบโตมากนอยเพียงใด  ยอดขายในอดีต  ขายผลิตภัณฑที่อยูใน
ตลาดมีความนิยมมากนอยเพียงใด  แนะนําผูบริหารของกิจการ  เปนตน 

2. เมื่อผูอานรายงานไดทําความเขาใจกับธุรกิจแลว  ข้ันตอนตอไป  คือ  การต้ังประเด็นในการ
วิเคราะห  การต้ังประเด็นในการวิเคราะห  คือ  การตั้งเปาหมายในการวิเคราะห  คือ  ควรใหสินเช่ือหรือไม  
ถาใหควรใหเทาใด  หรือควรใหตามที่ขอหรือไม 

3. สรุปผลการวิเคราะห  เปนการสรุปผลการวิเคราะหที่ไดจากภาคผนวก  ซึ่งเปนผลการวิเคราะห
อยางกวางๆ   

4. สรุปผลการตัดสินใจ 
5. ภาคผนวก  เปนการรวบรวมตัวเลขตางๆ  ที่ปรากฏในงบการเงินและตัวเลขที่ไดจากการ

คํานวณ  โดยการใชเคร่ืองมือตางๆ  ซึ่งประกอบดวย  งบดุล  งบกําไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  การ
วิเคราะหอัตรารอยละตามแนวต้ัง  การวิเคราะหอัตรารอยละตามแนวนอน  การวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน  ตลอดจนการวิเคราะหงบกระแสเงินสด  ในข้ันตอนนี้อาจรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพเก็บไวเปน
หลักฐานอางอิงเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือยิ่งข้ึน 
 
 
 
คุณลักษณะของนักวิเคราะหงบการเงินที่ดี 
 นักวิเคราะหงบการเงินที่ดี  ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. มีความรูในเชิงทฤษฎี  และมีประสบการณในเชิงปฏิบัติ  เขาใจถึงวัตถุประสงคของการ
วิเคราะห  การเลือกข้ันตอนในการวิเคราะห  การเลือกใชเคร่ืองมือ  และการแปลความหมาย 

2. มีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนความคิดเห็นหรือผลการวิเคราะห 
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3. มองการณไกล  คํานึงถึงอนาคต  มีความสามารถในการพยากรณ  แมวา  ขอมูลที่ไดจะเปน
ขอมูลในอดีตก็ตาม  เปนคนที่ขวนขวายหาความรูรอบตัวอยูตลอดเวลา 

4. มีความสามารถในการคํานวณ  เนื่องจากขอมูลสวนใหญที่นํามาใชในการวิเคราะห  จะเปน
ตัวเลขจึงจําเปนตองอาศัยการคํานวณ  ผูวิเคราะหจึงควรท่ีจะมีความสามารถในการคํานวณไดอยาง
แมนยําและถูกตอง 

5. มีความสามารถในการสื่อสาร  การใชภาษา  การพูด  และโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียน  เพราะ
หลังจากการวิเคราะหงบการเงินแลวนักวิเคราะหจะตองเขียนรายงานผลการวิเคราะห  ซึ่งภาษาที่ใชในการ
เขียนตองเปนภาษาที่อานแลวเขาใจงาย  
 
การเปรียบเทียบขอมูลในการวิเคราะห 
 ในการวิเคราะหขอมูลใด ๆ  ก็ตาม  ขอมูลเพียงตัวเดียวไมสามารถที่จะอธิบายอะไรใหแก  ผู
วิเคราะหไดมากนัก  ผูวิเคราะหจะตองนําขอมูลนั้นไปเปรียบเทียบกับขอมูลอ่ืน  จึงจะไดรับความชัดเจน
มากข้ึน  การเปรียบเทียบทําใหทราบถึงสถานะของกิจการ  และเปนส่ิงสําคัญสําหรับข้ันตอนในการแปล
ความหมาย  การเปรียบเทียบขอมูลที่นิยมแบงออกเปน  3  ลักษณะ  คือ 

1. การ เปรี ยบ เที ยบข อมู ลป จจุบั นกั บข อมู ล ในอ ดีตของกิ จการ เอง  ( Intracompany 
Comparisons) 

2. การเป รียบเทียบขอมูลของกิจการกับกิจการ อ่ืน ซ่ึ ง เปน คู แข ง ขัน   ( Intracompany 
Comparisons) 

3. การเปรียบเทียบขอมูลของกิจการกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมซึ่งอยูในกลุม  อุตสาหกรรมเดียวกัน  
(Industry Average Comparisons) 

 
1. การเปรียบเทียบขอมูลปจจุบันกับขอมูลในอดีตของกิจการเอง  (Intracompany 

Comparisons)  การเปรียบเทียบลักษณะนี้ทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานในงวดปจจุบันวาดีข้ึนหรือดอย
กวาการดําเนินงานของงวดกอน  ซึ่งทําใหฝายบริหารทราบสถานการที่เปนอยูจริงในปจจุบันเพื่อจะได
ปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน  การเปรียบเทียบในลักษณะนี้อาจนําขอมูลของปกอนหนาเพียงปเดียวหรือหลายๆ  ป
มาเปรียบเทียบก็ได 

2. การเปรียบเทียบขอมูลของกิจการอ่ืนซ่ึงเปนคูแขงขัน  (Intracompany Comparisons)  
การเปรียบเทียบลักษณะนี้ทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานของกิจการเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันในธุรกิจ
เดียวกัน  ขอควรระวังในการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน  คือ  การคํานึงถึงขนาดของธุรกิจ  ซึ่งอาจจะพิจารณา
จากสินทรัพยรวมหรือเงินทุน  รวมถึงระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  หลักการบัญชี  วัฒนธรรมขององคกร  
รูปแบบการบริหารงานดวย 
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3. การเปรียบเทียบขอมูลของกิจการกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม  (Industry Average 
Comparisons)  คาเฉลี่ยอุตสาหกรรมเปนผลจากการคํานวนของขอมูลของกลุม  อุตสาหกรรมเดียวกัน  ซึ่ง
เรียกอีกอยางวา  คามาตรฐานอุตสาหกรรม  การเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมเปนการพิจารณาใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรม  ซึ่งผูวิเคราะหจะตองทราบถึงลักษณะโดยท่ัวไปและปจจัยพื้นฐานของกลุม
อุตสาหกรรมตางๆ  เพื่อเปนขอมูลประกอบการอานงบการเงินของบริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมนั้นๆ  
ดวย  เชน 

กลุมสถาบันการเงิน  โดยทั่วไปวิเคราะหธุรกิจธนาคารพาณิชยและธุรกิจเงินทุนจะพิจารณาจาก
สวนตางของดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจายเปนหลัก  เนื่องจากเปนรายไดและรายจายที่สําคัญของธุรกิจ  
สําหรับการวิเคราะหธุรกิจหลักทรัพยนั้นจะเปรียบเทียบระหวางดอกเบ้ียรับเงินปนผลจากการลงทุนกับ
สัดสวนเงินลงทุนในหลักทรัพย  เปนตน 

กลุมประกันภัย  จะพิจารณารายไดเบ้ียประกัน  ซึ่งคิดจากกําไรจากการรับประกันเทียบกับคา
สินไหม  รวมทั้งพิจารณาท่ีรายไดจากการลงทุนเมื่อเทียบกับเงินลงทุนที่ปลอยกูหรือฝากไวกับสถาบัน
การเงิน 

กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย  จะพิจารณาที่การรับรูรายไดของแตละโครงการ  สัดสวนการถือหุน
ของบริษัทในเครือ  เปนตน 

กลุมสื่อสาร  จะพิจารณาจากการประเมินมูลคาโครงการวาจะไดรับกระแสเงินสดเทาใดเนื่องจาก
กลุมนี้ยังไมมีรายไดเขามาในปจจุบัน  นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาอัตราคาบริการตอตนทุน  เปนตน 

 
ขอจํากัดในการวิเคราะหงบการเงิน 
แมวาการวิเคราะหงบการเงินจะใหขอมูลที่เปนประโยชนชวยใหเขาใจเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน

และประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกิจการไดอยางลึกซ้ึง  แตอยางไรก็ตาม  การวิเคราะหงบการเงินยัง
มีขอจํากัดบางประการ 

1. การเปรียบเทียบขอมูลกับกิจการอ่ืนๆ  แมจะอยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันก็ตาม  
แตละกิจการก็อาจมีวิธีการบัญชีที่แตกตางกัน  เชน  การคํานวณคาเส่ือมราคา  การตีราคาสินคาคงเหลือ  
การคิดคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  เปนตน  ดังนั้น  กอนที่จะเปรียบเทียบขอมูลกับกิจการอ่ืน  ผูวิเคราะหควร
พิจารณาถึงหลักการบัญชีดวยวาใชหลักการเดียวกันหรือไม  มิฉะนั้น  อาจทําใหสรุปผลการวิเคราะห
ผิดพลาดได 

2. วิธีการไดมาซ่ึงสินทรัพยถาวรที่แตกตางกัน  เชน  บางกิจการอาจจะซื้อสินทรัพยมาไว
ใชในการดําเนินงาน  ในขณะที่บางกิจการอาจใชวิธีทําสัญญาเชาสินทรัพยมาเพื่อใชในการดําเนินงาน  ซึ่ง
การซื้อสินทรัพยจะทําใหสินทรัพยรวมในงบดุลสูงกวาวิธีการทําสัญญาเชา  หรือในกรณีที่เปนการซื้อเปน
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เงินเชื่อ  รายการทางดานหนี้สินจะเพิ่มข้ึน  แตถาเปนกรณีเชาจะไมมีรายการทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน
ปรากฏ  เพราะการเชาจะถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

3. เคร่ืองมือที่นํามาใชในการวิเคราะห  เปนการวิเคราะหกิจการที่มีลักษณะนิ่งอยูกับที่  
(Static Analysis)  คือ  วิเคราะห  ณ  จุดหนึ่งของเวลา  แตในความเปนจริงธุรกิจดําเนินไปอยูตลอด  
(Dynamic Analysis)  ดังนั้น  ผลการวิเคราะหอาจไมไดบงบอกลักษณะที่เปนการเคล่ือนไหวตามสภาพ
ตามเปนจริง 

4. กิจการมักมีการตกแตงตัวเลขในงบการเงิน  (Window dressing)  เพื่อใหงบการเงิน
ดูดีกวาความเปนจริง  โดยการสรางรายงานคาบางรายการในชวงส้ินงวด  เพื่อจะทําใหงบการเงินหรือ
อัตราสวนทางการเงินดูดีข้ึน  เชน  กิจการอาจบันทึกรับรูลูกหนี้จากการขายที่ยังไมไดสงมอบหรือไมบันทึก
รับรูการซื้อสินคาในงวดปจจุบัน  เปนตน 

5. การหาขอมูลบางครั้งไมสามารถหาขอมูลแทจริงได  ตองอาศัยขอมูลที่มีผูอ่ืนทํา
ไว  (Secondary Data)  ซึ่งขอมูลดังกลาวอาจมีจุดมุงหมายที่ตางกัน  หรือมีความไมเที่ยงตรงแอบแฝงอยู 

6. ภาวะเงินเฟอ  (Inflation)  ซึ่งมีผลทําใหระดับราคาเปลี่ยนแปลงไป  เชน  กิจการซ้ือ
สินทรัพยไวนานแลวกับสินทรัพยที่เพิ่งซื้อใหม  ราคาสินทรัพยที่ซื้อใหมจะสูงกวา  ซึ่งมีผลในการคํานวน
อัตราสวนทางการเงิน  หรือการเปรียบเทียบขอมูล 

7. ผลการวิเคราะหขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูวิเคราะห  แตละคนซึ่งอาจมีความคิดเห็นที่
แตกตางกันไป 
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในระดับราคา 
ในการจัดทํางบการเงิน  นักบัญชีไดใชหนวยเงินตรา  (Unit of Monetary)  เปนหนวยวัดมูลคาซ่ึง

จํานวนเงินที่ปรากฏอยูในงบการเงินจะเปนตัวเลขที่คงที่ไมไดเปล่ียนแปลงไปตามสถานภาพเศรษฐกิจ  แต
ความเปนจริงเม่ือสภาพทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปอํานาจซื้อหรือระดับราคาก็จะเปล่ียนแปลงตามไป
ดวย  เชน  ระดับราคาของสินคาในปจจุบันจะมีแนวโนมสูงข้ึนตามสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอ  และ
การเปล่ียนแปลงดังกลาวยอมสงผลกระทบตองบการเงิน  ดังนั้นกอนที่จะทําการวิเคราะหงบการเงิน  
นักวิเคราะหจึงควรคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยอาจนํางบการเงินที่มีการปรับปรุงเกี่ยวกับระดับราคา  
ซึ่งเรียกวา  “งบการเงินหลังปรับระดับราคา”  มาใชในการวิเคราะหก็ได 
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หนวยการเรียนรูที่ 5 
การตลาด 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู 
1. เขาใจแนวความคิดของการตลาด ส่ิงแวดลอมทางการตลาด กระบวนการบริหาร  

            การตลาด รวมถึงสวนประสมการตลาดและเคร่ืองมือทางการตลาดอื่น ๆ 
2. สามารถอธิบายระบบขอมูลขาวสารทางการตลาดในกระบวนการวิจัยทางการตลาด 
3. สามารถอธิบายกระบวนการและพฤติกรรมของผูบริโภค ทั้งในตลาดสินคาอุปโภค   
   บริโภคตลาดสินคาอุตสาหกรรม และตลาดสินคาบริการ 
4. สามารถระบุตลาดเปาหมายและกลยุทธการแบงสวนตลาด 
5. สามารถอธิบายกิจกรรม ทางการตลาดในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริการ สถานที่     
   แนวความคิด และกระบวนการตลาดระหวางประเทศ 
6. เขาใจถึงความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางการตลาด 
 

 
การจัดการผลิตภัณฑในปจจุบัน 
  หนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญที่สุดของผานจัดการดานการตลาดคือ  การพัฒนาสวน
ประสมการตลาด  (Marketing  Mix)  ใหเหมาะสมสอดคลองกับตลาดเปาหมาย  (Target  Market)  สวน
ประสมการตลาดนั้นประกอบดวยองคประกอบสําคัญ  4  อยาง  ไดแก  ผลิตภัณฑ  (Product)  ราคา  
(Price)  การจัดจําหนาย  (Place  or  Distribution)  และการสงเสริมกรตลาด  (Promotion)  ปจจัยทั้ง  4  
อยางนี้  เปนเคร่ืองมือทางการตลาด  (Marketing  Tools)  ที่สําคัญที่ผูจัดการการตลาดจะตองทําการ
ตัดสินใจกําหนดโปรแกรมทางการตลาดข้ึนพรอม ๆ  กันไป  อยางไรก็ตามในบทนี้จะไดพูดถึงการจัดการ
ดานผลิตภัณฑ  ซึ่งเปนหัวใจของโปรแกรมการตลาดเสียกอน  สําหรับการจัดการดานราคา  การจัด
จําหนายและการสงเสริมการตลาดจะกลาวในบทตอ ๆ  ไป 
 
แนวความคิดของผลิตภัณฑ  (The  Concept  of  a  Product)   
  คําวา  “ผลิตภัณฑ”  หรือ  “Product”  มีหลายความหมาย  แตตามคําจํากัดความของ
คอตเลอร  และอารมสตรอง  ไดใหไวดังนี้  (Kotler  and  Armstrong,  2001  :  291) 
 
 
 
 



 
 

455

         “ผลิตภัณฑ  หมายถึงส่ิงใด ๆ  ที่สามารถนําเสนอขายใหแกตลาด
เพื่อใหเกิดความสนใจ  ความตองการเปนเจาของ  การใช  หรือการบริโภค  
ซึ่งเปนส่ิงที่  (อาจจะ)  ตอบสนองความตองการและความจําเปนของผูซื้อ
ใหไดรับความพอใจ  ผลิตภัณฑ  ประกอบดวยส่ิงของที่มีรูปราง  บริการ  
เหตุการณ  บุคคล  สถานที่  องคการ  ความคิด  หรือส่ิงเหลานี้รวมกัน” 

 
  จากความหมายที่กวางที่สุดของ  “ผลิตภัณฑ.  นี้จะเห็นไดวาผลิตภัณฑมิไดมีความหมาย
อยางที่เขาใจกันโดยสามัญสํานึกทั่วไปวา  ผลิตภัณฑคือส่ิงของที่ไดรับเมื่อซื้อเพราะความหมายดังกลาวนี้
เปนเพียงสวนหนึ่งหรือระดับหนึ่งของผลิตภัณฑเทานั้น  เพราะแทจริงแลว  “ผลิตภัณฑ”  ในความหมาย
ของนักการตลาดยังแบงละเอียดออกไปหลายระดับซ่ึงจะไดกลาวในตอนตอไป 
 

ระดับของผลิตภัณฑ  (Levels  of  Product) 
  นักการการตลาดไดแบงระดับของผลิตภัณฑออกเปน  3  ระดับ  คือ  (Kotler  and  
Armstrong,  2001  :  294) 
  1.  ผลิตภัณฑหลัก  (Core  Product)  หมายถึง  อรรถประโยชนของผลิตภัณฑที่ใหแก   
ผูซื้อ  ซึ่งผูซื้อมีความตองการเพราะสามารถที่จะนําไปสนองความตองการของเขาใหไดรับความพอใจได  
นักการตลาดจะตองคํานึงถึงเสมอวาผลิตภัณฑทุกรายการที่นําเสนอสูตลาดนั้น  จะตองสามารถแกปญหา
ของผูซื้อไดอยางแทจริงทําใหเขาไดรับความสมหวัง  ตัวอยางเชน  ผูหญิงที่ซื้อลิปสติก  มิใชสักแตเพียงวา
แคซื้อสีทาปากเทานั้น  แตเธอยังคํานึงถึงประโยชนดานความสวยงาม  หรือความหวังอะไรบางอยางอีก
ดวย  ผูผลิตสนคาจึงไมควรที่จะคํานึงถึงตัวผลิตภัณฑเพียงอยางเดียวเทานั้น  แตจะตองคํานึงถึง
อรรถประโยชนของผลิตภัณฑและคุณคาทางใจบางอยางอีกดวย  Carles  Revson  ผูผลิตเคร่ืองสําอาง  
“Revlon”  เคยกลาวไววา  “ในโรงงานเราผลิตเคร่ืองสําอาง  แตในรานคาเราขายความหวัง”  (In  the  
factory,  We  make  cosmetics;  In  the  store,  We  sell  hope)  ดังนั้นงานของนักการตลาดที่สําคัญ  
คือจะตองคนหาความตองการหรือความหวังของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑซึ่งซอนเรนอยูในตัวของลูกคาให
พบ  ทั้งนี้เพื่อผลิตสินคา  ขายประโยชนหรือบริการหลักของผลิตภัณฑเพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ 
 

  2.  ผลิตภัณฑจริง  (Actual  Product)  หมายถึงสวนที่เปนลักษณะรูปรางของผลิตภัณฑ
หรือบริการที่จะเสนอใหกับตลาด  ผลิตภัณฑจริงประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ  5  ประการ  คือ 

2.1  ระดับคุณภาพ  (Quality  Level) 
2.2  ลักษณะหรือสาลักษณ  (Features) 
2.3  การออกแบบ  (Design) 
2.4  ชื่อตรา  (Brand  Name) 
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2.5  การบรรจุภัณฑ   (Packaging)  
  ตัวอยางของผลิตภัณฑจริง  เชน  ลิปสติก  เคร่ืองคอมพิวเตอร  ปากกา  ดินสอ   เปนตน  
ผูวางแผนผลิตภัณฑ  (Product  Planner)  จะตองยึดถือประโยชนหรือบริการหลัก  (Core  Product)  ที่จะ
เสนอใหแกผูซื้อมาเปนหลักในการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑจริง 
  3.  ผลิตภัณฑควบ  (Augmented  Product)  หมายถึงบริการหรือประโยชนที่ผูวางแผน
ผลิตภัณฑเสนอใหเพิ่มเติมควบคูกับรายการผลิตภัณฑ  เชน  การติดต้ัง  การบํารุงรักษา  หรือการบริการ
หลังการซ้ือ  การสงมอบ  การใหสินเชื่อ  และการรับประกันสินคาเปนตน  บริษัทผลิตเคร่ืองสําอาง  “Avon”  
ที่มีชื่อเสียงของโลกประสบผลสําเร็จเพราะผลิตภัณฑควบดวยการใหความเอาใจใสลูกคาเปนการสวนตัว  
(Personal  Attention)  การสงมอบผลิตภัณฑ  (Delivery)  การประกับการคืนเงิน  (Money-Back  
guarantee)  และอ่ืน ๆ  เปนตน  ผลิตภัณฑคอมพิวเตอร  IBM  ประสบผลสําเร็จเพราะความสามารถใน
ดานผลิตภัณฑควบที่เสนอใหกับผูซื้อเชนเดียวกัน  กลาวคือ  ในขณะที่คูแขงขันมุงเนนเฉพาะการขาย
ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรใหแกผูซื้อ  แต  IBM  มองเห็นวาลูกคานอกจากมีความสนใจในตัวเคร่ือง  หรือ  
“Hardware”  ลูกคายังตองการคําส่ัง  หรือคําแนะนําในการใช  การเขียนโปรแกรม  หรือ  “Software”  การ
บริการเกี่ยวกับโปรแกรม  การใหบริการซอมแซมที่รวดเร็ว  การประกันคุณภาพและอ่ืน ๆ  อีกดวย  นั่นคือ  
IBM  ขายทั้งระบบ  (System  Selling)  ไมเพียงแตขายเฉพาะตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรเทานั้น 
 

 การใหบริการหรือผลประโยชนเพิ่มเติมควบคูกับผลิตภัณฑนี้เปนประโยชนตอนักการตลาดเปน
อยางมาก  เพราะเปนการมองระบบการบริโภคทั้งหมดของผูซื้อ  (Total  Consumption  System)  ซึ่งจะ
ทําใหบริษัทอยูในฐานะที่ไดเปรียบคูแขงขันในการแสวงหาโอกาสในการขาย 
 

 นักการตลาดยุคใหมเชื่อวา  การแขงขันในปจจุบันไมใชเปนการแขงขันระหวางผลผลิตของบริษัท
จากโรงงานกันอีกแลว  แตเปนการแขงขันกันระหวางสวนเพิ่มเติมที่ใหกับผลผลิตซ่ึงไดแก  การบรรจุภัณฑ  
การใหบริการ  การโฆษณา  การใหคําแนะนําแกลูกคา  การเงิน  การสงมอบ  การคลังสินคา  และสิ่งอ่ืน ๆ  
ที่เอ้ืออํานวยประโยชนและใหคุณคาแกผูซื้อ  เปนตน  ดังนั้นบริษัทจึงควรหาวิธีการเพิ่มบริการหรือ
ผลประโยชนอยางอ่ืนที่เหมาะสมเพื่อเสนอใหกับลูกคาควบคูกับรายการผลิตภัณฑที่เสนอขายอีกดวยจึงจะ
ทําใหบริษัทประสบผลสําเร็จดานการขาย 
 

การจําแนกประเภทของผลิตภัณฑ  (Product  Classifications)  
 การจําแนกประเภทของผลิตภัณฑ  มีประโยชนตอนักการตลาดอยางมาก  โดยเฉพาะในดานการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาด  (Marketing  Strategies)  ของบริษัทเพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับชนิด
ตาง ๆ  ของผลิตภัณฑ  การจําแนกประเภทของผลิตภัณฑ  สามารถแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ  ได  2  
ประเภท  คือ 
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1. ผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค  (Consumer  Products) 
2. ผลิตภัณฑเพื่อการอุตสาหกรรม  (Industrial  Product) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงระดับของผลิตภัณฑ  3  ระดับ  (Three  Levels  of  Product) 
 

1.  ผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค  (Consumer  Products)  ผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคไดแก  
ผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึนเพื่อใชสวนบุคคล  (Personal  use)  ขายใหแกผูบริโภคข้ันสุดทาย  (Ultimate  
Consumer)  ทําใหหมดไป  ส้ินสภาพไป  ผลิตภัณฑประเภทนี้จําแนกออกไดเปน  4  ชนิด  โดยอาศัย
แรงจูงใจ  (Motivation)  และนิสัยในการซ้ือของผูบริโภค  (Consumer  Buying  Habits)  เปนหลัก  
ผลิตภัณฑทั้ง  4  ชนิดดังกลาวไดแก  (Kotler  and  Armstrong,  2001 : 296) 
   1.1  ผลิตภัณฑสะดวกซ้ือ  (Convenience  Products) 

ผลประโยชน 
หรือบริการหลกั 
(Core  Benefit  

or  Service) 

คุณภาพ 
(Quality) 

ชื่อตรา 
(Brand  
Name) 

บรรจุภัณฑ 
(Packaging) 

ลักษณะ 
(Feature

แบบสไตล 
(Styling) 

การติดตั้ง 
(Installation) 

การสง 
มอบและ
สินเชื่อ 
(Delivery 
and Credit) 

การรับประกัน 
(Warranty) 

การบริการ
หลังการขาย 
(After Sale 

Service) 

ผลิตภัณฑจริง 
(Actual  Product) 

ผลิตภัณฑหลัก 
(Core  Product) 
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   1.2  ผลิตภัณฑเปรียบเทียบซื้อ  (Shopping  Products) 
   1.3  ผลิตภัณฑเจาะจงซื้อ  (Specialty  Products) 
   1.4  ผลิตภัณฑที่ไมแสวงซ้ือ  (Unsought  Products) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงการจําแนกประเภทผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภค  (Consumer  Product  Classification) 
 

   1.1  ผลิตภัณฑสะดวกซ้ือ  (Convenience  Products)  ไดแกผลิตภัณฑซึ่ง
ผูบริโภคหาซ้ือไดงายและสะดวก  ปกติเปนผลิตภัณฑประเภทราคาถูก ๆ  และตองซื้อบอย  ๆ  ตัวอยาง
ผลิตภัณฑประเภทนี้ไดแก  บุหร่ี  หมากฝรั่ง  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  สบู  ยาสีฟน  เปนตน  ลักษณะพิเศษ
ของผลิตภัณฑสะดวกซ้ือ  มีดังนี้ 
   (1)  เปนผลิตภัณฑไมคงทน  (Non  Durable)  ใชหมดเปลืองรวดเร็ว     ผูซื้อตอง
ซื้อบอย ๆ 
   (2)  เปนผลิตภัณฑที่ผูซื้อมักจะซ้ือตามยี่หอหรือตราที่ใชประจํา 
   (3)  ราคาไมแพง 
   (4)  ผูซื้อจะซ้ือตามนิสัยหรือความชิน  ตัดสินใจซื้อรวดเร็ว  และงาย ๆ  โดยไม
ตองเปรียบเทียบราคาและคุณภาพกับผลิตภัณฑตราอ่ืน ๆ 
 
 

ผลิตภัณฑ 
(Product) 

 

ผลิตภัณฑ 
เพ่ือการบริโภค 

 

 

ผลิตภัณฑ 
เพ่ือการอุตสาหกรรม 

 

ผลิตภัณฑ 
เปรียบเทียบซื้อ 

 

ผลิตภัณฑ 
สะดวกซื้อ 

 

ผลิตภัณฑ 
ไมไดแสวงซื้อ 

 

ผลิตภัณฑ 
เจาะจงซื้อ 
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 กลยุทธการตลาด  (Market  Strategy) 
 กลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑประเภทสะดวกซ้ือนี้  นักการตลาดควรจะเนนหนักที่ใหความ
สะดวก  (Convenience)  สําหรับการปรับปรุงดานสวนประสมการตลาด  โดยทั่วไปควรมีลักษณะดังนี้ 
     Place เนื่องจากความสะดวกในการซ้ือมีความสําคัญที่สุด  ฉะนั้น
สถานที่จําหนายจึงเปนปจจัยที่สําคัญ  ตามปกติแลวผูซื้อผลิตภัณฑประเภทนี้จะไมพยายามออกไปซ้ือที่
ไกล ๆ  บางคร้ังการซ้ือก็ไมคิดหรือต้ังใจวาจะซ้ือดวยซํ้าไป  ดวยเหตุนี้ฝายการตลาดจึงควรใชวิธีใหมีสินคา
ขายตามแหลงตาง ๆ  ทั่ว ๆ  ไปใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  และเนื่องจากผลิตภัณฑประเภทนี้ผูซื้อใชความ
พยายามในการซื้อนอยที่สุด  (Minimum  Shopping  Effort)  และการเสนอขายตองอํานวยความสะดวก
ใหซื้อหาไดงายที่สุด  (Maximum  Exposure)  ดังนั้นวิวัฒนาการทางดานการตลาดปจจุบัน  ทั้งในยุโรป
และสหรัฐอเมริกาจึงหันมานิยมการเสนอขายผลิตภัณฑประเภทนี้  โดยใชเคร่ืองจักรอัตโนมัติสําหรับขาย  
(Automatic  Vending  Machines)  โดยนําเคร่ืองจักรนี้ไปติดต้ังตามสถานที่ตาง ๆ  เชน  โรงเรียน  
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  โรงแรม  ภัตตาคาร  และตามสถานที่ที่มีคนหนาแนนทั่วไป 
     Price แมวายี่หอหรือตราของผลิตภัณฑประเภทนี้จะมีความสําคัญ
มากก็ตาม  แตผูซื้อสวนใหญเช่ือวาสินคาที่มีการแขงขันกันมากยอมมีคุณภาพพอ ๆ  กัน  ดวยเหตุนี้การ
กําหนดราคาขายสินคาประเภทนี้  ควรจะเปนราคาตํ่าสุด  การขึ้นราคาสินคาแมเพียงนิดหนอยอาจจะเปน
เหตุใหลูกคาขาประจําหันไปซื้อสินคายี่หออ่ืนของคูแขงขันก็อาจเปนได  แตในทางตรงกันขามมีลูกคา
จํานวนมากเชนกัน  ที่พอใจจะจายเงินซ้ือในราคาพิเศษ  (Premium  Price)  หากเราไดบริการใหเขาซ้ือ
สะดวกยิ่งข้ึน  ตัวอยางที่เห็นไดชัดเชนการบริการสงหนังสือพิมพ  สงขนมปง  สงนมตามบาน เปนตน 
     Promotion  เนื่องจากผลิตภัณฑประเภทนี้จําเปนที่ผูขายจะตองขายหลาย 
ๆ  วิธีและขายทั่ว ๆ  ไปในตลาด  (Mass  Selling)  จึงจะไดผลดี  ดวยเหตุนี้จึงควรทุมงบประมาณทางดาน
การสงเสริมการขายใหมาก  จะเห็นไดวาบริษัทใหญ ๆ  ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑประเภทนี้จะ
เปนผูโฆษณาที่ใหญของประเทศดวย  จุดมุงหมายของการโฆษณาหรือสงเสริมการขายก็เพื่อที่จะใหลูกคา
รูจักยี่หอหรือตราเคร่ืองหมายการคาของเขา 

นอกจากสวนประสมการตลาด  (Marketing   Mix)    หรือ  4P’s    แลวยังปจจัย  P ที่เกี่ยวของกับ
สวนประสมการตลาดที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ ดังนี้ (ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป, 2547, หนา 15-16)  

1. P ตัวที่ 5  คือ  พนักงาน  (People)  หมายถึง  การจัดการบริการ 
อยางมีประสิทธิภาพดวยบุคลากรของบริษัทโดยเร่ิมต้ังแตการสรรหาคัดเลือก   การพัฒนาและฝกอบรม  
รวมไปถึง การจูงใจและปลูกฝงลักษณะที่จําเปนตอการใหบริการ  เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาหรือ 
ผูใชบริการให มากที่สุด   ได แก    ดานทักษะในการแก ไขป ญหาเฉพาะหนา  การทักทายลูกค าหรือ 
ผูใชบริการ   การขอบคุณลูกคาหรือผูใชบริการทุกคร้ังที่มาใชบริการ สาเหตุที่พนักงานเปนสวนประสม
การตลาดที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ    พนักงานเปนผูที่ลูกคาพบเปนอันดับแรกหลังจากเขามาติดตอใน



 
 

460

บริเวณสํานักงานหรือบริเวณที่ใหบริการ ดังนั้นลูกคาจะรับรูและเขาใจถึงภาพลักษณของบริษัทจากบุคลิก
ของพนักงานเปนอันดับแรก บริษัทจึงตองการใหการพัฒนาและฝกอบรมพนักงานใหมีบุคลิกภาพที่ดี  

       2. P  ตัวที่ 6  คือ กระบวนการ  (Process)  หมายถึง การวางระบบและออกแบบใหมี ข้ันตอน
ที่อํานวยความสะดวกใหกับลูกคาหรือผูใชบริการมากที่สุด ลดข้ันตอนที่ทําใหผูบริโภคตองรอนาน จัดระบบ
การไหลของการใหบริการ  (Services flow)  ใหมีอุปสรรคนอยที่สุด  เนื่องจาก การรอคอยการใหบริการ
นาน ๆ  อาจทําใหเกิดความไมพึงพอใจได  โดยยึดแนวคิดใหบริการ ลูกคาจุดเดียว (One Stop Service) 
คือบริเวณดานหนาเคานเตอรและใหบริการลูกคาตามแนวคิดวา ลูกคาคือคนที่เรารัก   รวมทั้งการพัฒนา
มาตรฐานของบริการ   (Standard  of  Service)    นั่นคือ มาตรฐานในการใหบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับลูกคา  

      3. P  ตัวที่ 7  คือ  ส่ิงอํานวยความสะดวกในสํานักงาน  (Physical  Evidence)  หมายถึง การ
ออกแบบวางผังสํานักงาน    อุปกรณตาง ๆ   ที่ใชในสํานักงาน การจัดวางโตะทํางาน เฟอรนิเจอรภายใน
สํานักงาน   กระถางตนไม  เปนตน  ใหเรียบรอยเปนระเบียบที่เหมาะสมกับ ลักษณะของบริษัท ลูกคาหรือ
ผูใชบริการจะรับรูและเขาใจภาพลักษณการใหบริการของบริษัท จากสิ่งเหลานี้   เนื่องจากเมื่อลูกคาติดต
อกับบริษัท   ลูกคาจะมองไปรอบ ๆ   ตัวบริษัทใดก็มีการตกแตงสถานที่ไดเหมาะสมจะทําใหลูกคาเกิด
ความมั่นใจมากข้ึนและอุปกรณสํานักงานไมจํา     เปนตองมีราคาแพง เพียงแตใหสอดคลองและเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมภายในบริษัท  

      4. P   ตัวที่ 8  คือ  สาธารณชน  (Public)  หมายถึง  กลุมประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของ กับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทตองคํานึงถึงความอยูดี
กินดีของสาธารณชน   และความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยสิน  สุขภาพ ของสาธารณชน  หากบริษัทละเลย
หรือมองขามจะทําใหเกิดการตอตานจากสาธารณชนและ อาจทําใหลูกคาโดยทั่วไปรวมกันไมใชสินคาของ
บริษัท   ดังนั้นนักการตลาดจึงตองสราง ความสัมพันธที่ดีกับสาธารณชน ซึ่งเปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยา
งยิ่งของทุกบริษัท เพื่อลด แรงตอตานจากสาธารณชนและเพิ่มการสนับสนุนบริษัท  
   1.2  ผลิตภัณฑเปรียบเทียบซ้ือ  (Shopping  Products)  ไดแกผลิตภัณฑซึ่งผู
ซื้อเลือกซื้อภายหลังจากไดทําการเปรียบเทียบในเร่ืองความเหมาะสม  ราคา  คุณภาพ  และแบบของ
ผลิตภัณฑนั้นแลว  ซึ่งตามปกติกอนซ้ือผลิตภัณฑประเภทนี้  ผูซื้อจะเที่ยวชมดูหลาย ๆ  รานกอน  ตัวอยาง
ผลิตภัณฑประเภทนี้คือ  เคร่ืองเฟอรนิเจอร  รถยนต  เคร่ืองแตงกาย  และเคร่ืองประดับบานทั่วไป  เปนตน  
ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑประเภทนี้มีดังนี้ 
    (1)  เปนผลิตภัณฑคงทนและใชไดนาน 
    (2)  ตามปกติราคาคอนขางสูง 
    (3)  ไมไดเนนหนักหรือเจาะจงเร่ืองยี่หอ 
    (4)  ผูซื้อไมซื้อบอยนักและผูซื้อตัดสินใจซื้อยาก 
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ผลิตภัณฑประเภทนี้แบงออกไดเปน  2  พวก  คือ 
    1.2.1  ผลิตภัณฑแบบเดียวกันที่ซื้อโดยเปรียบเทียบ  (Homogeneous  
Shopping  Products)  ไดแก  ผลิตภัณฑซึ่งผูซื้อพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมเทากัน  คุณภาพเทากัน
และแบบเหมือน ๆ  กัน  ส่ิงที่ผูซื้อเปรียบเทียบมีสิ่งเดียวคือเร่ืองราคา   ตัวอยางผลิตภัณฑพวกนี้คือ  
รถยนตหรือเคร่ืองประดับบานทั่วไป  เปนตน 
    1.2.2  ผลิตภัณฑตางแบบที่ซื้อโดยเปรียบเทียบ  (Heterogeneous  
Shopping  Products)  ไดแก  ผลิตภัณฑซึ่งผูซื้อเปรียบเทียบความเหมาะสม  คุณภาพ  และแบบของ
ผลิตภัณฑกอนซ้ือสําหรับราคาที่แตกตางกันจะไมคํานึงถึงมากนัก  ตัวอยางผลิตภัณฑพวกนี้คือเครื่อง
เฟอรนิเจอรและเคร่ืองแตงกายย่ีหอดี ๆ  ทั่วไป 

1.3 ผลิตภัณฑเจาะจงซ้ือ  (Specialty  Products)   ไดแก ผลิตภัณฑซึ่ 
ผูบริโภคเต็มใจที่จะใชความพยายามในการซ้ือเปนพิเศษ  โดยไมคํานึงถึงราคาและการเปรียบเทียบสินคา
อื่น ๆ  ผูบริโภคจะจําเพาะเจาะจงวาจะซ้ือยี่หออะไร  ลักษณะอยางไร  หากไปหาซ้ือไมไดตามที่ตองการก็
จะไมยอมที่จะซื้อสินคาทดแทนยี่หออ่ืน  เขายินดีที่จะเดินไปซื้อในแหลงที่มีจําหนายแมวาจะไกล  เพื่อใหได
สินคาตามที่เขาตองการ  เร่ืองราคาไมถือเปนส่ิงสําคัญผลิตภัณฑประเภทนี้มักจะมีลักษณะเดนพิเศษอยาง
ใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ  เชน  อุปกรณการเลนกีฬาบางชนิด  อุปกรณเคร่ืองมือการถายรูปบางอยาง  
นาฬิกาบางย่ีหอ  แสตมปของพวกนักสะสมแสตมป  ชุดแตงกายของผูชายบางยี่หอ  เคร่ืองสําอางของ
ผูหญิงบางชนิด 
  
กลยุทธการตลาด  (Marketing  strategy)   
 ผูผลิตทุกรายตองการใหผลิตภัณฑของเขาไดชื่อวาเปนผลิตภัณฑจัดอยูในประเภท  Specialty  
Products  เพราะจะทําใหขายไดกําไรสูงและสินคาใดจัดอยูในประเภทดังกลาวนี้แลวการกําหนดสวน
ประสมการตลาด  ก็จะตองวางแผนการอยางรอบคอบดังนี้ 
     Place   ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑจําพวก  Specialty  Products  คือ
วาลูกคาจําเพาะเจาะจงที่จะซื้อผลิตภัณฑบางอยางโดยเฉพาะ  สถานที่จําหนายแมวาจะอยูไกลผูซื้อก็ยินดี
ที่จะเดินทางไปซื้อ  ฉะนั้นผลิตภัณฑประเภทนี้ผูผลิตมักจะจํากัดสถานที่จําหนายอาจจะมีเพียงรานเดียวใน
แตละภาค  และเนื่องจากสถานที่จําหนายมีนอย  ปญหาเร่ืองการจัดจําหนายผลิตภัณฑจึงมีนอยตามไป
ดวย  คาใชจายดานนี้จึงถูก  การขายก็ไมตองผานพอคาคนกลาง  ทําใหความรวมมือระหวาง  ผูผลิตกับพอ
คาขายปลีกมีความสัมพันธอยางใกลชิด  เพราะเปนการทํางานเพื่อผลประโยชนรวมกัน 
     Price การต้ังราคาก็เชนเดียวกัน  เนื่องจากลูกคาจําเพาะเจาะจงตอ
ผลิตภัณฑตามที่กลาวมาแลว  ผูผลิตผลิตภัณฑประเภท  Specialty  Products  จึงสามารถถือประโยชน
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โดยการต้ังราคาใหสูงตามความตองการมากนอยของผูซื้อ  (Degree  of  Motivation)  หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งก็คือวาผลิตภัณฑประเภทนี้เราสามารถที่จะกําหนดราคาขายไดสูงกวาราคาตามปกติ 
     Promotion การโฆษณาสวนใหญแลวผลิตภัณฑประเภทนี้พอคาขายปลีก
เปนผูกระทํา  (บางคร้ังไดรับความรวมมือชวยเหลือจากผูผลิต)  แหลงโฆษณาที่เลือกใช  เชนทาง
หนังสือพิมพหรือปดประกาศตามแผนปายโฆษณาทั่วไป  (Billboards)  การโฆษณาตามปกติแลวเปนการ
บอกเตือนใหประชาชนทราบวา  จะซื้อผลิตภัณฑดังกลาวไดที่ไหนบางโดยที่ไมจําเปนตองมีขอความพิเศษ
อ่ืนเพิ่มเติม  อยางไรก็ตามส่ิงที่ตองคํานึง  ก็คือวาประชาชนผูซื้อผลิตภัณฑตามปกติแลวมีความเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงจิตใจไดงาย  ฉะนั้นเมื่อใดผลิตภัณฑไดรับความนิยมจนเปนที่ยอมรับวาเปนสินคาพิเศษแลว  
(Bpecialty  Goods  Status)  ผูผลิตก็ควรจะทุมงบประมาณทางการโฆษณาใหสูงไว  เพื่อใหสินคา
ดังกลาวครองสถานะความนิยมของผูซื้อตอไป 
   1.4  ผลิตภัณฑที่ไมแสวงซ้ือ  (Unsought  Products)  ไดแกผลิตภัณฑซึ่ง
ผูบริโภคไมรูจัก  หรืออาจจะรูจักแตยังไมคิดที่จะซื้อ  และไมไดแสวงหาที่จะซ้ือ  นอกจากผูขายจะตองใช
ความพยายามและเทคนิคในการขายเปนพิเศษ  ชี้ใหเห็นคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการนั้น ๆ  จึงจะ
ตัดสินใจซื้อ  ผลิตภัณฑใหม ๆ  ที่ผลิตออกมามักจะจัดอยูในผลิตภัณฑประเภทนี้  ตัวอยางเชน  โยเกิรต  
(Yogurt)  สกอต  (คูแขงของแบรนดยอดซุปไก)  หนังสือ  Encyclopedias  และบริษัทประกันชีวิต 
 กลยุทธการตลาด  (Marketing  Strategy)   
 เนื่องจากผลิตภัณฑและบริการประเภทนี้โดยลักษณะธรรมชาติเปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไมรูจัก
หรือไมคิดที่จะซ้ือมากอน  ดังนั้นนักการตลาดจะตองใชความพยายามทางการตลาดอยางมาก  
(Marketing  Effort)  ทุมเททางดานการโฆษณา  (Advertising)  และการขายโดยบุคคล  (Personal  
Selling)  เพื่อใหผูซื้อที่คาดหวังรูจักซ่ึงเปนงานที่คอนขางยาก  แตอยางไรก็ตามหากกระทําไดสําเร็จ  ใน
ที่สุดผลิตภัณฑนั้นอาจจะเปล่ียนสถานะจาก  “Unsought  Products”  มาเปน  “Specialty  Products”  ก็
ได 
  2.  ผลิตภัณฑเพื่อการอุตสาหกรรม  (Industrial  Products)  ผลิตภัณฑเพื่อการ
อุตสาหกรรมไดแก  ผลิตภัณฑซึ่งผลิตข้ึนมาเพื่อใชในการผลิตสินคาอยางอ่ืนหรือเพื่อใหบริการ  ผลิตภัณฑ
ประเภทนี้อาจแบงแยกออกไดเปน  6  ประเภทดวยกัน  คือ 
   2.1  วัตถุดิบ  (Raw  Materials) 
   2.2  วัสดุและช้ินสวนประกอบ  (Fabricating  Materials  and  Parts) 
   2.3  ส่ิงติดต้ัง  (Installations)  
   2.4  อุปกรณเสริม  (Accessory  Equipment) 
   2.5  วัสดุส้ินเปลือง  (Supplies) 
   2.6  บริการ  (Services) 
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   2.1  วัตถุดิบ  (Raw  Materials)  ไดแกวัตถุดิบทั่วไปซ่ึงจะนําไปใชในการ
ประดิษฐผลิตภัณฑอยางอ่ืน  สินคาประเภทนี้  อาจขายในสภาพที่ยังเปนวัตถุดิบตามธรรมชาติหรือผาน
กระบวนการบางอยาง  (Processed)  ซึ่งจําเปนเพื่อความปลอดภัย  หรือเพื่อประหยัดในการขนสงหรือ
เคลื่อนยาย  วัตถุดิบโดยทั่วไปแบงออกเปน  2  ชนิดคือ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงการจําแนกประเภทของผลิตภัณฑเพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Products Classification) 
 

