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อาจารย์ที่ปรึ กษา

การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทราบ 1) รู ปแบบองค์ ก รเสมื อ นจริ งเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กรุ งเทพมหานคร 2) ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทนคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ น
บุคคลภายนอก) เกี่ ยวกับรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
วิธีดาเนิ นการวิจยั
ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ข้อมูล ตารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง สัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั หาคุณภาพของเครื่ องมือ ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในโรงเรี ยนสังกัดกทม. 205 โรง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลข
คณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิ คอล วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ ค่าเฉลี่ย โดยการทดสอบ F-test (ANOVA) ทดสอบรายคู่โดย Scheffe และวิเคราะห์คาถามแบบ
ปลายเปิ ด โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า1. รู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ 1)
กฎหมาย 2) การจัดการเรี ยนรู้ 3) การสื บค้นข้อมูล 4)โครงสร้างองค์กร 5) เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร 6) การมีส่วน
ร่ วม 7) การยืดหยุน่ 8) การให้บริ การ 9) การวางแผน 10) การปฏิบตั ิงาน 11) วัฒนธรรมการทางาน และ 12) ทักษะ
ในการทางาน
2. รู ปแบบองค์กรเสมื อนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ครู
และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสามกลุ่มมีความ
คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ยกเว้น องค์ประกอบที่ 5,10,11 แตกต่างกัน เมื่อนามาทดสอบเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ ผลการวิเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบที่ 5 เครื อ ข่ายข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบที่ 10 การ
ปฏิ บตั ิ งาน และองค์ประกอบที่ 11 วัฒนธรรมการทางาน ผูบ้ ริ หารกับ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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BANGKOK METROPOLITAN. THESIS ADVISORS : ASST.PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSARA,
RTAR., Ph.D. AND ASSOC. PROF.SIRICHAI CHINATANGKUL, Ph.D. 300 pp.
The purposes of this research were to determine : 1) the model of virtual organization for education of
Bangkok Metropolitan, 2) the model for virtual organization model for education of Bangkok Metropolitan in
the opinion of administrators, teachers and representatives of basic school committee members (outsiders) The
research method composed of ; first stage studying the documents data concepts, the areas and related research
work and interviewing the specialists; second stage constructing and developing research instrument and
finding the instrument quality; stage three collecting the data from samples in 205 schools under Bangkok
Metropolitan. Data were analyzed for frequency, percentage, mean, standard deviation, surveyed-factors
analysis, canonical correlation analysis, variance analysis by F-test (ANOVA) paired testing by Scheffe’
method and ended question was used by content analysis.
The results of research found that:
1. Virtual organization model for education of Bangkok Metropolitan composed of 12 factors. They
were 1) law, 2) learning management, 3) searchableness, 4) organization structure, 5) information network,
6) participation, 7) flexibility, 8) service, 9) planning, 10) operation, 11) work culture, 12) job skills
2. Virtual organization model for education of Bangkok Metropolitan in the opinion of administrators,
teachers and representatives of basic education committee members (outsiders) revealed that the three groups
had the opinion in the some direction except the 5th factors, 10th factors and 11th factors were different, when
pair tested for the difference, it revealed that the 5th factors information network, 10th factors operation and
11th factor work culture, the opinion of administrators, and representatives of basic education committee
members (outsiders) were different statistically at 0.05 level of significance.