    2.1.1  วัตถุดิบที่ยังคงสภาพตามธรรมชาติ  ซึ่งไดแก  แร  น้ํามัน  และ
ทอนไมซุง  เปนตน 
    2.1.2  สัตวเล้ียง (Livestock) และผลิตภัณฑทางการเกษตร  
(Agricultural  Products)  เชน  ขาว  ผลไม  พืชผัก  ยาสูบ  และฝาย  เปนตน 
 

 กลยุทธการตลาด  (Marketing  Strategy)   
 วัตถุดิบทั้งสองชนิด  จําเปนตองใชกลยุทธการตลาดแตกตางกัน  วัตถุดินที่ยังคงสภาพอยูตาม
ธรรมชาติ  (Natural  State)  ตามปกติมีจํานวนจํากัดผูผลิตรายใหญมีนอยคาขนสงสูง  ฉะนั้นบริษัทจึงควร
หาวิธีการใหมีการเคลื่อนยายทางกายภาพ  (Physical  Handling)  นอยที่สุดและพยายามใหมีชองทาง
จําหนาย  (Channels  of  Distribution)  ที่ส้ันที่สุดตราหรือเคร่ืองหมายแสดงยี่หอของผลิตภัณฑประเภทนี้
ไมมีความสําคัญตอผูประกอบการผลิตทางอุตสาหกรรมเลยก็วาได  แตส่ิงที่เขาถือวาสําคัญ  คือ  แหลง
จําหนายที่ไหนจะใหราคาที่ถูกกวาและเช่ือถือไดมากกวา  ในดานการโฆษณาและการสงเสริมการขายก็
แทบจะไมจําเปนตองมีเพราะการขายตามปกติมีสัญญาขายเหมากันเปนป ๆ   

 

วัสดุและช้ินสวนประกอบ 
(Materials  and  Parts) 

 

 

วัสดุและช้ินสวนประกอบ 
(Materials  and  Parts) 

 

 

วัสดุและช้ินสวนประกอบ 
(Materials  and  Parts) 

 

วัตถุดิบ 
(Raw  Materials) 
วัตถุและชิ้นสวน
ประกอบ (Fabrication  
Materials  and  Parts) 

สิ่งติดต้ัง 
(Installations) 
อุปกรณเสริม
(Accessory Equipment) 

วัสดุสิ้นเปลือง 
(Supplies) 
บริการ 
(Services) 
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   สวนสินคาและผลิตภัณฑทางดานการเกษตร  (Agricultural  Products)  
ตามปกติจะถูกสงไปขายตามตลาดอุตสาหกรรมทั่วไป  เชน  ตามภัตตาคาร  แหลงบรรจุและทําอาหาร
กระปอง  เปนตน  แมวาผลิตภัณฑทางการเกษตรจะจัดอยูในประเภท  Raw  Material  ก็ตาม  แตกลยุทธ
การตลาดใชแตกตางจากเภทแรกตามที่กลาวมาแลวมาก  ทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑประเภทหลังนี้เปนส่ิงที่
จําหนายเปนฤดูกาลและเสียไดงาย  (Perishable  Seasonal  Products)  และทําการเพาะปลูกในสถานที่
หางไกลจากตลาดโดยผูประกอบการผลิตซ่ึงเปนชาวนา  ชาวสวน  รายยอย ๆ  แตมีจํานวนมากมาย  ดวย
เหตุนี้การขนสงเคลื่อนยายจึงมีมากตามไปดวย  และชองทางการจําหนาย  (Channel  of  Distribution)  
จะยาว  พอคาคนกลางซ่ึงทําหนาที่นําสินคาจากชาวนาชาวสวนไปสูผูประกอบการทางอุตสาหกรรม  
(Industrial  User)  จะมีมากพอคาคนกลางเหลานี้จะทําหนาที่เก็บสะสม  จัดแบงประเภทนําเก็บรักษาใน
ตูเย็นทําการขนสง  และการขาย  เปนตน  สําหรับดานการสงเสริมผลิตภัณฑ  หรือการโฆษณาสําหรับ
ผลิตภัณฑประเภทนี้มีคนสนใจนอยมากเพราะฉะนั้นแทบจะกลาวไดวา  ไมจําเปนตองโฆษณา 
 

   2.2  วัสดุและชิ้นสวนประกอบ  (Fabricating  Materials  and  Parts)  
ผลิตภัณฑประเภทนี้  ไดแกวัสดุและช้ินสวนประกอบทางการผลิตทั้งหลาย  ซึ่งผูผลิตซื้อมาประกอบ
ผลิตภัณฑของเขา  ตามปกติวัสดุและช้ินสวนประกอบทางการผลิตเหลานี้  ผูผลิตจะทําการผลิตตามคําส่ัง
ของลูกคา สําหรับตลาดของผลิตภัณฑประเภทวัสดุและช้ินสวนประกอบทางการผลิตที่เห็นไดชัด  เชน  
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต  เปนตน  จําเปนตองซื้อช้ินสวนประกอบจากสถานที่ผลิตแหงอ่ืนเพื่อนํามา
ประกอบ  ส่ิงเหลานี้ไดแก  ยางรถยนต  ตัวถัง  คาบูเรเตอร  แบตเตอร่ีและอ่ืน ๆ  เปนสวนประกอบเหลานี้  
เมื่อรวมประกอบเขาเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปบางอยางยังคงสภาพเดิมอยู  แตบางอยางก็เปล่ียนสภาพไป 
 

 กลยุทธการตลาด  (Marketing  Strategy)   
 ผูผลิตสินคาประเภทวัสดุและช้ินสวนประกอบทางการผลิต  ตามปกติจะอยูใกล ๆ  กับแหลงลูกคา
สําคัญ  การขายมักจะเปนไปตามสัญญาซ้ือขายกัน  และมักจะมีสัญญาซ้ือขายกันในระยะยาวนาน  ดวย
เหตุนี้การดําเนินทางการตลาดจึงมีนอยมาก  ตามปกติฝายบริหารจะดําเนินการเอง  ชองทางจําหนายของ
สินคาประเภทน้ีตามปกติส้ัน ตราหรือยี่หอของผลิตภัณฑเหลานี้มีความสําคัญทางการผลิต  ตัวอยางเชน  
แบตเตอร่ี  หลอดไฟฟา  หัวเทียนรถ  เปนตน  ดวยเหตุนี้การสงเสริมผลิตภัณฑมีความสําคัญมากเชนกัน 
 

   2.3  สิ่งติดต้ัง  (Installations)   ไดแกอุปกรณเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรกลประเภท
ใหญ ๆ  ซึ่งบริษัทผูผลิตหรืออุตสาหกรรม  (Industrial  Producer)  ใชในการผลิต  ตัวอยางของผลิตภัณฑ
ประเภทนี้ไดแก   พวกเตาหลอม  อาคารโรงงาน  เคร่ืองคอมพิวเตอร  และสํานักงาน  เปนตน  ลักษณะ
สําคัญของผลิตภัณฑประเภทนี้คือวา  บริษัทซื้อมาเพื่อใชประโยชนในการผลิตของบริษัท  และเนื่องจาก
ผลิตภัณฑนี้เปนประเภทใหญ ๆ  ราคาแพงและมีอายุการใชงานนาน  การตัดสินใจซื้อสินคาประเภทน้ีจึง
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มักจะใชเวลาในการติดตอตกลงกันเปนแรมเดือนแรมป  และผูบริหารระดับสูง  (Top-Level  Executives)  
ทั้งฝายผูซื้อและผูขายมักจะเขามามีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อดวยเสมอ 
 

 กลยุทธการตลาด  (Marketing  Strategy)   
 กลยุทธการตลาดสําหรับการขายผลิตภัณฑประเภทนี้  ข้ึนอยูกับขนาดของการซ้ือของผูซื้อแตละ
ราย  เนื่องจากผลิตภัณฑประเภทนี้มีขนาดใหญและมีความสําคัญมาก  จึงทําใหไมคอยมีพอคาคนกลาง
มาเกี่ยวของดวย  ทําใหชองทางจําหนายส้ัน  ตามปกติผูผลิตจะขายโดยตรง  (Direct  Sale)  ไปยังผูซื้อ
ผลิตภัณฑประเภทนี้  ปกติจะขายไปตามใบส่ังซ้ือของลูกคา  (Custom-Made  Basis)  สุดแตความ
ประสงคของลูกคาจะเปนผูกําหนด  การตกลงในการซ้ือขายอาจเปนเดือนหรือเปนป  โดยการตกลงกันแบบ
สวนตัว  ฉะนั้นการโฆษณาและการสงเสริมการขาย  จึงแทบจะไมจําเปนตองมีเลย  แตมีความจําเปนตอง
ใชพนักงานที่มีความรูความชํานาญสูง  เชน  นักวิศวกร  เปนตน  ฉะนั้นผูทําหนาที่พนักงานขายของ
ผลิตภัณฑนี้ปกติจะเปนนักวิศวกร  ซึ่งไดรับการอบรมทางดานการขายมารับตําแหนงนี้  สําหรับทางดาน
การตลาดที่วาผลิตภัณฑประเภทนี้จะประสบผลสําเร็จหรือไมนั้น  ข้ึนอยูกับการบริการที่เราจะใหแกผูซื้อ
หลังจากที่เราสงมอบสินคาไปแลววาเราจะใหบริการแกเขาไดสูงเพียงไร 
 

   2.4  อุปกรณเสริม  (Accessory  Equipment)  ไดแกอุปกรณสวนประกอบ
ทั่วไปที่ใชสําหรับอํานวยความสะดวกในการประกอบการผลิตมากกวาจะใชในการผลิตจริง ๆ  ในโรงงาน
ตัวอยางผลิตภัณฑประเภทนี้ไดแก  เคร่ืองมอเตอรเล็ก ๆ  เคร่ืองเฟอรนิเจอรที่ใชในสํานักงานและนาฬิกา
จับเวลา  เปนตน  ยอดขายของอุปกรณเสริมปกติจะมีจํานวนนอยกวายอดขายผลิตภัณฑประเภท  
Installations  ตามที่กลาวมาแลวโดยทั่วไปผลิตภัณฑประเภทนี้จะไมทําการผลิตตามใบส่ังของลูกคา  แต
จะผลิตเปนสินคามาตรฐานเก็บสตอกไว  เพื่อใหมีพรอมที่จะจําหนายไดเสมอ 
 

 กลยุทธการตลาด  (Marketing  Strategy) 
 โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเสริม  จะมีราคาตํ่าเมื่อเทียบกับราคาสินคาประเภทอ่ืน  
การจัดจําหนายจําเปนตองใชชองทางจําหนายยาว  รวมทั้งมีพอคาขายปลีกเขามารวมดวย  เชน  การขาย
เคร่ืองพิมพดีด  เปนตน  และเชนเดียวกับสินคาราคาถูกอ่ืน ๆ  ทั่วไป  ผลิตภัณฑประเภทนี้จําเปนตองขาย
ครอบคลุมทองที่กวางขวางจึงจะประสบผลสําเร็จการวางแผนกลยุทธดานการโฆษณาและการสงเสริมการ
ขายสําหรับผลิตภัณฑประเภทนี้มีความจําเปนมาก 
 

   2.5  วัสดุสิ้นเปลือง  (Supplies)  ไดแกวัสดุของใชทั่วไปซึ่งเปนส่ิงจําเปนตองใช
ส้ินเปลืองหมดไปในการดําเนินงานของบริษัท  โดยไมกลายเปนสวนใดของผลิตภัณฑสําเร็จรูป  (Finished  
Product)  ตัวอยางของวัสดุส้ินเปลืองไดแก  ถานหิน  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันหลอล่ืน  เคร่ืองเขียน  
แบบเรียน   น้ํามันขัดพื้น   เปนตน  ผลิตภัณฑประเภทนี้ เปนผลิตภัณฑสะดวกซื้อ   (Convenience  
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Products)  ที่จําหนายในตลาดอุตสาหกรรม  (Industrial  Market)  มีราคาถูก ๆ  และปกติจะซ้ือขายกันใน
จํานวนนอย 
 กลยุทธการตลาด  (Marketing  Strategy)   
 เนื่องจากวัสดุเคร่ืองใชเหลานี้เปนส่ิงที่ใชส้ินเปลือง  และเปนสวนสําคัญของตนทุนการผลิต  เชน  
ถานหิน  และน้ํามัน  เปนตน  ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีความพิถีพิถันในดานการจัดจําหนายเปนพิเศษ  
กลาวคือ  ชองทางจําหนายควรสั้น  และควรตกลงซื้อขายกันในปริมาณมาก ๆ  โดยทําสัญญาซ้ือขายกัน
เปนงวด ๆ   
   วัสดุส้ินเปลืองทางอุตสาหกรรมซึ่งมีราคาถูก  (Low-Cost  Industrial  Supplies)  
ก็เชนเดียวกันสินคาประเภท  Convenience  Products  ทั่วไป  คือจําเปนตองใหมีชองทางจําหนายที่
กวางขวาง  เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ขายมาก ๆ  จึงจะประสบผลสําเร็จ  ผลิตภัณฑประเภทนี้มีการแขงขันกัน
มาก  ในดานราคา  ความพรอมที่จะจําหนายเสมอ  (Availability)  และความรวดเร็วในการสงมอบสินคา  
(Speed  of  Delivery)  เปนตน  ซึ่งส่ิงเหลานี้เปนปจจัยที่สําคัญที่สุด  สําหรับตราหรือยี่หองของผลิตภัณฑ
ประเภทนี้ไมมีความสําคัญมากนัก 
 

   2.6  บริการ  (Services)  ผูประกอบการผลิตแทบทุกราย  ไมวาจะเปน
ผูประกอบการผลิตรายเล็กหรือรายใหญ  จําเปนตองพึ่งพาอาศัยแหลงบริการเสมอ  กลาวคือ  เมื่อมีปญหา
ตาง ๆ  เกิดข้ึน  ผูประกอบการผลิตจะหันไปหาความชวยเหลือจากบริษัท  ซึ่งเปนแหลงขายบริการ
โดยเฉพาะเพื่อมาชวยแกปญหาบางอยางให  บริการเหลานี้ไดแก  บริการใหคําปรึกษาดานการบริหาร  การ
วิศวกรรม  และการประมวลขอมูล  (Data-Processing)  เปนตน  หรือบริการระดับตํ่าอยางอ่ืน  เชน  การ
ทําความสะอาดกระจกหนาตาง   ชางทาสี  ชางซอมแซม  เปนตน 
  ตามปกติแลวบริการจากแหลงภายนอกจะถูกกวาบริการของบริษัทเอง  เพราะบริษัทไมมี
เคร่ืองมือพิเศษโดยเฉพาะ  หรือมีก็นาน ๆ  จึงจะไดมีโอกาสใชสักคร้ังหนึ่งเทานั้นซึ่งไมคุมคา 
 

 กลยุทธการตลาด  (Marketing  Strategy) 
 ปจจัยที่สําคัญที่สุดตอความสําเร็จของบริษัทขายบริการ  (Service  Company)  คือความรวดเร็ว
ในการใหบริการ  และความพอใจที่ลูกคาไดรับจากบริการที่ใหดังนั้นการที่จะบรรลุเปาหมายนี้ได  จึง
จําเปนตองต้ังบริษัทอยูใกล ๆ  กับแหลงลูกคา  และจําเปนตองรักษาใหมีสวนประกอบหรือเคร่ืองมือ  
เคร่ืองอะไหล  สตอกไวใหพรอมอยูเสมอ  ตลอดจนมีเจาหนาที่ผูใหบริการที่สามารถอยางเพียงพอ  และ
เนื่องจากบริการตาง ๆ  เหลานี้บริษัทไมจําเปนตองใชเสมอนาน ๆ  จึงจะจําเปนตองใชสักคร้ังหนึ่ง  บริษัท
ผูประกอบการผลิตตาง ๆ  จึงเต็มใจที่จะจายคาบริการพิเศษ  (Premium)  สําหรับบริการที่รวดเร็วและ
ไดผลดี 
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 งานการบริการโดยทั่วไปแลวจะไมขายผานคนกลางแตบริษัทผูขายบริการจะขายบริการแกผูซื้อ
โดยตรง  แหลงใหบริการที่ใหบริการในระดับสูง  เชน  สํานักงานตัวแทนโฆษณาหรือบริการใหคําปรึกษา
ฝายบริหาร  ตามปกติแลวเจาหนาที่ผูบริหารระดับสูงทั้งสองฝายจะทําการตกลงกันเอง  นั่นคือใชหลักการ
ขายโดยบุคคล  (Personal  Selling)  สําหรับการโฆษณาและการสงเสริมการขายจะไมไดผลสําหรับการ
ขายบริการ 
 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ 

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ หมายถึง ประวัติการเจริญเติบโตของยอดขายและกําไรของผลิตภัณฑ
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันแนะนํา ข้ันเจริญเติบโต ข้ันเจริญเติบโตเต็มที่ และข้ันตกตํ่า 

                1. ข้ันแนะนํา  เปนข้ันนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดและเร่ิมมีโปรแกรม
การตลาดหลังจากผลิตภัณฑไดผานกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม และมีการทดสอบตลาดแลว ใน
ข้ันนี้จะมีเปอรเซ็นตความลมเหลวสูงมาก ลักษณะสําคัญในข้ันนี้ คือ 

                   -  ตนทุนสูง 

                   -  ยอดขายตํ่า 

                   -  การจัดจําหนายอยูในขอบเขตจํากัด 

                   -  โปรแกรมการตลาดจะออกแบบเพื่อกระตุนความตองการพื้นฐานมากกวา
ที่จะกระตุนความตองการซื้อเลือกสรรในตราสิน 

-  รูปแบบผลิตภัณฑจะมุงเสนอขายประเภทของผลิตภัณฑมากกวาตรายี่หอของ
ผูขาย        -  การสงเสริมมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหเกิดการทดลองใชผลิตภัณฑ 

ตัวอยาง ในข้ันแนะนําโทรศัพทเคล่ือนที่จะมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ประโยชนของผลิตภัณฑ 

2. ข้ันการเจริญเติบโต เปนข้ันตอนท่ีตลาดมีการยอมรับผลิตภัณฑอยาง
รวดเร็ว                    

มีลักษณะที่สําคัญ คือ 
    -  ยอดขายเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
    -  กําไรสูงข้ึน 
    -  คูแขงขันเร่ิมเขาสูตลาดมากข้ึนถาผลิตภัณฑนั้นมีกําไร 
   -  มีรูปแบบผลิตภัณฑใหเลือกมากข้ึน 
   -  ราคาอาจลดลงหรือคงที่เพราะตนทุนตํ่าลงจากการประหยัดจากขนาดการผลิต 
   -  มีจํานวนคนกลางมากข้ึน 
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   -  การสงเสริมเปลี่ยนจาการใหทดลองใชผลิตภัณฑเปนใหซื้อตรายี่หอของบริษัท 
ตัวอยาง โทรศัพทเคล่ือนที่ในข้ันเจริญเติบโตมีวัตถุประสงคเพื่อจูงใจลูกคาใหเกิดความ

ตองการใชตราสินคาของบริษัท 
                3.  ข้ันเจริญเติบโตเต็มที่ เปนข้ันที่ยอดขายเพิ่มข้ึนเขาสูจุดสูงสุด มีลักษณะสําคัญ 

คือ 
                     -    ยอดขายจะเพิ่มข้ึนในอัตราลดลง 
                     -     กําไรลดลง 
                     -    มีคูแขงขันมากข้ึนและการแขงขันมีความรุนแรงมากข้ึน 
                     -    ผูผลิตจะพยายามปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑใหม ๆ 
                     -    การต้ังราคาจะตังใหแตกตางกันตามลักษณะของผลิตภัณฑ 
                     -    การสงเสริมมีวัตถุประสงคเพื่อการตอสูกับคูแขงขัน 
ตัวอยาง โทรศัพทมือถือในข้ันเจริญเติบโตเต็มที่มีวัตถุประมือถือในข้ันเจริญเติบโตเต็มที่มี

วัตถุประสงคเพื่อตอสูกับคูแขงขัน กลาวคือเพื่อแสดงขอเดนของผลิตภัณฑที่เหนือกวาคูแขงขัน 
4.  ข้ันตกตํ่า เปนข้ันที่ยอดขายลด มีลักษณะสําคัญ คือ 

                    -   ยอดขายและกําไรลด 
                    -   คูแขงขันลดลง 
                    -   รูปแบบผลิตภัณฑลดลง 
                    -   การโฆษณาและการสงเสริมการขายลดลง 
                ในการแกปญหาผลิตภัณฑที่อยูในข้ันตํ่า บริษัทตองคนหาสาเหตุของปญหาท่ีทําใหยอดขาย
ลดลง จากนั้นจึงเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 

                          -  ปรับปรุงผลิตภัณฑทางดานหนาที่หรือลักษณะอ่ืน ๆ 
                  -  พิจารณาโปรมแกรมการตลาดและโปรแกรมการผลิตใหมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงการ 
ประหยัด 
                  -  ตัดหรือเลิกผลิตขนาดหรือรูปแบบผลิตภัณฑที่ไมมีกําไร ซึ่งวิธีนี้จะทําใหยอดขายลดแตกําไร
เพิ่มข้ึน 

                          -  ลดคาใชจายทุกชนิดใหอยูในระดับตํ่าเพื่อเพิ่มกําไร 
ในปจจุบันจะเห็นไดวาผูบริโภคใหความสนใจและพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินคามากกวาแตกอน

ดังนั้นผูบริหารการตลาดจะตองมีการปรับปรุงสินคาหรือบริการที่ผลิตข้ึนมาใหสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย โดยเนนถึงการสรางความพอใจใหแกผูบริโภคและสนองความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ 

                ในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑจะตองศึกษาปญหาตาง ๆ ที่คลอบคลุมถึงการเลือกตัว
ผลิตภัณฑ หรือสายผลิตภัณฑ การเพิ่มหรือลดชนิดของสินคาในสายของผลิตภัณฑ ลักษณะของ
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ผลิตภัณฑในเร่ืองคุณภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การใบริการประกอบการขายการรับประกัน ฯลฯ 
ผลิตภัณฑที่ผลิตออกจําหนายตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมใด วงจรผลิตภัณฑของสินคามี
ระยะเวลานานเทาใด ในแตละชวงเวลาของวงจรผลิตภัณฑ นักบริหารการตลาดควรจะใชกลยุทธทาง
การตลาดอยางไร และเมื่อตองการที่จะสรางความเจริญกาวหนาใหแกกิจการธุรกิจจะตองมีการวางแผน
พัฒนาผลิตภัณฑใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
                วัฏจักรของวงจรชีวิตผลิตภัณฑสามารถแสดงไดดังรูปที่ 6.2 

 
รูปที่ 6.2 แสดงวงจรชีวิตผลิตภณฑทั้ง 4 ข้ัน ที่แสดงใหเห็นถึงยอดขายและกําไรในแตละชวง 

 
 
 
 

การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 
                การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑในตลาด คือ วิธีที่ลูกคาใหคําจํากัดความสินคาโดยเนน
คุณสมบัติที่สําคัญ เชน ตําแหนงที่สินคาเอาชนะใจลูกคาได เมื่อแขงขันกับสินคาอ่ืน ๆที่มีในทองตลาด 

เคร่ืองมือการสรางความแตกตางทางการแขงขันเปนอีกทางเลือกสําหรับการวางตําแหนง สินคาใน
ตลาด 

ธุรกิจตองพยายามกําหนดวิธีการเฉพาะอยางเพื่อสรางความแตกตางทําใหผลิตภัณฑของตนสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน 

การสรางความแตกตาง คือ การดําเนินการในเร่ืองการออกแบบชุดความแตกตางที่มีความหมาย
ใหการนําเสนอของธุรกิจชุมชนนั้น ๆ มีความโดดเดนแตกตางจากการเสนอของคูแขงขัน 



 
 

470

การออกแบบ เปนการรวบรวมรูปลักษณะที่มีผลกระทบตอลักษณะโดยทั่วไปและหนาที่การใช
งานของผลิตภัณฑตามความตองการของผูบริโภค 

การออกแบบมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการผลิตและการตลาดในผลิตภัณฑประเภทอุปกรณ
เคร่ืองใชคงทน เคร่ืองแตงกาย การบริการขายปลีก และสินคาทีมีการบรรจุภัณฑ 

การพัฒนากลยุทธในการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 
                ธุรกิจตองเลือกวิธีทางในการสรางความโดดเดนในตัวผลิตภัณฑของตัวเองใหแตกตางจากคูแขง 
ดวยความระมัดระวัง ความแตกตางหนึ่ง ๆ จะมีมูลคาตามเกณฑดังตอไปนี้ 

1.       ความสําคัญ  
2.       ความโดดเดน 
3.       ความเหนือกวา 
4.       ความสามารถของการส่ือสาร 
5.       ความสามารถในการครอบครอง 
6.       ความสามารถจายได 
7.       ความสามารถในหารสรางกําไร 

 
การวางตําแหนงแบบตน ๆ ที่ไดรับการสงเสริมอยางธรรมดาที่สุด คือ “คุณภาพชั้นยอด” “บริการ

เปนเลิศ” “ราคาต่ําสุด” “มูลคาสูงสุด” “ ปลอดภัยที่สุด” “ รวดเร็วมากที่สุด” “สะดวกที่สุด” ซึ่งหาก
ธุรกิจตอกย้ําและเสนอการวางตําแหนงเหลานี้เปนพิเศษ สินคา หรือบริการก็จะเปนที่รูจักและไดรับการ
ระลึกถึงความแข็งแกรงนี้ 

ก. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 
                นักการตลาดสามารถกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑตามหลักเกณฑที่เปนลักษณะโดดเดนของ
ผลิตภัณฑในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.       กําหนดตามคุณสมบัติหรือลักษณะของผลิตภัณฑ 
2.       กําหนดตามผลประโยชนและคุณคาผลิตภัณฑ 
3.       กําหนดตามราคา และ/หรือคุณภาพ 
4.       กําหนดตามการใชหรือการนําไปใช 
5.       กําหนดตามผูใชผลิตภัณฑ 
6.       กําหนดตามระดับช้ันของผลิตภัณฑ 
7.       กําหนดตามคูแขงขัน 
8.       กําหนดตามสัญลักษณดานวัฒนธรรม 
9.       กําหนดตามรูปแบบการดํารงชีวิต 
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10.   กําหนดจากหลายวิธีรวมกัน 
ข. การทดสอบแนวความคิดเกี่ยวกับตําแหนงผลิตภัณฑ 

                เพื่อความถูกตองเหมาะสมของการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑจะตองต้ังคําถามเสมอ ๆ วา 
1.         ผลิตภัณฑมีประโยชนที่ชัดเจนและเชื่อถือไดหรือไม 
2.         ผลิตภัณฑสามารถแกปญหาและตอบสนองความตองการไดหรือไม 
3.         มีผลิตภัณฑอ่ืนที่สามารถตอบสนองความตองการในรูปแบบเดียวกันแลวหรือยัง 
4.         การต้ังราคามีความเหมาะสมกับคุณคาของผลิตภัณฑหรือไม 
5.         ทานจะซ้ือผลิตภัณฑนี้หรือไม 
6.         ทานคิดวาใครคือผูใชผลิตภัณฑและใชบอยแคไหน 
 

ตราสินคาและปายฉลาก 
ตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ คํา สัญลักษณ การออกแบบ หรือสวนประสมของส่ิงดังกลาวเพื่อ

ระบุถึงสินคาและบริการของผูขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุมของผูขายเพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกตางจากคู
แขงขัน ตัวอยางเชน ตราสินคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด ประกอบดวย ชื่อธนาคารกรุงเทพ จํากัด และ
สัญลักษณของธนาคารกรุงเทพ คือ ดอกบัว น้ํามันเชลลใชรูปหอยเชลล โรบินสันใชรูปตัวอาร 

ชื่อตรา (Brand Name) หมายถึง คํา ตัวอักษร และตัวเลข ที่สามารถออกเสียงได เชน บริษัทเอไอ
เอ (AIA) ซัลซิลสไตลลิงค ฯลฯ 

เคร่ืองหมายตราสินคา (Brand Mark) หมายถึง สวนหนึ่งของตราสินคาที่ปรากฎในรูปสัญลักษณ
การออกแบบ สี หรือตัวอักษรที่สามารถมองเห็นแตไมสามารถออกเสียงได  

เคร่ืองหมายการคา (Trademark)  หมายถึง ตราสินคาที่ผูขายนํามาใชและไดรับการคุมครองตาม
กฎหมาย ซึ่งใชสัญลักษณ  

โลโก (Logo) สัญลักษณที่เปนเอกลักษณที่แสดงลักษณะองคการหรือชื่อตราสินคา โลโกเปนสวน
หนึ่งของตราที่อาจเปนชื่อตราสินคาหรือเคร่ืองหมายตราสินคาหรือทังหมดรวมกัน ซึ่งใชเพื่อการโฆษณา 

                ความสําคัญของตราสินคา มีดังนี้  
(1) ทําใหผูซื้อเรียกซ้ือสินคาไดถูกตอง  
(2) ทําใหผูซื้อเปรียบเทียบคุณภาพและเห็นความแตกตางในสินคา  
(3) ชวยผูขายในการนําตราสินคาไปใชในการโฆษณาและลูกคาจําใจไดเม่ือสินคาอยูในช้ันวางใน

ราน  
(4) ชวยใหผูขายเพิ่มยอดขายและสรางตลาดเพราะชวยใหผูซื้อไมสับสนในการตัดสินใจซื้อ  
(5) ชวยใหผูขายสามารถต้ังราคาให 
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ลักษณะของตราสินคาที่ดี มีดังนี้  
(1) แสดงลักษณะบางอยางของผลิตภัณฑ โดยอาจจะเปนคุณประโยชนการใช หรือการทํางาน ตัวอยาง
เซฟทีคัท เซฟทีแกส   

(2) งายตอการออกเสียง สะกด และจดจํา เชน แฟบ บรีส โคก  
(3) มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง กลาวคือ ไมใชตราที่ใกลเคียงกับคูแขงขัน เชนธนาคารทหารไทย 
ธนาคารกสิกรไทย 

(4)  สามารถปรับใชกับผลิตภัณฑใหมที่จะปรับเขาไปในสายผลิตภัณฑ เชน คลินิก เอ็กซตรา 

(5) สามารถนําไปจดทะเบียน เพื่อใหไดรับการคุมครองตามกฎหมาย  เชน เมืองไทยประกันชีวิต อาจ
สับสันกับไทยประกันชีวิต เปนตน 

ปายฉลาก  
ปายฉลาก (Label) เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑที่ใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือผูขาย  หรืออาจ

เปนสวนหนึ่งของบรรจุหีบหอ แบงออกเปน  ประเภท คือ  
1. ปายฉลากแสดงตราสินคา  (Brand Label) อยางงายที่ติดกับสินคาหรือหีบหอของสินคา เชน 

ปายที่ติดกับขวดสินคา 
2. ปายฉลากแสดงคุณภาพ (Grade Label) เปนสวนที่แสดงคุณภาพ ตัวอักษร หรือตัวเลข เชน 

น้ํามันพืชกุก ใชปายระบุวา เปนน้ํามันพืชจากถั่วเหลือง  เปนตน 
3. ปายฉลากแสดงรายละเอียดของสินคา (Discriptive Label) เปนปายที่ใหขอมูลสินคา

เกี่ยวกับการทํางาน คุณประโยชน หรือลักษณะอ่ืนๆ ของผลิตภัณฑ เชน ปายฉลากยาที่บอกถึงสรรพคุณ 
และวิธีใช เปนตน 
การบรรจุหีบหอ 

การบรรจุหีบหอ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของในการออกแบบ และการผลิตสิ่ง
บรรจุหรือส่ิงหอหุมผลิตภัณฑ  

                สาเหตุที่ตองมีการบรรจุหีบหอ มีดังนี้ 
1.เพื่อความปลอดภัยและประโยชนใชสอยจากผลิตภัณฑ 
2.ใชเปนเคร่ืองมือในการกําหนดโปรแกรมการตลาด  เชน ขนาดของสินคา เปน 10 ออนซ 15 

ออนซ  และ หนึ่ง ลิตร เปนตน 
3.สามารถเพิ่มโอกาสในการสรางกําไร  เพราะการบรรจุหีบหอใหมที่นาสนใจเปนส่ิงจูงใจใหลูกคา

ซื้อสินคา แมวาราคาจะสูงข้ึนกวาเดิมก็ตาม  
                ลักษณะของบรรจุภัณฑ มี  ลักษณะ คือ  

1.1การบรรจุภัณฑข้ันแรก (Primary Packaging) หมายถึง ส่ิงที่หอหุมตัวสินคาที่อยูในข้ันสุดทาย
โดยทําหนาที่รักษาและปองกันสินคามิใหเสียหาย เชน ขวดยา  กระปองแปง ฯลฯ 
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1.2การบรรจุภัณฑข้ันที่สอง (Secondary Packaging) หมายถึง ส่ิงที่หอหุมการบรรจุภัณฑข้ันแรก
เพื่อทําหนาที่รักษาและปองกันสินคามิใหเสียหาย รวมทั้งทําหนาที่ในการดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 
เชน กลองสุรา กลองยา กลองยาสีฟน เปนตน 

1.3การบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง หมายถึง (Shipping  Packaging)การบรรจุภัณฑที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทําหนาที่ในการเก็บรักษา และขนสงสินคา เชน ลัง การบรรจุ ตูคอนเทนเนอร เปนตน 

 
ความสําคัญของการบรรจุภัณฑทางการตลาด มี 7 ประการ คือ  

1.เพื่อบรรจุและปองกันสินคา(Containment and Protection) 
2เพื่อสะดวกในการใชงาน  (Usage) 
3.เพื่อการติดตอส่ือสารไปยังกลุมผูบริโภค (Communication) 
4.เพื่อชวยในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑใหม (New Product Planning) 
5.เพื่อการขยายสวนแบงตลาด (Market Segmentation) 
6.เปนการสรางภาพลักษณของตราสินคาและบริษัท (Company and Brand Image) 

           7.เปนเอกลักษณในการดึงดูดความสนใจของผูบริโภค (Self Service) 
 

หลักการบรรจุภัณฑ ตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปน้ี  
(1) มีความสะดวกตอการใชงาน (Practcality) 
(2) มีจุดเดนเม่ือวางบนชั้นวางแลวจะไดเปรียบ (Put Up) 
(3) สวยงามถูกใจผูใช (Prettiness)  
(4) สามารถเชิญชวนใหใชได (Pleading) 
(5) เมื่อนําไปใชแลวสะดวกในการเก็บ (Put away) 
(6) สามารถสะทอนตําแหนงครองใจของสินคาได (Positioning)  
(7) สามารถสะทอนถึงบุคลิกภาพของสินคาได (Personality) 
(8) ปองกันสินคาได (Protection) 
(9) มีความเหมาะสมในการบรรจุสินคา (Put In) 
(10) ทําใหเกิดกําไรมากข้ึน (Profitability) 
(11)ใชเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมการตลาดได (Promotion)  
(12) บอกถึงวิธีการใชสินคาได (Preaching) 
(13)   ดูแลรักษาส่ิงแวดลอมได (Preservation) 

 
ราคา 
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  ราคา  (Price)  เปนองคประกอบตัวที่สอง  ของสวนประสมการตลาด  (Marketing  Mix)  
และเปนตัวสําคัญที่ทําใหเกิดรายได  เพราะตัวอ่ืน ๆ  อีก  3  ตัวลวนเปนตัวกอใหเกิดคาใชจายทั้งส้ิน  ราคา
เปนองคประกอบที่มีความยืดหยุนมากที่สุด  สามารถเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว  ไมเหมือนองคประกอบ
ตัวอ่ืน ๆ  เชน  ลักษณะของผลิตภัณฑ  และชองทางการจัดจําหนาย  เปนตน   
  ปญหาที่ตองตัดสินใจเกี่ยวกับราคามีมากมาย  ในบทนี้จะไดกลาวถึงสถานการณตาง ๆ  
ที่ตองทําการตัดสินใจดานราคา  วัตถุประสงคในการกําหนดราคา  กรรมวิธีในการกําหนดราคา  รวมถึง
หลักเบ้ืองตนในการกําหนดราคา 
 

สถานการณการตัดสินใจดานราคามีความสําคัญ  (Situations Where  Price  Decisions  
are  of  Great  Importance) 
  การตัดสินใจดานราคาขายผลิตภัณฑมีความสําคัญ  เมื่อบริษัทตกอยูในสถานการณ
ตอไปนี้ 
  1.  เมื่อบริษัทตองกําหนดราคาสินคาเปนคร้ังแรก  สถานการณเชนนี้เกิดข้ึนเมื่อ
บริษัทไดพัฒนาหรือไดรับผลิตภัณฑใหม  หรือเม่ือบริษัทนําผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมออกจําหนายในชองทาง
จําหนายใหม  หรือในอาณาเขตใหม  เปนตน 
 

  2.  เมื่อสภาวการณแวดลอมเปนเหตุทําใหบริษัทตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงราคา
ใหม  สถานการณเชนนี้  เกิดข้ึนเมื่อบริษัทเกิดความสงสัยวาราคาที่กําหนดไวในตอนแรกนั้น  ถูกตอง
เหมาะสมแลวหรือไม  เมื่อเทียบกับอุปสงคของตลาด  หรือตนทุนที่ไดลงทุนไป  หรือในกรณีที่เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางดานอุปสงค  หรือตนทุนอยางกะทันหัน  หรือตองการเปล่ียนราคาเปนการชั่วคราวเพื่อ
ดึงดูดใจลูกคาบางกลุม  เปนตน 
 

  3.  เม่ือคูแขงเริ่มเปลี่ยนแปลงราคาใหม  เมื่อคูแขงขันไดเร่ิมเปล่ียนแปลงราคาใหม  
บริษัทจะตองทําการตัดสินใจวาควรจะเปล่ียนแปลงราคาของตนใหมตามคูแขงขันหรือไม  หากจะ
เปล่ียนแปลงราคาใหม  ควรจะเปล่ียนแปลงเทาใดจึงจะเหมาะสม 
 

  4.  เมื่อบริษัทผูผลิตสินคาหลายชนิดซ่ึงมีความสัมพันธทางดานอุปสงคของตลาด
หรือตนทุนการผลิต  ปญหาที่เกิดข้ึน  คือบริษัทจะตองพิจารณาตัดสินใจ  กําหนดราคาขายของสินคา  
แตละชนิดใหมีความสัมพันธกันอยางดีที่สุดทั้งสายผลิตภัณฑ 
 

วัตถุประสงคในการต้ังราคาโดยทั่วไป  (General  Pricing  Objectives)   
  ในตอนตนเราไดศึกษามาแลววา  การที่นักบริหารการตลาดจะสามารถดําเนินงานดาน
การตลาดใหไดผลดีนั้น  จําเปนจะตองกําหนดเปาหมายเสียกอน  ทั้งนี้  เพื่อจะไดยึดถือเปนเคร่ือง         ชี้
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แนวทางวา  เราจะดําเนินงานมุงไปทางไหน  การต้ังราคาก็เชนเดียวกัน  ฝายจัดการควรจะไดติดสินใจ
กําหนดวัตถุประสงคข้ึนมากอน  กอนที่จะพิจารณาถึงการต้ังราคาขายใหกับผลิตภัณฑตาง ๆ 
  เปาหมายในการต้ังราคาที่สําคัญโดยทั่วไปพอจะจําแนกออกไดดังตอไปนี้ 

1. เพื่อใหไดมาซึ่งผลตอบแทนจากเงินลงทุนหรือจากยอดขายสุทธิตามเปาหมาย 
2. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางดานราคา 
3. เพื่อรักษาหรือปรับปรุงสวนครองตลาดที่ต้ังเปาหมายไว 
4. เพื่อทําผลกําไรใหไดมากที่สุด 
 

1. เพื่อใหไดมาซ่ึงผลตอบแทนจากเงินลงทุนหรือจากยอดขายสุทธิตามเปาหมาย   
(Achieve Target  Return  on  Investment  or  Net  Sales)  บริษัทสวนใหญแลวตองการที่จะไดรับ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  หรือจากยอดขายสุทธิเปนเปอรเซ็นต  ในอัตราใดอัตราหนึ่งโดยเฉพาะตาม
เปาหมายที่กําหนดข้ึน  อาจกลาวไดวา  การตั้งราคาโดยหวังผลตอบแทน  (Target-Return  Pricing)  ก็คือ
การกําหนดโครงสรางของราคาข้ึน  เพื่อใหไดมาซึ่งผลตอบแทนคุมคาจากเงินที่ตองใชไปในการผลิต
ผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่ง  (Specific  Products)  หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง  (Groups  of  Products)  หรือ
แผนกงานใดแผนกงานหน่ึง  (Division)  ผลตอบแทนที่ต้ังเปาหมายไวนี้อาจเปนผลตอบแทนในระยะสั้น  
(1 ป)  หรือในระยะยาว  (5 – 10 ป)  ก็ได  แตโดยทั่วไปมักจะเปนระยะยาว 
  สวนพอคาปลีกและพอคาสงโดยทั่วไป  มักจะกําหนดผลตอบแทนจากยอดขายสุทธิของ
เขาในระยะส้ัน  พอคาปลีกและพอคาสงเหลานี้จะบวกผลกําไรเปนเปอรเซ็นตจําหนวนหนึ่งไวในราคาขาย  
ซึ่งคิดวาคุมคากับคาใชจายที่ตนตองลงทุนไปทั้งหมด  บวกกับกําไรที่ตองการอีกจํานวนหนึ่ง  ในกรณีเชนนี้
จํานวนเปอรเซ็นตของกําไรอาจจะเปนตัวเลขคงที่  แตจํานวนเงินที่ไดรับมักจะเปล่ียนแปลงข้ึนลงตาม
ปริมาณการขาย 
 

  2.  เพื่อรักษาเสถียรภาพทางดานราคา  (Stabilize  Prices)  วัตถุประสงคในการตั้ง
ราคาที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง  ไดแกการกําหนดราคาเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาไว  ปกติเปาหมายในการ
ต้ังราคาเชนนี้จะพบเสมอในอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูนําในการต้ังราคา  (Price  Leader)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในอุตสาหกรรมซึ่งอุปสงคของการตลาดเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยูเสมอ  บริษัทใหญ ๆ  มักจะพยายามดํารงไว
ซึ่งเสถียรภาพ  และความสม่ําเสมอในการต้ังราคา  ตัวอยางเชน  อุตสาหกรรมน้ําอัดลม  หรืออุตสาหกรรม
ซักฟอก  เปนตน 
  บริษัทที่มีนโยบายตองการรักษาเสถียรภาพทางดานราคา  จะพยามยามอยางยิ่งที่จะไม
กอใหเกิด  สงครามดานราคา  (Price  War)  กลาวคือ  จะยังคงรักษาราคาเดิมไวตลอดไป  แมในยามที่เกิด
อุปสงคลดลงอยางมากก็ตาม  และเชนเดียวกันในยามที่เศรษฐกิจรุงเรือง  บริษัทก็จะยอมเสียโอกาสที่ควร
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จะทํากําไรไดเชนกัน  ทั้งนี้  เพื่อรักษาราคาเดิมไวซึ่งเปนราคาที่จะทําผลกําไรในระยะยาว  แมจะไมมากนัก
ก็ตาม 
 

  3.  เพื่อรักษาหรือปรับปรุงสวนครองตลาดที่ต้ังเปาหมายไว  (Maintain  or  
Improve  Target  Share  of  Market)  ในบางบริษัท  ทั้งบริษัทใหญและบริษัทเล็ก  อาจกําหนดเปาหมาย
ในการต้ังราคา  เพื่อรักษาหรือขายสวนครองตลาด  (Market  Share)  ของตน  บริษัทกําหนดเปาหมายใจ
ลักษณะเชนนี้ได  ปกติจะตองรูวาขนาดสวนครองตลาดขนาดไหน  จึงจะเอ้ืออํานวยประโยชนใหกับบริษัท
ของตนมากที่สุด  ในบางครั้งสวนครองตลาดเปนเคร่ืองช้ีใหเห็นถึงความสําเร็จของบริษัทไดดีกวา
ผลตอบแทนจากการลงทุนเสียอีก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจรุงเรืองหรือตลาดกําลังขยายตัว  
บริษัทอาจกําหนดราคาซ่ึงฝายจัดการพิจารณาเห็นวาเปนราคาพอสมควร  โดยพิจารณาจากสภาพของ
ตลาดจากหลาย ๆ  ปที่ผานมา  ในกรณีนี้  หากบริษัทไมขยายตลาดออกไป  กําไรพอสมควรนั้นอาจจะเปน
กําไรท่ีตํ่าเกินไปก็ได  และทั้งยังจะทําใหสวนครองตลาดลดลงอีกดวยโดยอัตโนมัติ  ฉะนั้น  บริษัทใดก็ตาม  
หากถือนโยบายกําหนดราคาโดยคํานึงถึงสวนการถือครองตลาดของบริษัท  และใหความสนใจตอ
เปาหมายนี้อยูเสมอ  โอกาสที่บริษัทจะสูญเสียฐานะทางการตลาด  (Market  Position)  ก็จะลดนอยลง 
  บริษัทใหญ ๆ  บางแหงอาจพยายาม  ที่จะจํากัดขอบเขตสวนการครองตลาดของตนเอาไว
ดวยเหตุผลบางประการ  เชน  เพื่อปองกันการแทรกแซงของรัฐบาลในกรณี  Market  Share  ของตนมี
ขนาดใหญเกินไป  อยางเชน  บริษัท  General  Motors  พยายามรักษาตลาดรถยนตของตนไวประมาณ  
50%  เปนตน  หรือบางบริษัท  เชน  บริษัท  General  Electric  John Manvillo  ควบคุม  Market  share  
ไวเพียง  20%  โดยเขาใหเหตุผลวา  เขาพอใจที่จะทํางานเพื่อขยาย  Market  Share  ที่มีขนาดเล็ก  
มากกวาที่จะตองพยายามปองกัน  Market  Share  ที่มีขนาดใหญเอาไว 
 

  4.  เพื่อทํากําไรใหไดมากท่ีสุด  (Maximize  Profits)  วัตถุประสงคในการกําหนดราคา
เพื่อใหไดผลกําไรมากที่สุด  อาจกลาวไดวาเปนวัตถุประสงคที่บริษัทสวนใหญถือปฏิบัติมากกวา
วัตถุประสงคอยางอ่ืนตามที่กลาวมาแลว  แตปญหาสําคัญก็คือวา  คําวา  “การทํากําไรสูงสุด”  (Profit  
Maximization)  เปนคําที่คนทั่วไปมองไปในแงไมดีนัก  คือความรูสึกของคนทั่วไปมักจะคิดไปในแงที่วา  
บริษัททําการ  “คากําไรเกินควร”  (Profiteering)   
  แตหากเราพิจารณาในแงทฤษฎีเศรษฐศาสตรหรือการปฏิบัติทางธุรกิจ  การทํากําไรให
ไดมากที่สุด  ไมใชเปนส่ิงที่นาตําหนิติเตียนเลย  ตามทฤษฎี  ถากําไรที่บริษัทไดรับมีอัตราสูงเพราะวา
อุปทาน  (Supply)  มีนอยเมื่อเทียบกับอุปสงค  (Demand)  ผลกําไรที่ไดรับมา  ก็จะเปนเงินลงทุนใหมที่
บริษัทจะนําไปลงทุนในกิจการอยางอ่ืน  เพื่อทําใหอุปสงคและอุปทานที่สมดุลกันข้ึน 
  นโยบายการตั้งราคาโดยมุงผลกําไรสูงสุดนี้  จะเปนผลดีตอทุกฝาย  คือทั้งฝายบริษัทและ
ฝายผูบริโภคจะสามารถแบงสันปนสวนทรัพยากรของเขาไดโดยไมเดือดรอนมากนัก  จึงเปนที่ตองการของ
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สังคมโดยสวนรวม  สวนฝายบริษัทนั้น  บริษัทที่มีประสิทธิภาพจะไดรับผลประโยชนเปนรางวัลตอบแทนที่
คุมคา  ในขณะที่บริษัทไมมีประสิทธิภาพก็ตองลมเลิกกิจการไป 
  บริษัทใดก็ตามที่ถือนโยบายการกําหนดราคาเพ่ือกําไรสูงสุด  ควรจะไดพิจารณาถึง
โปรแกรมการตลาดของบริษัทอันเปนสวนรวม  กลาวคือ  ควรจะเปนกําไรสูงสุดจากผลผลิตทั้งหมดของ
บริษัทไมใชจากผลิตภัณฑแตละรายการ  ผลิตภัณฑบางอยางอาจไมมีกําไรเลย  แตจะชวยดึงดูดลูกคาให
ซื้อผลิตภัณฑอ่ืนก็ได  ตัวอยางเชน  บริษัทผูผลิตมีดโกน  Gillette  มักจะขายมีดโกนในราคาที่ตํ่ามากไมมี
กําไรเลย  โดยคาดหวังวา  เมื่อลูกคาซ้ือมีดโกนของบริษัทไป  ลูกคานั้น ๆ  ก็จะเปนลูกคาใบมีดโกนของ
บริษัทตลอดไป  เปนตน  ฉะนั้นพอจะสรุปไดวาบริษัทใดก็ตามที่ถือนโยบายกําหนดราคาเพื่อหวังกําไร
สูงสุด  ควรจะเปนกําไรสูงสุดในระยะยาวแทนท่ีจะมุงผลกําไรสูงสุดในระยะส้ัน 
 

วัตถุประสงคในการต้ังราคาโดยเฉพาะ  (Specific  Pricing  Objective)   
  การกําหนดวัตถุประสงคในการตั้งราคาที่กลาวมาแลวในตอนตน  เปนการกําหนด
วัตถุประสงคอยางกวาง ๆ  ทั่วไป  มองไมเห็นชัดเจน  เพราะมีลักษณะเปนเปาหมายปลายทางที่เราจะไป
ใหถึง  (Ultimate  Goal)  อยางเชนเปาหมายเพื่อหวังผลกําไรสูงสุดในระยะยาว  การที่จะบรรลุเปาหมาย
ดังกลาวนี้  มีมรรควิธี  (Means)  ในการกําหนดราคาเพื่อบรรลุเปาหมายนี้หลายวิธีแตกตางกันอยางนอย
ที่สุด  5  วิธี  ซึ่งมีลักษณะเปนวัตถุประสงคในการตั้งราคาโดยเฉพาะดังนี้คือ 

1. เพื่อเจาะตลาด 
2. เพื่อถือโอกาสตักตวงกําไรในระยะเร่ิมแรก 
3. เพื่อเรียกทุนคืนโดยดวน 
4. เพื่อใหไดในอัตราผลตอบแทนตามความพอใจ 
5. เพื่อส่ิงเสริมการขายทั้งสายผลิตภัณฑ 

 

1. วัตถุประสงคเพื่อเจาะตลาด    (Market  Penetration  Objective)    วัตถุประสงค  
ของการต้ังราคาเพื่อการเจาะตลาดนี้  ปกติแลวทําไดไมยากนัก  วิธีการก็คือ  กําหนดราคาขายใหตํ่ากวา
ปกติทั่วไป  ก็จะเปนแรงสงเสริมใหตลาดขยายออกไป  และในเวลาเดียวกันก็จะทําให  Market  Share  
ของบริษัทขยายตัวกวางขวางยิ่งข้ึน 

โอกาสที่บริษัทจะนํานโยบายแบบนี้มาใชก็ตอเม่ือ 
   1.1  ตลาดมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงราคาอยูในระดับสูง  (Highly  Price  
Sensitive)  นั่นคือ  จะมีผูหันมาซื้อสินคามากข้ึน  เมื่อบริษัทกําหนดราคาตํ่า  และเมื่อบริษัทกําหนดราคา
สูง  ลูกคาก็จะไมยอมซื้อสินคานั้นทันที 
   1.2  ตนทุนการผลิตและการจําหนายตอหนวยของสินคาลดลง  อันเปนผล
เนื่องมาจากการเพื่อผลผลิตมากข้ึน 
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   1.3  การกําหนดราคาขายตํ่าชวยใหคูแขงขันในปจจุบัน  และผูจะมาเปนคูแขงขัน
ของบริษัทในอนาคตเกิดความทอแทใจ  ที่จะแขงขันกับบริษัท 
 
 

  2.  วัตถุประสงคเพื่อถือโอกาสตักตวงกําไรในระยะเริ่มแรก  (Market-Skimming  
Objective)  วัตถุประสงคของการต้ังราคาแบบนี้คือ  การตั้งราคาข้ันสูงไวในระยะเร่ิมแรก  (Skim-the-
Cream)  เปนการถือโอกาสแบบ  “น้ําข้ึนใหรีบตัก”  จุดมุงหมายเพื่อขายสินคาใหแกลูกคาบางกลุมที่พรอม
จะซื้อสินคาในราคาสูง  บริษัทอาจกําหนดราคาขายในระดับนี้ตอไปเร่ือย ๆ  โดยไมมีกําหนด  หรืออาจลด
ราคาลงภายหลังเพื่อดึงดูดลูกคาอีกกลุมหนึ่งใหเขามาสูตลาดของสินคานั้นก็ได 
  โอกาสที่บริษัทจะนํานโยบายแบบนี้มาใชก็ตอเม่ือ 
   2.1  ผลิตภัณฑนั้นเปนผลิตภัณฑใหม  มีลักษณะพิเศษแตกตางจากผลิตภัณฑ
อ่ืน ๆ  เชน  กลองถายรูปดิจิตอล  เปนตน  และบริษัทไดรณรงคในการสงเสริมการขายในระยะเร่ิมแรกกอน
นําผลิตภัณฑนั้นออกสูตลาดมาก 
   2.2  มีผูซื้อพรอมที่จะซ้ือในราคาข้ันสูงนั้นเพียงพอในตลาดนั้น  รวมทั้ง      อุป
สงคของตลาดดังกลาว  มีความยืดหยุนนอย  กลาวคือ  ผูซื้อไมคํานึงถึงราคาเทาใดนัก  (หากบริษัทกําหนด
ราคาขายตํ่าในตอนแรก  บริษัทก็จะเสียโอกาสที่ควรจะไดรับผลกําไรสูงในตลาดสวนนี้ไป) 
   2.3  การกําหนดราคาสูง  จะไมเปนการเส่ียงตอการสงเสริมใหมีคูแขงขัน    เขา
มาสู ตลาดนั้น  การกําหนดราคาสูงในระยะเร่ิมแรกมีขอไดเปรียบเพิ่มเติมอีก  2  ประการ   

ประการแรก  ทําใหเราสามารถลดราคาลงมาไดโดยงาย  หาก
การกําหนดราคาคร้ังแรกนั้นมีความผิดพลาด  
ตลาดไม 

 ยอมรับเพราะราคาสูงเกินไป 
ประการที่  2 การกําหนดราคาสูงทําใหลูกคามีความรูสึกวา

ผลิตภัณฑ 
 ของเรามีคุณภาพดี  เปนการสรางความประทับใจ

ใหกับ 
 ลูกคาเปนคร้ังแรก 

   
3.  วัตถุประสงคเพื่อเรียกทุนคืนโดยดวน   (Early Cash Recovery Objective)  

บริษัทที่ใชนโยบายในการกําหนดราคาแบบนี้  ก็เพื่อที่จะใหไดรับเงินซึ่งทางบริษัทไดลงทุนไป
กลับคืนมาโดยดวน เหตุผลก็คือวาภายหลังจากที่บริษัทไดลงทุนในกิจการไปแลว  บริษัทอาจขาด
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เงินทุนหมุนเวียนหรือบริษัทอาจพิจารณาเห็นวา  เหตุการณทางการตลาดไมแนนอนอาจเกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าในอนาคต  เปนตน 

 

  4.  วัตถุประสงคเพื่อใหไดผลตอบแทนตามความพอใจ  (Satisfying  Objective)  
บางบริษัทกําหนดนโยบายการตั้งราคาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  คือผลตอบแทนตามความพอใจที่คาดหวังไว
นั้น  กลาวคือแมบริษัทจะสามารถกําหนดราคาที่สูงกวา  เพื่อใหไดผลตอบแทนที่สูงกวาในระยะยาวก็ตาม  
แตบริษัทก็พอใจที่จะรักษาราคาในระดับนั้น  เพราะถือวาราคาในระดับนั้นคุมคากับเงินที่ลงทุนและการ
เส่ียงภัยแลว  ตัวอยาง  การกําหนดราคาโดยยึดถือนโยบายนี้  จะไดกลาวในตอนหลังในเร่ือง  “การกําหนด
ราคาตามเปาหมาย”  (Target  Pricing)  
 

  5.  วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการขายทั้งสายผลิตภัณฑ  (Product-Line  Promotion  
Objective)  บางบริษัทกําหนดนโยบายในการต้ังราคาขายเพื่อสงเสริมการขายทั้งสายผลิตภัณฑ  แทนที่จะ
มุงเนนกําไรเฉพาะผลิตภัณฑรายการใดรายการหนึ่งโดยเฉพาะ  การต้ังราคาแบบนี้  เรียกวา  “การตั้งราคา
ลอใจที่ตํ่ากวาราคาตลาด”  หรือ  “Loss-Leader  Pricing”  แตอยางใดก็ตาม  หากวิธีการเชนนี้ชวยใหเกิด
ผลสําเร็จทําใหกําไรของบริษัทอันเปนสวนรวมดีข้ึน  จากยอดขายของสายผลิตภัณฑทั้งสายแลว  เราก็
นาจะเรียกการกําหนดราคาแบบน้ีวา  “Profit-Leader  Pricing” จึงจะเหมาะสมกวากรรมวิธีในการกําหนด
ราคา(Procedure for Price Determination) 
  ในการกําหนดระบบราคาของบริษัทใดก็ตามในข้ันตนนั้น  บริษัทจะตองกําหนด
วัตถุประสงคอยางแนชัดข้ึนมากอน  และวัตถุประสงคนี้จะตองเขียนเปนลายลักษณอักษรอยางแจมแจง
หลังจากนั้น  ฝายบริหารจึงจะดําเนินการเพื่อกําหนดราคาของสินคาและบริการอยางแทจริง  โดยปกติแลว
กรรมวิธีในการกําหนดราคามีหลายวิธี  แตละบริษัทก็เลือกใชวิธีการตาง ๆ  ที่ตนเห็นวาเหมาะสม  ภายใต
สภาพแวดลอมตาง ๆ  ไมมีกรรมวิธีใด ๆ  ในการกําหนดราคาที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  เหตุผลประการหนึ่งที่
บริษัทตาง ๆ  ไมสามารถที่จะกําหนดข้ึนมาเปนตัวแบบ  หรือสูตรสําเร็จข้ึนมาได ก็เนื่องจากวาเราไมมี
ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับตนทุนในระดับตาง ๆ  และอุปสงคในระดับราคาขาย ที่แตกตางกันอยาง
เพียงพอนั่นเอง 
ปจจัยที่มีอิทธิตอการต้ังราคา 
            การต้ังราคาสินคาและบริการนั้น  จะตองพิจารณาถึงปจจัยสิงแวดลอมหลายอยางเพื่อใหการตั้ง
ราคามีความเหมาะสมที่สุด  ปจจัยตางๆเหลานี่ไดแก 
          1. ปจจัยภายในองคการ  ( Internal Factor)  หมายถึง  ปจจัยตางๆ ที่องคการสามารถกําหนด
แนวทางปฏิบัติ  สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
                   1.1 องคการ   ในองคการธุรกิจนั้นจะประกอบไปดวยฝายตางๆ  หลายฝายที่มีความเกี่ยวของ
กับการต้ังราคา ฝายตางๆ  เหลานี้ควรมีสวนรวมในการประชุมออกความคิดเห็นและเสดงผลในการต้ัง
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ราคาเพื่อใหงานของแตละฝายมีความสัมพันธกัน    เชน  ฝายผลิต  ฝายการตลาด  ฝายการเงิน  ฝายการ
จัดซื้อ  และผูบริหารสูงสุดที่มีสวนในการกําหนดนโยบายการตั้งราคาขององคการดวย 
                1.2  ตนทุนการผลิตและคาใชจายการดําเนินงาน   ตองนํามาประกอบการพิจารณาดวย โดย
ปกติราคาที่ต้ัง  ตองเอาตนทุนมาคํานวณแลวบวกกําไรลงไป  แตบางกรณีบริษัทก็อาจใชวิธีขายเทาทุนหรือ
ตํ่ากวาชวงที่มีการแขงขันหรือเปนราคาลอใจ 
                1.3  ภาพลักษณของสินคาและภาพลักษณของบริษัท  มีผลตอการต่ังราคาบางคร้ังสินคาราคา
ถูกกลับขายไมไดเพราะผูบริโภคคิดวาของถูกคุณภาพจะตํ่า 
               1.4  คุณภาพและลักษณะของผลิตภัณฑ  การทําใหสินคามีความแตกตางหรือคลายคลึงกับ
คูแขงซ่ึงมีผลตอการพิจารณาต้ังราคาดวย  เชน  สินคาที่การรับประกัน   มีระบบเงินผอน   มีบริการ
ตรวจเช็คซอมหลังการขายหรือสินคาที่สามารถใชผลประโยชนไดมากกวา  ตัวอยาง   เคร่ืองถายเอกสาร
ชนิดถายเปนสีได  ยอมต้ังราคามากกวาคูแขงได 
              1.5  สวนผสมทางการตลาด  ถาบริษัทใดมีผลิตภัณฑใหเลือกครบทุกแบบทุกขนาด     ทุกสี  มี
ชองทางการจําหนายที่สมบรูณไดสินคาทั่วถึง    ดวยคาใชจายที่ไมสูงนัก   ตลอดจนมีการจัดรายการ
สงเสริมการจําหนายที่สมบรูณจนมีผลใหการยอมรับสินคามีมาก สวนแบงทางการตลาด  (Maket Chare) 
สูง  ยอมมีผลใหคาใชจายเฉล่ียรวมตํ่าลงดังที่มีการศึกษาพบวา  ถาบริษัทใดมีสวนแบงตลาดตํ่า
กวา  10%  จะไดผลตอบแทนจากการลงทุนเพียง  9% แตถาบริษัทใดมีสวนแบงตลาดมากกวา  40% จะ
ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ  30% 
                2. ปจจัยภายนอกองคการ ( External Factor )  เปนปจจัยที่เราไมสามารถควบคุมได  แตก็
ตองศึกษาเพื่อปรับภาพขององคการใหเหมาะสมกับปจจัยภายนอก  ซึ่งมีดังนี้ 
                    2.1  ความตองการ ( Demand )  ราคามีตอความตองการ  ตามหลักเศรษฐศาสตร    ถา
ราคาสูงความตองการก็จะลดลง  ถาราคาตํ่าราคาก็จะสูงข้ึน 
                    2.2  สภาพการแขงขัน  ( Compitition ) ในชวงที่มีสินคานอยราย    คูแขงมีนอย อาจจะต้ัง
ราคาสูงได  แตถามีคูแขงเขามามากราย  ราคาเปนปจจัยหนึ่งที่ผูบริโภคตองพิจารณา 
                    2.3  คุณภาพของสินคาในสายตาผูบริโภค  ข้ึนอยูกับภาพลักษณของสินคา และตรายี่หอ
ตลอดจนชื่อเสียงที่สรางมานาน  อาจมีผลตอความรูสึกของผูบริโภค 
                    2.4  ระบบการจัดจําหนาย  หมายถึง  การเลือกตัวแทนจําหนาย  พอคาสง  พอคาปลีก  ซึ่ง
เปนผูกระจายสินคาเปนตัวแทนที่มีความสามารถขนาดไหน  องคการสามารถควบคุมดูแลไดขนาด
ไหน  การกระจายทําไดทั่วถึงหรือไหม 
                   2.5  ผูขายวัตถุดิบ  ( Suppliers )  เนื่องจากวัตถุดิบเปนส่ิงสําคัญในการผลิต       ถาบริษัทใด
ไดวางแผนการตลาดไวอยางเต็มที่  แตติดขัดในเร่ืองวัตถุดิบขาดแคลน  อาจทําใหขาดโอกาสทาง
การตลาด  หรือกรณีที่วัตถุดิบมีราคาข้ึนลงอยูบอยๆ  ยอมมีผลตอการกําหนดราคา 
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                   2.6  รัฐบาล  ( Government )  หมายถึง  นโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมราคาสินคาบาง
ประเภทหรือในบางชวงเวลา  จึงมีผลตอราคาผลิตภัณฑดวย 
                   2.7  สภาวะทางเศรษฐกิจ( Economic )ในชวงที่สภาวะทางเศรษฐกิจกําลัง
เจริญรุงเรือง  ผูบริโภคมีกําลังซ้ือมาก  ราคาสูง  อาจไมมีผลตอการซ้ือมากนัก   แตชวงที่สภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่า  ยอดขายของสินคาแตละตราย่ีหอตกตํ่า  ยอมมีการขายตัดราคากันข้ึน 
                    2.8  วัฏจักรชีวิตของสินคา ( Prodt  Life  Cycle) โดยปกติราคาสินคามักต้ังไวสูงในระยะแรก
ของการนําเขาสูตลาด  ( Introduction Stage )  เพราะผูบริโภค  มีความตองการและฝายผูบริหารก็อยาก
ใหราคาคุมทุนเร็วข้ึน  แตราคาจะทรงตัว  เมื่อสินคานั้นเคลื่อนเขาสู ข้ันเจริญเติบโต ( Growth  Stage )  จน
สินคานั้นเขาสูยุคการผลิตขนาดใหญสามารถลดตนทุนลงได  เกิดประหยัดจากการผลิต  ราคาสินคานั้นก็
จะลดตํ่าลงมาอีก 
นโยบายและกลยุทธการต้ังราคา 
                นโยบายระดับราคา  แบงออกเปน  3  ระดับ  คือ 

1.  ระดับราคาตามราคาตลาด  ( Pricing at  the  Maket  Price ) 
2.  ระดับราคาตํ่ากวาราคาตลาด  ( Pricing  under  the Maket Price ) 
3.  ระดับราคาสูงกวาราคาตลาด  ( Pricing above the Maket Price ) 
   1.  ระดับราคาตามราคาตลาด  ( Pricing at the Maket Price )   

 เปนการต้ังราคาใกลเคียงหรือเทากับคูแขงขันในตลาดที่เปนสินคาประเภทเดียวกันคุณภาพเดียวกันผูซื้อ
และผูขายรูจักผลิตภัณฑและคุนเคยกับราคานั้นๆ  แลว  เกือบจะเปนราคาตายตัว  เชน  นม 
น้ําตาล  น้ําอัดลม  น้ํามันพืช   เปนตน  วีนี้มักใชกับราคาสินคาในข้ันตลาดอิ่มตัวแลวหลีกเลี่ยงการแขงขัน
ดานราคากันดวย 
                2.  ระดับราคาตํ่ากวาราคาตลาด  ( Pricing under the Maket Price ) 
มักใชกับกิจการที่นําสินคาเขาตลาดในชวงตลาดกําลังเติบโตหรือรุงเรืองเต็มที่ กิจการนั้นตองการในสวน
แบงตลาดเพิ่ม  ตองการกระจายสินคาใหทั่วถึง  หรือคุณภาพสินคาดอยกวาคูแขงขันที่เปนผูนํา
ตลาด  รวมทั้งผูผลิตรายเล็กที่อาจมีตนทุนตํ่ากวา เมื่อขายราคาตํ่ากวากําไรตอหนวยนอยกวา  แตหวัง
ปริมาณการขายมากๆ เพื่อใหกําไรรวมมากตามไปดวย 
                3.  ระดับราคาสูงกวาราคาตลาด  ( Pricing above the Maket Price ) 
มักใชกับกิจการที่มีสินคาพิเศษแตกตางจากคูแขงขันอ่ืนๆ ในตลาด  อาจจะเปนดานคุณภาพบริการที่
เหนือกวาช่ือเสียงของสินคา  โดยผูผลิตมีตนทุนที่สูงกวา  และตองการตั้งราคาเพื่อสรางภาพลักษณใหกับ
สินคา  หรือบางกรณีอาจไมมีคูแขงขันในทําเลที่ต้ังนั้น  หรือไมมีคูแขงขันลอกเลียนแบบสินคา  จึงทําให
ประสบความสําเร็จในการต้ังราคาระดับสูง  ทําใหกิจการมีกําไรตอหนวยสูง  แตยอดขายจะไมมากนัก 
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  กรรมวิธีในการกําหนดราคาที่จะกลาวตอไปน้ีอาจแบงไดเปน  5  ขั้น  ดังนี้ 
1. กะประมาณอุปสงคของผลิตภัณฑที่จะเสนอขาย 
2. คาดคะเนปฏิกิริยาของคูแขงขัน 
3. กําหนดสวนเขาถือครองตลาดที่คาดหวังไว 
4. เลือกใชกลยุทธราคาเพื่อเขาสูตลาดเปาหมายนั้น 
5. เลือกราคาโดยจําเพาะเจาะจง 
 

            1.  กะประมาณอุปสงคของผลิตภัณฑที่จะเสนอขาย   (Estimate  the  Demand   
for   the  Product)  ในการกําหนดราคาของผลิตภัณฑใดก็ตาม  ในข้ันแรกบริษัทควรจะตองกะประมาณ
อุปสงครวม  (Total  Demand)  ของผลิตภัณฑนั้นกอน  การกะประมาณอุปสงครวมของผลิตภัณฑนั้น  
หากเปนผลิตภัณฑใหมมักจะทําไดยากกวาผลิตภัณฑที่จําหนายอยูในทองตลาดแลว  เหตุผลก็คือวา  
ผลิตภัณฑใหมนั้นบริษัทยังไมมีความม่ันใจเลยวาจะเปนที่ตองการของตลาดหรือไม  ในทางปฏิบัติการกะ
ประมาณอุปสงคของตลาดมักจะดําเนินเปน  2  ข้ันตอนดังนี้  คือ 
  ขั้นที่  1  พิจารณาดูวามีราคาใดบางไหม  ซึ่งเปนราคาที่ตลาดคาดหวังไว 
  ขั้นที่  2  กะประมาณยอดขาย  ณ  ระดับราคาตาง ๆ  ที่กําหนดข้ึน 
  ในข้ันที่หนึ่ง  ราคาคาดหวังไว  (The  “Expected”  Price)  หมายถึงราคาที่ลูกคาตีคุณคา
จากผลิตภัณฑที่จะนําเสนอขาย  อาจเกิดจากการพิจารณาอยางรอบคอบหรือไมก็ตาม  แตเปนราคาที่พวก
เขาคิดวา  คุณคาของผลิตภัณฑนั้นควรจะเปนราคาเทาใด  โดยปกติราคาที่คาดหวังนี้อยูในชวงใดชวงหนึ่ง  
เปนตนวา  “ระหวาง  150 – 200  บาท”  หรือ  ไมเกิน  200  บาท”  เปนตน 
  ปญหาตอไปก็คือวา  จะทราบราคาที่คาดหวังนี้ไดอยางไร  ในทางปฏิบัติอาจกระทําได  3  
วิธีคือ   
   1.1  ผูผลิตอาจสงสินคานั้นไปยังพอคาปลีก  หรือพอคาขายสงที่มีประสบการณมี
ความชํานาญสูง  เพื่อชวยทําการประเมินราคาขายให  สวนผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมอาจขอใหนักวิศวกร  
หรือเจาหนาที่เทคนิคอ่ืน ๆ  ซึ่งทํางานใหกับลูกคาที่จะขายสินคาใหนั้น  เพื่อชวยกําหนดราคาใหก็ได  ทั้งนี้
สงเฉพาะตัวแบบ  (Models)  หรือพิมพเขียว  (Blueprints)  ของสินคานั้นไปใหเทานั้น  นักวิศวกรหรือ
เจาหนาที่เหลานั้นก็จะใหคําแนะนําไดวา  ราคาขายควรจะเปนเทาใดจึงจะเหมาะสม 
   1.2  สังเกตราคาขายของผลิตภัณฑของคูแขงขัน  ที่มีลักษณะคลายคลึง  หรือ
ใกลเคียงกันกับผลิตภัณฑของเรา 
   1.3  สํารวจความคิดเห็นจากบุคคลตาง ๆ  ที่คาดวาจะเปนลูกคาของเราใน
อนาคต  (Potential  Customers)  ผูผลิตอาจนําสินคาดังกลาวมาแสดง  และถามบุคคลเหลานี้วา  ถาซ้ือ
สินคานี้เขายินดีที่จะจายเงินซื้อในราคาเทาใด  อยางไรก็ตามวิธีที่สามนี้อาจจะไดคําตอบในทางที่ผิดได  
เพราะบอยคร้ังราคาที่เขาบอกมันมักจะแตกตางจากราคาท่ีเขายินดีจะจายในเวลาซ้ือจริงมาก  วิธีที่ไดผล
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ดีกวาก็คือ  การทดสอบการขายในตลาดสัก  2 – 3  แหงที่มีขอบเขตจํากัดกอนแลวทดลองขายในระดับตาง 
ๆ  กัน  โดยอาศัยหลักการวิจัยตลาด  โดยวิธีนี้อยางนอยที่สุดก็จะทําใหผูขายสามารถกําหนดชวงราคาที่
เหมาะสมได  แตถาหากบริษัทไมมีความสามารถที่จะนําสินคาออกไปทดสอบตลาดไดมากพอ    ก็อาจจะ
ใชวิธีการสัมภาษณบุคคลที่คาดวาจะมาเปนลูกคาของเราในอนาคตวิธีใดวิธีหนึ่งแทนก็ได 
  สวนในข้ันที่สอง  คือการกะประมาณยอดขาย  ณ  ระดับราคาตาง ๆ  นั้น  นับวามี
ประโยชนอยางยิ่งเชนเดียวกันในการกําหนดราคาขาย  การกะประมาณยอดขายนี้  ควรจะไดพิจารณา
เกี่ยวพันถึงความยืดหยุนทางดานอุปสงค  (Demand  Elasticity)  ของผลิตภัณฑดวย  ผลิตภัณฑซึ่งมีอุป
สงคยืดหยุนมาก  ปกติควรจะกําหนดราคาตํ่ากวาผลิตภัณฑที่มีความยืดหยุนนอย  จากการกะประมาณ
อุปสงคของผลิตภัณฑในระดับราคาตาง ๆ  กัน  ก็จะทําใหฝายจัดการสามารถกําหนดเสนโคงของ      อุป
สงค  (Demand  Curve)  ไดอีกดวย 
 

  2.  คาดคะเนปฏิกิริยาของคูแขงขัน  (Anticipate  Competitive  Reaction)  คูแขงขัน
ทั้งในปจจุบันและอนาคต  นับวามีอิทธิพลอยางยิ่งตอการพิจารณากําหนดราคาขาย  แมวาผลิตภัณฑของ
เราจะเปนผลิตภัณฑใหมมีลักษณะเฉพาะเปนพิเศษเพียงใดก็ตาม  แตเมื่อเวลาลวงเลยไปชั่วระยะหนึ่งก็
มักจะมีคูแขงขันเกิดข้ึนเสมอ  โดยเฉพาะถาผลิตภัณฑนั้นเปนผลิตภัณฑที่ไมตองลงทุนมากมายนัก  และ
ทํากําไรไดดี  ก็จะเปนส่ิงจูงใจชักนําใหผูผลิตคนอ่ืนเขามาสูตลาดนั้นไดโดยงาย 
  การแขงขันอาจเกิดข้ึนไดจาก  3  ทาง  คือ 
   2.1  จากผลิตภัณฑที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  เชน  Coca-Cola  เปนผลิตภัณฑที่
คลายคลึงและเปนคูแขงโดยตรงกับ  Pepsi  Cola  เปนตน 
   2.2  จากผลิตภัณฑที่ใชแทนกันได  เชน  ผลิตภัณฑที่ทําดวยอลูมิเนียมสามารถ
ทดแทนกับผลิตภัณฑที่ทําจากเหล็กกลาได  เปนตน 
   2.3  การแขงขันอาจมาจากผลิตภัณฑซึ่งไมมีสวนสัมพันธกันเลยก็ได  ซึ่งตาง  ก็
ผลิตสินคาเพื่อจําหนายตอผูบริโภคกลุมเดียวกัน 
  จากลักษณะการแขงขันกันดังกลาว  การกําหนดราคาจึงตองพิจารณาถึงคูแขงขันดวย
เสมอ  มิฉะนั้นคูแขงขันอาจดึงดูดลูกคาของเราไปหมดก็ได 

            3.  กําหนดสวนเขาถือเขาครองตลาดที่คาดหวังไว (Establish Expected Share   
of Market) ข้ันตอไปในการกําหนดราคาคือ  การพิจารณากําหนดสวนครองตลาดที่คลาดหวังไวกลาวคือ 
บริษัทจะทําการพิจารณาดูวาบริษัทตองการจะเขาถือครองตลาดแคไหนซึ่งโดยวิธีนี้  จะทําใหบริษัทมี
โอกาสตั้งราคาในชวงที่แคบยิ่งข้ึน  บริษัทที่ตองการสวนครองตลาดขนาดใหญ ปกติแลวจะพยายาม
กําหนดราคาขายแตกตางไปจากบริษัทซึ่งพอใจกับสวนครองตลาดของตนอยูในปจจุบันบางคร้ังอาจใช



 
 

484

วิธีการทุมทางโฆษณา หรือแขงขันกันทางปจจัยอยางอ่ืนที่ไมใชราคา (Nonprice  Competition) เชนการให
การบริการที่ดีกวา อํานวยความสะดวกในการซ้ือที่ดีกวา เปนตน 

สวนครองตลาดที่คาดหวังไวยังข้ึนอยูกับสามารถทางดานการผลิต          
(Production Capacity) ที่มีอยูในปจุบัน ตนทุนในการขยายโรงงาน (Costs of Plant  Expansion) และ
ความสะดวกงายดายที่คูแขงขันจะเขามาในตลาดนั้น (Ease of Competition Entry) อีกดวย การที่บริษัท
มุงที่จะให มีสวนครองตลาดใหญจนเกินกําลังความสามารถในการผลิตของโรงงาน นับวาเปนการตัดสินใจ
ที่ผิดพลาดอยางหนึ่ง การกําหนดราคาผลิตภัณฑใหมตํ่าโดยมุงหวังที่เขาถือครองตลาดไวมาก ถาปรากฏ
วาผลิตภัณฑนั้นไดรับความนิยมจากตลาดเปนอยางดีแลว บริษัทก็อาจจะไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑ
นั้นเพื่อสนองความตองการของลูกคาไดทันที หรือหากในกรณีที่ฝายจัดการไมมีความสนใจที่ขยายโรงงาน
การผลิต  เพราะวาผูผลิตรายอ่ืนเขามาสูตลาดนั้นไดโดยงาย ก็ไมตองสงสัยเลยวาโอกาสที่บริษัทควรจะทํา
กําไรไดในอนาคตตองเสียโอกาสไป ซึ่งในกรณีนั้นบริษัทควรจะกําหนดราคาขายในข้ันแรกไวสูง จึงจะ
เหมาะสมกวา 
 

              4.  เลือกใชกลยุทธราคาเพื่อเขาสูตลาดเปาหมายนั้น    (Select  the  Price 
Strategy  to  be used  to Reach Market Target) ภายหลังจากที่บริษัทไดพิจารณากําหนดสวนครอง
ตลาดในข้ันที่  3  แลว  ข้ันตอไปคือ  การเลือกใชนโยบายราคาที่นิยมนํามาใชอยางกวางขวางโดยทั่วไปมี  
2  วิธีคือ  “การกําหนดราคาเพ่ือถือโอกาสตักตวงผลกําไรในระยะเร่ิมแรก”  หรือ  “Skim-the-Cream”  และ  
“การกําหนดราคาเพื่อเจาะตลาด”  หรือ  “Penetration  Pricing”  ซึ่งนโยบายทั้งสองวิธีดังกลาวนี้  
เหมาะสมที่จะนํามาใชกับผลิตภัณฑใหม  สําหรับวิธีการและโอกาสตาง ๆ  ที่จะเลือกใชวิธีไหนดี  ไดกลาว
มาแลวในตอนตน 
 

  5.  เลือกราคาโดยจําเพาะเจาะจง  (Select  Specific  Price)  ภายหลังจากได
พิจารณาตามลําดับข้ันแรกเปนตนมา  ในข้ันนี้ฝายจัดการก็สามารถที่จะเลือกราคาใดราคาหนึ่งโดยจําเพาะ
ไดแลว  แตอยางไรก็ตามในการเลือกราคาใดราคาหน่ึงโดยจําเพาะนี้  แตละบริษัทตางก็มีวิธีการที่แตกตาง
กัน  แตก็พอสรุปไดวา  การกําหนดราคาโดยจําเพาะเจาะจงน้ียึดถือหลักซ่ึงพอจะแบงออกไดเปน  3  วิธี   
ใหญ ๆ  คือ 
   5.1  การกําหนดราคาโดยยึดถือตนทุนทั้งหมดบวกกําไรที่ตองการเปนหลัก 
   5.2  การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงอุปสงคของตลาด  และตนทุนการผลิต  และ
การตลาดเปนหลัก 
   5.3  การกําหนดราคาโดยพิจารณาจากสภาพการแขงขันในตลาดเปนหลัก  
วิธีการทั้ง  3  วิธีการ  จะไดกลาวในรายละเอียดในตอนตอไป 
 



 
 

485

หลักเบ้ืองตนในการกําหนดราคา  (Basic  Methods  of  Setting  Price)  
  ไดกลาวมาแลววา  ในการกําหนดราคาขายในทางปฏิบัติยึดถือหลักใหญ ๆ  3  วิธี  ซึ่งวิธี
ดังกลาวสรุปเปนหัวขอใหญ ๆ  ไดดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดราคาขายโดยยึดถือตนทุนเปนหลัก  (Cost-Oriented  Pricing) 
2. การกําหนดราคาขายโดยถืออุปสงคของตลาดเปนหลัก  (Demand-Oriented   