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บทที่ 1
บทนา
ในยุคโลกาภิวตั น์ (Globalization) ที่มีความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ได้ส่งผลให้มนุษย์มีชีวิตที่สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น
ย่นระยะเวลาในการทางานเกิดการผสมผสานกันระหว่างงานกับการดาเนินชีวิต นอกจากนี้ยงั ส่ งผล
ต่อการศึกษา ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา (anytime) ทุกสถานที่ (anywhere) เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนทุกเพศ ทุกวัย ได้รับโอกาสเข้าถึงโครงข่ายสารสนเทศทางการศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นทางเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ในการศึกษาหรื อระบบอื่นๆ 1 ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวดที่ 9
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 64 - 69 ได้กล่าวถึง รัฐต้องส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
พัฒนาบุคลากร พัฒนาความรู ้ความสามารถ พัฒนาทักษะ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
จัดตั้งกองทุนเพื่อผลิต วิจยั ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู ้ทกั ษะเพียง
พอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2
นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ยังมีบทบาทสาคัญในการสร้างสังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรี ยนรู ้ (knowledge base society) ซึ่งเป็ นตัวจักรสาคัญในการสร้างความเจริ ญให้กบั
สังคม ตลอดจนสร้างความมัน่ คงให้แก่ประเทศชาติ หลายประเทศที่พฒั นาแล้วส่ วนใหญ่ต่างให้
ความสาคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพของประชากร ทั้งด้านการยกระดับคุณภาพชีวติ
ความเป็ นอยู่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในระดับประชาคมโลก โดยรัฐบาลหลาย
ประเทศ มีนโยบายการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ ทางการศึกษาในทุกระดับ
รวมทั้งประเทศไทย ได้ให้ความสาคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยมีการ
ประกาศใช้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารฉบับแรก (IT 2000) ตั้งแต่ปี
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นพรุ ธ ศักดิ์ศิริ, “มหาวิทยาลัยเสมือนจริ ง”, บทความจากโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มูลนิธิเด็ก,(2548) :1.
2
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
(กรุ งเทพฯ : สมศ.,2547),37-38.
1

2
พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบนั ได้มีการใช้กรอบนโยบายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 25542563 (ICT 2020) ซึ่งมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ โดยมุ่งหวัง
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 จะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมจะอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้และปัญญา
โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาค นาไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน (Smart Thailand
2020) 3 ซึ่งทาให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ได้ดาเนินการวางแผนในการจัด
การศึกษา ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตราที่ 15 ที่ได้ระบุไว้วา่ การจัดการศึกษา มี 3 รู ปแบบ คือ
1) การศึกษาในระบบ เป็ นการศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขของการสาเร็ จการศึกษาที่แน่นอน 2) การศึกษา
นอกระบบ เป็ นการศึกษาที่มีความยืดหยุน่ ในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบ วิธีจดั การศึกษา
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็ จการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสู ตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม 3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม
สื่ อ หรื อแหล่งความรู ้อื่นๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง หรื อทั้งสาม
รู ปแบบก็ได้ ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนสะสมไว้ในระหว่างรู ปแบบเดียวกันหรื อต่าง
รู ปแบบได้ ไม่วา่ จะเป็ นผลการเรี ยนจากสถานศึกษาเดียวกันหรื อไม่กต็ าม รวมทั้งจากการเรี ยนรู ้
นอกระบบตามอัธยาศัย การฝึ กอาชีพ หรื อจากประสบการณ์การทางาน4
กรุ งเทพมหานคร ในฐานะที่เป็ นองค์กรส่ วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา โดยมีสานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร เป็ นฝ่ ายอานวยการหรื อหน่วยงานที่ปรึ กษา
ส่ งเสริ มสนับสนุนในระดับกรุ งเทพมหานครและฝ่ ายการศึกษาธิการเขตเป็ นส่ วนราชการที่ทาหน้าที่
เช่นเดียวกันในระดับสานักงาน โดยร่ วมประสานกับโรงเรี ยน ชุมชน เพื่อช่วยในการพัฒนาการ
ศึกษาให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น ซึ่งมีโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด จานวน 438 โรง เป็ น
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3

สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร, “สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย (โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จากัด,2556) 1.
4
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กรุ งเทพ ฯ : พริ กหวานกราฟฟิ คจากัด,2547), 8-9.

3
โรงเรี ยนที่จดั การศึกษาทั้งชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กระจายอยู่ 50 สานักงานเขตทัว่ กรุ งเทพมหานคร ซึ่งกรุ งเทพมหานครได้จดั ระบบการ
บริ หารใหม่ โดยรวมสานักงานเขตต่างๆ เป็ นกลุ่มเขต จานวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มกรุ งเทพกลาง
2) กลุ่มกรุ งเทพเหนือ 3) กลุ่มกรุ งเทพใต้ 4) กลุ่มกรุ งเทพตะวันออก 5) กลุ่มกรุ งธนเหนือ และ
6) กลุ่มกรุ งธนใต้ จากแผนพัฒนากรุ งเทพมหานครระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552 - 2563) กรุ งเทพฯ
มหานครแห่งความน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ได้กล่าวถึงการเป็ นมหานครศูนย์กลางภูมิภาค (Gateway) คือ
การเป็ นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุ งเทพมหานคร เช่น การเชื่อมโยงด้าน
ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู ้ เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่สะดวก ประหยัด มี
ผูเ้ ชี่ยวชาญและมีองค์ความรู ้ที่สามารถตอบสนองกับการเป็ นจุดเชื่อมต่อที่ดี ในยุทธศาสตร์ที่ 2
ของแผนพัฒนากรุ งเทพมหานครระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552 - 2563)ได้กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพเมือง
เพื่อก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเป็ นมหานครแห่งการเรี ยนรู ้ (Developing Strong
Economy and Knowledge–based Society) โดยมีกลยุทธ์หลักในการพัฒนา 5 กลยุทธ์ ซึ่ง
กรุ งเทพมหานคร มีนโยบายให้ความสาคัญด้านการจัดการศึกษา และมีนโยบายส่ งเสริ มสนับสนุน
การให้บริ การการศึกษาทุกระดับ และทุกกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นศูนย์รวมความหลากหลาย ของการ
บริ การการศึกษา มีเครื อข่ายการจัดการศึกษาร่ วมกับโรงเรี ยนที่มีชื่อเสี ยงของภาครัฐ เอกชน และ
โรงเรี ยนต้นแบบของกรุ งเทพมหานคร เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร5
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สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร, “รายงานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรี ยนสังกัด
กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2555 ครั้งที่ 1/2556” เอกสารกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ สานักยุทธศาสตร์ การศึกษา สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด,2556) ,1.

4
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบอย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในระดับบุคคลและองค์การ ทาให้มีการนาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ทางานใน
สาขาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การศึกษา การแพทย์ สาธารณสุ ข
วิศวกรรมศาสตร์ และงานบริ การสังคมด้านต่างๆ สาหรับองค์การที่สามารถจัดการกับสารสนเทศ
ได้ดีภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมจะดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ทาให้มี
ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน และช่วยให้เกิดความพอใจในการทางานมากขึ้นอันจะนาพาองค์การ
สู่ วตั ถุประสงค์ที่ได้ต้ งั เอาไว้ และจากการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วนั้นทาให้องค์การต่างๆ
จาเป็ นต้องปรับกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพ สนับสนุนธุรกิจให้สามารถอยูร่ อด ภายใต้ความท้า
ทายสภาวการณ์ต่าง ๆ และเอาชนะคู่แข่งขันได้ พร้อมกับหาทางใช้ประโยชน์สูงสุ ด จากทรัพยากร
ที่มีอยูใ่ นองค์การ การทางานแบบองค์การเสมือนจริ ง (Virtually Organization) จึงเป็ นวิธีการเพิม่