Pricing)  
3. การกําหนดราคาขายโดยถือคูแขงขันเปนหลัก  (Competition  Oriented  Pricing)  
 

1.  การกําหนดราคาโดยถือตนทุนเปนหลัก   (Cost-Oriented   Pricing)     อาจ 
กลาวไดวาบริษัทสวนใหญกําหนดราคาขายสวนมากโดยถือตนทุนเปนหลัก  ซึ่งตนทุนในที่นี้  หมายถึง  
ตนทุนทั้งหมด  รวมตลอดทั้งคาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายตาง ๆ  เปนตน  การกําหนดราคา
ขายในลักษณะนี้มี  2  วิธีคือ 
    1.1  การบวกกําไรเขากับตนทุน  (Markup  Pricing)  การกําหนดราคาขายวิธี
นี้ทําไดโดยบวกจํานวนเปอรเซ็นตที่แนนอนตามตองการเขากับราคาทุนตอหนวย  ซึ่งจะพบเสมอในการคา
ปลีก  เชน  รานขายของชํา  รานจําหนายเคร่ืองเฟอรนิเจอร  หรือรานขายเส้ือผา  เปนตน  พอคาปลีกจะ
บวกกําไรเขากับราคาตนทุนของสินคาตาง ๆ  ที่จําหนายแตกตางกัน 
 การกําหนดราคาขายโดยบวกกําไรเขากับตนทุนนี้ไดรับความนิยมมากเนื่องจากเหตุผลตาง ๆ  
ดังนี้  : 
  (1)  เปนวิธีที่ทําไดงายไมยุงยาก  และไมตองคอยปรับปรุงอยูเร่ือย ๆ  เหมือนอยางการ
กําหนดราคาโดยยึดถืออุปสงคของตลาดเปนหลัก 
  (2)  ราคาขายของบริษัทตาง ๆ  ในอุตสาหกรรม  ซึ่งใชวิธีกําหนดราคาขายแบบเดียวกันนี้
จะใกลเคียงกัน  หากตนทุนของสินคาและการบวกกําไรเขากับตนทุนใกลเคียงกัน  ทําใหการแขงขันในดาน
ราคามีนอยมาก 
  (3)  การกําหนดราคาขายแบบนี้ไดรับการยอมรับกันวา  มีความยุติธรรมทั้งฝายผูซื้อและ
ผูขาย  กลาวคือ  ผูขายจะไมถือโอกาสเอาเปรียบผูซื้อ  ในยามที่ความตองการของผูซื้อมีมาก และผูขายยัง
ไดผลตอบแทนจากการลงทุนที่ยุติธรรมอีกดวย 
   1.2  การกําหนดราคาตามเปาหมาย  (Target  Pricing)  การกําหนดราคาขาย
แบบนี้  เปนวิธีที่นิยมใชกันทั่วไปแบบหนึ่งในบรรดาผูประกอบการทั้งหลาย  โดยเฉพาะบริษัทผลิตรถยนต  
General  Motors  ไดใชวิธีการกําหนดราคาขายรถ  โดยอาศัยวิธีการแบบนี้อยางใกลชิด  สําหรับวิธีการ
กําหนดราคาขายแบบน้ีก็คือวา  บริษัทจะพยายามกําหนดราคาขายซ่ึงจะทําใหไดรับผลตอบแทนในอัตรา
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ใดอัตราหนึ่งโดยเฉพาะตามเปาหมาย  โดยอาศัยการคํานวณจากตนทุนทั้งหมด  ณ  ปริมาณการขายที่
คาดวาจะจําหนายไดในชวงเวลาหนึ่ง 
 

  2.  การกําหนดราคาขายโดยถืออุปสงคของตลาดเปนหลัก  (Demand-Oriented  
Pricing)  การกําหนดราคาขายแบบน้ีถืออุปสงคหรือความตองการของตลาดเปนหลัก  เมื่อใดความ
ตองการของตลาดมีสูงก็จะกําหนดราคาขายสูง  และเมื่อใดความตองการของตลาดมีตํ่าก็จะกําหนดราคา
ขายตํ่าดวย  แมวาในทั้งสองกรณีนั้นตนทุนตอหนวยของผลิตภัณฑจะเทากัน  หรือผลิตภัณฑนั้นเปน
ผลิตภัณฑชนิดเดียวกันก็ตาม 
  การกําหนดราคาที่แตกตางกันนี้  ปกติจะใชปจจัยอันเปนพื้นฐานเพื่อกําหนดราคาขาย
แตกตางกัน  4  ประการดวยกันคือ 

2.1 การกําหนดราคาตามลูกคา  (Customer  Basis) 
2.2 การกําหนดราคาตามลักษณะของผลิตภัณฑ  (Product  Version  Basis) 
2.3 การกําหนดราคาตามสถานที่  (Place  Basis) 
2.4 การกําหนดราคาตามกาลเวลา  (Time  Basis) 

 

2.1  การกําหนดราคาตามลูกคา   (Customer  Basis)    การกําหนด 
ราคาขายวิธีนี้คือ  การขายสินคาใหแกลูกคาในราคาตาง ๆ  กัน  ซึ่งจะพบเห็นทั่วไปในการขายปลีก  
กลาวคือ  ลูกคาบางคนอาจขายตามราคาท่ีกําหนด  บางคนอาจขายตํ่ากวาราคาที่กําหนด  แตกตางกันไป
ไมแนนอน  แลวแตโอกาสจะอํานวย  โดยเอากําไรจากคนที่ขายไดกําไรมากมาชดเชยกับคนที่ไดกําไรนอย  
อยางไรก็ตามวิธีการแบบนี้มีความยุงยากมาก  ผูขายจะตองเปนคนที่มีความชํานาญ  มีไหวพริบจึงจะทํา
ได  มิฉะนั้นแลวอาจทําใหลูกคาเกิดความไมพอใจได 
 

   2.2  การกําหนดราคาตามลักษณะของผลิตภัณฑ  (Product Version  
Basis)  วิธีนี้กระทําไดโดยการเปล่ียนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑใหแตกตางออกไปเล็กนอย  เชน  
เปล่ียนแปลงลักษณะของบรรจุภัณฑ  เปล่ียนลักษณะรูปรางของผลิตภัณฑใหม  หรือเปลี่ยนแปลงภาชนะ
ที่ใสใหม  แลวขายใหแกลูกคาในราคาแตกตางกัน  ซึ่งอันที่จริงแลวการเปล่ียนแปลงลักษณะดังกลาว  
ผูผลิตเพียงแตเพิ่มตนทุนการผลิตเพียงเล็กนอย  แตกําหนดราคาขายสูงกวาเดิมมากเกินสัดสวนของตนทุน
การผลิตที่เพิ่มข้ึน  วิธีนี้เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหเพิ่มยอดขายและกําไรใหกับบริษัทมาก 
 

   2.3  การกําหนดราคาตามสถานท่ี  (Place  Basis)  วิธีนี้เปนที่ใชกันทั่วไปวิธี
หนึ่ง  ตัวอยางที่พบเห็นไดงาย ๆ  อยางเชน  โรงภาพยนตร  ฝายจัดการของโรงภาพยนตรจะกําหนดราคาที่
นั่งแตกตางกัน  เชน  ที่นั่งแถวหนาจะมีราคาถูกกวาที่นั่งแถวหลัง ๆ  หรือที่นั่งชั้นลางราคาต่ํากวาที่นั่งชั้น
บน  เปนตน  ซึ่งถาหากพิจารณาในดานตนทุนการผลิตในการติดต้ังที่นั่งแลว  บางทีก็พบวาไมแตกตางกัน
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เลย  แตที่กําหนดราคาแตกตางกันก็เพราะวา  ความตองการในการเลือกที่นั่งแตกตางกัน  หากปลอยให
ผูชมภาพยนตรเลือกที่นั่งตามใจชอบแบบ  “First-Come-First-Served  Basis”  แลวที่นั่งแถวหลัง ๆ  ก็จะ
เต็ม  สวนแถวหนา ๆ  ก็จะวาง  หรือคนดูจะรีบมาจับจองชั้นบนกันหมด  เปนตน 
 

   2.4  การกําหนดราคาตามกาลเวลา  (Time  Basis)  วิธีนี้เรากําหนดราคาแปร
ผันไปตามความตองการหรืออุปสงคของลูกคา  ซึ่งตามปกติจะเปล่ียนแปลงไปตามวงจรธุรกิจ  วัน  เวลา  
และฤดูกาล  ตัวอยางเชน  ในสมัยนิยมก็ต้ังราคาสูง  พอเส่ือมความนิยมก็ต้ังราคาตํ่า  ตนเดือนราคาสูง  
ปลายเดือนราคาตํ่า  ในฤดูที่มีสินคามากชุกชุมก็ต้ังราคาตํ่า  แตพอปลายฤดูมีสินคานอย  กลับต้ังราคาสูง  
เปนตน 
  อยางไรก็ตามการกําหนดราคาแตกตางกัน  (Price  Discrimination)  ทั้ง  4  วิธีไมวา     
จะถือลูกคา  ลักษณะของผลิตภัณฑ  สถานที่  หรือกาลเวลาเปนหลักก็ตาม  การที่จะกระทําไดดังกลาว
จะตองมีเงื่อนไขบางประการ  ดังนี้คือ 
 

  เงื่อนไขประการที่  1 ตลาดนั้นจะตองสามารถแบงสวนตลาด  (Segmentable)  และ
สวนของตลาดที่แบงออกมานั้น  จะตองมีอุปสงคของตลาดมากพอสมควรแตกตางกันในแตละสวน 
  เงื่อนไขประการที่  2   จะไมกอใหเกิดมีผูถือโอกาสซื้อสินคา  ในสวนของตลาดที่บริษัท
ขายสินคาราคาถูก  เพื่อนําไปขายในสวนของตลาดที่บริษัทขายสินคาราคาแพง 
 

  เงื่อนไขประการที่  3 จะไมทําใหคูแขงขันถือโอกาสนําสินคาขายในราคาที่ถูกกวาใน
สวนของตลาดที่บริษัทขายสินคาในราคาสูง 
 

  เงื่อนไขประการที่  4 คาใชจายที่ตองใชไปเพื่อการแบงสวนตลาด  ไมควรเกินรายไดที่
จะไดรับเพิ่มพิเศษจากการขายสินคาในราคาแตกตางกันนั้น 
 

  3.  การกําหนดราคาขายโดยการถือคูแขงขันเปนหลัก  (Competition-Oriented  
Pricing)  การกําหนดราคาขายวิธีนี้  เปนการกําหนดราคาโดยที่บริษัทยึดถือนโยบายตามคูแขงขัน  แตทั้งนี้
มิไดหมายความวาเราจะกําหนดราคาเทาคูแขงขัน  เพียงแตวาเราจะรักษาระดับราคาสินคาที่ตํ่ากวาหรือ
สูงกวาราคาที่คูแขงขันกําหนดไวเปนเปอรเซ็นตจํานวนหนึ่งเสมอ  โดยวิธีนี้บริษัทจะไมคํานึงถึงตนทุนการ
ผลิต  หรือความผันแปรของอุปสงคเทาใดนัก  กลาวคือแมวาบางครั้งตนทุนการผลิตหรืออุปสงคของ
ผลิตภัณฑนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป  แตถาหากคูแขงขันไมเปล่ียนแปลงราคา  ในทางกลับกันหากคูแขงขัน
เปล่ียนแปลงราคาไป  บริษัทก็จะเปล่ียนแปลงราคาตามไปดวย  แมวาตนทุนและอุปสงคของผลิตภัณฑนั้น
จะยังคงเดิมก็ตาม 
  การกําหนดราคาโดยวิธีถือคูแขงขันเปนหลักนี้มีอยูดวยกัน  2  วิธีคือ 
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   3.1  การกําหนดราคาตามคูแขงขัน  (Going-Rate  Pricing)  วิธีนี้บริษัท  จะ
พยายามรักษาระดับราคาโดยเฉล่ีย  หรือในแนวเดียวกับของบริษัทอ่ืน ๆ  ที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
การกําหนดราคาวิธีนี้เรียกวา  “Going-Rate  Pricing”  การกําหนดราคาขายวิธีนี้ไดรับความนิยมมากดวย
เหตุผลดังตอไปนี้ 
    3.1.1  ในกรณีที่บริษัทไมสามารถที่จะวัดตนทุนของผลิตภัณฑอกมาได
อยางแนนอนถูกตอง  การกําหนดราคาตามบริษัทอ่ืน ๆ  ในอุตสาหกรรมเดียวกันนับวาดีที่สุด  เพราะเปน
ราคาที่เกิดจากความคิดเห็นของหลายบริษัท  จึงเปนที่นาเชื่อถือไดวาจะตองเปนราคาที่จะใหผลตอบแทน
พอสมควร 
    3.1.2  การกําหนดราคาในแนวเดียวกันจะชวยใหเกิดความกลมกลืนทาง
อุตสาหกรรม  (Industrial  Harmony)  และขจัดปญหาความขัดแยงกันในเร่ืองสงครามราคา (War  Price) 
    3.1.3  การกําหนดราคาโดยวิธีนี้  จะชวยขจัดปญหาการคะเนปฏิกิริยา
ของคูแขงขัน  หรือผูบริโภคอันจะเกิดข้ึนไดหากบริษัทกําหนดราคาขายที่แตกตางออกไปจากบริษัท   อ่ืน ๆ  
ในอุตสาหกรรม 
 

   3.2  การยื่นซองประมูล  (Sealed-Bid  Pricing)  การยื่นซองประมูลเปนการ
กําหนดราคาโดยถือคูแขงขันเปนหลักอีกวิธีหนึ่ง  ปกติบริษัทจะทําการยื่นซองประมูลกันเพื่อรับเหมาทํางาน
อยางใดอยางหนึ่ง  วิธีการก็คือ  บริษัทจะทําการเสนอราคาแขงขันกับบริษัทอ่ืน ๆ  บริษัทใดเสนอราคา
ตํ่าสุดก็จะไดรับงานนั้นไปทํา  การเสนอราคาวิธีนี้บริษัทไมไดคํานึงถึงตนทุนหรืออุปสงคมากนัก  
เปาประสงคหลักก็คือใหไดประมูลมา  ซึ่งหมายความวาบริษัทจะตองเสนอราคาตํ่าสุด 
   แตอยางไรก็ตามทั้งนี้ไมไดหมายความวา  บริษัทจะเสนอราคาตํ่ากวาระดับราคา
หนึ่ง  คือ  ระดับตนทุนแมวาบริษัทอยากไดประมูล  เพื่อมิใหเคร่ืองจักรหรือโรงงานตองวางงานอยูก็ตาม  
แตหากบริษัทเขยิบราคาสูงข้ึนตากราคาตนทุนเทาใด  โอกาสที่จะไดกําไรสูงข้ึนก็มากเทานั้น    ซึ่งใน
ขณะเดียวกัน  โอกาสที่จะไดประมูลก็ลดลงดวย 
   วิธีการที่บริษัทนิยมใชในการยื่นซองประมูลนี้  ซึ่งเปนวิธีการอยางหนึ่ง         ที่
ไดผลดี  คือ  การต้ังเกณฑเพื่อหาคา  “ผลกําไรที่คาดหวัง”  (Expected  Profit)  จากการประมูลในระดับ
ราคาตาง ๆ  สมมติบริษัทเสนอราคาประมูล  9,500  บาท  โอกาสที่จะไดรับประมูลสูงมาก  สมมติ  0.81  
แตจะใหผลกําไรมาสูบริษัทตํ่าคือประมาณ  100  บาท  ฉะนั้นผลกําไรที่คาดหวัง  ก็จะเทากับ  81  บาท  
(100 x .81)  หรือถาบริษัทจะเสนอราคาประมูล  11,000  บาท  กําไรที่จะไดรับจะเปน  1,600  บาท       
แตโอกาสที่จะไดประมูลจะมีนอยเทากับ  0.01  สวนผลกําไรที่คาดหวังคือ  16  บาท  (1,600 x .01) 
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   โดยวิธีการนี้  บริษัทจะเลือกเสนอราคาประมูลซึ่งจะทําใหไดผล  “กําไร ที่
คาดหวัง”  มีคาสูงสุด  ซึ่งจากตาราง  11.1  ราคาที่บริษัทจะเสนอประมูลคือ  10,000  บาท  เพราะ      ใน
ราคานี้  จะทําใหกําไรที่คาดหวังมีคาสูงสุดคือ  216  บาท  (600 x .03  บาท)  โปรดดูตารางประกอบ 
 
ราคาประมูล 
(Company’s Bid) 

กําไรของบริษัท 
(Company’s  Profit) 
(1) 

โอกาสที่จะไดรับประมูล 
(Probability  of  Winning 
With  this  Bid)  (2) 

กําไรที่คาดหวัง 
(Expected  Profit) 
(1) x (2) 

9,500  บาท 100  บาท 0.81 81  บาท 
10,000  บาท 600  บาท 0.36 216  บาท 
10,500  บาท 1,100  บาท 0.09 99  บาท 
11,000  บาท 1,600  บาท 0.01 16  บาท 
 
 
สรุป  (Summary) 
  ราคาเปนองคประกอบตัวที่สองของสวนประสมการตลาด  และเปนปจจัยตัวเดียวที่ทําให
เกิดรายได  การตัดสินใจเร่ืองราคามีความสําคัญ  เมื่อบริษัทตองกําหนดราคาสินคาเปนคร้ังแรกเม่ือ
สภาวการณแวดลอมทําใหบริษัทตองเปล่ียนแปลงราคาใหม  เมื่อคูแขงขันเร่ิมเปลี่ยนแปลงราคาใหม  เมื่อคู
แขงขันเร่ิมเปล่ียนแปลงราคาใหม  และเม่ือบริษัทผลิตสินคาหลายชนิดซ่ึงมีความสัมพันธทางดานอุปสงค
ของตลาดหรือตนทุนการผลิต 
  การกําหนดราคาจะตองพิจารณาถึงวัตถุประสงคเสียกอน  เพื่อเปนแนวทางวาตองการให
บรรลุเปาหมายอะไร  กรรมวิธีในการกําหนดราคามี  5  ข้ันตอน  คือ  (1)  กะประมาณอุปสงคของ
ผลิตภัณฑที่จะเสนอขาย  (2)  คาดคะเนปฏิกิริยาของคูแขงขัน  (3)กําหนดสวนเขาถือครองตลาดท่ีคาดหวัง  
(4)เลือกใชกลยุทธราคาเพื่อเขาสูตลาดเปาหมายนั้น  และ  (5)  เลือกราคาโดยจําเพาะเจาะจง 
  หลักเบ้ืองตนในการกําหนดราคายึดถือหลักใหญ  3  วิธีคือ  ยึดถือตนทุนเปนหลัก  ยึดถือ
อุปสงคเปนหลัก  และยึดถือคูแขงขันเปนหลัก 
 
การตัดสินใจดานชองทางการจัดจําหนาย 

การจัดจําหนาย     (Place   หรือ   Distribution)       เปนองคประกอบตัวที่สาม 
ของสวนประสมการตลาด  บทบาทสําคัญในสวนประสมการตลาดคือ  การนําผลิตภัณฑไปสูตลาด
เปาหมายเพื่อเอ้ืออํานวยใหเกิดการขาย  และการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธิ์จากผูผลิตไปยังผูบริโภคข้ัน
สุดทาย การตัดสินใจดานการจัดจําหนาย  นับวามีความสําคัญที่สุดอยางหนึ่งในบรรดาการตัดสินใจท่ี
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สําคัญ ๆ  ที่ฝายจัดการตองเผชิญ  เหตุผลเพราะวาการตัดสินใจดานการจัดจําหนาย  มีความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับการตัดสินใจดานอ่ืน ๆ  ทุกชนิดทางการตลาด  เชน  การตั้งราคาสูง – ตํ่า  ก็ข้ึนอยูกับวาบริษัท 
จะเลือกจําหนายเฉพาะบริษัทตัวแทนเพียงไมกี่บริษัท  หรือจะจัดจําหนายใหทุกราน  การตัดสินใจดาน
หนวยงานขายหรือการโฆษณาของบริษัทมากนอยเพียงไรก็ข้ึนอยูกับความรวมมือที่จะไดรับจากตัวแทน
จําหนายที่เปนสมาชิก  เปนตน 
  นอกจากนี้การตัดสินใจดานชองทางการจัดจําหนาย  (Channel  of  Distribution)  เม่ือได
กําหนดข้ึนแลว  มักจะทําใหบริษัทผูกพันกับบริษัทเหลานั้นเปนเวลายาวนาน  และมีความยุงยากตอการ
แกไขเปล่ียนแปลง  ดังนั้นฝายจัดการจึงจําเปนตองกระทําอยางรอบคอบและมองการณไกล 
 
 

ลักษณะของชองทางการจัดจําหนายและคนกลางชนิดตาง ๆ  (The Nature of  
Marketing  Channels  and  Intermediaries)   
  ในการดําเนินงานการตลาดปจจุบันผูผลิตสวนใหญไมสามารถที่จะขายสินคาหรือผลผลิต
ของตนไปยังผูบริโภคหรือผูใชโดยตรง  ปกติแลวสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภค  หรือผูใชมักจะผานคน
กลางซึ่งทําหนาที่ตาง ๆ  กันมากมาย  เชน  พอคาปลีก  พอคาสง  ตัวแทนและนายหนา  เปนตน  สถาบัน
คนกลางชนิดตาง ๆ  ดังกลาวนี้จะทําหนาที่เปนส่ือกลางนําสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคและผูใช 
  การจําหนายแบงตามลักษณะของสินคา  สามารถแบงออกไดเปน  2  ประเภทคือ 

1. การจําหนายสินคาเพื่อการบริโภค  (Distribution  of  Consumer  Goods) 
2. การจําหนายสินคาเพื่อการอุตสาหกรรม  (Distribution  of  Industrial  Goods) 
 

1. การจัดจําหนายของสินคาเพื่อการบริโภค (Distribution of Consumer   Goods)   
การจําหนายของสินคาเพื่อการบริโภคที่ใชกันอยูทั่วไปมีอยู  5  ทาง  ดวยกัน  เร่ิมตนดวยการขายโดยตรง
จากผูผลิตไปยังผูบริโภคซึ่งเปนแนวทางที่ส้ันและงายที่สุด  ไปจนถึงทางที่ตองผานคนกลางหลาย ๆ  ข้ันที่
ยุงยากและสลับซับซอน  เพื่อนําสินคาผานไปยังผูบริโภค 
  1.1  ชองทางที่  1  ผูผลิต    ผูบริโภค  เปนชองทางการจําหนายสินคาที่ส้ันที่สุด
และงายที่สุด  คือ  จากผูผลิตไปยังผูบริโภคคนสุดทาย  ไมมีคนกลางเขามาเกี่ยวของดวย  ผูผลิตอาจนํา
สินคาไปขายตามบาน  เชน  การขายนมสด  ผลิตภัณฑทางการเกษตรบางอยาง  หรืออาจขายโดย     สง
ทางไปรษณีย  เปนตน 
 

  1.2  ชองทางที่  2  ผูผลิต    พอคาปลีก    ผูบริโภค  ตามชองทางนี้จะมี
พอคาปลีกรายใหญซื้อสินคาโดยตรงจากผูผลิต  และพอคาปลีกเหลานี้จะนําสินคาไปขายใหกับผูบริโภคอีก
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ทอดหนึ่ง  บางคร้ังผูประกอบการผลิตจะจัดต้ังรานขายปลีกของตนเอง  แตวิธีการเชนนี้ไมเปนที่นิยมกัน
มากนัก 
 

  1.3  ชองทางที่  3  ผูผลิต    พอคาสง    พอคาปลีก    ผูบริโภค  
แนวทางนี้เปนแบบเกาแกด้ังเดิมของการจําหนายสินคาบริโภคที่ไดรับความนิยมมาก  เพราะเปนแนวทางที่
ประหยัดที่สุด  ที่ผูประกอบการผลิตขนาดยอมและพอคาปลีกขนาดยอยเลือกปฏิบัติได 
 

  1.4  ชองทางที่  4  ผูผลิต    ตัวแทน    พอคาปลีก    ผูบริโภค  ตาม
แนวทางนี้  แทนที่ผูประกอบการผลิตจะจําหนายสินคาผานไปทางพอคาขายสง  แตหันไปใชตัวแทนผูผลิต  
(Manufacturer’s  Agent)  ตัวแทนขาย  (Selling A)  นายหนา  (Broker)  หรือคนกลางที่มีลักษณะเปน
ตัวแทนประเภทอ่ืน ๆ  เพื่อนําผลิตภัณฑของตนไปสูตลาดคาปลีก 
 

  1.5  ชองทางที่  5  ผูผลิต    ตัวแทน    พอคาสง    พอคาปลีก    
ผูบริโภค  เมื่อตองการที่จะใหสินคาผานไปถึงพอคาปลีกรายยอยจํานวนมาก  ผูผลิตอาจอาศัยคนกลาง
ประเภทตัวแทนตาง ๆ  เพื่อสงผานสินคาไปยังพอคาสงซึ่งจะทําหนาที่ขายสินคาไปยังรานคาปลีกเล็ก ๆ  
อีกทอดหนึ่ง 
 

  2.  การจัดจําหนายสินคาเพื่อการอุตสาหกรรม  (Distribution of Industrial  Goods)  
ชองทางจําหนายผลิตภัณฑเพื่อการอุตสาหกรรมที่ใชกันอยูโดยทั่วไปมีอยู  4  แนวทางดวยกัน  ซึ่งปกติแลว
มีเสนทางที่ส้ันกวาชองทางจําหนายสินคาเพื่อการบริโภคดังกลาวมาแลวในตอนตน  ผลิตภัณฑเพื่อการ
อุตสาหกรรมสวนใหญจะไหลผานทางชองทางใดชองทางหนึ่งใน  4  ทาง 
 

  2.1  ชองทางท่ี  1  ผูผลิต    ผูใชทางอุตสาหกรรม   ผลิตภัณฑเพื่อการ
อุตสาหกรรมสวนใหญมักจะขายสงผานโดยตรงจากผูประกอบการผลิต  ไปยังผูใชทางอุตสาหกรรม
มากกวาทางเสนทางอ่ืน ๆ  ทั้งหมด  โดยเฉพาะผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองยนต  เคร่ืองจักรขนาดใหญ  
เคร่ืองกําเนิดไฟฟาและพลังความรอนตาง ๆ  เปนตน 
 

  2.2  ชองทางที่  2  ผูผลิต    ผูจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    ผูใช
ผลิตภัณฑประเภทวัสดุที่ใชประกอบการผลิตและเคร่ืองอุปกรณขนาดเล็กตาง ๆ  โดยทั่วไปแลวมักจะขาย
สงผานทางผูจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกอน  กอนที่จะไปถึงมือผูใช  ผลิตภัณฑเหลานี้จะมีขนาดเล็ก 
ๆ  ราคาไมแพงนัก  เชน  เคร่ืองมอเตอรไฟฟาขนาดเล็ก  วัสดุกอสราง  อุปกรณ  เคร่ืองปรับอากาศ  และ
วัสดุอะไหลโดยทั่วไป 
 

  2.3  ชองทางท่ี  3  ผูผลิต    ตัวแทน    ผูใช  บริษัทผูประกอบการผลิต  ซึ่งยัง
ไมมีแผนการตลาดของตนเอง  มักจะใชชองทางจําหนายตามแนวทางที่  3  นี้  นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัท
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ตองการจํานําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดใหม ๆ  บริษัทเหลานี้นิยมใชตัวแทนการขาย  (Selling  Agents)  
มากกวาที่จะใชพนักงานขาย  (Sales  Force)  ของตนเอง 
 

   
 

2.4  ชองทางที่  4  ผูผลิต    ตัวแทน    ผูจําหนาย     
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    ผูใช  ตามแนวทางที่  4  นี้  ก็มีลักษณะคลายคลึงกับแนวทางที่  3  
ตางกันตรงที่วา  บริษัทไมสามารถจะขายผานตัวแทนไปยังผูใชไดโดยตรง  จําเปนตองผานผูจําหนายกอน  
ซึ่ง  ผูจําหนายนี้จะทําหนาที่สต็อกสินไวเพื่อจําหนายใหกับผูใชไดทันทวงที  และรวดเร็วเมื่อลูกคาตองการ 
  จากการศึกษาถึงลักษณะของชองทางจัดจําหนายทั้ง  2  ประเภทดังไดกลาวมาแลวอาจ
กลาวไดวา  ชองทางการจัดจําหนายสินคาเพื่อการอุตสาหกรรม  (Industrial  Channels)  มีลักษณะการ
ดําเนินงานงายกวาชองทางการจัดจําหนายสินคาบริโภค  (Consumer  Channels)  ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
 

  1.  เนื่องจากการขายสินคาเพื่อการอุตสาหกรรม  (Industrial  Goods)  จําเปนตองใช
พนักงานขายที่มีความรูทางดานเทคนิค  (Technical  Know-How)  ทําใหผูผลิตสินคาสามารถควบคุม
พนักงานขายไดเปนอยางดี  และย่ิงชองทางจําหนายมีระยะส้ันมากข้ึนเพียงไร  ผูผลิตก็ยิ่งสามารถควบคุม
การขายไดดียิ่งข้ึนเทานั้น 
 

  2.  การสั่งซื้อสินคาเพื่อการอุตสาหกรรม  ปกติแลวผูส่ังจะซ้ือในปริมาณคร้ังละมาก ๆ  ทํา
ใหประหยัดคาขนสง  (Shipping  Costs)  ประหยัดเวลาของเสมียนพนักงานผูทําหนาที่เกี่ยวกับการส่ังซ้ือ
และพนักงานขายอีกดวย  ซึ่งส่ิงตาง ๆ  เหลานี้เปนหนาที่สําคัญที่สุดของพอคาคนกลาง  แตก็สามารถ
กําจัดออกไปได 
 

  3.  การขายสินคาเพื่อการอุตสาหกรรมสวนใหญแลว  ผูผลิตจะผลิตสินคาตามความ
ตองการของลูกคาเฉพาะอยางเหมาะสม  ซึ่งทําใหผูผลิตสามารถประหยัดเงินลงทุนไมใหไปจมอยูในสินคา
สําเร็จรูปมากนัก  ดวยเหตุนี้การเก็บรักษาสินคาและพอคาคนกลางจึงไมมีความจําเปน 
 

  4.  ตลาดของสินคาอุตสาหกรรม  (Industrial  Market)  ปกติแลวมักจะรวมตัวเปนกลุม
เล็กอยูในทองที่ใดทองที่หนึ่งโดยเฉพะ  ทําใหผูผลิตสามารถใหบริการแกลูกคาของตน  โดยไมจําเปนตองใช
พนักงานขายเปนจํานวนมาก  ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ เอง  ชองทางการจัดจําหนายสินคาเพื่อการ
อุตสาหกรรม  ปกติแลวจะมีระยะทางส้ันกวาชองทางการจัดจําหนายสินคาเพื่อการบริโภค 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายชองทางการจัดจําหนาย 
  นอกจากการพิจารณาถึงปจจัยในการเลือกชองทางการจัดจําหนายมาแลวขางตน  ยังมี
ปจจัยหรือขอจํากัดบางประการ  ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดชองทางการจัดจําหนายที่ควรนํามาพิจารณาอีก
ดวย  ปจจัยและขอจํากัดเหลานี้เปนเคร่ืองกําหนดใหผูผลิตจําตองแบบลักษณะของชองทางไปตาม
ขอจํากัดเหลานั้น  ปจจัยดังกลาวมี  5  ประการดังตอไปนี้คือ  (Kotler,  1991 : 514) 
 

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ  (Product  Characteristics)   
2. ลักษณะของคนกลาง  (Middleman  Characteristics) 
3. ลักษณะและสภาพของคูแขงขัน  (Competitive  Characteristics) 
4. ลักษณะและสภาพของบริษัท  (Company  Characteristics) 
5. ลักษณะและสภาพของส่ิงแวดลอม  (  Environmental  Characteristics)   

 

            1.ลักษณะของผลิตภัณฑ   (Product   Characteristics)    ลักษณะของผลิตภัณฑ มี
อิทธิพลอยางยิ่งตอการกําหนดชองทางการจัดจําหนาย  ผลิตภัณฑที่เสียงาย  (Perishable  Products)  
เชน  นมสด  ขนมปง  และอาหารทะเลสด  ปกติแลวจําเปนตองขายโดยตรง  เหตุผลเนื่องจากความเสี่ยง       
อันเกิดจากการชักชารีรอ  หรือการขนสงหลายข้ันตอนทําใหสินคาเหลานี้เสียหารระหวางการขนสงไดงาย  
ผลิตภัณฑที่มีขนาดใหญ  มีน้ําหนักมาก  ๆ  ราคาแพง  เชน  จําพวกวัสดุกอสราง  การจัดชองทางจําหนาย
มักจะจัดใหมีระยะทางการขนสงระยะส้ัน  มีการขนสงนอย  สวนผลิตภัณฑที่ส่ังทําพิเศษ  หรือผลิตภัณฑ
ราคาแพง  มักจะขายสงโดยตรง  โดยพนักงานขายของบริษัทไปยังลูกคาโดยตรงมากกวาที่จะผานทาง
พอคาคนกลาง  เปนตน 
 

             2.ลักษณะของคนกลาง    (Middleman   Characteristics) พอคาคนกลางมีหลาย
ประเภทดวยกัน  แตละประเภทตางก็มีจุดเดนจุดดอย  ทําหนาที่แตกตางกันไป  เชนทําหนาที่เก็บรักษา
สินคาเพื่อขายสงผานไปยังพอคาปลีก  ทําหนาที่โฆษณา  การใหเครดิต  การรับของคืนและการขนสง  เปน
ตน  นอกจากความแตกตางทางดานพฤติกรรมดังกลาวแลว  พอคาคนกลางยังมีลักษณะแตกตางกัน
ทางดานจํานวน  แหลงที่ต้ัง  ขนาด  และลักษณะของผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ  อีกดวย  ส่ิงเหลานี้มีผล
โดยตรงตอการจัดชองทางการจําหนายทั้งสิ้น  ผูผลิตจะตองเลือกใชใหเหมาะสม 
 

  3.    ลักษณะและสภาพคูแขงขัน  (Competitive  Characteristics)  ชองทางการ
จําหนายของคูแขงขัน  มีอิทธิพลตอชองทางการจําหนายของผูผลิตเชนเดียวกัน  ผูผลิตบางรายใน
อุตสาหกรรมบางประเภท  ตองการใหผลิตภัณฑของตนแขงขันคูกันไปกับผลิตภัณฑของบริษัทคูแขง  
ตัวอยางเชน  ผูผลิตสินคาประเภทอาหาร  ตองการใหอาหารยี่หอของตนวางโชวขายขาง ๆ  กับยี่หอของคู
แขงขัน     ซึ่งหมายความวาใชคนกลางประเภทเดียวกัน  แตในบางอุตสาหกรรมคูแขงขันอาจใชผูจําหนาย
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ผลิตภัณฑโดยเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑของตนเทานั้น  ชองทางการจําหนายของคูแขงขัน  บางทีบริษัท
ตองการที่จะหลีกเล่ียงไมใหเหมือนกัน  บางทีก็เลียนแบบ   ทั้งนี้แลวแตวาวิธีใดเหมาะสมกวากัน 
 

            4.    ลักษณะและสภาพของบริษัท   (Company  Characteristics)     ชองทางการ
จําหนายของบริษัท  นอกจากไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ  ดังกลาวมาแลว  ลักษณะและสภาพของ
บริษัทเองยังมีผลตอการจัดชองทางจําหนายอีกดวย  เชน  ขนาดของบริษัท  ฐานะการเงิน  สวนผสมของ
ผลิตภัณฑ  ประสบการณใชชองทางในอดีต  รวมตลอดถึงกลยุทธทางการตลาดของบริษัทอีกดวย 
 

  ขนาดของบริษัทแสดงใหความสามารถในการเลือกพอคาคนกลาง  ฐานะทางการเงิน
แสดงใหเห็นวางานทางดานใดบางที่บริษัทจะสามารถดําเนินการเองไดแคไหน  งานอะไรที่จะมอบหมาย
ใหกับคนกลาง  สวนผสมของผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอลักษณะของชองทางอันเปนเอกเทศ    ไมตอง
เลียนแบบใคร  ยิ่งสวนผสมของผลิตภัณฑมีขนาดกวางเพียงใด  ก็ทําใหบริษัทสามารถติดตอกับลูกคาได
โดยตรงมากข้ึนเพียงนั้น  และสวนลึกเฉล่ียของสายผลิตภัณฑของบริษัทมีจํานวนมากเพียงใด  ก็ยิ่งทําให
บริษัทสามารถเลือกผูแทนจําหนายโดยเฉพาะไดมากข้ึนเพียงนั้น  และย่ิงไปกวานั้นหากลักษณะของ
สวนผสมของผลิตภัณฑมีลักษณะคงที่  ก็จะสามารถใชชองทางจําหนายคงที่โดยไมตองเปล่ียนแปลงมาก
ข้ึน  เปนตน 
 

  สวนประสบการณการใชชองทางในอดีต  มีอิทธิพลตอการเลือกชองทางการจําหนายใน
กรณีที่วาเคยใชชองทางใดในอดีต  มักจะมีแนวโนมที่จะใชชองทางเดิมนั้นโดยไมเปล่ียนแปลง  ประการ
สุดทายคือ  กลยุทธทางการตลาดของบริษัทในปจจุบัน  ก็มีสวนสําคัญในการกําหนดเลือกชองทาง
เหมือนกัน  บริษัทที่มีกลยุทธในการใหบริการหรือการสงมอบสินคาใหกับลูกคาอยางรวดเร็ว  ก็จะเลือก
ชองทางที่สามารถปฏิบัติการในการสงมอบสินคาใหกับลูกคาอยางรวดเร็วดวย  บริษัทที่มี    กลยุทธในการ
โฆษณาสินคาสูงก็จะแสวงหาพอคาคนกลางที่ยินดีที่จะรวมแสดงสินคาหรือรวมมือกนในการจัดโปรแกรม
การโฆษณารวมกันได  และบริษัทที่มีกลยุทธในการกําหนดราคาขายปลีกเปนมาตรฐานเดียวกันหมด  ก็
มักจะจํากัดเลือกผูจําหนายเฉพาะที่จะสามารถรวมมือกันขายสินคาตามรายการราคาที่กําหนด  เปนตน 

            5. ลักษณะและสภาพของสิ่งแวดลอม (Environmental Characteristics)    ลักษณะ
และสภาพของสิ่งแวดลอม  นับวามีอิทธิพลอยางมากตอการกําหนดชองทางจําหนายของบริษัท  ปจจัย
แวดลอมที่สําคัญเชน  สภาวะทางเศรษฐกิจ  และกฎหมาย  ในยามที่เกิดภาวะทางเศรษฐกิจซบเซาผูผลิตก็
จะเลือกชองทางในอันที่จะทําใหผลิตภัณฑของตนถึงมือผูบริโภคคนสุดทาย  ในแนวทางที่ถูกที่สุด  ซึ่งก็
หมายความวาจะเลือกใชชองทางส้ัน  และตัดบริการที่ไมจําเปนบางอยางออกไป  เพราะบริการเหลานี้จะ
ไปบวกตนทุนทําใหราคาสินคาสูงข้ึน  สวนกฎขอบังคับและขอจํากัดทางกฎหมายก็มีผลกระทบตอการ
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กําหนดชองทางการจําหนายเชนเดียวกัน  เชน  กฎหมายบางอยางหามไมใหผูผลิตจําหนายสินคาผาน
ชองทางบางประเภท  หรือออกกฎขอบังคับบางประการเพื่อปองกันการผูกขาด เปนตน 
 

สถาบันคนกลางที่สําคัญในชองทางการจัดจําหนาย   ประกอบดวย 
1. พอคาคนกลาง (Merchant Middleman) ไดแก พอคาปลีก พอคาสง ตัวแทนจําหนาย 

นายหนา เปนตน 
2. สถานที่ทําหนาที่กระจายสินคา (Physical Distribution) ไดแก บริษัทขนสงทั้งทาง