ศักยภาพการทางานอีกวิธีการหนึ่ง องค์กรเสมือนจริ งมีจุดกาเนิดมาจากผลการศึกษาวิจยั ของบริ ษทั
ซิกมาซึ่งเป็ นองค์กรเสมือนจริ งในรู ปของทีมงาน (Team-oriented Virtual Organization) อยูใ่ น
ประเทศเยอรมันนี จัดตั้งเมื่อปี ค.ศ.1992 เป็ นเครื อข่ายอิสระ (Freelance Network) มีการจัดการ
ฝึ กอบรม และเป็ นบริ ษทั ด้านที่ปรึ กษา ผลการวิจยั ของบริ ษทั ซิกม่า พบว่าองค์กรเริ่ มพัฒนามาจาก
เครื อข่ายของคนที่รู้จกั กันโดยส่ วนตัวมาก่อน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป้ าหมายในการทา
งานโดยใช้เครื อข่าย ทุกคนเข้าถึงได้ สามารถแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ได้รับความรู ้ขา่ วสาร เป็ นการ
พัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิก แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันได้ ในระบบขององค์กรเสมือนจริ งซึ่ง
เป็ นดัง่ องค์กรที่ไร้อาณาเขต เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการสื่ อสารแบบเผชิญหน้าระหว่างบุคคล ซึ่งรวม
ทั้งด้านรู ปแบบทางอารมณ์ และการแสดงออกด้วย รู ปแบบลักษณะที่เปลี่ยนแปลงจากองค์การแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Organization) พนักงานสามารถ เข้าถึงกันได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ไม่ได้เข้าไปใน
สานักงาน โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารทางเทคโนโลยี จึงช่วยประหยัดพื้นที่ในสานักงานและเวลาใน
การเดินทาง องค์การเสมือนจริ งเป็ นตัวแทนของการทางานที่ยดื หยุน่ มีโครงสร้างแบบพลวัตร ทา
ให้การทางานคล่องตัว เข้ากับหน่วยงานที่กระจายอยูต่ ามที่ต่างๆ ในแต่ละส่ วนของภูมิประเทศ โดย
อาศัยเทคโนโลยีของอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่ อสาร และการแบ่งงานจะจัดตามความสามารถ
และความเชี่ยวชาญของสมาชิกในองค์การ ในหลายองค์การได้มีการนากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ ในการ
บริ หารจัดการทางธุรกิจ กลยุทธ์ที่สาคัญ ที่ผบู ้ ริ หารพบว่าสามารถพัฒนาคุณภาพองค์กร ได้อย่าง
ต่อเนื่อง คือ การสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนตื่นตัวที่จะเรี ยนรู ้ เพื่อเพิม่
ศักยภาพของตนเองและขององค์กรโดยรวม องค์กรเสมือนจริ งหรื ออาจเรี ยกชื่อว่า Mobile Office
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จะเสริ มสร้างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ให้แก่พนักงานทุกระดับ นอกเหนือจากนี้ ความสาเร็ จในการ
ดาเนินงานขององค์กรนั้นขึ้นอยูก่ บั “คน” หรื อบุคลากรผูผ้ ลักดันให้แผนการทั้งหลายกลายเป็ น
ความจริ ง องค์กรจาเป็ นต้องมีการคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีความสามารถ ตลอดจนมี
การฝึ กอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนากลยุทธ์ และนโยบายมาใช้ในการทางาน ให้มี
ประสิ ทธิภาพ แต่การทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มิได้ข้ ึนอยูก่ บั ความรู ้และทักษะที่บุคคล มีอยู่
เท่านั้น หากแต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั ความคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง ว่าตนเองมีความสามารถหรื อไม่มี ใน
ปัจจุบนั ประเทศไทยได้มีการนาองค์กรเสมือนจริ งมาใช้ในการดาเนินงาน
ซึ่งสามารถใช้ได้ท้งั
องค์กรภายในและองค์กรภายนอก ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และระหว่างประเทศทาให้
สามารถลดต้นทุน ประหยัดเวลาและมีระบบสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัย จากที่กล่าวมา
เทคโนโลยีของอิเล็กทรอนิกส์ ในการติดต่อสื่ อสารที่จะนามาใช้ในองค์กรเสมือนจริ งนั้น อาจเป็ น
เครื อข่ายของคอมพิวเตอร์หรื อคอมพิวเตอร์เพียงเครื่ องเดียวที่อยูก่ บั อินเตอร์เน็ตหรื อเป็ นเพียงพื้นที่