เรือ  รถบรรทุก  เคร่ืองบิน รถไฟ  คลังสินคา ฯ 
            3.สถาบันท่ีใหบริการความสะดวกทางการตลาด (Marketing Facilitators) ไดแก บริษัท
ป ร ะ กั น ภั ย  ธ น า ค า ร  บ ริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษ า ท า ง ก า ร ต ล า ด  บ ริ ษั ท โ ฆ ษ ณ า  เ ป น ต น 
การคาปลีก (Retailing) 
                     การคาปลีก คือ การขายสินคาใหกับผูบริโภคคนสุดทายโดยตรง วิธีการดําเนินงานดาน
การคาปลีกนั้นมีอยู 2 กลุมใหญ ๆ คือ (ดํารงศักด์ิ  ชัยสนิท.2538:126) 
               ประเภทของการคาปลีก 
                1. การคาปลีกแบบไมมีรานคา(Non-Store Retailing) 
                  1.1 การขายตามบาน(House to House Selling) 
                  1.2 การขายดวยเคร่ืองจักรอัตโนมัติ(Automatic Vending Machine) 
                  1.3 การขายทางไปรษณีย (Mail-Order Selling) 
                2. การคาปลีกแบบมีรานคา (Store retailing) 
                  2.1  รานคาปลีกที่ดําเนินงานอิสระ(Independent Store) 
                  2.2 รานขายสินคาเฉพาะอยาง(Limited Line Store) 
                  2.3 รานคาแบบลูกโซ(Chin Store) 
                  2.4 รานขายสินคาราคาถูก(Discount House) 
                  2.5 รานคาปลีกที่ใหผูบริโภคบริการตนเอง(Supermarket) 
                  2.6 รานคาสหกรณ(Co-Operative store) 
                  2.7 รานสรรพสินคา(Department Store)  
                 1.  การคาปลีกแบบไมมีรานคา (Nonstore Retailing) 
                    1.1 การขายตามบาน จัดเปนรูปแบบหนึ่งของการขายโดยตรง (Direct Selling) ซึ่งใน
ระยะ 5 ปที่ผานมา การขายโดยตรงไดขยายตัวอยางรวดเร็ว ในแงของผูบริโภคจะไดรับความสะดวกในการ
ส่ังซ้ือสินคาโดยไมจําเปนตองออกจากบาน  การขายตามบานใชไดผลกับการขายสินคาอุปโภคบริโภค
(Consumer Product) แทบทุกชนิด วิธีนี้แตเดิมเนนการเขาเยี่ยมเยือนทุก ๆ บาน สินคาจําพวกผงซักฟอก 
แชมพู ยากันยุง ฯลฯ  เคยใชวิธีนี้อยางไดผลมาแลวแตในปจจุบันประเภทของสินคาที่ขายตามบานมุงจะ
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ขายกลุมผูบริโภคระดับกลางและระดับสูงราคา และภาพพจนของสินคาคอนขางสูงข้ึน เชน เคร่ืองสําอางเอ
วอน โพลา ฯลฯ  อนึ่งการขายตามบานยังมียุทธวิธีอีกแบบหนึ่ง คือ “ Party Plan Selling ”  ซึ่งหมายถึง 
การขายโดยการจัดสังสรรคจัดพบปะเปนกลุม โดยมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนตัวแทนเจาของ
งานหรือเปนผูจัดงานสังสรรค  และรวบรวมเพื่อน  ๆ ที่วางใหมาพรอมหนากันเปนกลุมใหญเทาที่จะทํา
ได  มีการสาธิตวิธีการใชสินคาและคุณประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับเมื่อส้ินสุดการสังสรรค มีการแจกของ
กํานัลของชํารวยแกผูเขารวมสังสรรคดวยกลยุทธที่อยูเบื้องหลังยุทธวิธีนี้ก็คือ  พยายามขายสินคานั้น ๆ ไป
ในตัว 
                   1.2  การขายดวยเครื่องจักรอัตโนมัติ  การคาปลีกดวยเคร่ืองจักรอัตโนมัติ  เร่ิมมีคร้ังแรก
ในสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 สาเหตุที่สําคัญ คือ คาจางแรงงานสูงมาก จึงมีผู
ประดิษฐเคร่ืองจักรอัตโนมัติขายสินคาผูบริโภคที่ใชเปนประจําวันประเภทที่มีราคาขายตายตัวเชน บุหร่ี 
หมากฝร่ัง น้ําอัดลม การเบิกเงินดวน ฯลฯ ทําใหเกิดความสะดวกมาก สามารถซ้ือไดตลอดเวลาและ
ประหยัดคาจางพนักงานขายดวย สําหรับประเทศนั้น ยุทธวิธีการขายดวยเคร่ืองจักรอาจกลาวไดวาแทบจะ
ไมมี เทาที่พบก็คือ เคร่ืองจักรที่ขายน้ําอัดลมแตก็ยังตองมีพนักงานคอยใหบริการและเก็บเงิน  ทั้งนี้เพราะ
คาจางแรงงานในประเทศไทยยังคอนขางตํ่า  เคร่ืองจักรมีราคาแพงตองส่ังจากตางประเทศตองคอยเอาใจ
ใสบํารุงรักษา  และที่สําคัญก็คือ จิตสํานึกความรับผิดชอบของคนไทยบางคนคอนขางตํ่ามาก  มีการ
ทําลายเคร่ืองจักร ลักขโมยเงิน ฯลฯ ดังเชนกรณีของโทรศัพทสาธารณะดังนั้นการขายปลีกดวยเคร่ืองจักร
อัตโนมัติยังไมเหมาะสมที่จะนํามาใชกับประเทศไทยในขณะนี้ 
                   1.3   การขายทางไปรษณีย ในตางประเทศมีรานคาปลีกที่รับคําส่ัง (Order)  และจัดสง
สินคาใหกับลูกคาทางไปรษณียโดยเฉพาะ  โดยผูขายจะสงแคตตาล็อกแสดงรายละเอียดของสินคาและ
แจงราคาใหผูซื้อทราบทางไปรษณีย การรับคําส่ังซ้ือและจัดสงสินคาจะกระทําทางไปรษณียเทานั้น  เหตุที่
มีการขายในรูปแบบนี้เพราะลูกคาอยูไกลจากผูขายและไมสะดวกที่จะมาซื้อดวยตัวเอง  มีความเช่ือถือ
ผูขาย  คุณภาพและราคาของสินคาที่ขายนั้นไดมาตรฐาน  ที่สําคัญก็คือ การขนสงจะตองรวดเร็ว สะดวก 
ปลอดภัยและคาบริการไมสูงนัก 
                 2.  การคาปลีกแบบที่มีรานคา(Store Retailing) 
                   การขายตามราน ปจจุบันมีรานคาปลีกมากหลายประเภท หลายขนาด  มีการดําเนินงาน
และการบริการแตกตางกันตามความตองการและพฤติกรรมการซื้อ (Buying Behavior)  ของผูบริโภคซ่ึง
แยกออกไดดังนี้ 
                   2.1 รานคาปลีกที่ดําเนินงานเปนอิสระ  หมายถึง รานคาปลีกของเอกชนท่ัว ๆ ไปซึ่ง
ดําเนินงานอิสระ ซึ่งเราสามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปรานคาปลีกสวนใหญในประเทศไทยจะเปนรานแบบนี้
ซึ่งเปนแบบที่เกาแกที่สุด  โดยปกติจะขายสินคาเบ็ดเตล็ดที่จําเปนตอการครองชีพทุกชนิด (General 
Store)  หรือรานขายของชํา (Grocery Store) การดําเนินงานของรานคาปลีกประเภทนี้ เจาของรานมักจะ
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ทําหนาที่เองแทบทุกอยาง  วิธีการบริหารงานของเจาของรานประเภทนี้สวนใหญมักจะไมมีหลักเกณฑ
อาศัยประสบการณของตนเองหรือการเลียนแบบผูอ่ืน 
                    2.2 รานขายสินคาเฉพาะอยาง  เปนรานคาปลีกที่ขายสินคาประเภทเดียว  เชน  รานขาย
เคร่ืองเหล็ก  รานขายยา  รานขายรองเทา  รานขายเคร่ืองดนตรี ฯลฯ  รานประเภทนี้เกิดข้ึนเพราะปริมาณ
ความตองการในสินคานั้น ๆ มีมากจนสามารถต้ังรานขายแตสินคานั้น ๆ แตเพียงประเภทเดียวได  โดยมีให
เลือกทุกขนาด ทุกแบบ หลายตราย่ีหอ  ฯลฯ เพื่อใหผูบริโภคไดเลือกซ้ือตามความตองการ  การดําเนินงาน
รานประเภทนี้เจาของรานหรือพนักงานขายจะตองมีความรูเกี่ยวกับสินคาที่ตนขายเปนอยางดี 
                    2.3 รานคาแบบลูกโซ  หมายถึง  รานคาที่มีต้ังแต 2 สาขาข้ึนไป   ทําการขายสินคาประเภท
เดียว โดยแตละรานไมอาจดําเนินงานของตนโดยอิสระไดตองรับนโยบายจากสํานักงานใหญ นอกจากนี้
ลักษณะของรานจะเหมือนกันทุกแหงไมวาจะเปนการตกแตงราน  การต้ังราคา  ประเภทและตรายี่หอสินคา
ที่ขาย 
                    2.4 รานขายสินคาราคาถูก   คือ  รานคาปลีกที่พยายามขายสินคาในราคาถูกกวาราน
ประเภทอ่ืน ๆ โดยพยายามตัดคาใชจายในการดําเนินงานของตนเทาที่จะทําได เชน ตัวอาคารตกแตง
ราน  จํานวนพนักงาน ฯลฯ  จึงมีเงินเหลือเปนทุนซ้ือสินคาไดจํานวนมากและราคาถูกและสามารถขายได
ถูกกวารานคาปลีกประเภทอ่ืน  จนเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน  รานขายของถูกในประเทศไทยนั้น
อาจไมมีลักษณะตามที่กลาวมาขางตน  แตที่ขายถูกไดเพราะเจาของรานพยายามหาซ้ือสินคาประเภทหนี
ภาษี  สินคาที่มีตําหนิมาขาย  นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดรายการในหางสรรพสินคาใหญ ๆ โดยขายอยูมุมหนึ่ง
ดวยราคาที่ตํ่ากวาราคาขายปกติ เพื่อเปนการเผยแพรสินคาบางอยางใหผูบริโภครูจัก 
                    2.5 รานคาปลีกที่ใหผูบริโภคบริการตัวเอง  เปนรานคาปลีกที่ใหลูกคาเลือกหยิบสินคาใส
รถเข็นหรือตะกราที่ทางรานจัดไวใหแลวไปชําระเงินทางออก รานประเภทนี้จะจัดทางเขาและทางออกไวคน
ละทาง เพื่ออํานวยความสะดวกในการควบคุมและการชําระเงิน  สินคาที่ขายจะมีอยางนอย 4 
กลุม  คือ  เคร่ืองกระปอง เนื้อสัตว ผักผลไมและนมเนย  แตในปจจุบันมักจะขายสินคาอ่ืน ๆ ดวย   เชน 
เคร่ืองใชในครัวหรือในบาน รานคาประเภทนี้จะมุงคัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพ ขายในราคาที่เช่ือถือได  เนน
ดานความสะอาด  ต้ังอยูในทําเลที่สะดวกในการคมนาคมและมีที่จอดรถบริการลูกคาฟรีในประเทศไทยเร่ิม
มีรานคาปลีกประเภทนี้เมื่อประมาณป  พ.ศ. 2500  และต้ังอยูในยานที่มีลูกคาเปนชาวตางประเทศเปน
สวนใหญ   ตอมาไดเปนที่นิยมของผูบริโภคทั่วไป  จํานวนรานคาประเภทน้ีจึงมีเพิ่มข้ึนทั้งในลักษณะของ
รานคาอิสระหรือ  แทรกอยูในหางสรรพสินคาใหญ ๆ ที่เรียกวา ซุปเปอรมารเก็ต 
                    2.6 รานคาสหกรณ  เปนกิจการคาปลีกซ่ึงผูบริโภคอาจเปนเจาของรานได  โดยการซ้ือหุน
สหกรณ ซึ่งเราเรียกวา  เปนสมาชิกของสหกรณ  ลักษณะของรานคาคลายกับหางสรรพสินคา  สมาชิกจะ
ไดรับผลประโยชน คือ ดอกเบ้ียและเงินปนผล  ซึ่งไดมากนอยตามสัดสวนที่สมาชิกซ้ือสินคาจากสหกรณ
นั้น  สวนการบริหารสหกรณจะทําโดยคณะกรรมการซึ่งคัดเลือกมาจากสมาชิก 
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                    2.7 รานสรรพสินคา ที่ในประเทศไทยมักเรียกติดปากวา  หางสรรพสินคา  เปนกิจการคา
ปลีกที่ขายสินคาตาง ๆ มากมายหลายชนิดหลายประเภท เชน เส้ือผาสําเร็จรูป  เคร่ืองสําอาง 
เคร่ืองประดับบาน เคร่ืองใชไฟฟา ของใชประจําวัน ฯลฯ  โดยจัดแบงแยกเปนแผนกๆ รวมอยูในราน
เดียวกัน  ทําใหเกิดความสะดวกในการเสนอขายและการซื้อ  ประหยัดดานการสงเสริมการจําหนายการ
บริการ การควบคุมสินคาคงคลัง ฯลฯ แตละแผนกจะมีพนักงานขายที่เช่ียวชาญเฉพาะดานคอยบริการ
ลูกคา ลักษณะพิเศษของหางสรรพสินคา คือ จะมีสินคาที่ส่ังมาจากทั่วโลกใหผูบริโภคเลือกซื้อไดอยางจุใจ
ต้ังแตชิ้นเล็ก ๆ ไปจนถึงชิ้นใหญ ๆ ราคาตํ่าสุดจนถึงแพงที่สุด ซึ่งผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดเกือบครบตาม
ความตองการหางสรรพสินคาในประเทศไทยเร่ิมมีกอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 เปนรานคาที่พัฒนามาจากราน
ขายสินคาเล็ก ๆ  เพียงไมกี่ชนิด สะดวกแกการซื้อหา ราคายุติธรรมแนนอนโดยไมตองมีการตอรองราคา มี
บริการหอของขวัญฟรี บริการที่จอดรถเปนบริการที่รานคาปลีกทั่วไปมักจะไมมี  แตขอเสียของ
หางสรรพสินคาก็คือ ตนทุนการดําเนินงานคอนขางสูงกวารานคาปลีกทั่วไป จึงตองบริหารอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อที่จะขายแขงกับกับคูแขงและรานคาปลีกทั่วๆไปได เชน การส่ังซ้ือสินคาโดยตรงจาก
ผูผลิต ส่ังซื้อในคราวละปริมาณมากๆ ทําใหไดราคาถูกและไดรับสินเช่ือ ในระยะยาว นอกจากนี้อาจ
รวมมือกับบริษัทผูจัดจําหนาย หรือ ผูผลิต จัดรายการพิเศษเพื่อการสงเสริม สินคาใดสินคาหนึ่ง ฯลฯ 
 
การคาสง( Wholesalling) 
            การคาสงเปนกิจกรรมการซ้ือสินคาเพื่อขายตอหรือเพื่อนํามาใชดําเนินงานในธุรกิจ พอคาสงจึง
เปนกลไกระบบการตลาดที่ชวยกระจายสินคาใหกับผูผลิต (ดํารงศักด์ิ  ชัยสนิท.2538:129) 

ประเภทของพอคาสง สามารถแบงไดดังนี้ 
1.  พอคาคนกลางประเภทผูคาสง เปนพอคาที่มีกรรมสิทธในสินคาที่ครอบครองอยู ยังแบงออก

ไดเปน 
     1.1  พอคาสงที่ใหบริการเต็มที่ จะทําหนาที่ของพอคาสงอยางเต็มที่ ไดแก 
                ก.  พอคาสงทั่วไป จะทําการขายสินคาหลายชนิด แตเปนสินคาที่ไมเสียหาย เชน 

อะไหลรถยนต เคร่ืองเขียน อุปกรณไฟฟา ประปา  ยา   เคร่ืองสําอาง  เคร่ืองโลหะ ฯลฯ มักเปนสินคา
ประเภทซ้ือตามสะดวก และสินคาเปรียบเทียบซื้อ 

                ข.  พอคาสงเฉพาะสายผลิตภัณฑเดียว      จะมีสินคาที่ขายสงเพียงประเภทใด
ประเภทหนึ่งเทานั้น จึงขายสินคาในวงแคบกวา ไดแก ของชํา อาหารแหง เส้ือผา รองเทา ฯลฯ 

                ค. พอคาสงที่ขายสินคาเฉพาะอยาง    เปนพอคาสงที่ขายสินคาเฉพาะที่ไมมีขาย
ทั่วไป เชน พอคาสงโสมจากเกาหลี เคร่ืองยาจีน ยาสมุนไพร ฯลฯ 

1.2      พอคาสงที่ใหบริการเฉพาะอยาง เปนพอคาสงที่ทําหนาที่เพียงอยางเดียว ไดแก 
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ก.  พอคาสงที่ขายสินคาเงินสดและใหขนสินคาไปเอง  เหมาะกับสินคาที่มีกําไรตํ่า
รานคาสงประเภทนี้จะใชราคาถูกกวาพอคาสงประเภทบริการเต็มที่เปนเคร่ืองลอใจลูกคา  เชน แมคโคร สํา
เพ็ง ตลาดผักและผลไมที่ปากคลองตลาด หรือตลาดสี่มุมเมือง 

ข.  พอคาสงที่สินคาไมผานมือ  คือ    พอคาที่รับคําส่ังซื้อจากพอคาปลีก   แลวจะส่ังให
ผูผลิตเปนผูสงสินคาจากโรงงานหรือคลังสินคาของผูผลิตไปยังผูซื้อโดยตรง ผูผลิตจะเก็บเงินจากพอคาสง 
โดยสินคามิไดผานมือพอคาสงเลย มักเปนสินคาที่มีน้ําหนัก และปริมาณมาก แตราคาไมสูงมากนัก จึงไม
คุมคากับการขนถายสินคาหลายรอบเชน หิน ปูนทราย วัสดุกอสราง 

ค.  พอคาสงโดยรถบรรทุกหรือพอคาเร       จะใชรถบรรทุกสินคาไปเรขายยังตลาดสด
หรือโรงงานมักเปนสินคาที่เสียงาย เชน ผัก ผลไม 

ง.  พอคาสงทางไปรษณีย คือ  พอคาที่ขายสินคาใหพอคาปลีกดวย   การสงแคตตา
ล็อคไปให และจะจัดสงสินคาใหลูกคาทางไปรษณีย 

จ.  Rack Jobber เปนพอคาสงที่ขายสินคาพรอมกับบริการจัดวาง ตกแตง
ดูแล  ไมให  สินคาขาดสต็อค มักขานยสินคาใหกับซุปเปอรมารเกต เปนพอคาสงที่มีความชํานาญใน
ผลิตภัณฑประเภทเดียวเทานั้น เชน อาหารพรอมปรุง 

ฉ.  สหกรณผูผลิต เปนสหกรณที่ต้ังข้ึนเพื่อรวบรวมสินคาจากสมาชิก เพื่อนําไปขายตอ
ใหตลาดตางๆ  
                2.  สาขาหรือสํานักงานขายของผูผลิต เปนลักษณะที่ผูผลิตจะดําเนินการคาสงเอง ไดแก 
                     2.1  สาขาของผูผลิตที่มีสินคา โดยผูผลิตจะเก็บสินคาไวที่สาขาดวย  เพื่อจะขายสงได
ทันทีที่มีคําส่ังซื้อ 
                     2.2  สํานักงานขายของผูผลิตที่ไมมีสินคา เปนเพียงสํานักงานขาย  ที่รับคําส่ังซ้ือแลว
สงไปยังสํานักงานใหญหรือโรงงาน 
                3.  ตัวแทนและนายหนา มักเปนพอคาสงที่ไมมีกรรมสิทธในสินคา ไดแก 
                     3.1  นายหนา เปนตัวแทนอิสระที่นําผูซื้อและผูขายมาพบกัน และ ตกลงเงื่อนไขการซื้อขาย
กันเอง โดยผลตอบแทนที่ไดรับเปนเปอรเซ็นตจากการขาย  
                    3.2  Commission Merchant  ทําหนาที่คลายกับนายหนา คือ  เปนตัวแทนอิสระแตถือครอง
สินคาไวเองและมีการอํานวยความสะดวกในการต้ังราคาละเงื่อนไขทางการขาย มักขายสินคาเกษตรกรรม
โดยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสถานที่ และ ไดรับคาตอบแทนเปนเปอรเซ็นตจากยอดขาย เชน ทําขาว 
ตลาดคาสงผลไม ตามจังหวัดทางภาคเหนือหลายแหง 
                    3.3  ตัวแทนผูผลิต เปนตัวแทนอิสระที่ขายสงสินคาใหกับผูผลิตหลายราย   รับผิดชอบใน
เขตพ้ืนที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยมักจะถือครองสินคาไวเองและจัดสงเอง ดวยระดับราคาขายสง ตามที่
ผูผลิตกําหนดให 
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                    3.4  ตัวแทนขายหรือตัวแทนจําหนาย ซึ่งจะรับผิดชอบงานการตลาดและการขายท้ังหมด
ของผูผลิตมาดําเนินการและจะเปนตัวแทนขายสินคาใหกับผูผลิตรายเดียว มีสวนในการกําหนดรูปแบบ
ของสินคาและราคา 
                    3.5  Factor ผูคาสงที่ใหบริการดานการเงินและใหสินเช่ือแกลูกคาใน  ระยะยาวกวาเสมือน
การซื้อบัญชีของลูกคา  
การกระจายสินคา  
                การกระจายสินคา หมายถึง กิจกรรมที่ทําใหสินคากระจาย      ไปสูผูบริโภคหรือผูใชสินคาทาง
อุตสาหกรรมอยางทั่วถึง ประกอบดวย (ดํารงศักด์ิ  ชัยสนิท.2538:131) 
                1.  การขนสง    มีหลายทางซ่ึงมีตนทุนคาขนสงที่แตกตาง กัน  ความสะดวกรวดเร็วก็ตางกัน
จึงพิจารณาเลือกใหเหมาะสมกัลปปบลักษณะของสินคาและความตองการของตลาด ดังนี้ 
                    1.1  ทางรถไฟ เหมาะกับการขนสงสินคาที่มีน้ําหนักมาก ปริมาณมาก ตนทุนคาขนสงตํ่า 
โดยรถไปมีขอเสียเปรียบรถบรรทุกที่การขนสงชากวา ตองออกตามตารางที่กําหนดไว การรับสงสินคา ไม
สามารถไปรับจากผูผลิตและผูสงถึงมือผูรัยไดเลย ตองมีการขนถายสินคาอีกถอดหนึ่ง 
                    1.2 ทางรถบรรทุก เปนการขนสงที่มีความคลองตัวสูง และ     ไดรับความนิยมมมากที่สุดใน
ขณะนี้ เนื่องจากในประเทศไทยไดมีการปรับปรุงถนนหนทางอยางดี   และไปถึงทุกหนทุกแหงทั่วประเทศที่
มีการขนสงระบบอ่ืนๆ เขาไมถึง เชน หมี่บาน อําเภอ     ตําบลตาง ๆ รถบรรทุกขนสงไดอยางสะดวกรวดเร็ว
สามารถเขาถึงผูผลิตแบะผูรับสินคาไดเลย โดยไมตองขนถายอีกทอดหนึ่ง ทั้งยังสามารถวิ่งไดตลอดเวลาที่
ตองการ สินคาจะชํารุดเสียหายนอยมาก ทําใหประหยัดเร่ืองการออกแบบหีบหอ 
                     1.3 ทางเรือ เปนการขนสงสินคาขนาดใหญ ปริมาณมาก ๆ    และเปนสินคาที่ไมเสียหาย 
งาย เชน ขาวเปลือก ทราย แรฯ ซึ่งจะเสียคาขนสงถูก สามารถใชเรือพวงขนสินคาไดมากๆ     แตตองใช
เวลาในการขนสงมาก และอาจจะใชไมไดในบางฤดูกาล เชน ชวงที่มีน้ําลดในฤดูแลว สวนการขนสงทาง
เรือระหวางประเทศจะใชเรือเดินทะเลขนาดใหญ บรรจุสินคาในตูคอนเทนเนอรและใชรถบรรทุกขนตูคอน
เทนเนอรไปสงสินคาอีกทอดหนึ่ง 
                     1.4  ทางทอ  (Pipeline)  เปนการขนสงสินคาในลักษณะพิเศษ ใชกับสินคาประเภท
ของเหลว  เชน   น้ํามัน    น้ํา     แกส  เปนการขนสงทีตองลงทุนในชวงแรก   แตคุมคาในระยะยาว  และให
ความสะดวกสบายทั้งผูซื้อและผูขาย    ใชกันมากในประเทศที่มีความเจริญสูง  ประชากรอยูกันอยาง
หนาแนน  การขนสงวิธีอ่ืนจะยุงยากมากและเสียเวลามากเพราะการจราจรติดขัด 
                     1.5  ทางอากาศ  (  Airline  )    เปนการขนสงทางเคร่ืองบิน     มีตนทุนสูงที่สุดแตก็มี
ความรวดเร็วมากที่สุด  มักจะใชสงสินคาในระยะไกล   เชน   ระหวางประเทศ  และใชกับสินคาที่เสียหาย
งาย  น้ําหนักเบาและมูลคาสูง  เชน  กลวยไม  อาหารสด  อัญมณี  ชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
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2.  การคลังสินคา  (Warehousing )    งานในหนาที่ของการคลังสินคานั้น       คือ  การดูแล
รักษาสินคาระหวางรอการจําหนายใหกับผูบริโภค  หรือการเก็บรักษาวัตถุดิบเพื่อรอเขากระบวนการผลิต
เนื่องจากการผลิตสินคาไมอาจทําตามเฉพาะความตองการของลูกคาเทานั้น  หรือสินคาทางการเกษตรก็มี
เปนฤดูกาล  ดังนั้นจึงมีการเก็บรักษาสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคตลอกป  คลังสินคามี
ลีกษณะดังนี้  คือ   
                   2.1  คลังสินคาเอกชน  ( Private  Warehouse  )  เปนคลังสินคาที่บริษัทผูผลิต  หรือผูขาย
สินคาสรางข้ึน  เพื่อเก็บรักษาสินคาของตนเอง  คลังสินคาประเภทนี้มักมีเจาหนาที่ดูแลทั้งความปลอดภัย
และการเก็บรักษาใหเปนระเบียบ  สภาพดี  เหมาะกับบริษัทที่มีสินคาจํานวนมาก  และมีสินคาที่เขา
ออกเปนประจําเพราะตองเสียคาใชจายสูง  ทั้งในแงการลงทุนสรางคลังสินคาที่ตองมีเนื้อที่มากพอและการ
ดูแลรักษา  ฯ 
                   2.2  คลังสินคาสาธารณะ  ( Public  Warehouse  )   เปนคลังสินคาที่สรางข้ึนเพื่อใหผูเชา 
เนื้อที่โดยจะมีการบริกรความสะดวกตาง ๆ  ใหผูเชาดวย  เชน  บริการขนถายสินคา  บริการบรรจุหีบหอ
การขนสงไปยังลูกคา  การดูแลรักษาความปลอดภัย  คลังสินคานี้จะรับผิดชอบเร่ืองของสูญหายอีก
ดวย  เหมาะกับกิจการที่ไมจําเปนตองใชคลังสินคาเปนประจํา  เพราะจะทําใหประหยัดกวา 
                รูปแบบของคลังสินคา  

     ก.  คลังสินคาทั่วไป  (  General  Merchandise  Warehouse  )  ใชจัดสินคาทั่วไปทุก
ชนิด  มีลักษณะเปนโกดังเก็บธรรมดา  ที่ไมมีระบบการควบคุมอุณหภูมิ     หรือ ความชื้น  ไมสามารถเก็บ
รักษาสินคาที่ตองดูและเปนพิเศษ 
                  ข . คลังสินคาเฉพาะพืชไร   ( Commodities  Warehouse  )  เปนคลังสินคาที่สรางให
เหมาะกับการเก็บรักษาสินคาเฉพาะอยาง  เชน  ขาวโพด  ขาว   แปงมันสําปะหลัง  หรือบางแหงจะ
เรียกวา  ไซโล  ที่ตองมีระบบการปองกันความช้ืน   เช้ือรา       และศัตรูพืชพรอมกับมีระบบการขนถาย
สินคาประเภทนี้โดยเฉพาะ  เชน  มีสายพานลําเลียง  เปนตน 
                ค.  คลังสินคาที่เก็บของเหลว  ( Bulk  Storage  Warehouse) สรางข้ึนเพื่อเก็บของเหลว
โดยเฉพาะ  อาจทําเปนแทงคเหล็กขนาดตาง  ๆ   ที่มีความหนาของแทงค  มีมิเตอรจับอุณหภูมิและแรงดัง
ของสินคานั้น  เชน  น้ํามัน  น้ํา  แกส  น้ํายาเคมีตาง ๆ 
                ง.  คลังสินคาหองเย็น  (  Cold  Storage  Warehouse  )  มีลักษณะคลายตูเย็นขนาดยักษที่
แบงเปนหอง  ๆ  แตละหองจะมีอุณหภูมิตางกัน  เพื่อใชในการเก็บรักษาสินคาที่เนาเสียงายในอุณหภูมิที่
เหมาะสมกับสินคาแตละชนิด  เชน  ผัก  ผลไม  หรืออาหารสดประเภทเนื้อสัตวตาง ๆ 
                3.  การบริหารสินคาคงคลัง  (  Inventory  Management  )  เปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่ตอง
คอยดูแลใหมีสินคาคงเหลือในขนาด  และปริมาณที่เหมาะสมกับโอกาสในการขาย  เนื่องจากการที่มีสินคา
คงเหลือมากเกินไปจะทําใหตนทุนในการดูแลเก็บรักษาสูง  เงินทุนไปจมอยูกับสินคา  และอาจมีโอกาส
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ขาดทุนจากสินคาที่เกา  ลาสมัย  ชํารุดเสียหาย  ในขณะเดียวกันการที่มีสินคาคงเหลืออยูนอยเกินไปไมพอ
กับความตองการในตลาดแตละชวง  ก็มีผลทําใหขาดโอกาสทางการตลาด  สินคาตรายี่หออ่ืนสามารถ
แทรกตัวเขามาแยงสวนบงการตลาดของเราไปได  และทําใหการลงทุนการสงเสริมการจําหนายตองสูญ
เปลา  ดังนั้น  นักการตลาดตองศึกษาเร่ืองสินคาคงคลังโดย 
                   3.1  กําหนดปริมาณการสั่งสินคาที่เหมาะสมประหยัดในแตละครั้ง      จากปริมาณที่
ประหยัดที่สุด  หมายถึง  ปริมาณที่ไดรับสวนลดสูงสุดในอัตราที่เหมาะสมกับการขายออกแตละงวด    และ
สามารถเฉล่ียคาขนสงไดถูกที่สุด 
                  3.2 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการสั่งซ้ือสินคา      ซึ่งตองพิจารณาอัตราการใชหรือการขาย
กับระยะเวลาจากวันที่ส่ังแลวอีกนานเทาไรจึงจะไดสินคามาดวย 
 
สรุป  (Summary) 
  การจัดจําหนายเปนองคประกอบตัวที่สามของสวนประสมการตลาด  มีบทบาทสําคัญคือ
การนําผลิตภัณฑไปสูตลาดเปาหมาย  เพื่อเอ้ืออํานวยใหเกิดการขาย  และการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธิ์จาก
ผูผลิตไปยังผูบริโภคข้ันสุดทาย 
  ชองทางการจัดจําหนายแบงออกไดเปน  2  ประเภท  คือ  ชองทางจําหนายสินคาเพื่อการ
บริโภค  และชองทางจําหนายสินคาเพื่อการอุตสาหกรรม  การเลือกชองทางการจัดจําหนายจะตอง
พิจารณาศึกษาทุกชองทาง  โดยเฉพาะชองทางของคูแขงขัน  พิจารณาลักษณะของผลิตภัณฑเพื่อความ
เหมาะสม  กะประมาณอุปสงคของผลิตภัณฑ  พิจารณาดานการเงินของบริษัทกะประมาณตนทุน  
ยอดขาย  และผลกําไร  รวมทั้งพิจารณาขนาดของสายผลิตภัณฑและจํานวนการสั่งซื้อ 
  นอกจากนั้นยังมีปจจัยหรือขอจํากัดบางประการ  ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย
ชองทางการจัดจําหนาย  ที่ตองนํามาพิจารณาดวย  5  ประการ  ไดแก  ลักษณะของผลิตภัณฑคนกลาง    
คูแขงขัน  สภาพของบริษัท  และสภาพของส่ิงแวดลอม  การตัดสินใจเลือกชองทางการจําหนายยังจําเปน
จะตองวิเคราะห  ปจจัยสําคัญอีก  3  ประการ  คือ  ประเภทของคนกลางท่ีจะใชจํานวนคนกลาง  เงื่อนไข
และความรับผิดชอบรวมกันระหวางผูผลิตกับคนกลาง  และในข้ันสุดทายจะตองนําชองทางที่เลือกไวมา
ประเมินอีกคร้ังหนึ่งกอน  โดยยึดถือเกณฑ  3  อยางคือ  เกณฑทางดานเศรษฐกิจ  เกณฑทางดานการ
ควบคุม  และเกณฑทางดานการปรับตัว 
  ในตอนสุดทายไดกลาวถึง  การบริหารชองทางการจัดจําหนาย  ซึ่งมีความสําคัญตอ
ความสําเร็จของการจัดจําหนาย  กลาวถึงนโยบายปลอย  นโยบายดึง  นโยบายดัน  การใหความชวยเหลือ
คนกลาง  และการประเมินชองทางการจัดจําหนายอยูเสมอ  เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเกิดความ
เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
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การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
  จากการศึกษาการตัดสินใจเกี่ยวกับ  “สวนประสมการตลาด”  หรือ  “Marketing  Mix”  
มาแลว  3  ดาน  คือ  การตัดสินใจดานผลิตภัณฑ  (Product  Decisions)  การตัดสินใจดานราคา  (Price  
Decisions)  และการตัดสินใจดานการจัดจําหนาย  (Place  Decisions)  จุดมุงหมายของการตัดสินใจทาง
การตลาดทั้ง  3  ดาน  ดังกลาว  กลาวโดยสรุปก็เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดอยางเหมาะสม  กําหนด
ราคาที่ยุติธรรมชวนซ้ือ  และเพื่อนําผลิตภัณฑออกจําหนายในตลาดเปาหมายที่ไดเลือกสรรไว 
  แตในการดําเนินงานการตลาดสมัยใหมนั้น  การใชเคร่ืองมือทางการตลาด  3  อยาง  
ขางตนยังไมเปนการเพียงพอ  เหตุผลก็เนื่องจากวา  ผลิตภัณฑที่วางจําหนายในทองตลาดมีมากมาย
เหลือเกิน  จนผูซื้อไมสามารถที่จะรูจักหรือจดจําผลิตภัณฑไดทุกชนิด  ผลิตภัณฑของเราลูกคาอาจไมรูจัก
เลยก็อาจเปนได  ดวยเหตุนี้นักการตลาดจึงจําเปนตองใชเคร่ืองมือทางการตลาดอีกอยางหนึ่งเพื่อทําหนาที่  
กระตุนลูกคา  ชี้แจงใหเขารูจักผลิตภัณฑ  ชักจูงเชิญชวนใหเขาซ้ือและเตือนใหเขาจดจํา  เปนตน  ซึ่ง
กิจกรรมดังกลาวนี้รวมเรียกวา  “การสงเสริมการตลาด”  (Promotion)  หรือ  “การส่ือสารการตลาด”  
(Marketing  Communications)   
 

สวนประสมการส่ือสารการตลาด  (Marketing  Communications  Mix) 
  เนื่องจากการส่ือสารการตลาด  เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งใน  “สวนประสม
การตลาด”  โดยมีหนาที่หลักสําคัญ  3  ประการ  คือ  ประการแรก  เพื่อเปนการแจงบอก  หรือใหขอมูล
ขาวสาร  (Informing)  แกผูมีโอกาสเปนลูกคา  (Potential  Customers)  ไดรับรูวา  ขณะนี้เรามีผลิตภัณฑ
ที่เขาตองการวางจําหนายในทองตลาดแลว  และลูกคาสามารถหาซ้ือไปเพื่อสนองความตองการของเขา  
ณ  ที่ใดไดบาง  ประการที่สอง  เพื่อเปนการชักชวน  (Persuading)  หรือโนมนาวจิตใจลูกคาใหซื้อ
ผลิตภัณฑของเรา  โดยการแจงบอกสวนดีสวนเดนของผลิตภัณฑวา  ผลิตภัณฑของเราจะสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับความพอใจไดอยางไรบาง  และประการที่สาม  เพื่อเปนการจูง
ใจ  (Influencing)  สรางความมั่นใจใหลูกคา  เพื่อใหเขาตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเรา 
  แนนอนที่สุด  การที่จะบรรลุเปาหมายทั้ง  3  ประการดังกลาว  จําเปนตองอาศัยกิจกรรม
หลายอยาง  เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมการตลาด  ซึ่งเคร่ืองมือที่นักการตลาดใชเพื่อการสงเสริม
การตลาดนี้  นักการตลาดเรียกวา  “Promotion Tools”  หรือเรียกส้ัน ๆ  วา  “Promotools”   อัน
ประกอบดวยสวนประสม  5  อยางดวยกัน  คือ 

1. การโฆษณา  (Advertising)  
2. การสงเสริมการขาย  (Sales  Promotion) 
3. การประชาสัมพันธ  (Public  Relations)  
4. การขายโดยบุคคล  (Personal  Selling)  
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5. การตลาดเจาะตรง  (Direct  Marketing) 
สวนประกอบทั้ง  5  อยาง  รวมเรียกวา  “สวนประสมการสงเสริมการตลาด”   

(Promotion Mix)  หรือ  “สวนประสมการส่ือสารทางการตลาด”  (marketing  communications)   รวมกัน  
นักการตลาดจําเปนจะตองนํามาประสมประสานกันอยางรอบคอบ  เพื่อใหการสื่อสารมีความคงเสนคงวา  
ความชัดเจน  มีความกลมกลืนเปนหนึ่งเดียว  อันเปนแนวคิดการส่ือสารการตลาดสมัยใหมที่เรียกวา  “การ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ”  (Integrated  Marketing  Communication  :  IMC)   
 
ความสําคัญของการสงเสริมการตลาด  

การสงเสริมการตลาดถือเปนเครื่องมือที่ชี้ทิศทางใหลูกคากลุมเปาหมายเกิดความตองการสินคา
ดวยความรวดเร็ว ดังนั้น ความสําคัญจึงมีคอนขางมาก และจําเปนสําหรับนักการตลาดและวงการตลาด
สมัยใหม ซึ่งมีเหตุผลดังตอไปนี้ 

1. ผูผลิตกับผูบริโภค นับวันโอกาสที่จะไดมาพบปะเจะเจอกันนั้นแทบจะไมมีเอาเสียเลยก็วาได 
ดังนั้น การแจงขาวสารหรือการจัดกิจกรรมจึงตองอาศัยเคร่ืองมือ  สงเสริมการตลาดเขามาชวย เพื่อทําให
ผูบริโภค รับรู เขาใจ และตอบสนองดวยการซื้อสินคาไดในที่สุด 

2. การจัดจําหนายในปจจุบัน ระบบการจัดจําหนายในสภาวะที่มีการแขงขันและมีสาเหตุปญหา
การจราจรที่นับวันจะเลวรายลง จังทําใหผูผลิตตองบริหารระบบการจัดจําหนายใหทั่วถึงมากที่สุด โดยการ
กระจายผานคนกลาวงทุกระดับ แลวจัดการสงเสริมการตลาดใหกับคนกลางเหลานั้น เพื่อใหคนกลางทํา
การสงเสริมการขายไปสูผูบริโภคอีกตอหนึ่งได 

3. เนื่องจากปจจุบันสภาพการแขงขันที่เกิดขึ้นรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ดวยเหตุนี้ ผูผลิตและ
ผูจัดจําหนายจึงนิยมรณรงคกิจกรรม การสงเสริมการตลาดมากยิ่งข้ึน  ผลิตภัณฑใดมีคุณภาพดี แปลก
ใหม  ใหผลประโยชนตรงตามความตองการก็ยอมไดเปรียบคูแขงขัน  

4. สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง  เชน ในสภาวะที่ตกตํ่า ปญหาที่เกิดข้ึน คือ ผูบริโภคจะมี
อํานาจการซ้ือนอยลง  ดังนั้นจึงตองอาศัยการสงเสริมการตลาดเขามาชวยในการกระตุนผูบริโภคใหซื้อ
สินคามากข้ึน 

                วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาด มีลักษณะ เดน 3 ประการ คือ  
1.       เพื่อการติดตอส่ือสารขอมูล (Communication) 
2.       เพื่อการกระตุนใหเกิดความพอใจ (Incentive) 
3.       เพื่อเปนการเตือนความจํา (Reminding) 

  อยางไรก็ตาม  ในบทนี้จะไดกลาวถึง  เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดอันเปนเคร่ืองมือ
สงเสริมการตลาดมวลชน  (Mass-Promotion  Tool)  เพียง  2  อยางเทานั้น  คือ  การโฆษณา  และการ
ประชาสัมพันธ   
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การโฆษณา  (Advertising)  
  คําวา  “การโฆษณา”  หรือ  “Advertising”  ตามนิยามของสมาคมการตลาดแหง
สหรัฐอเมริกา  (AMA)  หมายถึง  “การนําเสนอและการสงเสริมอันเกี่ยวกับความคิดสินคาหรือบริการ  โดย
ผานส่ือกลางตาง ๆ  ที่ไมใชตัวบุคคล  ทั้งนี้โดยมีผูอุปถัมภในการออกคาใชจายให”  (Any  Paid  form  of  
Nonpersonal  Presentation  and  Promotion  of  Ideas,  Goods,  or  Services  by  and  Identified  
Sponsor)   
  จากความหมายขางตนนี้  พอจะสรุปสาระสําคัญไดวา  การโฆษณานั้นธุรกิจที่จะทําการ
เผยแพรขาวสารของตน  จะตองใชส่ือกลางที่ไมใชตัวบุคคล  อันอาจไดแก  วิทยุ  โทรทัศน   แผนภาพ
โปสเตอร  ภาพยนตร  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  แผนปลิว  ฯลฯ  การใชส่ือกลางเหลานี้  ธุรกิจจะตองเสียคา
เชา  หรือคาใชจายตาง ๆ  ในการลงโฆษณา   เชน  การเชาเนื้อที่ในหนาหนังสือพิมพเหลานี้  เปนตน  
นอกจากนี้การโฆษณายังเปนการนําเสนอขาวสาร   และความคิดเห็นทั้งดานผลิตภัณฑ  หรือเผยแพร
ขาวสารของธุรกิจที่ไมขายผลิตภัณฑ  แตขายบริการแทนก็ไดเชนกัน  และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ  การ
โฆษณาจะตองมีผูอุปถัมภรายการ  และออกคาใชจายที่เกิดข้ึนหรือที่เรียกกันวาจะตองมี  “สปอนเซอร”  
สาระสําคัญเหลานี้เรียกวา  “การโฆษณา” 
  สวนความหมาของการโฆษณา  ตาม  พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  แกไข
เพิ่มเติม  พ.ศ. 2541  ไดใหความหมายไววา 
  “การโฆษณา”  เปนการทําใหขอความปรากฏแกประชาชน  เชน  ลงพิมพในหนังสือพิมพ
หรือเอกสารเผยแพร  ติดตอกับส่ิงกอสราง  หรือส่ิงอ่ืนที่ประชาชนมองเห็นได  ติดอยูกับเรือ  รถยนต  
พาหนะอ่ืนที่เปนสาธารณะ  การแพรเสียงทางวิทยุ  โทรทัศน  การแสดงดวยประการใด ๆ  ซึ่งประชาชน
สามารถเห็นหรือทราบได 
  จะเห็นไดวาการโฆษณา  ในฐานะที่เปนกิจกรรมสงเสริมการตลาดอยางหน่ึง  อาจจะใช
ขอความปรากฏแกประชาชนโดยใชส่ือโฆษณา  (Advertising  Media)  ไดหลายทางดวยกัน  เปนตนวา  
ทางนิตยสารและหนังสือพิมพ  วิทยุและโทรทัศน  การโฆษณากลางแจง  (Outdoor  Advertising)  เชน  
โปสเตอรและการโฆษณาที่ยานพาหนะ  (Transit  Advertising)  เชน  โฆษณาที่ติดอยูดานขาง  ดานหนา  
หรือดานหลังรถโดยสาร  (Bus  Back)  เปนตน 
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ประเภทของการโฆษณา  (Types  of  Advertising) 
  การโฆษณาสามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ  ตามลักษณะการใช  และจุดมุงหมาย
ของโฆษณา  ดังนี้คือ 
  1. การโฆษณาผลิตภัณฑ  (Product  Advertising)  ไดแก  การโฆษณาเพ่ือขาย
ผลิตภัณฑหรือบริการอยางใดอยางหนึ่ง  โดยมุงเนนสวนดี  ลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ  บางที
อาจเนนดานราคาอีกดวย 
 

  2.  การโฆษณาสถาบัน  (Institutional  Advertising)  ไดแก  การโฆษณาเพื่อสราง
ความเชื่อถือศรัทธาใหแกบริษัทซ่ึงเปนผูขายผลิตภัณฑ  ซึ่งหมายความวาเมื่อผูซื้อมีทัศนคติที่ดี  (favorable  
attitude)  ตอบริษัทแลว  เขาก็จะเลือกซื้อผลิตภัณฑของบริษัทนั้น 
 

  3.  การโฆษณาระดับชาติ  (National  Advertising)  ไดแก  การโฆษณาซ่ึงครอบคลุม
อาณาเขตทั่วประเทศ  โดยผูผลิตมีจุดมุงหมายเพื่อใหคนซ้ือผลิตภัณฑยี่หอของตน  การโฆษณาสวนใหญ
ในประเทศไทย  เปนการโฆษณาประเภทน้ี 
 

  4.  การโฆษณาระดับทองถ่ิน  (Local  or  Retail  Advertising)  ไดแก  การโฆษณา
รานคาปลีก  หรือบริษัทหางรานตาง ๆ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหลูกคาซื้อสินคาที่รานหรือหางของตนซ่ึงมี
สินคาจําหนาย  จะซื้อยี่หออะไรก็ได  ตัวอยางในกรุงเทพฯ  ไดแก  การโฆษณาของหางสรรพสินคา  ตาง ๆ 
  5.  การโฆษณาเพื่อการคา  (Trade  Advertising)  ไดแก  การโฆษณาที่ผูผลิตหรือ
ตัวแทนจําหนายสินคาตองการใหพอคาปลีกหรือพอคาสง  ส่ังซื้อสินคาของตนไปจําหนาย  หรือเปนตัวแทน
จําหนาย  การโฆษณาแบบนี้ปกติผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย  จํานําผลิตภัณฑของตนออกแสดง  หรือ   จัด
นิทรรศการสินคาตาง ๆ  เพื่อใหคนรูจัก 
 

  6.  การโฆษณาเพื่อแกไขขอผิดพลาด  (Corrective  Advertising)  ไดแก  การโฆษณา
เพื่อแกไขขอผิดพลาด  หรือความเขาใจผิดบางส่ิงบางอยางที่ไดทําการโฆษณาไปแลวกอนหนานั้น  ทั้งนี้
เพื่อใหการโฆษณาถูกตองหรือชัดเจน 
 

  7.  การโฆษณาแยกประเภท  (Classified  Advertising)  ไดแก  การโฆษณาประกาศ
รับสมัครงาน  ขายลด  บริการหรือเหตุการณตาง ๆ  ในหนาโฆษณาแยกประเภทของหนังสือพิมพตาง ๆ 
  8.  การโฆษณาตราสินคา  (Brand  Advertising)  ไดแก  การโฆษณาเพื่อสรางชื่อ  หรือ
ภาพลักษณที่ดีใหแกตราสินคาอยางใดอยางหนึ่ง  เชน  การโฆษณา  Coke,  Pepsi,  และ  Fanta  เปนตน 
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  9.  การโฆษณาขายลด  (Sale  Advertising)  ไดแก  การโฆษณาเพ่ือประกาศให
ประชาชนผูซื้อไดทราบถึง  การขายลดราคา  เชน  ขายลดราคาครบรอบ  1  ป  10  ป  หรือขายลดราคา
เนื่องในโอกาสอ่ืน ๆ  เปนตน 
 

การตัดสินใจท่ีสําคัญดานการโฆษณา  (Major  Decisions  in  Advertising)  
  ในการพัฒนาโปรแกรมการโฆษณา  นักบริหารการตลาดจะตองทําการตัดสินใจ ที่สําคัญ  
5  ข้ันตอนดวยกัน  แตละข้ันตอนจะไดกลาวในรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ขั้นที่  1  การกําหนดวัตถุประสงค  (Objective  Setting) 
  การกําหนดวัตถุประสงค  หรือการกําหนดเปาหมายในการโฆษณา  เปนงานข้ันแรกของ
การพัฒนาโปรแกรมการโฆษณา  วัตถุประสงคของการโฆษณาจะตองสอดคลองกับตลาดเปาหมาย  การ
วางตําแหนงทางการตลาด  และสวนประสมการตลาดท่ีไดกําหนดไวลวงหนา  เพราะส่ิงเหลานี้ จะเปน
ตัวกําหนดหนาที่ของการโฆษณาในโปรแกรมการตลาดทั้งหมดของบริษัท 
  โดยท่ัวไปแลววัตถุประสงคของการโฆษณาสามารถแยกออกไดเปน  3  รูปแบบดวยกัน  
สุดแลวแตบริษัทจะมุงเนนทางดานใด  นั่นคือ  1)  เพื่อใหขอมูลขาวสาร  (To  Inform)  2)  เพื่อชักชวน  (To  
Persuade)  และ  3)  เพื่อเตือนความทรงจํา  (To  Remind)   
 

  1.  การโฆษณาเพื่อใหขอมูลขาวสาร  (Informative  Advertising)  การโฆษณาเพื่อให
ขอมูลขาวสาร โดยทั่วไปจะใชมากในข้ันเร่ิมแรกของการนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด  ในข้ันเร่ิมแรกซ่ึง
เปนข้ันบุกเบิก  (Pioneering  Stage)  ตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑนี้  บริษัทจําเปนจะตองทุมเงินลงทุนมากใน
ดานการโฆษณาเพื่อใหขอมูลความรูแกประชาชน  จุดมุงหมายก็เพื่อเปนการสราง  อุปสงคเบ้ืองตน  
(Primary  Demand)  ตัวอยางการโฆษณาในลักษณะนี้เชน  การโฆษณาของยาสีฟน  “เปปโซเดนท”  
อาหารกระปอง  “ปุมปุย”  หรือนมเปร้ียว  “โยเกิรท”  เปนตน 
 

  2.  การโฆษณาเพื่อชักชวน  (Persuative  Advertising)  การโฆษณาเพื่อชักชวน
โดยทั่วไปจะใชมากในข้ันเจริญเติบโต  และข้ันเจริญเต็มที่ตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ  เพราะในข้ันนี้เปนข้ัน
การแขงขัน  (Competitive  Stage)  บริษัทตองการยกระดับฐานะของผลิตภัณฑ  สถาบัน  และ
แนวความคิดใหปรากฏเดนชัดแกสายตาประชาชน  เพื่อใหหันมาซ้ือผลิตภัณฑของบริษัท  กลาวอีกนัยหนึ่ง  
การโฆษณาในลักษณะนี้จุดมุงหมายเพื่อเปนการสราง  อุปสงคแบบเลือกสรร  (Selective  Demand)  เชน  
การโฆษณาวิสกี้  “Chivas  Regal”  เปนตน 
 

  3.  การโฆษณาเพื่อเตือนความทรงจํา  (Reminder  Advertising)  การโฆษณาเพื่อ
เตือนความทรงจํา  โดยทั่วไปจะใชมาในขั้นเจริญเต็มที่ตอนปลาย  (Late  Maturity)  และในข้ันลด  
จุดมุงหมายก็เพื่อใหผูบริโภคคิดถึง  หรือจดจําผลิตภัณฑนั้นไดอยูเสมอ  เชน  การโฆษณา  Coca-Cola,  
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Pepsi,  แมโขง,  ยาสีฟน  “คอลเกต”  หรือสบูตรานกแกว  เปนตน  การโฆษณาจะมีลักษณะเปนการใหการ
สนับสนุน  ยืนยันเพื่อใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจวาตนเลือกใชผลิตภัณฑนั้นถูกตองแลว 
  วัตถุประสงคของการโฆษณาทั้ง  3  แบบขางตนนี้  จะเห็นไดวามีความสัมพันธกับวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ  (Product  Life  Cycle)  ตามที่ไดกลาวมาแลว   
 

ขั้นที่  2  การตัดสินใจดานงบประมาณ  (Budget  Decisions)  
  การตัดสินใจดานงบประมาณ  เปนงานในข้ันที่  2  ซึ่งบริษัทจะหันมาพิจารณาภายหลัง
จากท่ีไดกําหนดวัตถุประสงคการโฆษณาแลว  ปกติบริษัทจะตองทําการตัดสินใจวาผลิตภัณฑแตละชนิด
จะใชงบประมาณเทาใด  บทบาทของการโฆษณาคือจะตองทําใหยอดขายของบริษัทสูงข้ึน  สําหรับวิธีการ
กําหนดงบประมาณการโฆษณา  (Advertising  Budget)  ที่ใชกันโดยทั่วไปมี  4  วิธี  คือ 

1. กําหนดตามความสามารถที่จะจัดสรรใหได  (Affordable  Method) 
2. กําหนดตามจํานวนเปอรเซ็นตของยอดขาย  (Percentage – of – Sales  Method) 
3. กําหนดตามคูแขงขัน  (Competitive – Parity  Method)   
4. กําหนดตามวัตถุประสงคและงาน  (Objective – and – Task  Method) 
การกําหนดงบประมาณการโฆษณาตามวิธีนี้กระทําเปน  3  ข้ันตอน  คือ 
ก. กําหนดวัตถุประสงคของการโฆษณาโดยเฉพาะข้ึน 
ข. กําหนดงานที่จะตองกระทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น 
ค. กะประมาณคาใชจายเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

ขั้นที่  3  การตัดสินใจดานขาวสาร  (Message  Decision)  
  เมื่อบริษัทไดกําหนดวัตถุประสงคการโฆษณา  และกําหนดงบประมาณการโฆษณาเรียก
รอยแลว  งานข้ันตอไปที่ผายจัดการจะตองกระทํา  คือ  การพัฒนากลยุทธในการสรางขาวสารการโฆษณา
ข้ึน  ผูทําหนาที่ดานการโฆษณาจะกระทําเปน  3  ข้ันตอนในข้ันนี้  คือ 
 

  1.  การคนหาความคิดขาวสาร  (Message  Generation)  เปนการคนหาความคิดหรือ
คําพูด  เพื่อนํามาใชในการโฆษณาเพื่อใหไดผลบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ความคิดหรือคําพูดตาง 
ๆ  อาจรวบรวมมาไดหลายทาง  เชน  จากการพูดคุยกับผูบริโภค  ผูจําหนาย  ผูเช่ียวชาญ  และ คูแขงขัน  
เปนตน  และขาวสารที่สรางข้ึนเพื่อการโฆษณาจะตองพิจารณาถึงส่ิงที่ผูซื้อตองการจะไดรับจากผลิตภัณฑ  
นั่นคือความตองการในแงของเหตุผล  (Rational)  ในแงของสังคม  (Social)  และในแงของความพอใจ
สวนตัว  (Ego  Satisfaction)  
  2.  การประเมินผลและการเลือกขาวสาร  (Message  Evaluation  and  Selection)  
ผูทําโฆษณาจําเปนจะตองประเมินขาวสารตาง ๆ  ที่ไดสรางข้ึนมา  เพื่อเลือกขาวสารที่ดีที่สุด   Twedt  ได
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ใหขอเสนอแนะวา  ขอพิจารณาที่ใชเปนเกณฑในการประเมินผลขาวสารวามีผลดีมากนอยแคไหนนั้น  ควร
พิจารณาจากประเด็นสําคัญ  3  ประการ  คือ   
   2.1  ความสามารถในดานการทําใหผูบริโภคมีความปรารถนา  หรืออยากได
ผลิตภัณฑที่โฆษณานั้น  (Desirability)   
   2.2  ความมีลักษณะเดนเฉพาะไมซ้ําแบบของใคร  (Exclusiveness)  และ 
   2.3  ความสามารถในดานการทําใหผูบริโภคมีความเชื่อถือ  (Believability) 
   ประเด็นสําคัญ  3  ประการดังกลาวนี้  หมายความวาขาวสารที่ดีนั้น  ประการ
แรกจะตองเปนขาวสารที่บอกบางส่ิงบางอยางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  ทําใหผูบริโภคเกิดความปรารถนาอยาก
ได  หรือสนใจในผลิตภัณฑที่โฆษณานั้น  และทั้งขาวสารที่บอกบางส่ิงบางอยางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ดังกลาวนั้น  จะตองมีลักษณะเดนเฉพาะไมซ้ํากับขาวสารที่ใชในการโฆษณาผลิตภัณฑยี่หออ่ืน ๆ  และ
ประการสุดทาย  ขาวสารนั้นจะตองสามารถเช่ือถือไดและพิสูจนได  (Believable  and  Provable) 
 

  3.  การสรางขาวสาร  (Message  Execution)  อิทธิพลของขาวสารไมใชวาจะข้ึนอยูกับ
วาส่ิงที่จะนําไปพูดแตเพียงอยางเดียว  แตยังข้ึนอยูกับวาจะนําไปพูดอยางไรอีกดวย  ผูทําการโฆษณา
จะตองสรางขาวสารใหผูฟงซึ่งเปนกลุมเปาหมายเกิดความต้ังใจฟงและเกิดความสนใจ 
  ปกติผูโฆษณาจะตระเตรียมกลยุทธการโฆษณา  โดยเขียนบรรยายถึงวัตถุประสงคเนื้อหา  
ขอสนับสนุน  และระดับของการโฆษณาที่ตองการ  จากนั้นก็เปนหนาที่ของฝายผลิตโฆษณาที่จะตอง
คนหาแบบสไตล  คําพูด  และรูปแบบ  เพื่อผลิตขาวสารการโฆษณาใหมีประสิทธภาพมากที่สุด 
  แบบสไตล  (Style)  ที่ใชในการโฆษณามีหลายแบบ  เชนอาจจะเก่ียวกับชีวิตประจําวัน  
สมาชิกในครอบครัวอาจนั่งที่โตะอาหาร  และแสดงความพอใจในรสชาติของกาแฟย่ีหอใหมแบบสไตลอาจ
ใชดนตรีหรือเสียงเพลงประกอบ  เชน  อาจจะมีคน  2  คน  หรือ  3  คน  หรืออาจเปนการตูน  รองเพลง
โฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ตองการโฆษณา  เปนตน  ซึ่งเราเห็นอยูทั่วไปในโทรทัศน  แบบสไตลอ่ืน ๆ  
เชน  แบบการดําเนินชีวิต  (Life  Style)   แบบอารมณหรือจินตภาพ  (Mood  or  Image)  แบบแสดงความ
ชํานาญหรือเช่ียวชาญทางเทคนิค  (Technical  Expertise)  และแบบแสดงหลักฐานผลงานการทดลอง  
หรือวิจัยทางวิทยาศาสตร  (Scientific  Evidence)  เปนตน 
  คําพูด  (Words)  หรือขอความที่ใชในการโฆษณา  นับวาเปนส่ิงสําคัญมากในการ
โฆษณา  นักโฆษณาจะตองเลือกหาคําพูดที่สามารถจดจําไดงาย ๆ  หรือทําใหเกิดความสนใจและอาจ
เขียนในรูปของขาว  (News)  คําถาม  (Question)  บรรยาย  (Narrative)  และคําส่ัง  (Command)  เปน
ตน  สวนองคประกอบของรูปแบบ  (Format  Elements)  เปนตนวา  ขนาดของโฆษณา     (Ad  Size)  สี  
และภาพประกอบผลตอการโฆษณาและคาใชจายแตกตางกันไป  ดังนั้น  ผูทําโฆษณาจะตองพิจารณา
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ตัดสินใจเลือกใหเหมาะสม  นั่นคือจะตองพิจารณาถึงผลไดในแงที่ทําใหการโฆษณาไดรับความสนใจมาก
ข้ึน  และผลเสียในแงของคาใชจายที่จะตองสูงข้ึนอีกดวย 
 

ขั้นที่  4  การตัดสินใจดานสื่อโฆษณา  (Media  Decision) 
  ส่ือโฆษณา  (Advertising  Media)  คือตัวนําสารโฆษณา  (Advertising  Message)  
จาก    ผูโฆษณาไปถึงผูชมหรือผูฟง  ในปจจุบันเนื่องจากความเจริญทางดานการพิมพ  และการ
ติดตอส่ือสารไดเจริญกาวหนาไปไกลมาก  เปนผลทําใหผูโฆษณาสามารถเลือกส่ือโฆษณาไดหลายทาง  
และดวยเหตุที่ส่ือโฆษณาแตละอยางมีประสิทธิภาพ  ผลดีและผลเสียในแตละดานไมเทากัน  ปญหาในการ
เลือก    ส่ือโฆษณาเพื่อใหเขาถึงตลาดเปาหมาย  จึงเปนปญหาที่สําคัญของโฆษณาเปนอยางยิ่ง 
  ส่ือโฆษณาที่นิยมใชกันโดยทั่วไปในทางการตลาด  มีดังนี้คือ 

1. หนังสือพิมพ  (Newspapers) 
2. โทรทัศน  (Television) 
3. วิทยุ  (Radio) 
4. นิตยสาร  (Magazine) 
5. การโฆษณากลางแจง  (Outdoor  Advertising) 
6. การโฆษณาที่ยานพาหนะ  (Transit  Advertising) 
7. การโฆษณาทางไปรษณีย  (Direct  Mail) 
8. อินเตอรเน็ต  (Internet) 
งานในหนาที่ของผูโฆษณาในข้ันนี้คือ       จะตองทําการตัดสินใจวาจะเลือกส่ือชนิดใด   

การตัดสินใจโดยทั่วไปจะกระทําเปน  4  ข้ันตอนดังนี้คือ 
 

  1.  การตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตการเขาถึง  (Reach)  ความถ่ีในการโฆษณา  
(Frequency)  และผลกระทบ  (Impact) 
 

   1.1  ขอบเขตการเขาถึง  (Reach)  หมายถึง  ขนาดหรือจําหนวนของผูคนซึ่งได
ยินไดฟง  และไดชมขาวสารโฆษณาวามีจํานวนมากนอยเพียงใด  ในชวงระยะเวลาที่กําหนด  ตัวอยางเชน  
ผูโฆษณาอาจตองการใหส่ือโฆษณาเขาถึงผูฟงซึ่งเปนกลุมเปาหมาย  (Target  Audience)  70%  ในชวงป
แรก  เปนตน 
 

   1.2  ความถี่ในการโฆษณา  (Frequency)  หมายถึง  จํานวนคร้ังซ่ึงผูฟง  ซึ่ง
เปนกลุมเปาหมายโดยเฉล่ียจะไดรับฟงขาวสารในชวงระยะเวลาที่กําหนด  ผูทําการโฆษณาจะตองทําการ
ตัดสินใจวาจะใหผูฟงไดรับฟงบอยคร้ังแคไหน  วันละกี่คร้ัง  สัปดาหละกี่คร้ัง  หรือเดือนละกี่คร้ัง  จึงจะ
ไดผลดีที่สุด 
 



 
 

511

   1.3  ผลกระทบ  (Impact)  หมายถึง  ผลกระทบอันเกิดจากการใชส่ือโฆษณา
ตาง ๆ  ซึ่งมีผลในดานการดึงความสนใจใหกับสนคาที่โฆษณา  ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะไมเทากัน  ตัวอยางเชน  
การโฆษณาทางโทรทัศนมีผลในดานการดึงความสนใจไดมากกวาการโฆษณาทางวิทยุ  เหตุผลเพราะวา
โทรทัศนมีทั้งภาพ  เสียง  และการเคล่ือนไหว  ในขณะที่วิทยุมีเฉพาะเสียงเพียงอยางเดียว  เปนตน  แตการ
โฆษณาทางโทรทัศนตองเสียคาใชจายแพงและขอบเขตการเขาถึงมีจํากัด  สวนการโฆษณาทางวิทยุเสีย
คาใชจายถูกกวา  และเขาถึงผูฟงไดมากกวา  เปนตน  ผูโฆษณาจะตองศึกษาผลดีและผลเสียแตละส่ือ  
และตัดสินใจเลือกไดเหมาะสมที่สุด 
  กลาวโดยทั่วไปแลวยิ่งเราตองการใหมีขอบเขตการเขาถึง  ความถี่และผลกระทบมีมากข้ึน
เพียงไร  งบประมาณการโฆษณาก็ยิ่งจะมากข้ึนตามไปดวยเพียงนั้น 
 

  2.  การตัดสินใจเลือกชนิดสื่อท่ีจะใชโฆษณา  (Choosing  Among  Major  Media  
Types)  เนื่องจากสื่อโฆษณาแตละส่ือมีอิทธิพลในการดึงความสนใจ  ผลดีผลเสียไมเทากัน  ผูตัดสินใจ
เลือกส่ือโฆษณา  จึงจําเปนจะตองพิจารณาจากปจจัยหลายอยาง  ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากปจจัย
ตอไปนี้ 
   2.1  ลักษณะนิสัยของกลุมผูฟงเปาหมาย  (Target  Audience  Media  
Habits)  ตัวอยางเชน  วิทยุและโทรทัศน  เปนส่ือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  สําหรับการเขาถึงกลุมวัยรุน           
(Teen-Agers)  เปนตน 
 

   2.2  ลักษณะของขาวสาร  (Message)  เชน  ขาวประกาศขายลดในวันพรุงนี้
หรือสัปดาหนี้  ควรจะเลือกส่ือวิทยุและหนังสือพิมพ  เปนตน  ขาวกีฬาควรจะเลือกส่ือนิตยสาร  “เทนนิส”  
“สตารชอค”  และ  “กอลฟ”  เปนตน 
 

   2.3  คาใชจาย  (Costs)  เชนการโฆษณาทางโทรทัศนจะเสียคาใชจายแพงที่สุด
ในขณะที่การโฆษณาทางหนังสือพิมพราคาถูกกวามาก  เปนตน 
 

  3.  การตัดสินใจเลือกสื่อโฆษณาโดยเฉพาะ  (Selecting Specific Media Vehicles)  
ในข้ันนี้ผูวางแผนจะตองเลือกส่ือซึ่งจะเปนตัวนําขาวสารไปยังผูฟงไดโดยเฉพาะ  ซึ่งแนนอนที่สุด  จะตอง
เปนส่ือที่จะทําใหการโฆษณาไดผลดีที่สุด  คุมกับเงินที่ตองจายไปเพ่ือซื้อส่ือโฆษณานั้น  หลักเกณฑที่ใชใน
การตัดสินใจเลือกสื่อโดยเฉพาะนั้น  ผูวางแผนการเลือกซื้อส่ือจะตองพิจารณาจากตัวเลือกหลาย ๆ  แบบ  
ตัวอยางเชน  สมมติบริษัทตัดสินใจเลือกส่ือโฆษณาประเภทนิตยสารธุรกิจ  ผูตัดสินใจเลือกส่ือก็ตอง
พิจารณาดูความเหมาะสมจากนิตยสารธุรกิจตาง ๆ  เชน  คูแขง  ดอกเบ้ียธุรกิจการเงิน  คลังสมอง  และ
การเงินการธนาคาร  เปนตน  และประเมินนิตยสารแตละอยางโดยคํานึงถึงความเช่ือถือได  ชื่อเสียง  



 
 

512

จํานวนพิมพ  และอิทธิพลในแงจิตวิทยาอ่ืน ๆ  เปนตน  จากนั้นจึงตัดสินใจเลือกนิตยสารเลมหนึ่งเลมใด
โดยเฉพาะ 
 

  4.  การตัดสินใจเลือกจังหวะการโฆษณา  (Deciding  on  Media  Timing)  ผู
โฆษณาจะตองทําการตัดสินใจกําหนดโปรแกรมการโฆษณา  ตลอดทั้งปโดยใหสัมพันธกับฤดูกาล  และ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ทําคาดหวังไวลวงหนา  ตัวอยางเชน  ยอดขายของผลิตภัณฑชนิดหนึ่งของบริษัท
มียอดขายสูงสุด  (Peak)  ในเดือนธันวาคม  และตํ่าสุด  (Wane)  ในเดือนมีนาคม  ในกรณีนี้บริษัทมี
ทางเลือกกระทําการโฆษณาได  3  แบบ  แบบที่  1  บริษัทจะจัดโปรแกรมคาใชจายโฆษณาเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล  แบบที่  2  บริษัทอาจจัดโปรแกรมใชจายการโฆษณาตรงขามกับฤดูกาล  หรือแบบที่  3  
บริษัทอาจจัดงบประมาณคาใชจายที่คงที่สม่ําเสมอตลอดทั้งป  เปนตน  อยางไรก็ตาม  บริษัทสวนใหญ
มักจะใชนโยบายจัดสรรงบประมาณการโฆษณาไปตามฤดูกาลมากกวาแบบอื่น 
  นอกจากนี้ส่ิงที่ผูโฆษณาจะตองทําการตัดสินใจอีกอยางหนึ่งก็คือ  การตัดสินใจเลือก
ระหวางการโฆษณาแบบตอเนื่อง  (Ad  Continuity)  กับการโฆษณาแบบไมตอเนื่อง  (Ad  Pulsing)  การ
โฆษณาแบบตอเนื่อง  หมายถึงการโฆษณาที่จัดโปรแกรมการโฆษณาอยางสม่ําเสมอตลอดท้ังป  เชน  การ
โฆษณาทางโทรทัศน  สัปดาหละ  3  คร้ัง  คร้ังละ  30  วินาที  ตลอดทั้งป  หรือการโฆษณาทางนิตยสาร
รายเดือน  ทุกเดือนเดือนละ  1  หนา  เปนตน  สวนการโฆษณาแบบไมตอเนื่อง  เปนการจัดโปรแกรมการ
โฆษณาเวนจังหวะเปนชวง ๆ  ไมสม่ําเสมอ  เชนการโฆษณาทางโทรทัศน  ในชวง  5  เดือนแรก  โฆษณา
สัปดาหละ  5  คร้ัง  คร้ังละ  30  วินาที  แลวเวนไมมีการโฆษณาเลย  4  เดือน  หลังจากนั้นอีก  3  เดือน
สุดทายของปจึงเร่ิมโฆษณาใหม  เปนตน  สวนการตัดสินใจเลือกใชแบบใดนั้นข้ึนอยูกับลักษณะของตลาด
สินคา  คูแขงขัน  และความสามารถที่ทําการโฆษณาของบริษัทเอง  ซึ่งจะตองอาศัยการวิจัยตลาดเขาชวย 
 

ขั้นที่  5  การประเมินผลการโฆษณา 
  โปรแกรมการโฆษณาที่บริษัทไดจัดทําข้ึน  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการประเมินผล  
ทั้งนี้  เพื่อจะไดทราบวาแผนการที่ไดจัดทําข้ึนนี้ไดผลมากนอยเพียงไร  เราควรจะดําเนินตามแผนเดิมหรือ
จําเปนตองปรับปรุงแผนการโฆษณาเสียใหม  โดยทั่วไปแลวการประเมินผลการโฆษณามักจะกระทําแยก
ออกไปเปน  2  ประเภทดวยกันคือ 

1. การประเมินผลดานการติดตอส่ือสาร  (ฉommunication  Effect) 
2. การประเมินผลดานการขาย  (Sales  Effect) 

 
1. การประเมินผลดานการติดตอสื่อสาร    (Communication   Effect)  เปนการวิจัย

เพื่อจะไดทราบอิทธิพลของการโฆษณาที่มีตอผูไดยินไดเห็น  และ 
ไดฟงมีมากนอยเพียงไร  สําหรับอิทธิพลของการโฆษณาดังกลาวนี้ประกอบดวย  5  อยางดวยกันดังนี้ 
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1.1 การรูจัดตราย่ีหอของสินคานั้น  (Brand  Awareness) 
1.2 การไดยินไดเห็นการโฆษณาสินคานั้น  (Commercial  Awareness) 
1.3 ความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาที่โฆษณา  (Comprehension) 
1.4 ความมั่นใจในคุณภาพของสินคาที่โฆษณา  (Conviction) 
1.5 การจูงใจใหซื้อสินคาที่โฆษณา  (Persuasion) 

การทําวิจัยดานการติดตอส่ือสารนี้ จะกระทําโดยการทดสอบการโฆษณา    ทั้งกอน 
และหลังการโฆษณา  แลวนําผลมาเปรียบเทียบกัน 
 

   การทดสอบกอนการโฆษณา  (Ad  Pretesting)  มี  3  วิธีที่สําคัญคือ 
   1.  การใหคะแนนโดยตรง  (Direct  Ratings)  วิธีนี้กระทําไดโดยการใหกลุม
ผูบริโภคที่ไดเชิญมา  หรือ  ผูเช่ียวชาญการโฆษณาไดพิจารณาหลาย ๆ  แบบ  แลวสรางคําถามเพื่อให
คะแนน  คําถามอาจจะเปนในลักษณะเชน  ทานคิดวา  โฆษณาแบบไหนจะมีอิทธิพลจูงใจใหทานซ้ือ
ผลิตภัณฑไดมากท่ีสุด  วิธีการใหคะแนนแบบนี้  แมวาจะเชื่อถือไมไดมากนัก  แตก็พอจะชวยให ฝาย
บริหารสามารถคัดเลือกโฆษณาที่ไมดีออกไดบาง 
   2.  การทดสอบลักษณะเดนของโฆษณา  (Portfolio  Tests)  วิธีทดสอบแบบนี้
กระทําไดโดยการใหผูบริโภคที่เชิญมาไดพิจารณาดูโฆษณาตาง ๆ  หลาย ๆ  แบบอยางละเอียดถี่ถวน  โดย
ใหเวลาตามแตผูบริโภคตองการ  หลังจากน้ันผูสัมภาษณก็จะขอรองใหผูบริโภคไดระลึกถึงโฆษณาตาง ๆ  
รวมทั้งเนื้อหาที่เขาไดดูมาทั้งหมดใหไดมากที่สุดเทาที่เขาสามารถจดจํามาได  ส่ิงที่ระลึกไดนี้รวมถึงระลึก
ข้ึนไดเอง  โดยไมตองชวยถามนํา  (Unaided  Recall)  หรืออาจชวยถามนําบาง (Aided   Recall)  ซึ่งผลที่
ไดจากการทดสอบวิธีนี้จะแสดงใหเห็นลักษณะเดนของโฆษณาใหปรากฏออกมา  รวมทั้งความเขาใจและ
ความจําขาวสารได 

3.  การทดสอบในหองปฏิบัติการ  (Laboratory  Tests)  วิธีทดสอบแบบนี้ 
กระทําไดโดยผูวิจัยจะใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตรบางอยางทําการวัด  ปฏิกิริยาทางดานรางกายของผูบริโภค
ที่มีตอโฆษณา  เชน  อัตราการเตนของหัวใจ  ความดันของเลือด  การเบิกตา  การมีเหงื่อออก  เปนตน  ซึ่ง
การทดสอบแบบนี้เปนการทดสอบเพื่อวัดอิทธิพลของโฆษณาในดานการดึงดูดความสนใจของผูบริโภค  
มากกวาที่จะทดสอบในดานความเชื่อถือ  ทัศนคติ  หรือความต้ังใจ 
 
 

  การทดสอบหลังการโฆษณา  (Ad  Posttesting)  ที่นิยมกระทํากันมี  2  วิธีคือ 
   1.  การทดสอบการระลึกได  (Recall  Test)  การทดสอบวิธีนี้นักวิจัยจะกระทํา
ทันทีภายหลังจากที่ไดโฆษณาออกไปแลว  เชน  ถาเปนโฆษณาทางโทรทัศน  ภายหลังจากวันแรกที่
โฆษณาออกอากาศ  วันรุงข้ึนนักวิจัยก็อาจโทรศัพทไปถามผูชมทางบาน  สอบถามการระลึกไดของผูชม
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เกี่ยวกับผูโฆษณาผลิตภัณฑที่โฆษณา  วาผูชมสามารถจําส่ิงตาง ๆ  ที่โฆษณาไปแลวไดมากนอยแคไหน  
และจะใหคะแนนการระลึกไดของผูชมทางบานแตละคนเอาไว  และผลรวมของคะแนนจะเปนเคร่ืองแสดง
ใหเห็นถึงอิทธิพลของโฆษณาในดานการสังเกต  และการระลึกไดของผูชมโฆษณา 
 

   2.  การทดสอบความจําได  (Recognition  Test)  การทดสอบแบบนี้เปนการ
ทดสอบผูชม  ผูฟง  หรือผูอานโฆษณาตาง ๆ  วาเขามีความสามารถจําไดมากนอยแคไหน  ถาไดรับคําตอบ
วาจําไดมาก  ก็จะเปนเคร่ืองแสดงใหเห็นวา  โฆษณานั้นมีอิทธิพลในการเขาถึงประชาชนอยาง    มี
ประสิทธิผล 
 

  2.  การประเมินผลดานการขาย  (Sales  Effect)  เปนการวิจัยเพื่อจะไดทราบวา
อิทธิพลของการโฆษณามีผลกระตุนทําใหยอดขายสูงข้ึนมากนอยเพียงไร  เพราะการโฆษณาท่ีมี
ประสิทธิผลนั้น  มีสวนโนมนาวจิตใจ  หรือกระตุนใหผูบริโภคซื้อสินคาอยางมากทีเดียว 
  อยางไรก็ตามการประเมินผลการโฆษณาท่ีมีผลตอยอดขายของบริษัท  นับวายังเปนเร่ือง
ยากอยูมาก  เหตุผลก็เนื่องจากวายอดขายของบริษัทไมใชเกิดจากผลของการโฆษณาเพียงอยางเดียว  แต
ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ  อีกมากที่มีสวนทําใหยอดขายของบริษัทเพิ่มข้ึน  เชน  ลักษณะของผลิตภัณฑ  ราคา  
ความพรอมที่จะจําหนายของผลิตภัณฑ  และปฏิกิริยาของคูแขงขัน  เปนตน 
 

การประชาสัมพันธ  (Public  Relations)   
  คําวา  “การประชาสัมพันธ”  หรือ  “Public  Relations”  หมายถึง  กิจกรรมอันเปน
เคร่ืองมือสงเสริมการตลาดอยางหนึ่งของบริษัท  กระทําข้ึนโดยมจุดมุงหมายเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับ
สาธารณชนตาง ๆ  ที่มีสวนสัมพันธเกี่ยวของกับบริษัทโดยตรง  อันไดแก  ลูกคา  แหลงซัพพลาย ผูถือหุน  
พนักงาน  รัฐบาล  รวมตลอดถึงสังคม  ซึ่งบริษัทดําเนินกิจการอยู  โดยการออกขาวเผยแพรผาน
ส่ือสารมวลชนตาง ๆ  เพื่อใหไดรับขาวสารในทางดี  ทั้งนี้เพื่อเปนการสราง  “ภาพลักษณของบริษัท”  
(Corporate  Image)  ในแงดี  รวมตลอดถึงการปองกันขาวลือ  เร่ืองราว  และเหตุการณที่ไมดี  อันอาจทํา
ใหบริษัทไดรับความเสียหายอีกดวย  การประชาสัมพันธถือเปนเครื่องมือสงเสริมการตลาดมวลชน            
(Mass – Promotion  Tool)  ที่สําคัญอยางหนึ่ง 
  จะเห็นไดวา  การประชาสัมพันธนั้นมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑหรือ
บริการของบริษัทโดยตรง  แตความมุงหมายที่ สําคัญนั้น คือการมุงสรางภาพลักษณของบริษัท        
(Image – Oriented)  เพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีในสายตาของสาธารณชนทั่วไปมากกวา  ดังนั้น  กิจกรรม
การประชาสัมพันธที่แผนกประชาสัมพันธ  (PR  Departments)  กระทํา  บางอันนั้นไมไดกระทําเพื่อ
สนับสนุนผลิตภัณฑของบริษัทโดยตรง  กิจกรรมที่แผนกประชาสัมพันธกระทําโดยทั่วไปมี  5  อยางดังนี้  
คือ 
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  1.  สรางความสัมพันธที่ดีกับนักขาว  นักหนังสือพิมพ  (Press  Relations)  โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อลงขาวสารที่มีคุณคาในส่ือสารมวลชนตาง ๆ  เพื่อใหบุคคล  ผลิตภัณฑ  หรือบริการของ
บริษัทไดรับความสนใจ 
 

  2.  ออกขาวเผยแพรผลิตภัณฑ  (Product  Publicity)  เปนการใชความพยายามดวย
วิธีการตาง ๆ  เพื่อเปนการประชาสัมพันธผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งโดยเฉพาะ  ใหเปนที่รูจักแพรหลาย 
 

  3.  จัดใหมีการติดตอสื่อสารของบริษัทขึ้น  (Corporate  Communication)  เปน
กิจกรรมที่ครอบคลุมการติดตอส่ือสาร  ทั้งภายในและภายนอกบริษัท  เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอ
องคการ 
 

  4.  หาเสียงสนับสนุน  (Lobbying)  ดวยการวิ่งเตนติดตอกับนักการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐ  เพื่อสนับสนุนใหออกกฎหมายหรือขอบังคับที่เปนประโยชนตอบริษัท  หรือระงับกฎระเบียบ  
ขอบังคับอันจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจของตน  เปนตน 
 

  5.  ใหคําแนะนําปรึกษา  (Counseling)  เปนการใหคําแนะนําปรึกษาแกฝายบริหารของ
บริษัท  ในปญหาตาง ๆ  อันเกี่ยวกับสาธารณชนโดยทั่วไป  รวมตลอดถึงตําแหนงและภาพลักษณของ
บริษัท  เพื่อฝายบริหารไดรับทราบ  เพื่อจะไดหาทางปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนตอไป 
 

  เคร่ืองมือของการประชาสัมพันธ  ซึ่งอาจกลาวไดวามีความสําคัญที่สุด  คือ  “การเผยแพร
ขาว”  หรือ  “publicity”  ซึ่งเปนวิธีการสงเสริมการตลาดดวยการออกขาว  หรือเร่ืองราวตาง ๆ  เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัท  โดยใชส่ือมวลชนตาง ๆ  โดยไมตองเสียคาใชจายในการออกขาวเผยแพร
นั้น  การเผยแพรขาวเปนสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธ  และมักจะกระทํารวมกัน        เพื่อสงเสริมการ
ขายใหมียอดขายสูงข้ึน  โดยที่เสียคาใชจายนอยเมื่อเทียบกับการโฆษณา  แตบางคร้ัง   ยังไดผลดีกวาการ
โฆษณาเสียอีก 
 

เครื่องมือของการประชาสัมพันธที่สําคัญ  (Major  Public  Relations  Tools) 
  เคร่ืองมือของการประชาสัมพันธที่สําคัญ  มีดังนี้ 
  1.  ขาว  (News)  นักประชาสัมพันธจะหาขาวหรือสรางขาวที่ดีเกี่ยวกับบริษัท  ผลิตภัณฑ  
หรือบุคคล  โดยผานส่ือสารมวลชนตาง ๆ  บางคร้ังอาจเปนผูเสนอแนะเหตุการณหรือกิจกรรม  เพื่อใหเกิด
ขาวข้ึน  เปนตน 
  2.  สุนทรพจน  (Speeches)  ไดแกการพูดบรรยายเพื่อเปนการประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑ  หรือบริษัทในโอกาสตาง ๆ  ที่จัดข้ึน  เชน  สมาคมการคา  (Trade  Associations)  หรือการ
ประชุมเกี่ยวกับการขายที่สําคัญ ๆ  เปนตน 
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  3.  เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ  (Written  Materials)  อันไดแก  รายงานประจําป  จุลสาร  
บทความ  จดหมายขาว  และนิตยสาร  เปนตน 
 

  4.  โสตทัศนูปกรณ  (Audio – Visual  Materials)  ไดแก  ภาพยนตร  สไลด  วีดีโอ  และ
โทรทัศนวงจรปด  เปนตน 
 

  5.  สิ่งแสดงเอกลักษณของบริษัท  (Corporate  Identify  Materials)  ไดแก  
สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย  (Logos)  กระดาษเขียน  จุลสาร  (Brochures)  เคร่ืองหมาย  เคร่ืองแบบ  
นามบัตร  รถยนต  รถบรรทุกของบริษัท  ซึ่งมีตราเคร่ืองหมายแสดงสัญลักษณของบริษัท  เปนตน 
 

  6.  กิจกรรมใหบริการแกสาธารณชน  (Public  Service  Activities)  ไดแก  การ
บริจาคเงินชวยเหลืองานกุศล  การใหทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจน  และบริจาคเงินอุดหนุนแกนักกีฬา
ทีมชาติ  และบริจาคชวยเหลือแกผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ  เชน  น้ําทวม  ไฟไหม  เปนตน  เพื่อเปนการสราง
คาความนิยมในทางดีใหกับบริษัท 
 

การตัดสินใจท่ีสําคัญดานการประชาสัมพันธ  (Major  Public  Relations  Decisions)  
  การพิจารณาตัดสินใจวา  เมื่อไรและจะใชวิธีการอยางไรที่จะทําการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัทนั้น  ฝายจัดการควรจะกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานเปน  4  ข้ันตอนดังนี้คือ 

1. การกําหนดวัตถุประสงค  (Establishing  Public  Relations  Objectives) 
2. การเลือกขาวสารและส่ือ  (Choosing PublicRelations  Messages  and  Vehicles) 
3. การปฏิบัติตามแผน  (Implementing  the  Public  Relations  Plan) 
4. การประเมินผลการประชาสัมพันธ  (Evaluating  the  Public  Relations  Results) 
 

ขั้นที่  1  การกําหนดวัตถุประสงค  (Establishing  Public  Relations  Objectives) 
  การกําหนดวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ  เปนงานข้ันแรกที่ฝายบริหารจะตองทํา
การตัดสินใจ  วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธจะตองมีลักษณะจําเพาะเจาะจงเพื่อความเขาใจ  ขอ
ยกตัวอยางดังนี้คือ  บริษัท  Wine Growers ในแคลิฟอเนีย ไดวาจางบริษัทประชาสัมพันธ                        
( Public  Relations  Firm)  ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัท  Daniel  J.  Edelman  ในป  ค.ศ.1966  เพื่อ
กําหนดโปรแกรมการประชาสัมพันธ  เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคหลักทางการตลาด  2  ประการคือ 
  1.  เพื่อจูงใจชาวอเมริกันวา  การดื่มไวน  เปนสวนหน่ึงของชีวิตที่ทําใหเกิดความ    เพลิน
เพลิน 
  2.  เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ  (Image)  และสวนครองตลาดของไวนของบริษัท ใหสูงข้ึน 
  การกําหนดวัตถุประสงคการประชาสัมพันธ  ไดถูกกําหนดข้ึนดังนี้ 
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  1.  จัดทําเร่ืองราวเกี่ยวกับไวน  เพื่อนําไปลงในนิตยสารชั้นนํา  เชน  Time  และ  House  
Beautiful  และลงในหนังสือพิมพโดยลงในคอลัมนอาหาร 
  2.  จัดทําเร่ืองราวเกี่ยวกับ  คุณคาดานเสริมสุขภาพของไวน  
  3.  จัดทําขาวสารเพื่อออกขาวเผยแพรไปยังกลุมวัยหนุมสาว  นิสิต  นักศึกษา  หนวยงาน
รัฐบาล  และชุมชนตาง ๆ 
  วัตถุประสงคเหลานี้จะเปนเปาหมายโดยเฉพาะ  เพื่อจะไดนํามาเปรียบเทียบกับผลการ
ปฏิบัติงานจริงในข้ันประเมินผล 
 

ขั้นที่  2  การเลือกขาวสารและสื่อ  (ฉhoosing  Public  Relations  Messages  and  Vehicles) 
  ในข้ันนี้นักประชาสัมพันธจะทําหนาที่เลือกเร่ืองราวขาวสารที่นาสนใจ  เพื่อนําไปออกขาว
เผยแพร  สําหรับเร่ืองราวหรือเหตุการณตาง ๆ  ที่จะนําไปออกขาวเผยแพรนั้น  จะตองเปนจุดเดนสําคัญ
ของผลิตภัณฑ  หรือบริษัทแลวแตวัตถุประสงคของการออกขาว  สําหรับในทางธุรกิจเร่ืองราวสําคัญที่จะ
นําไปออกขาวเผยแพร  เชน  การออกผลิตภัณฑใหม  การฉลองครบรอบป  การสรุปผลงานสําคัญประจําป  
แผนการขยายงาน  การเปดสาขาใหม  แขกผูมาเยือน  หรือการแตงต้ังผูบริหารใหม     เปนตน 
  สําหรับส่ือที่ใชในการออกขาวอาจกระทําโดยผานส่ือโฆษณาตาง ๆ  เชน  หนังสือพิมพ  
นิตยสาร  วิทยุ  และโทรทัศน  เปนตน  หรือบางคร้ังอาจหาวิธีสรางเหตุการณตาง ๆ  ข้ึนมาโดยบริษัทเปนผู
อุปถัมภรายการ  เชน  การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การจัดนิทรรศการ  การอภิปราย  การจัดงาน
ครบรอบป  เปนตน  แลวถือโอกาสออกขาวประชาสัมพันธไปดวย 
 

ขั้นที่  3  การปฏิบัติตามแผน  (Implementing  the  Public  Relations  Plan) 
  ในข้ันปฏิบัติตามแผนนี้  เปนการนําแผนการไปปฏิบัติ  ซึ่งเปนการนําเร่ืองราวขาวสารที่
เลือกไวไปลงในสื่อตาง ๆ  เพื่อเผยแพร  ผูปฏิบัติตามแผนจะตองใชความรอบคอบระมัดระวังขาวที่จะนําไป
ออกควรจะเปนขาวที่นาสนใจ  สะดวกตอการออกขาว  ทั้งนี้เนื่องจากวาเราไมสามารถที่จะบังคับหรือ
ควบคุมขาวที่จะออกได  บรรณาธิการขาวอาจจะไมสนใจขาวของเรา  หรือไมสะดวกในการออกขาว  เขา
อาจจะไมลงขาวใหเราก็ได  ดังนั้น  คุณสมบัติสําคัญของนักประชาสัมพันธประการหนึ่งคือ  การรูจักคุนเคย  
หรือมีความสัมพันธสวนตัว  (Personal  Relationship)  กับบรรณาธิการ  จะเห็นไดวานักประชาสัมพันธ
จํานวนไมนอย  มักจะเคยเปนนักหนังสือพิมพมากอน  เพราะเขารูจักคุนเคยกับบรรณาธิการมาก  และรู
ความตองการของบรรณาธิการดี  และรูวาจะทําใหบรรณาธิการไดรับความพอใจไดอยางไร 
 

ขั้นที่  4  การประเมินผลการประชาสัมพันธ  (Evaluating  the  Public  Relations  Results) 
  การประเมินผลการประชาสัมพันธ  เพื่อจะทราบวาผลของการประชาสัมพันธมีสวนชวย
สงเสริมกิจการของบริษัทมากนอยแคไหน  นับวาเปนเร่ืองที่ทําไดไมงายนัก  ทั้งนี้เนื่องจากวาโดยทั่วไปแลว  
การประชาสัมพันธจะทํารวมกันกับเคร่ืองมือสงเสริมการขายอยางอ่ืนดวยเสมอ  จึงเปนการยากที่จะวัดผล
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อันเกิดจากการประชาสัมพันธแตเพียงประการเดียวแยกออกมาได  ถาหากการประชาสัมพันธไดกระทํา
กอนเคร่ืองมือสงเสริมอยางอ่ืน  การประเมินผลก็จะทําไดโดยสะดวกยิ่งข้ึน 
  การประเมินผลการประชาสัมพันธดวยการออกขาวที่นับวาไดผลดี  กระทําไดโดยการวัด
การเปล่ียนแปลงในดานการรับรู  (Awareness)  ความเขาใจ  (Comprehension)  และทัศนคติ  (Attitude)  
ของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑของบริษัท  โดยอาศัยการสํารวจเพื่อหาขอมูลมาเปรียบเทียบกัน  แลวดูความ
แตกตางในปจจัย  3  ประการดังกลาววา  กอนการออกขาว  และหลังการออกขาว  ปจจัยทั้ง  3  
เปล่ียนแปลงไปมากนอยเพียงไร 
  การประเมินผลการประชาสัมพันธที่นับวาดีที่สุด  ก็คือการวัดยอดขายและผลกําไร      ที่
เพิ่มข้ึน  แตอยางไรวิธีนี้ยังมีขอจํากัดตรงที่วา  ยอดขายและผลกําไรที่เพิ่มข้ึนนั้น  อาจจะเปนผลจากการ
สงเสริมการขายและการโฆษณา  เขามามีสวนรวมอยูดวยก็ได  จึงตองพิจารณาแยกสวนนี้ออกไป 
 

สรุป  (Summary) 
  การสงเสริมการตลาดหรือการส่ือสารการตลาด  เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในสวน
ประสมการตลาด  โดยมีหนาที่หลักสําคัญ  3  ประการคือ  (1)  เพื่อใหขอมูลขาวสารแกลูกคา  (2)  เพื่อ
ชักชวนและโนมนาวจิตใจลูกคาใหซื้อผลิตภัณฑ  และ  (3)  เพื่อจูงใจสรางความมั่นใจและตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑของเรา 
  เคร่ืองมือสงเสริมการตลาดหรือส่ือสารการตลาด  มี  5  อยางคือ  (1)   การโฆษณา  (2)  
การสงเสริมการขาย  (3)  การประชาสัมพันธ  (4)  การขายโดยบุคคล  (5)  การตลาดเจาะจง  เคร่ืองมือทั้ง  
5  อยางนี้จะนํามาใชรวมกัน  ประสมประสานกันใหเกิดแนวคิดเปนหนึ่งเดียวเรียกวา  การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
  การโฆษณา  หมายถึง  การนําเสนอและการสงเสริมการขายเกี่ยวกับความคิด  สินคาและ
บริการ  โดยผานส่ือตาง ๆ  ที่ไมใชตัวบุคคล  โดยมีผูอุปถัมภในการออกคาใชจายให  วัตถุประสงคของการ
โฆษณามี  3  อยางคือ  เพื่อใหขอมูลขาวสาร  เพื่อชักชวนและเพื่อเตือนความทรงจํา  การตัดสินใจที่สําคัญ
ดานการโฆษณามี  5  ข้ันตอน  ไดแก  การกําหนดวัตถุประสงค  การตัดสินใจดานงบประมาณ  การ
ตัดสินใจดานขาวสาร  การตัดสินใจดานส่ือโฆษณา  และการประเมินผลการโฆษณา 
  สวนการประชาสัมพันธ  เปนกิจกรรมที่กระทําข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับสาธารณชน  ที่มีสวนเกี่ยวของกับบริษัทโดยตรง  ไดแก  ลูกคา  ผูถือหุน  พนักงาน  รัฐบาล  รวมถึง
สังคมซึ่งบริษัทดําเนินกิจการอยู  เคร่ืองมือของการประชาสัมพันธที่สําคัญไดแก  ขาว  สุนทรพจน  เอกสาร
ส่ิงพิมพตาง ๆ  โสตทัศนูปกรณ  ส่ิงแสดงเอกลักษณของบริษัท  และกิจกรรมใหบริการแกสาธารณชน  
สําหรับการตัดสินใจที่สําคัญดานการประชาสัมพันธมี  4  ข้ันตอน  ไดแก  การกําหนดวัตถุประสงคการ
เลือกขาวสารและส่ือ  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลการประชาสัมพันธ 
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ทําไมจึงตองใชพอคาคนกลาง  (Why  are  Middlemen  used?) 
  อาจจะมีผูสงสัยวา  ทําไมผูผลิตไมทําการจําหนายสินคาที่ตนผลิตข้ึนเสียเอง  แตกลับ
พอใจที่จะมอบหนาที่การจําหนายใหแกสถาบันคนกลางเสียเปนสวนมาก  ทั้ง ๆ  ที่การมอบหนาที่การ
จําหนายใหกับคนกลาง  ปกติแลวยอมหมายถึงวา  บริษัทตองยอมเสียโอกาสที่จะควบคุมการขายไป
บางสวน  กลาวคือ  บริษัทจะไมสามารถควบคุมพอคาคนกลางไดอยางเต็มที่  พอคาคนกลางจะนําสินคา
ของตนไปขายอยางไร  และจะขายใหใครเสมือนหนึ่งเปนการมอบชะตาของบริษัทไวกับพอคาคนกลาง 
  เนื่องจากผูผลิตมีอิสระเต็มที่ที่จะขายสินคาของตนใหแกลูกคาคนสุดทาย  (Final  
Customers)  โดยตรง  แตเหตุที่ผูผลิตไมทําหนาที่เปนผูขายโดยตรง  ก็เนื่องจากมีความจําเปนบางประการ
ที่จําเปนจะตองใชพอคาคนกลางเขามาชวย  เหตุผลสําคัญที่จําเปนตองใชพอคาคนกลางมีดังตอไปนี้คือ 
  ประการแรก  ผูผลิตสวนใหญขาดทรัพยากรดานการเงิน  (Financial  Resources)  ที่
จะดําเนินการขายโดยตรง  (Direct  Marketing)  ได  ตัวอยางเชน  บริษัท  General  Motors  มีตัวแทน
จําหนายรถยนตใหมที่เปนอิสระมากกวา  18,000  แหง  แมวาจะเปนบริษัทที่ใหญที่สุดของโลก  แตก็ไม
อาจจะหาเงินทุนมาซ้ือกิจการของตัวแทนทั้งหมดนั้นได 
 

  ประการที่  2 แมวาผูผลิตซ่ึงมีเงินทุนเพียงพอที่จัดต้ังชองทางจําหนายของตนเองได  
แตผลตอบแทนที่ไดรับเมื่อเปรียบเทียบกันแลว  ยังนอยกวาผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการเอาเงินจํานวน
นั้นไปเพิ่มการลงทุนในกิจการอ่ืน  
 

  ประการที่  3   โดยท่ัวไปแลวอาจกลาวไดวา  พอคาคนกลางมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานดานการตลาดขั้นพื้นฐานเบื้องตนเหนือกวาบริษัทผูประกอบการผลิตมาก  เหตุผลก็เนื่องจากวา
พวกพอคาคนกลางเหลานี้มีประสบการณ  มีความชํานาญเฉพาะอยางมีความใกลชิดกับลูกคามากกวา
บริษัท 
 

  ประการที่  4 การใชพอคาคนกลางชวยใหเกิดการประหยัดการทํางานดานการติดตอ
กับลูกคามาก  จากรูป  แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาการใชพอคาคนกลาง  ชวยลดภาระดานการติดตอกับ
ลูกคาตอบริษัทอยางไร  รูป  ก.  แสดงผูผลิต  3  ราย  ใชวิธีการขายโดยตรง  (Direct  Marketing)  กับ
ลูกคา  3  คน  โดยวิธีนี้จํานวนของการติดตอมีถึง  9  คร้ัง  สวนในรูป  ข.  แสดงถึงผูผลิต  3  ราย  
ดําเนินการขายโดยผานพอคาคนกลางเพียง  1  คน  ซึ่งจะทําหนาที่ติดตอกับลูกคา  3  คนอีกทอดหนึ่ง  
โดยวิธีนี้จํานวนการติดตอจะลดลงเหลือ  6  คร้ังเทานั้น 
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การเลือกชองทางการจัดจําหนาย 
  ในการเลือกชองทางการจัดจําหนาย  จําเปนตองพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ  หลายดาน
ดวยกัน  เหตุผลเนื่องจากวามีชองทางการจัดจําหนายที่จะใหเลือกไดหลายทาง  ดังนั้นกอนตัดสินใจที่จะ
เลือกชองใด  จึงจําเปนที่จะตองพิจารณาใหรอบคอบเสียกอน  สําหรับแนวทางในการเลือกบางประการมี
ดังตอไปนี้ 
  1.  ศึกษาชองทางการจัดจําหนายทุกทางที่มีอยู  และโดยเฉพาะอยางยิ่งชองทางการจัด
จําหนายที่คูแขงขันใชอยูในขณะนั้น 
  2.  พิจารณากําหนดชองทางที่เหมาะสม  สอดคลองกับลักษณะของผลิตภัณฑที่จะนํา
ออกจําหนายมากที่สุด 
  3.  กะประมาณอุปสงคของผลิตภัณฑนั้น 
  4.  พิจารณาทรัพยากรทางดานการเงินของบริษัทที่จะนํามาใช 
  5.  กะประมาณตนทุน  ยอดขาย  และผลกําไรของแตละอยาง 
  6.  พิจารณาขนาดของสายผลิตภัณฑและจํานวนการสั่งซื้อ 
 

  1.  ศึกษาชองทางการจําหนายทุกชองทาง  (Study  of  Available  Channels)                   
มีผลิตภัณฑใหมนอยชนิดเหลือเกินที่นําออกสูตลาด  โดยที่ไมมีผลิตภัณฑอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
วางขายอยูในทองตลาด  ดวยเหตุนี้กอนที่จะตัดสินใจเลือกชองทางจําหนายใด  จึงควรศึกษาชองทางการ
จําหนายของผลิตภัณฑที่มีลักษณะคลายคลึงเหลานั้นเสียกอน  โดยเฉพาะชองทางการจําหนายของคูแขง
ขัน  ควรจะไดนํามาวิเคราะหอยางละเอียดเพ่ือดูความพอเพียง  ผลกําไร  ตนทุน  และประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานของบริษัทคูแขงขันนั้นวาไดผลเปนอยางไร  เพื่อรูขอบกพรองขอดีขอเสียของคูแขงขัน  ทําให
บริษัทอยูในฐานะที่ไดเปรียบมากกวา 
 

  2.  พิจารณาลักษณะของผลิตภัณฑ  (Characteristics  of  the  Product)  ผลิตภัณฑ
สามารถแบงออกไดเปน  2  ประเภทใหญ ๆ  คือ  ผลิตภัณฑขายสง  และผลิตภัณฑขายปลีก  และแตละ
ประเภทนี้สามารถแบงแยกออกเปนชนิดตาง ๆ  ไดอีก  การพิจารณาเลือกชองทางการจัดจําหนายให
เหมาะสมกับผลิตภัณฑที่จะเสนอขาย  บางทีอาจกลาวไดวาเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด  ลักษณะของผลิตภัณฑ
แตละชนิดไมเหมือนกัน  การจัดจําหนายจึงควรจัดใหสอดคลองกัน  ตัวอยางเชน  สินคาที่เสียงาย  ควรที่
หาชองทางการจําหนายเพื่อใหถึงผูบริโภคอยางรวดเร็ว  สินคาที่เปนอุปกรณหรือเคร่ืองมือหนัก ๆ  การ
ติดต้ังจําเปนตองอาศัยความรูทางดานเทคนิควิชาการ  ซึ่งผูผลิตเทานั้นที่จะกระทําได  สินคาเหลานี้ก็
จําเปนตองขายโดยตรง  สวนสินคาที่เปนไปตามฤดูกาล  (Seasonal  Goods)  จําเปนตองลงทุนทางดาน
สินคาคงคลังเปนจํานวนเงินมาก ๆ  อาจจําเปนตองใชพอคาคนกลาง  เพื่อชวยรับภาระทางดานการเงิน  
เปนตน 
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  3.  กะประมาณอุปสงคของผลิตภัณฑ  (Estimate of  Probable  Demand)  เนื่องจาก
หนาที่ของชองทางการจัดจําหนายก็คือ  การนําสินคาไปยังลูกคา  ดังนั้นการเลือกชองทางการจัดจําหนาย
จึงตองข้ึนอยูกับลูกคา  นิสัยในการซ้ือสินคาและความสะดวกในการซ้ือของลูกคาดวยผลิตภัณฑที่ขายปลีก
ก็จะตองจัดใหมีขายเฉพาะในรานคาปลีก  เคร่ืองมือและเคร่ืองเหล็กตาง ๆ  ก็จะตองจัดใหมีขายเฉพาะใน
รานคาเคร่ืองมือและเคร่ืองเหล็ก  และถาหากผูผลิตไมสามารถที่จะขายไดอยางประหยัดในรานคาเหลานั้น  
ผูผลิตก็จะตองจัดหาชองทางใหมีผูขายสงเขามารวมอยูดวย  เพื่อใหทําหนาที่จําหนายจายแจกไปยังรานคา
ปลีก  ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการหาซ้ือใหกับลูกคา 
  นอกจากนี้แหลงที่ต้ังในภูมิภาคตาง ๆ  นับวามีความสําคัญมาก  ผูผลิตสินคาที่ตองการ
จําหนายสินคาของตนทั่วทั้งประเทศ  จะตองชั่วใจวาจะจําหนายสินคาของตนโดยผานพอคาขายสง  หรือ
ควรตะจัดต้ังศูนยกลางการจําหนาย  (Distribution  Centers)  ของตนเองเพื่อขายสินคาทั่วประเทศดี 
 

  4.  พิจารณาทรัพยากรทางดานการเงิน  (Financial  Resources)  ปกติแลวระบบการ
จัดจําหนายโดยทั่วไปมักจะถูกกําหนดใหเปนไปตามฐานการเงินบริษัทนั้น  บริษัทเล็ก ๆ  ซึ่งมีกําลัง
ทางดานการเงินอยูในวงจํากัด  มักจะถูกบังคับใหเลือกชองทางการจําหนายสินคาของตนในชองทางที่
ประหยัดลงทุนนอย  มากกวาที่จะเลือกชองทางการจัดจําหนายที่มีประสิทธิผลมากที่สุดที่ตองลงทุนมาก  
บอยคร้ังทีเดียวผูผลิตที่มีฐานะทางการเงินไมดี  จะเลือกชองทางการจําหนายเพ่ือที่จะใหสามารถเขามา
ชวยเหลือ  ทางดานการดําเนินงานเกี่ยวกับสินคาคงเหลือและการขายเครดิตได  และไมใชเปนเร่ืองแปลก
เลยที่วาบางคร้ังพอคาขายสง  บางรายที่มีฐานะการเงินดี  จะใหยืมเงินแกผูประกอบการผลิตเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวา  ผูผลิตจะสามารถผลิตสินคาไดมาก ๆ  ตอเนื่องกันไปอยางไมขาดตอน 
 

  5.  ประมาณการตนทุน  ยอดขายและผลกําไร  (Approximation  of  Costs,  Sale,  
and  Profits)  ในตลาดที่มีการแขงขันกันมาก  ราคาของผลิตภัณฑที่ผูใชคนสุดทายยินดีที่จะจายเพื่อซ้ือ
ผลิตภัณฑเหลานั้น  ข้ึนอยูกับผูซื้อมากกวาที่ข้ึนอยูกับความตองการของผูผลิต  ที่จะเปนผูกําหนด กะ
เกณฑข้ึนได  กลาวคือ  ผูผลิตไมอาจจะสามารถกําหนดราคาขายไดตามอําเภอใจ  แตข้ึนอยูกับตลาดเปนผู
กําหนดมากกวา  ผลกําไรจากการจําหนายในแตละชองทางซ่ึงเปนผลตางระหวางตนทุนของผูผลิตกับราคา
ขายใหกับผูซื้อ  จะนํามาใชเพื่อการจัดจําหนาย  สวนหนึ่งใหเปนผลตอบแทนจากการลงทุน  ใหกับผูผลิต  
สวนอีกสวนหนึ่งนั้นใหกับสถาบันคนกลางชนิดตาง ๆ  ซึ่งทําหนาที่เปนคนกลางนําสินคาจากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภค  สถาบันคนกลางแตละประเภทตองการมีสวนแบงผลกําไรแตกตางกัน  ดังนั้นกําไรในแตละ
ชองทางสวนใหญ  จึงข้ึนอยูกับจํานวนผลกําไรที่จะไดรับในแตละผลิตภัณฑ  ตัวอยางเชน  ถาผลตาง
ระหวางตนทุนการผลิตกับราคาขายใหกับผูใชเทากับ  40  เปอรเซ็นตนั้น  สมาชิกของแตละชองทางจะ
ไดรับสวนแบงตามหนาที่ที่เขาปฏิบัติแตกตางกันไป  ดังนั้นการที่บริษัทจะเลือกชองทางใด  บริษัทจะตอง
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กะประมาณตนทุน  (ฉost)  ราคาขาย  (Selling  Price)  และความสามารถในการทํากําไร  (Profitability)  
ของผลิตภัณฑนั้น ๆ  ดวย 
  6.  พิจารณาขนาดของสายผลิตภัณฑและจํานวนการสั่งซ้ือ  (Size  of  the  Line  
and  Amount  of  a  Typical  Order)  ตามปกติแลวผูผลิตอาจจะไมจําเปนจะตองใชพอคาคนกลางเลย  
ในเมื่อผูผลิตสามารถที่จะจางพนักงานขายมาเพื่อจําหนายผลิตภัณฑของตนเองได  พนักงานขายสามารถ
ที่จะไปเย่ียมเยียนตามรานคาตาง ๆ  ในแตละวันไดตามที่กําหนดข้ึน  แตหากวาการส่ังซ้ือของลูกคามีนอย
จนเกินไปจนไมอาจจะจายเงินเดือนใหแกพนักงานขายได  ในกรณีนี้ก็จําเปนที่จะตองใชพอคาคนกลาง  
เพราะพอคาคนกลางมีพนักงานขายมากมาย  และทําหนาที่จําหนายผลิตภัณฑหลายชนิด  จํานวนการ
ส่ังซื้อของลูกคาปกติแลวจะเพิ่มข้ึนตามขนาดของสายผลิตภัณฑ  และราคาขายตอหนวยเพิ่มข้ึน  
ผูประกอบการผลิตที่มีสายผลิตภัณฑขนาดใหญ  หรือมีผลิตภัณฑราคาสูง  จะมีแนวโนมที่จะมีพนักงาน
ขายของตนเอง  มากกวาผูประกอบการผลิตสินคาประเภทเดียว  ราคาถูก 
การวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจเลือกชองทางการจําหนาย 
  จากการศึกษาถึงปจจัยและขอจํากัดตาง ๆ  ในการกําหนดนโยบายชองทางการ  จัด
จําหนายมาแลว  ก็พอจะกําหนดทางเลือกชองทางการจําหนายไดอยางกวาง ๆ  แตปญหามิไดหมดไป
เพียงแคนั้น  เพราะเม่ือพิจารณาหลาย ๆ  ดานก็จะทําใหพบวา  มีทางเลือกหลายทางที่เปนไปได  ทางเลือก
เหลานี้จําเปนตองนํามาวิเคราะหเพื่อตัดสินใจเลือก  โดยพิจารณาจากปจจัยสําคัญ  3  ประการ  ดังตอไปนี้ 

1. ประเภทของคนกลางท่ีจะใช  (Types  of  Business  Intermediaries)   
2. จํานวนของคนกลางที่จะใช  (Number  of  Intermediaries) 
3. เงื่อนไขและความรับผิดชอบรวมกันระหวางผูผลิตกับคนกลาง (Terms  and   

Mutual  Responsibilities  of  the  Producer  and  Intermediaries)   
 

1.  ประเภทของคนกลาง (Types  of  Intermediaries)  ในอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ 
คูแขงขันทั้งหมดตางก็ใชคนกลางประเภทเดียวกัน  ซึ่งในกรณีเชนนี้บริษัทไมมีปญหาเกี่ยวกับทางเลือกแต
อยางใด  แตในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  เปนจํานวนมาก  ที่ผูผลิตใชชองทางที่แตกตางกัน  ในสภาพเชนนี้บริษัท
ก็จําเปนจะตองประสบปญหาที่จะตองเลือก  ตัวอยางเชน  ผูผลิตวิทยุติดรถยนต  บริษัทอาจทําการ
วิเคราะหเพื่อตัดสินใจเลือกชองทางจําหนาย  4  ชองทาง  ดังนี้ 
   1.1  อาจจะตกลงทําสัญญากับผูผลิตรถยนตโดยเฉพาะ  ใหผูผลิตรถยนตติด
ต้ังแตเพียงวิทยุของบริษัทเพียงแหงเดียว 
   1.2  อาจจะตกลงกับตัวแทนจําหนายรถยนต  เพื่อขายวิทยุของตนให 
   1.3  อาจจะใชพอคาคนกลางโดยทั่วไป  ซึ่งจะสามารถนําผลิตภัณฑของบริษัท
จําหนายใหกับรานคาที่รับติดต้ังวิทยุรถยนต 
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   1.4  อาจจะขายใหกับลูกคาโดยตรงตามเมืองใหญ ๆ  โดยการจัดต้ังสถานท่ี
บริการการติดต้ังวิทุรถยนตตามสถานที่ตาง ๆ  พรอมทั้งใหคานายหนาเปนพิเศษแกสถานีวิทยุ  ที่ทําหนาที่
โฆษณาผลิตภัณฑของตนใหเปนรายเคร่ืองที่ขายได  เปนตน 
 

  2.  จํานวนคนกลาง  (Number  of  Intermediaries)  ภายหลังจากที่ไดตัดสินใจเลือก
ชองทางจําหนายทางใดทางหนึ่งแลว  ข้ันตอไปที่ผูประกอบการผลิตจําตองทําการตัดสินใจก็คือ  การ
กําหนดจํานวนคนกลางในแตละข้ันตอนวาควรจะมีมากนอยเทาใดจึงจะเหมาะสม  บริษัทอาจพิจารณา
จํานวนของคนกลางในลักษณะของขนาดของความมากนอย  (Degree  of  Intensity)  ที่บริษัทตองการให
ผลิตภัณฑของบริษัทจําหนายออกไปสูตลาด  ปกติแลวการแบงขนาดการจําหนายแบงออกเปน  3  ระดับ  
ดังนี้คือ 
 

   2.1  การจัดจําหนายอยางหนาแนน  (Intensive  Distribution)  สินคาจําพวก
สะดวกซ้ือ  (Convenience  Goods)  ซึ่งเปนสินคาที่ซื้อหาไดโดยสะดวก  มีการแขงขันสูง  และมีสินคา
ทดแทนประเภทอ่ืนมากมายใหเลือกซ้ือได  โดยปกติแลวลูกคามักจะไมออกไปซ้ือไกล ๆ  สินคาจําพวกนี้
ผูผลิตจึงจําเปนที่จะตองจัดใหมีการขายในวงกวางใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  สินคาจําพวกนี้ไดแก  บุหร่ี  
ผงซักฟอก  และลูกกวาด  เปนตน  สินคาเหลานี้ผูผลิตควรที่จะจัดวางขายทั่วไปในทุก ๆ  รานที่เปนสถานที่
จําหนาย  และโดยเหตุที่บริษัทตองการใหสินคาวางขายทั่วไปอยางหนาแนน  จึงจําเปนตองใหพอคาคน
กลางประเภทพอคาขายสง (merchant  wholesalers)  เขามาเกี่ยวของดวย 
 

   2.2  การจัดจําหนายแบบเลือกสรร  (Selective  Distribution)  การจัด
จําหนายประเภทนี้  ผูผลิตจะพิจารณาเลือกสรรชองทางการจําหนายอยางรอบคอบในแตละทองที่เพียง
ไมกี่แหง  เชน  ชองทางการจําหนายมีมากกวาหนึ่งชองทาง  แตไมเปนการจําหนายทุกชองทาง  จากการ
เลือกชองทางที่ดี  เพื่อจําหนายสินคาไปยังผูบริโภค  ทําใหเกิดขอไดเปรียบหลายประการดังตอไปนี้คือ 
    2.2.1  การจําหนายสินคาในรานที่มีชื่อเสียง  ทําใหยอดขายเพิ่มข้ึน 
    2.2.2  การเลือกรานจําหนายทําใหลดการเส่ียงภัยในการใหเครดิต  
เพราะสามารถเลือกจําหนายเฉพาะรานที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงเทานั้น 
    2.2.3  จากการจํากัดรานคาทําใหบริษัทสามารถลดคาใชจายในการ
ดําเนินงานการตลาด  (Marketing  Costs)  และเนื่องจากบริษัทสามารถสงสินคาในแตละคร้ังในจํานวนที่
มากข้ึน  ไปยังผูจําหนายนอยลงกวาเดิมทําใหคาใชจายดานการขนสง  (Transportation  Costs)  ลดลงอีก
ดวย  ยิ่งไปกวานั้นเมื่อผูจําหนายนอยลงก็หมายถึงวาการใชพนักงานขายนอยลงดวย  สวนทางดาน
คาใชจายดานโฆษณา  (Advertising  Costs)  ปกติแลวรานคาปลีกช้ันนําทั้งหลายมักจะโฆษณาอยาง
กวางขวางอยูแลว  ทําใหผูผลิตประหยัดดานการโฆษณาอีกดวย 
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    2.2.4  การเลือกชองทางจําหนาย  แมวาจะตองเสียโอกาสการขาย     ทํา
ใหยอดชายลดลงไปบางก็ตาม  แตผลกําไรที่เพิ่มข้ึนจากการจําหนายโดยวิธีนี้จะใหผลดีกวา 
   อยางไรก็ตามแมวาการจําหนายโดยวิธีนี้จะมีผลดีอยูมาก  แตผลเสียก็มี
เหมือนกัน  เปนตนวา  ประการแรก  หาผูจําหนายที่ดีมีชื่อเสียงจริง ๆ  ไดยากมาก  ปกติแลวมักจะไม
ยอมรับจําหนายผลิตภัณฑใหมงาย ๆ  ประการที่สอง  ผูผลิตจะตองพรอมที่ใหบริการตามนโยบายของราน
ตาง ๆ  เหลานี้ 
 

   2.3  การจัดจําหนายแบบผูกขาด  (Exclusive  Distribution)  บริษัทที่ใช
ชองทางการจําหนายแบบนี้  จะขายผานพอคาคนกลางเพียงรายเดียว  อาจเปนพอคาปลีก  หรือพอคาสงก็
ได  โดยพอคาคนกลางดังกลาวจะตองรับประกันไดวาจะไมขายผลิตภัณฑของผูผลิตรายอ่ืนนอกจาก
ผลิตภัณฑของเราเองเพียงรายเดียวเทานั้น  ซึ่งในสภาพการณเชนนี้พอคาคนกลางก็ทําหนาที่เสมือนเปน
ตัวแทนของบริษัท  เชน  ตัวแทนขายรถยนต  รานขายรองเทาบาจา  เปนตน  การจําหนายผลิตภัณฑโดย
ผานตัวแทนในลักษณะนี้  ผูผลิตหวังวาโดยวิธีนี้จะทําใหผลิตภัณฑของตนไดรับการเอาใจใสมากข้ึน  และ
สามารถควบคุมนโยบายดานราคาตอบริษัทตัวแทนไดโดยตรง  รวมตลอดทั้งทางดานการโฆษณา  การให
เครดิตและดานบริการอื่น ๆ  อีกดวย 
 

  3.  เงื่อนไขขอตกลงและความรับผิดชอบของคนกลาง  (Terms and  
Responsibilities  of  Channel  Members)  ผูผลิตจําเปนจะตองพิจารณาถึงเงื่อนไขและความรับผิดชอบ
ของคนกลาง  ซึ่งปกติจะกระทํารวมกัน  เงื่อนไขและความรับผิดชอบซ่ึงตกลงรวมกันนี้ เ รียกวา  
“ความสัมพันธดานการคา”  (Trade  Relations)  ซึ่งประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ  ดังนี้ 
 

   3.1  นโยบายดานราคา  (Price  Policy)  นโยบายดานราคาเปนองคประกอบ
อยางหนึ่งในความสัมพันธดานการคา  ปกติแลวผูผลิตจะกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑแตละรายการ  
(Price  List)  เอาไว  และกําหนดสวนลดแกผูซื้อเงินสด  หรือซื้อเปนปริมาณมาก ๆ  ไวดวย  แตส่ิงสําคัญก็
คือ  ผูผลิตจะตองใหสวนลดที่ยุติธรรมแกคนกลางทุกประเภท  ทุกฝาย  เพราะมิฉะนั้นแลวจะทําใหเกิด
ปญหาขอขัดแยงเกี่ยวกับเร่ืองชองทางการจําหนาย  (Channel  Conflict)  ตามมาทีหลังได 
 

   3.2  เงื่อนไขของการขาย  (Conditions  of  Sale)  เงื่อนไขของการขายเปน
องคประกอบอยางที่สองของความสัมพันธดานการคา  เงื่อนไขที่สําคัญที่สุดก็คือ  เงื่อนไขการชําระเงิน  
(Payment  Terms)  และการประกันราคาขายของผูผลิต  ผูผลิตสวนใหญมักจะกําหนดเงื่อนไขการให
สวนลดแกพอคาคนกลาง  เชน  “2  per  cent  in  10  days,  net 30”  ซึ่งหมายความวา  พอคาคนกลาง
สามารถหักสวนลดได  2%  ออกจากราคาขายตามใบกํากับสินคา  (Invoice  Price)  หากเขาสามารถที่จะ
ชําระเงินสดภายใน  10  วัน  มิฉะนั้นจะตองจายเงินสดเต็มราคา  ภายใน  30  วัน  สวนเง่ือนไขดานการ
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ประกันของผูผลิตนั้น   สวนการประกันสินคาที่เสียหายบกพรอง  หรือประดันราคาตกตํ่า  การประกันราคา
เปนส่ิงสําคัญที่จะจูงใจพอคาซ้ือสินคาในปริมาณมาก ๆ  แทนที่จะซ้ือจํานวนนอยแบบหาเชากินคํ่า  
(Hand-to-Mouth  Basis) 
 

   3.3  สิทธิพิเศษในอาณาเขตการขายของคนกลาง  (Distributor’s  Territorial  
Rights)  สิทธิพิเศษในอาณาเขตขายเปนองคประกอบอยางที่สามของความสัมพันธดานการคา  คนกลาง
มักจะตองการที่จะรูวาผูผลิตไดเลือกคนกลางรายอ่ืนที่ไหนบางนอกจากตน  นอกจากนี้เขายังตองการ    ที่
จะไดรับเครดิตสําหรับการขายทั้งหมดในอาณาเขตของตนดวย  ไมวาเขาจะสามารถทําหนาที่ขายไดจริง
หรือไมก็ตาม 
 

   3.4  ขอตกลงในการใหบริการและความรับผิดชอบรวมกัน  (Mutual  
Services  and  Responsibilities)  ประการสุดทายของความสัมพันธดานการคา  คือ  ขอตกลงในการ
ใหบริการและรับผิดชอบรวมกันระหวางผูผลิตกับพอคาคนกลาง  กลาวคือ  กอนที่จะดําเนินการวมกันนี้ทั้ง
ฝายผูผลิตและฝายพอคาคนกลางจะตองทําการตกลงกนเสียกอนวา  บริการดานใดใครเปนผูใหและอยูใน       
ความรับผิดชอบของฝายใด  ทั้งนี้เพื่อจะไมใหงานกาวกายกัน 
 

การประเมินชองทางการจัดจําหนาย(Evaluation the Major Channel  Alternatives)   
  นอกจากหลักเกณฑตาง ๆ  ดังกลาวมาแลว  กอนที่จะตัดสินใจเลือกชองทางจําหนายใด
เพื่อใชเปนตัวกลางนําผลิตภัณฑไปสูผูบริโภคนั้น  จําเปนที่จะตองนําชองทางที่เลือกไวแลวนั้นมาประเมิน  
แตละชองทางอีกคร้ังหนึ่งกอน  กอนที่จะตัดสินใจเลือกเปนคร้ังสุดทาย  สําหรับเกณฑตาง ๆ  ที่ใชในการ
ประเมินชองทางการจําหนายที่ใชอยูทั่วไปมี  3  อยาง  ดังนี้คือ 

1. เกณฑทางดานเศรษฐกิจ  (Economic  Criteria)  
2. เกณฑทางดานการควบคุม  (Control  Criteria)   
3. เกณฑทางดานการปรับตัว  (Adaptive  Criteria) 
 

            1.เกณฑทางดานเศรษฐกิจ   (Economic   Criteria)    เกณฑทางดานเศรษฐกิจ  
นับวาเปนเกณฑที่มีความสําคัญมากที่สุดในการประเมินชองทางการจําหนาย  เพราะวาบริษัทดําเนิน
กิจการเพื่อหวังผลกําไร  การเลือกชองทางใดก็จําเปนตองทําการประเมินดูเสียกอนวาชองทางใดประหยัด
มากที่สุด  ที่จะนําผลกําไรสูบริษัทมากที่สุด  สวนเกณฑทางดานการควบคุมและทางดานการปรับตัว  
แมวาจะมีความสําคัญในอันที่จะทําใหเกิดผลกําไรในระยะยาว  แตก็ดูเหมือนจะมีความสําคัญรองลงมา
จากเกณฑทางดานเศรษฐกิจหรือดานผลกําไร  ดังนั้นการประเมินผลเพื่อตัดสินใจเลือกชองทางใด  จึงควร
เร่ิมตนดวยการกะประมาณยอดขาย  (Sales)  ตนทุนหรือคาใชจาย  (Costs)  และผลกําไร  (Profits)  
เสียกอน  สําหรับทฤษฎีที่จะนํามาวิเคราะหในเร่ืองนี้  ปกติจะใชหลักการวิเคราะหจุดคุมทุน  (Breakeven  
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Analysis)  หรือใชหลักการวิเคราะหหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  (Rate – of – Return  Analysis)  
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเร่ืองนี้ 

            2.เกณฑทางดานการควบคุม   (Control   Criteria) เกณฑทางดานเศรษฐกิจหรือผล
กําไร  ดังกลาวมาแลวในขอแรกจะใหแนวทางในการพิจารณาการตัดสินใจอยางกวาง ๆ  เทานั้น  กลาวคือ  
เปนการช้ีบอกใหทราบวาชองทางใด  มีโอกาสที่จะนําผลกําไรดีกวาชองทางใด  ปญหาจึงมิไดหมดไปเพียง
เทานั้น  แตยังจําเปนที่จะตองพิจารณาถึงปญหาดานการควบคุมดานการสงเสริมจูงใจ  และปญหาขอ
ขัดแยงอันอาจตามมาทีหลังอีกดวย  เพราะสิ่งตาง ๆ  ดังกลาวนี้มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งส้ิน 

             3.เกณฑทางดานการปรับตัว   (Adaptive  Criteria)  สมมติวาชองทางที่จะ 
เลือกไดผานการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจแลว   ปรากฏผลดีกวาชองทางอ่ืน  และไมมีปญหาทางดาน
การควบคุมเลยก็ตาม  มาตรการอีกอยางหนึ่งที่จําเปนตองนํามาพิจารณาดวยก็คือ  ความอิสระของผูผลิต
ที่จะสามารถปรับตัวชองทางใหเขากับสภาพของตลาดที่กําลังเปล่ียนแปลงไดโดยสะดวก  โดยปกติแลว     
แตละชองทางมักจะมีขอผูกพันเกี่ยวกับระยะเวลาอยูบางมากนอยตางกัน    ทําใหผูผลิตตองสูญเสียความ
คลองตัวในการท่ีจะยืดหยุนเปล่ียนแปลงชองทางไดตามตองการเสมอ  การที่ผูผลิตไมสามารถปรับปรุง
เปล่ียนแปลงชองทางไดโดยสะดวก  ทําใหเสียโอกาสทางดานการจัดจําหนายมากเพราะชองทางจําหนาย
ในปจจุบันเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  เชนการจําหนายโดยใชเคร่ืองจักรอัตโนมัติ  การสั่งซ้ือทางไปรษณีย  
หรือทางโทรศัพท  เปนตน  ทําใหชองทางเดิมตองลาสมัยไปดวยเหตุนี้  กอนตัดสินใจเลือกชองทางจําหนาย
แนวทางใด  ควรจะคํานึงถึงเร่ืองนี้ดวย 
 

การบริหารชองทางการจัดจําหนาย  (Managing  the  Channel) 
  จากการศึกษาถึงการเลือกชองทางจําหนายสินคา  รวมตลอดถึงการศึกษาถึงลักษณะของ
คนกลางประเภทตาง ๆ  มาแลว  เพื่อเลือกชองที่ดีที่สุด  แตอยางไรก็ตามความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของการจัดจําหนายสินคาของบริษัทผูผลิตนั้น  ไมไดข้ึนอยูกับการเลือกชองทางจําหนายและความสามารถ
ของสมาชิกที่เปนคนกลางแตเพียงอยางเดียวเทานั้น  แตยังข้ึนอยูกับนโยบายในการบริหารการจัดจําหนาย
สินคาของบริษัทอีกดวย  ซึ่งจะไดกลาวตอไป 
  1.  นโยบายปลอย  (Gravity  Policy)  การใชนโยบายปลอย  โดยวิธีนี้หมายถึงวา
บริษัทผูผลิตจะนําสินคาสงผานไปตามชองทางที่เลือกแลวเปนหมดหนาที่กัน  ปลอยใหสินคาทําหนาที่ของ
มันเอง  โดยยึดถือหลักทฤษฎีที่วาจะตองมีผูที่มีความจําเปนจะตองซื้อสินคานั้น  ดวยเหตุนี้ภายหลังจากที่
บริษัทนําสินคาผานไปยังคนกลาง  ก็ปลอยใหเปนหนาที่ของคนกลางที่จะดําเนินการข้ึนตอนเพื่อนําสินคา
ไปถึงผูบริโภคเองไมวิธีใดก็วิธีหนึ่ง  นโยบายแบบนี้มักจะใชกันโดยทั่วไปโดยบริษัทผูผลิตขนาดยอม  
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อยางเชน  ชาวนาขายขาวใหแกโรงสีแลวก็หมดหนาที่กัน  ผูประกอบการผลิตขนาดเล็กขายผลิตภัณฑของ
ตนใหแกพอคาขายสง  แลวก็หมดภาระกัน  เปนตน 
  2.  นโยบายดึง  (Pull  Policy)  นโยบายดึงนับวาไดผลดีกวานโยบายแบบปลอยดังกลาว
มาแลว  กลาวคือ  แทนที่จะปลอยใหสินคาทําหนาที่ของมันเอง  แตจะใชวิธีการกระตุนเรงเราใหผูบริโภค
คนสุดทายเปนฝายเรียกหาซ้ือจากพอคาคนกลางเอง  อันจะเปนผลทําใหพอคาคนกลาง นําสินคาออก
จําหนายให  สําหรับวิธีการที่จะสงเสริมใหผูบริโภคเกิดความสนใจเรียกหาซ้ือสินคาจากคนกลางนั้นมีหลาย
วิธีดวยกัน  เชน  การโฆษณา  การใหของแถม  ของแจก  หรือออกคูปองใหสวนลดแกลูกคาที่นําคูปองมา
ซื้อสินคา  เปนตน  และดวยวิธีการโฆษณาตอผูบริโภค  ทําใหผูบริโภคมีความตองการที่จะซื้อสินคา
ดังกลาวนี้เอง  ทําใหพอคาปลีกและพอคาสงนําสินคาจากผูผลิตมาจําหนายให  และเปนการเปดโอกาส
ใหกับผูผลิตที่จะเลือกชองทาง  และสามารถที่จะควบคุมพอคาคนกลางใหดีข้ึนอีกดวย 
  3.  นโยบายดัน  (Push  Policy)  นโยบายดัน  เปนนโยบายที่มุงเนนใหสมาชิกที่เปน
พอคาคนกลางท้ังหลายไดปรับปรุงการขายสินคาใหมีประสิทธิภาพและขายใหไดมากข้ึน  นโยบายดันนี้
แตกตางกับนโยบายดึงตรงที่วา  นโยบายดันนั้นมิไดมุงเนนที่ผูบริโภคคนสุดทาย  แตจะมุงเนนที่สมาชิกคน
กลางโดยตรง  วิธีการใหการสนับสนุนตอพอคาคนกลางอาจทําไดหลายทาง  เชน  การใหความรวมมือใน
การโฆษณารวมกับพอคาคนกลาง  (Cooperative  advertising)  สงพนักงานขายของบริษัท  (Missionary  
men)  เพื่อชวยเหลือพนักงานขายของพอคาคนกลาง  สงวัสดุอุปกรณการสงเสริมการขายมาให  หรือให
การชวยเหลือในการตกแตงตูโชวรานคา  เปนตน  ผูผลิตสินคาทางดานเภสัชกรรมมักจะสงตัวแทนของ
บริษัทไปพบนายแพทยตามโรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อแจกจายยาตัวอยาง  หรือเอกสารโฆษณาตาง ๆ  
เพื่อจูงใจใหแพทยผูเขียนใบส่ัง  ส่ังยาของตนใหกับคนไข  แมวายาที่เขียนในใบส่ัง จะขายผานทางพอคา
คนกลางก็ตาม 
 

  4.  การใหความชวยเหลือคนกลาง  (Channel  Cooperation)  บริษัทผูผลิตสามารถ
ใหความชวยเหลือแกพอคาคนกลางของตนไดหลายวิธี  เพื่อที่จะปรับปรุงสงเสริมการจัดจําหนายสินคามี
ประสิทธิภาพดีข้ึน  การใหความชวยเหลือโดยทั่วไปมีดังตอไปนี้ 
   4.1  จัดโปรแกรมการฝกอบรมใหแกพนักงานขายของคนกลาง 
   4.2  จัดต้ังศูนยฝกอบรมเพื่อผลิตพนักงานชางซอม  ชางเทคนิคตาง ๆ  
   4.3  ออกแบบรานคา  วางแผน  การติดต้ังเคร่ืองมือ  ชวยเหลือดานการขาย
สินคาและการเงิน  เปนตน 
   4.4  ชวยเหลือดานการโฆษณา  และการดําเนินงานตาง ๆ 
  5.  การประเมินชองทางการจําหนายอยูเสมอ  (Frequent  Channel  Evaluation)  
การจัดใหมีการประเมินชองทางการจําหนายอยูเสมอเปนประจํานั้น  เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการบริหาร
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การจัดจําหนาย  เหตุผลก็เนื่องจากวาส่ิงแวดลอมทางดานธุรกิจนั้นเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ในการ
ประเมินผลในแตละชองทางนั้นมิใชแตเพียงวา  จะตรวจสอบเฉพาะตนทุน  และโควตาการขายเพียงอยาง
เดียวเทานั้น  แตจะตองทําการศึกษาทั้งระบบของมันอีกดวย  ทั้งนี้เพื่อจะไดหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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หนวยการเรียนรูที่ 6 
พระราชบัญญัติโรงงาน 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู 
1.มีความรูความเขาใจในกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงาน 
2.มีความรูความเขาใจในกฎหมายการใชแรงงานหญิงและการใชแรงงานเด็ก 

3.มีความรูความเขาใจในกฎหมายพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

4.มีความรูความเขาใจในกฎหมายการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ 
5.มีความรูความเขาใจในกฎหมายแรงงานคนตางดาว 
6.มีความรูความเขาใจในกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงานที่เกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอม 
 
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวงฉบับแรก  
กลาวถึง การใหโรงตามประเภทหรือชนิดที่ระบุในบัญชีทายแกกฎกระทรวงน้ี เปนโรงงานตามกฎหมาย 

และยังไดแบงจําแนกโรงงานเหลานี้เปนโรงงานจําพวกที่ 1, 2 และ 3 

 โรงงานจําพวกที่ 1 หมายถึง โรงงานขนาดเล็กไมมีปญหามลพิษและสามารถประกอบกิจการ
โรงงานไปไดโดยไมตองขออนุญาต ไดแก โรงงานบางประเภทที่ใชเคร่ืองจักรไมเกิน 20 แรงมา และ
คนงานไมเกิน 20 คน แตทั้งนี้มิใชเปนกฎตายตัว เพราะโรงงานขนาดเล็กบางประเภทที่มีปญหา
มลพิษก็ถูกจําแนกไวเปนจําพวกที่ 3 ก็มี 

 โรงงานจําพวกที่ 2 หมายถึง โรงงานขนาดกลาง ไมมีปญหามลพิษหรือหากมีก็เล็กนอย และ
สามารถต้ังโรงงานไปกอนก็ได หากแตเมื่อจะเร่ิมเดินเคร่ืองจักร ผูประกอบการโรงงานตองแจงแก 
ทางราชการทราบ ไดแก โรงงานบางประเภทที่ใชเคร่ืองจักรไมเกิน 50 แรงมา และคนงานไมเกิน 
50 คน  

 สําหรับโรงงานจําพวกที่ 3 หมายถึง โรงงานขนาดใหญที่มีปญหามลพิษ หรือที่มีปญหาเร่ืองความ
ปลอดภัย และผูประกอบการตองตองขออนุญาตกอนต้ังโรงงาน การพิจารณาดูวากิจการของ
ผูประกอบการโรงงานจัดจําแนกอยูจําพวกใดใหตรวจสอบจากบัญชีทายกฎกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือสอบถามไดจากกองควบคุมโรงงาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และสํานักงานอุตสาหกรรมทุกแหง 
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กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 
กลาวถึงหลักเกณฑที่เกี่ยวกับทําเลที่ต้ัง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน 

ประเด็นที่ควรรู คือ บริเวณที่ต้ังโรงงาน โดยกําหนดหามต้ังโรงงานจําพวกที่ 1 และ 2 ในบริเวณที่พักอาศัย 
และหามต้ังภายในระยะ 50 เมตรจากเขตติดตอสาธารณะสถาน หามต้ังโรงงานจําพวกที่ 3 ในบริเวณที่พัก
อาศัย และหามต้ังภายในระยะ 100 เมตรจากเขตติดตอสาธารณะสถาน อีกทั้งตองอยูในทําเลและ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 3 
กลาวถึง หนาที่ของผูประกอบการโรงงานท่ีตองจัดสงรายงานขอมูลการตรวจสอบตางๆ ทางดาน

ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวของกับหมอไอน้ํา ระบบบําบัดมลพิษ สารกัมมันตรังสี และสาร
วัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หากไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 
กลาวถึง ข้ันตอนที่โรงงานจําพวกที่ 2 ตองแจงเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน สําหรับโรงงานที่ต้ังอยูใน

กรุงเทพมหานครนั้น ใหแจงที่กองควบคุมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สวนที่ต้ังอยูตางจังหวัดใหแจงที่
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนั้น 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 5 
กลาวถึง ข้ันตอนการขออนุญาตของโรงงานจําพวกที่ 3 โดยใชแบบ ร.ง. 3 สําหรับการขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน หรือจะเรียกอีกอยาง คือ เม่ือจะขออนุญาตต้ังหรือเปด
โรงงานนั่นเอง 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 6 
กลาวถึง การแจงทดลองเดินเคร่ืองจักรไดไมเกิน 60 วัน (ถาเกิน 60 วัน ตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ) 

การแจงในกรุงเทพมหานครใหแจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดอ่ืนใหแจงตอสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ทั้งนี้ตองแจงกอนลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน และในระหวางทดลองเดินเคร่ืองจักร 
ผูประกอบการตองทําการจดบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการผลิต และเก็บรักษาไวในโรงงานสําหรับตรวจสอบ
ตอไป หากผูใดไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 7 
กลาวถึง คาธรรมเนียมตางๆเร่ิมต้ังแตคําขอฉบับละ 10 บาท คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน หรือตออายุ อยูในชวงต้ังแต 500 บาท จนถึง 60,000 บาท ทั้งนี้ 
ข้ึนอยูกับวาโรงงานนั้นใชคนงานอยางเดียว หรือเคร่ืองจักรขนาดเทาใด 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 8 
กลาวถึง คาธรรมเนียมรายปที่โรงงานจําพวกที่ 2และ3 ตองชําระลวงหนา โดยนับต้ังแตวันเร่ิมประกอบ

กิจการโรงงาน สําหรับผูที่ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2และ3 อยูแลวในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ให
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ชําระคาธรรมเนียมรายป สําหรับการประกอบกิจการต้ังแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2535 จนถึงวันที่ตองชําระ
คาธรรมเนียมรายป พ.ศ. 2536 รวมกับคาธรรมเนียมลวงหนาอีก 1 ป ทั้งนี้ใหนําใบรับแจงการประกอบ
กิจการโรงงานหรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แลวแตกรณีไปแสดงดวย ยกเวน โรงงานที่ต้ังอยูใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือในเขตนิคมอุตสาหกรรม โรงงานในกรุงเทพมหานครใหชําระท่ี กรม
โรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดอ่ืนใหชําระที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และในเขตนิคมอุตสาหกรรม ให
ชําระที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือสํานักงานเขต คาธรรมเนียมรายปจะอยูในชวงต้ังแต 
150 บาท จนถึง 18,000 บาท ข้ึนกับการใชคนงาน หรือเคร่ืองจักรจํานวนแรงมาเทาใด 
  
การใชแรงงานหญิงและการใชแรงงานเด็ก 

การใชแรงงานหญิง 
   1.  หามนายจางใหลูกจางหญิงทํางานตอไปนี้ งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา 
ในอุโมงค หรือปลองในภูเขาเวนแตลักษณะของงาน ไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือ รางกายของลูกจาง
หญิงนั้น, งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินต้ังแต 10 เมตรข้ึนไป, งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือ
วัตถุไวไฟ, งานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
   2.  หามนายจางให ลูกจางหญิงที่มีครรภทํางานในระหวางเวลา  22.00น . -06.00น .  ทํางาน
ลวงเวลา  ทํางานในวันหยุดหรือทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ งานเกี่ยวกับเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนต
ที่มีความส่ันสะเทือน, งานขับเคล่ือนหรือติดไปกับยานพาหนะ, งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็น
ของหนักเกิน 15 กิโลกรัม, งานที่ทําในเรือ, งานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง, พนักงานตรวจแรงงานมี
คําส่ังใหนายจางเปล่ียนเวลาทํางานหรือชั่วโมงทํางาน ของลูกจางหญิงที่ทํางานในระหวางเวลา 24.00 น.- 
06.00 น. ไดตามที่เห็น สมควร ถาพนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานนั้นอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และ
ความปลอดภัยของลูกจางหญิงนั้น, ลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิขอใหนายจางเปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปน
การ ชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได กรณีที่มีใบรับรองแพทย แผนปจจุบันช้ันหนึ่ง มาแสดงวาไมอาจทํางาน
ในหนาที่เดิมตอไปได, หามนายจางเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ  

การใชแรงงานเด็ก 
หามนายจางจางเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป เปนลูกจาง, กรณีที่มีการจางเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เปนลูกจาง 

นายจางตองแจงตอพนักงาน ตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ เด็กเขาทํางาน และแจงการส้ินสุดการ 
จางเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วันนับแตวันที่เด็กออกจากงาน, นายจางตองจัดใหมีเวลาพัก 
1 ชั่วโมงตอวันภายใน 4 ชั่วโมงแรกของ การทํางาน และใหมีเวลาพักยอยไดตามที่นายจางกําหนด, หาม
นายจางใชลูกจางเด็กที่มีอายุตํากวา 18 ป ทํางานในระหวางเวลา 22.00 น. - 06.00 น. เวนแตไดรับ
อนุญาตจากอธิบดี, หามนายจางใชลูกจางเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป ทํางานลวงเวลา 
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หามนายจางใหลูกจางเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป ทํางานตอไปนี้ งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ,งาน
ปมโลหะ, งานเก่ียวกับความรอน ความเย็น ความส่ันสะเทือน เสียงและแสง ที่มีระดับแตกตางจากปกติอัน
อาจเปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง, งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง, งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเช้ืออ่ืน ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง, งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานี บริการที่เปนเชื้อเพลิง
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง, งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง, งานใชเล่ือย
เดินดวยพลังไฟฟาหรือเคร่ืองยนต, งานท่ีตองทําใตดิน ใตน้ํา, ในถ้ํา อุโมงค หรือปลองในภูเขา, งาน
เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง, งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเคร่ืองยนตที่
กําลังทํางาน, งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินต้ังแต 10 เมตรข้ึนไป             
 
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

1. กําหนดเวลาทํางานปกติในทุกประเภทงานไมเกิน ๘ ชั่วโมง/วัน และไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง/สัปดาห 
เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายไมเกิน ๗ ชั่วโมง/วัน และไมเกิน ๔๒ ชั่วโมง/สัปดาห 

2. ใหจัดวันหยุดประจําสัปดาหไมนอยกวา ๑ วัน/สัปดาห วันหยุดตามประเพณีไมนอยกวา ๑๓ วัน/ป 
และวันหยุดพักผอนประจําปไมนอยกวา ๖ วันทําการ/ป วันหยุดตามประเพณีใหกําหนดจาก
วันหยุดราชการประจําป วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่น  

3. หามใชลูกจางเด็กอายุตํ่ากวา ๑๘ ป ทํางานในเวลาวิกาล เวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดี หาม
ทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด และงานบางประเภทที่เปนผลรายตอเด็ก ขณะที่ลูกจางทั่วไป
นายจางใหทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดได ถาลูกจางยินยอม โดยมีชั่วโมงทํางานไมเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนดเวนงานบางประเภทที่นายจางส่ังใหลูกจางทํางานไดเทาที่จําเปน แตหามใช
ลูกจางทํางานลวงเวลา หรือ ในวันหยุดในงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของ
ลูกจาง 

4. ใหสิทธิลากิจ ลาเพื่อทําหมัน และลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ  เพิ่มจากสิทธิ
ลาปวย ลาเพื่อคลอดบุตร และลาเพื่อรับราชการทหาร   

5. ขยายการคุมครองแรงงานหญิง โดยหามใชลูกจางหญิงมีครรภทํางานที่เปนอันตรายตอสภาวะการ
ต้ังครรภ หามเลิกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ 

6. ขยายอายุข้ันตํ่าของลูกจางเด็กจาก ๑๓ ป เปน ๑๕ ป เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย และอนุสัญญา ILO 

7. การจางเด็กอายุตํ่ากวา ๑๘ ป เปนลูกจาง ตองแจงตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน ๑๕ วัน จัดทํา
บันทึกสภาพการจางกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเก็บไว ณ สถานประกอบกิจการ  และแจง
การสิ้นสุดการจางตอพนักงานตรวจแรงงาน ภายใน ๗ วัน เพื่อใหทราบความเคลื่อนไหวของเด็ก 



 
 

533

8. ใหลูกจางเด็กมีเวลาพักไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง/วัน หลังจากทํางานมาแลวไมเกิน ๔ ชั่วโมง และใน ๔ 
ชั่วโมงนั้นใหมีเวลาพักตามที่นายจางกําหนดเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสพักผอนเปล่ียนอิริยาบถ ขณะที่ 
กําหนดเวลาพักลูกจางทั่วไปไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง/วัน ซึ่งจะจัดเวลาพักคร้ังเดียวหลังจากทํางาน
มาแลวไมเกิน ๕ ชั่วโมงก็ได หรือจัดเปนชวงๆ ก็ไดโดยรวมเวลาพักทุกชวงแลวตองไมนอยกวา ๑ 
ชั่วโมง เพื่อใหสอดคลองกับทางปฏิบัติ 

9. กําหนดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการ ไดแก คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานซ่ึงเปนองคกร
ระดับชาติ เพื่อกําหนดนโยบายสวัสดิการระดับชาติ และใหมีคณะกรรมการสวัสดิการประจําสถาน
ประกอบกิจการ เพื่อรวมประชุมปรึกษาหารือกับนายจางเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในสาถน
ประกอบกิจการ 

10. ใหมีคณะกรรมการความปลอดภัยระดับชาติ เพื่อกําหนดทิศทางบริหารความปลอดภัยอาชีว 
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และสภาพแวดลอมนาการทํางาน และใหมีองคกร
เอกชนใหบริการทางดานวิชาการและเทคนิคแกสถานประกอบกิจการไดภายใตการควบคุมดูแล
ของรัฐ 

11. กําหนดหามนายจางส่ังพักงานเพื่อสอบสวนความผิดของลูกจาง เวนแตมีขอบังคับหรือขอตกลง
กําหนดใหมีการพักงานได แตนายจางจะส่ังพักงานไดไมเกิน ๗ วัน และตองจายเงินในชวง   พัก
งานตามอัตราที่กําหนด ซึ่งไมตํ่ากวา ๕๐% ของคาจาง 

12. อัตราคาชดเชยกรณีเลิกจางเปน ๕ อัตรา คือ ทํางานครบ ๑๒๐ วัน  แตไมครบ ๑ ป  ได คาชดเชย
ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย ๓๐ วัน, ทํางานครบ ๑ ป แตไมครบ ๓ ป ได ๙๐ วัน, ทํางานครบ 
๓ ป แตไมครบ ๖ ป ได ๑๘๐ วัน, ทํางานครบ ๖ ป แตไมครบ ๑๐ ป ได ๒๔๐ วัน, ทํางานครบ ๑๐ 
ป แตไมครบ ๓๐๐ วัน เวนแตเขาขอยกเวน ใหไมตองจายคาชดเชยตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้
เพื่อใหความคุมครองลูกจางที่ทํางานมานาน ซึ่งโอกาสที่จะหางานทําใหมเปนไปไดยาก 

13. ถามีการเปล่ียนแปลงนาจาง ใหนายจางใหมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่นายจางเดิมเคยมีตอลูกจาง
ทุกประการ เพื่อเปนการรับรองสิทธิของลูกจางมิใหถูกลดลงเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงตัว
นายจาง 

14. กําหนดเงื่อนไขการบอกกลาวลวงหนา เพื่อเลิกสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลา และถานายจาง
เปนฝายบอกกลาวลวงหนา จะตองระบุเหตุผลในการบอกเลิกสัญญาจางดวย ถาไมระบุไว
นายจางจะยกขอยกเวนข้ึนอางในภายหลังเพื่อไมจายคาชดเชยใหแกลูกจางไมได 

15. กําหนดใหนายจางปฎิบัติตอลูกจางหญิงและชายโดยเทาเทียมกันในการจางงาน เวนแต ลักษณะ
หรือสภาพของงาน ไมอาจปฏิบัติเชนนั้นไดเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่กําหนดให
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
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16. หามนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกินทางเพศตอลูกจางซ่ึง
เปนหญิงหรือเด็ก เพื่อเปนการปองปรามมิใหบุคคลดังกลาวใชอํานาจในทางไมชอบโดยการกลาว
ถอยคําหยาบคาย วิพากษวิจารณทางเพศ ลวนลาม ซึ่งพฤติกรรมบางอยางไมรุนแรงถึงข้ันอนาจาร 
แตไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติตอลูกจางหญิงและเด็ก 

17. ปรับปรุงบทกําหนดโทษจากเดิมที่กําหนดโทษอัตราเดียวเปนการกําหนดโทษตามความหนักเบา
ของความผิดที่ไดกระทํา โดยมีอัตราโทษสูงสุดจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน         ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และโทษตํ่าสุดปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท และใหอธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานและ ผูวาราชการจังหวัด หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาวมีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. นี้ไดตามที่เห็นสมควร 

 
กฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๑  ในสถานที่ทํางานของลูกจาง ใหนายจางจัดใหมี น้ําสะอาดสําหรับด่ืมไมนอยกวาหนึ่งที่
สําหรับลูกจางไมเกินส่ีสิบคน และเพิ่มข้ึนในอัตราสวนหนึ่งที่สําหรับลูกจางทุกๆ ส่ีสิบคน, หองน้ําและหอง
สวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ และมี
การดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน, ใหนายจางจัดใหมีหองน้ําหอง
สวมแยกสําหรับลูกจางชายและลูกจางหญิงและในกรณีที่มีลูกจางที่เปนคนพิการ ใหนายจางจัดใหมี
หองน้ําและหองสวมสําหรับคนพิการแยกไวโดยเฉพาะ 

ขอ ๒ ในถานที่ทํางานของลูกจาง ใหนายจางจัดใหมีส่ิงจําเปนในการปฐมพยาบาลและการ
รักษาพยาบาล  ดังตอไปนี้   

1. สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานต้ังแตสิบคนข้ึนไป  ตองจัดใหมีเวชภัณฑและยาเพื่อใชในการปฐม
พยาบาลในจํานวนที่เพียงพอ   

2. สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานในขณะเดียวกันต้ังแตสองรอยคนข้ึนไป  ตองจัดใหมี 
    2.1 เวชภัณฑและยาเพื่อใชการปฐมพยาบาล 
      2.2 หองรักษาพยาบาลพรอมเตียงพักคนไขอยางนอยหนึ่งเตียง เวชภัณฑและยานอก ตามความ
จําเปนและเพียงพอแกการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 
    2.3 พยาบาลต้ังแตระดับพยาบาลเทคนิคข้ึนไปไวเปนประจําอยางนอยสองคนตลอดเวลาทํางาน 
    2.4 แพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งอยางนอยหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไมนอยกวาสัปดาหละ
สามคร้ัง และเม่ือรวมเวลาแลวตองไมนอยกวาสัปดาหละหกชั่วโมงในเวลาทํางาน 

3. สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานในขณะเดียวกันต้ังแตหนึ่งพันคนข้ึนไป  ตองจัดใหมี 
      3.1 หองรักษาพยาบาลพรอมเตียงพักคนไขอยางนอยสองเตียง เวชภัณฑและยานอก ตามความ
จําเปนและเพียงพอแกการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 
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                 3.2 พยาบาลต้ังแตระดับพยาบาลเทคนิคข้ึนไปไวเปนประจําอยางนอยสองคนตลอดเวลา
ทํางาน 

     3.3 แพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งอยางนอยหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไมนอยกวาสัปดาหละ
สาม 

คร้ัง และเม่ือรวมเวลาแลวตองไมนอยกวาสัปดาหละสิบสองชั่วโมงในเวลาทํางาน 
     3.4 ยานพาหนะซ่ึงพรอมที่จะนําลูกจางสงสถานพยาบาลเพื่อใหการรักษาพยาบาลไดโดยพลัน 

ขอ ๓  นายจางอาจทําความตกลงเพื่อสงลูกจางเขารักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลท่ีเปดบริการ
ตลอดยี่ สิบส่ีชั่วโมง และเปนสถานพยาบาลที่นายจางอาจนําลูกจางอาจนําลูกจางสงเขารับการ
รักษาพยาบาลไดโดยสะดวกและรวดเร็ว แทนการจัดใหมีแพทยตามขอ ๒ (๒) หรือขอ ๒ (๓) ไดโดยตอง
ไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
 
แรงงานคนตางดาว 

ประวัติงานคนตางดาว 
ในอดีตแรงงานตางดาวในประเทศไทยสวนใหญเปนแรงงานทาสเชลยที่เปนราษฎรของประเทศผูแพ

สงครามที่ถูกกวาดตอน เพื่อเขามาเปนกําลังแรงงานในยามสงบ  และยามศึก  ซึ่งสมัยโบราณพลเมืองไทย  
ยังมีเปนจํานวนนอยแรงงานทาสเชลย  ไดแก  เขมร มอญ ลาว และญวน ซึ่งในสมัยรัชการที่ 6 พ.ศ. 2454 
โปรดใหตรากฎขอบังคับเกี่ยวกับการควบคุมแรงงานและสภาพการทํางาน 

การควบคุมแรงงานตางดาว 
คําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 

      1. คนตางดาว หมายถึง บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย  
    ทํางาน หมายถึง การทํางานโดยใชกําลังกาย หรือความรู ดวยประสงคคาจาง หรือประโยชนอ่ืน 
      2. คนตางดาวที่ยังไมเขามาในราชอาณาจักร แตประสงคจะทํางานตองปฏิบัติดังนี้ 
     2.1 ติดตอสถานฑูต หรือสถานกงสุลไทยประจําประเทศที่คนตางดาวอาศัยอยูเพื่อขอ
คําแนะนํา และขอรับการตรวจลงตราประเภทคนช่ัวคราวเทานั้น 
     2.2ใหนายจางในราชอาณาจักรยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานแทน เมื่อไดรับแจงการ
อนุญาตแลวคนตางดาวจึงจะเดินทางเขามารับใบอนุญาตและทํางานได 
      3. คนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรและประสงคจะทํางานตองปฏิบัติดังนี้ 
     3.1 คนตางดาวที่จะขออนุญาตทํางานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือ
ตามกฎหมายอื่นตองยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่ทราบการไดรับอนุญาตให
ทํางานตามกฎหมายนั้นๆ (ผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท) 
      4. คนตางดาวที่มีใบอนุญาตทํางานแลวประสงคจะทํางานตองปฏิบัติ ดังนี้ 
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     4.1 ตองมีใบอนุญาตติดตัวไว หรืออยู ณ ที่ทําการในระหวางทํางานเพื่อแสดงตอ
เจาหนาที่ไดตลอดเวลา (ผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท) 
      4.2 ตองทํางานตามที่ไดรับอนุญาตเทานั้น หากประสงคจะทํางานอ่ืนหรือเปล่ียนทองที่
หรือสถานที่ในการทํางานตองไดรับอนุญาตกอน (ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับต้ัง
แตสองพัน ถึง หนึ่งแสนบาท) 
     4.3 คนตางดาว ที่ไดรับการขยายระยะเวลาการทํางาน ตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอ่ืน ตองแจงเจาหนาที่ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับขยายระยะเวลา 
(ผูใดฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท) 
     4.4 กอนใบอนุญาตส้ินอายุ และประสงคจะทํางานตอ ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
กอนจึงจะทํางานได (ผูฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท) 
     4.5 กรณีใบอนุญาตชํารุด หรือสูญหายตองยื่นขอใบแทน ใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับ
แตวันที่ทราบ (ผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท) 
     4.6 กรณีเปล่ียนช่ือ สกุล สัญชาติ ที่อยู สถานที่ทํางานของคนตางดาวตองยื่นคํารองขอ
แกไข 
      5. นายจางที่ประสงคจะจางคนตางดาวทํางานตองปฏิบัติ ดังนี้ 
       5.1 หามรับคนตางดาวที่ไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือรับคนตางดาวเขาทํางานที่มี
ลักษณะ หรือเงื่อนไขตางไปจากที่กําหนดไวในใบอนุญาต (ผูฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ) 
                5.2 นายจางที่รับคนงานตางดาวเขาทํางาน หรือใหยายไปทํางานหรือออกจากงานตอง
แจงภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันที่รับเขาทํางาน ยาย หรือออกจากงาน 

 
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้  

“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย  
“ทํางาน” หมายความวา การทํางานโดยใชกําลังกายหรือความรู ดวยประสงคคาจาง 

หรือประโยชนอ่ืนใดหรือไมก็ตาม  
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตทํางาน 
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาต 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว  
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหเปนนาทะเบียนการทํางานของคนตางดาว 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมแรงงาน  
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“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
พระราชกฤษฎีการกําหนดงานหามคนตางดาวทํา 

มาตรา 4 ใหกําหนดงานในอาชีพหรือวิชาชีพตามที่ระบุไวในบัญชีทายพระราชกฤาฎีกานี้เปนงานที่
หามคนตางดาวทําเพื่อเปนการคา หรือหารายไดโดยเด็ดขาดในทุกทองที่ในราชอาณาจักร 

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกา (พ.ศ. 2522) 

 งานกรรมกร (ยกเลิก) 

 งานกสิกรรม งานเล้ียงสัตว งานปาไม หรืองานประมง ยกเวน งานที่ใชความชํานาญ งานเฉพาะสาขา 

 งานกออิฐ งานชางไม หรืองานกอสรางอื่น 

 งานแกะสลักไม 

 งานขับข่ียานยนต 

 งานขายของหนาราน 

  งานขายทอดตลาด 

  งานควบคุม ตรวจสอบหรือใหบริการทางบัญชี ยกเวน งานตรวจสอบภายในเปนครั้งคราว 

  งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย 

  งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย 

  งานทอผาดวยมือ 

  งานทอเส่ือหรืองานทําเครื่องใชดวยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเย้ือไมไผ 

  งานทํากระดาษสาดวยมือ 

  งานทําเครื่องเขิน 

 งานทําเครื่องดนตรีไทย 

  งานทําเครื่องถม 

 งานทําเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก 

 งานทําเครื่องลงหิน 

 งานทําตุกตาไทย 

 งานทําที่นอนหรือผาหมนวม 

 งานทําบาตร 

 งานทําผลิตภัณฑจากผาไหมดวยมือ 

 งานทําพระพุทธรูป 

 งานทํามีด 

 งานทํารมกระดาษหรือผา 
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 งานทํารองเทา 

 งานทําหมวก 

 งานนายหนาหรืองานตัวแทน ยกเวน งานนายหนาหรืองานตัวแทนในธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

 งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาที่เก่ียวกับงานออกแบบและคํานวณ จักระบบวิจัย 
วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการกอสรางหรือใหคําแนะนํา ทั้งนี้ไมรวมงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษ 

  งานในวิชาชีพสถาปตยกรรมที่เก่ียวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อํานวยการกอสราง 
หรือใหคําแนะนํา 

 งานประดิษฐเครื่องแตงกาย 

  งานปนหรือทําเครื่องปนดินเผา 

  งานมวนบุหรี่ดวยมือ 

 งานมัคคุเทศก หรืองานจัดนําเที่ยว 

 งานเรขายสินคา 

 งานเรียงตัวพิมพอักษรไทยดวยมือ 

 งานสาวและบิดเกลียวไหมดวยมือ 

  งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ 

 งานใหบริการทางกฎหมายหรืออรรถคด ี(ยกเลิก) 
พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 

มาตรา 3 ใหยกเลิกความใน (1) และ (2) ของบัญชีพระราชกฤษฎีการกําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพ
ที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปนี้แทน 
   (1) งานกรรมกร ยกเวนงานกรรมกรในเรือประมงตาม(2) 
   (2) งานกสิกรรม งานเล้ียงสัตว งานปาไม หรืองานประมง ยกเวนงานที่ใชความชํานาญ งานเฉพาะสาขา 
งานควบคุมดูแลฟารม หรืองานกรรมกรในเรือประมงเฉพาะการประมงทางทะเล 

พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
     มาตรา 3 ใหยกเลิกความใน (39) ของบัญชีพระราชกฤษฎีการกําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคน
ตางดาวทํา พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปนี้แทน 
    (39) งานใหบริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเวน 
     (ก)  งานปฏิบัติหนาที่อนุญาตโตตุลาการ 
     (ข)  งานวาตางแกตางในช้ันอนุญาโตตุลาการ ถากฎหมายซึ่งใชบังคับแกขอพิพาทที่พิจารณาโดย
อนุญาโตตุลาการนั้นมิใชกฎหมายไทยหรือเปนกรณีที่ไมตองขอบังคับคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นใน
ราชอาณาจักรไทย” 
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สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวพ.ศ. 2521 
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 (เร่ิมใชบังคับวันที่ 22 กรกฎาคม 2521) ไดกําหนด
ไววาคนตางดาวจะทํางานไดเมื่อไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือเจาพนักงานซ่ึงอธิบดี
มอบหมายเทานั้น 

“คนตางดาว” หมายถึง บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย  
“ทํางาน” หมายถึง การทํางานโดยใชกําลังกาย หรือความรู ดวยประสงคคาจาง หรือประโยชนอ่ืน

  
พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกคนตางดาวที่เขามาทํางานในราชอาณาจักร ดังตอไปนี้ 

    (1) บุคคลธรรมดาในคณะผูแทนทางการฑูต 
    (2) บุคคลในคณะผูแทนทางกงสุล 
    (3) ผูแทนของประเทศสมาชิก และพนักงานขององคการสหประชาชาติ และทบวงการชํานาญ
พิเศษ 
    (4) คนรับใชสวนตัว ซึ่งเดินทางจากตางประเทศเพื่อมาทํางานประจําอยูกับบุคคลในขอ 1, 2, 3 
    (5) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่ หรือภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ 
หรือองคการระหวางประเทศ 
    (6) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจเพื่อประโยชนในทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปการกีฬา 
หรือกิจการอ่ืน 
     (พระราชกฤษฎีกากําหนดใหคนตางดาวซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจบางประการในราชอาณาจักร ไม
ตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2522) 
    (7) บุคคลซึ่งรัฐบาลอนุญาต ใหเขามาปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจอยางหนึ่งอยางใด 

คนตางดาวที่มีสิทธิขออนุญาตทํางานไดในปจจุบัน แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
    1. คนตางดาวทั่วๆ ไป (ตามมาตรา 7) หมายถึง คนตางดาวซ่ึงมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร, คน
ตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว เชน เขามาทําธุรกิจหรือเขามาศึกษา 
    2. คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการ สงเสริม
การลงทุน หรือตามกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคนตางดาวในลักษณะเดียวกัน เชน พระราชบัญญัติ
ปโตรเลียมพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 
    3. คนตางดาวตามมาตรา 12 หมายถึง คนตางดาว 4 ประเภท คือ 
  1)  คนตางดาวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ ซึ่งไดรับการผอนผันใหไป
ประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศ 
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  2)  คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักร โดยไมไดรับการอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมืองและอยูในระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร เชน พวกญวนอพยพ ลาวอพยพ หรือ
คนตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2539 เปนตนไป 
  3)  คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักร แตไมไดรับสัญชาติไทย ตามประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 หรือตามกําหนดอ่ืน เชน บุคคลที่เกิดภายหลังวันที่ 13 ธันวาคม 
2515 ซึ่งเปนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวมีผลบังคับใช 
                       4)  คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 13 
ธันวาคม 2515 

คุณสมบัติหรือลักษณะตองหาม กําหนดโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองกําหนดคุณสมบัติหรือ
ลักษณะตองหามและเงื่อนไข ของคนตางดาว ซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2522  มี
ดังนี้ 
    1.  มีความรูและความสามารถในการทํางานตามที่ขอรับใบอนุญาต 
    2.  ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
    3.  ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการอัน
เปนที่รังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง หรือโรคพิษสุราเร้ือรัง 
    4.  ไมเคยตองโทษจําคุกในความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือกฏหมายวาดวยการ
ทํางานของคนตางดาวภายในระยะเวลาหน่ึงปกอนวันขอรับอนุญาต 
    5.  คนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพื่อ
ทํางานอันจําเปนและเรงดวน มีระยะเวลาการทํางานไมเกิน 15 วัน จะทํางานไดเมื่อไดมีหนังสือแจงให
อธิบดี หรือเจาพนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

        หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาต 
    1.  เปนการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการจางงานหรือไม 
    2.  กิจการนั้นสงเสริมการนํารายไดเขาประเทศหรือไม เชน กิจการสงออก หรือการทองเที่ยว 
    3.  มีการนําวิทยาการสมัยใหมเขามาใช และถายทอดใหคนไทย 
    4.  เปนงานที่คนไทยยังทําไมไดหรือขาดแคลน 
    5.  ไมเปนอาชีพที่หามคนตางดาวทําตามพระราชกฤฏีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หาม
คนตางดาวทํา  พ.ศ. 2522  จํานวน 35 

นายจางที่จะจางคนตางดาวทํางานตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
    1.  หามรับคนตางดาวที่ไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือรับคนตางดาวเขาทํางานที่มีลักษณะงาน
หรือเงื่อนไขตางไปจากที่กําหนดไวในใบอนุญาต (มาตรา 22) ผูฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไม
เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 39 
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    2.  นายจางที่รับคนตางดาวเขาทํางานหรือใหยายไปทํางานที่อ่ืนนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาต
หรือออกจากงานตองแจงนายทะเบียน  ภายใน 15 วัน นับแตวันที่เขารับทํางาน หรือยายออกจากงาน 
(มาตรา 23) ผูฝาฝนมีโทษปรับตามมาตรา 40 
 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม 

รายละเอียดที่สําคัญของ พ.ร.บ. ใหมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมโรงงานพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ใหคําจํากัดความใหม คือ อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเคร่ืองจักรมีกําลังต้ังแต 5 แรงมา หรือ
ใชคนงานต้ังแต 7 คนข้ึนไป และใหการตออายุใหมทุก 5 ป จากเดิมทุก 3 ปพระราชบัญญัติโรงงานใหม 
จัดแบงประเภทโรงงานเปน 3 จําพวก จากเดิมถือวาคลุมหมดทุกประเภทถือระเบียบเดียวกันหมด กลาวคือ 

จําพวกที่ 1 ไมตองขอใบอนุญาตดําเนินการไดเลยตามความประสงคของผูประกอบการ เชน 
โรงงานบริการทั่วไป 

จําพวกที่ 2 ประกอบกิจการไดโดยไมตองขออนุญาตต้ังโรงงาน แตกอนเปดดําเนินการตองแจง
ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบเทานั้น เชน โรงงานขนาดกลางที่ไมกอปญหามลพิษมากนัก 

จําพวกที่ 3 เปนโรงงานที่ตองขออนุญาตต้ังและประกอบกิจการ เชน โรงงานที่กอปญหามลพิษ  
การขอเปดประกอบกิจการโรงงาน อาจขอเปดเปนบางสวนหรือขอเปนทดลองเคร่ืองจักรได ทั้งนี้

ตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน ใบอนุญาตกําหนดใหมีอายุ 5 ป ปฏิทินการขอตออายุเดิมหากตอไม
ทันตองขออนุญาตต้ังและประกอบกิจการโรงงานใหมพรอมกัน แตสําหรับ พ.ร.บ. ใหม ยังใหเวลาอีก 60 
วัน หลังวันหมดอายุ แตตองเสียคาปรับเพิ่ม 20 % และผูประกอบการมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน 30 
วัน นับแตวันที่ทราบคําส่ังไมตออายุ 

ในกรณีที่พบวา การประกอบกิจการโรงงานมีสถานที่อาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือ
ความเดือดรอนแกบุคคล หรือทรัพยสินที่อยูในหรือใกลเคียงโรงงาน พนักงานเจาหนาที่จะมีคําส่ังใหโรงงาน
ปรับปรุงแกไขใหเรียบรอยภายในกําหนดเวลา หากโรงงานยังไมรับดําเนินการหรือการประกอบกิจการ
โรงงานอาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรง กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีอํานาจสั่งใหหยุดโรงงานได และถา
ยังไมยอมปรับปรุงแกไขอีก ก็มีอํานาจสั่งปดโรงงานได ซึงในกรณีที่เปนโรงงานจําพวกที่ 3 คําส่ังปดโรงงาน
ก็คือ การเพิกถอนใบอนุญาตนั่งเอง อยางไรก็ดี ผูประกอบการก็มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน 30 วัน 

ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไมยอมปรับปรุงแกไขโรงงาน ถามีเหตุที่ทางราชการสมควรเขาไป
ดําเนินการแทนก็มีอํานาจสั่งการ หรือมอบหมายใหบุคคลใด เขาจัดการแกไข เพื่อใหเปนไปตามคําส่ังนั้นได 
โดยผูประกอบการตองเสียคาใชจายทั้งหมดตามจริงรวมกับดอกเบ้ียปรับอีก 30% ตอป ซึ่งก็ตรงกับ
หลักการที่วา “ผูสรางปญหามลพิษ จะตองเปนผูรับภาระในการบําบัดและกําจัดมลพิษ 
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