บนเว็บเซอร์ฟเวอร์ ของผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์เน็ตก็ได้ และในปัจจุบนั สามารถประยุกต์การใช้
อินเตอร์เน็ตเป็ น virtual organization ได้ บางองค์กรอาจไม่จาเป็ นต้องมีสานักงานจริ งแต่อาศัย
เพียงเว็บไซต์บนเครื อข่ายใยแมงมุม แล้วนารู ปอาคารสานักงานใหญ่ ๆ ที่ไม่มีอยูจ่ ริ งมาแสดงเอาไว้
ก็ได้ การติดต่อหรื อศึกษาข้อมูลต่างๆ สามารถดาเนินการผ่านอินเตอร์เน็ต บางองค์กรถึงแม้จะมี
สานักงานจริ งตั้งอยูแ่ ล้ว ก็สามารถขยายขอบข่ายบริ การของตนออกไปถึงบ้านของผูใ้ ช้บริ การผ่าน
อินเตอร์เน็ตก็ได้เช่นการศึกษาทางไกล(distance education) การแพทย์จากระยะไกล (telemedicine)
และการเปิ ดเสรี ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ที่กาลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอีกไม่นานนี้ เป็ นแรง
ผลักดันให้องค์กรทุกมุมโลกไม่สามารถอยูน่ ิ่งเฉยได้ ต้องปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้ทนั สมัย ขยาย
ธุรกิจออกสู่ นานาชาติ อินเตอร์เน็ตจะเป็ นช่องทางในการติดต่อสื่ อสารเพราะมีประสิ ทธิภาพและ
ราคาประหยัดเปิ ดให้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง และถ้าต่างประเทศที่เวลาต่างกันการให้บริ การได้
ตลอดเวลายิง่ เป็ นสิ่ งจาเป็ น การใช้องค์กรเสมือนจริ ง (virtual organization) จะช่วยเพิ่มช่องทาง
และขยายเวลาในการดาเนินธุรกิจเป็ นตลอดเวลา โดยที่อาจเป็ นการลดต้นทุนได้6
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มนตรี เจริ ญศรี , “ตัวแบบองค์กรเสมือนจริ งบนฐานความรู ้” (ดุษฎีนิพนธ์ การจัดการ
ดุษฎีบณั ฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553) , 23-24.

6
จากการที่สงั คมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการศึกษานั้นทาให้การติดต่อสื่ อสาร ข้อมูลสารสนเทศที่จะนามาใช้
ในการตัดสิ นใจดาเนินการพัฒนางานด้านต่าง ๆ นั้น จึงมีความสาคัญมาก รู ปแบบการทางานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการปฏิบตั ิงานใช้ระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สามารถติดต่อสื่ อสารได้ทว่ั โลก
ใช้เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในสังคมเมืองปัจจุบนั ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน สาหรับด้านการศึกษานั้น
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ได้ส่งเสริ มให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ในทุกระดับมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุ งแนวทางการกาหนดนโยบาย และวางแผน
พัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้
ประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุ ดเพื่อให้ประชาชนไทยมีศกั ยภาพใน
การพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาประเทศชาติให้สามารถอยูใ่ นสังคมโลก อย่างมี
ความสุ ขและกาหนดจุดมุ่งหมายของการปฏิรูป คือ สร้างบุคคลและองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ สร้าง
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นซึ่งสิ่ งเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวตั น์ และโลกยุคสังคมแห่ง
ความรู ้ที่ความรู ้และภูมิปัญญาถูกนามาใช้เป็ นเครื่ องมือสาคัญ ในการเสริ มสร้างศักยภาพและความ
สามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ7 ดังนั้น ในฐานะที่กรุ งเทพมหานครเป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน
การจัดการศึกษาจึงมีหน้าที่สร้างบุคคลและองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานคร
จากแผนพัฒนากรุ งเทพมหานครระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) จะเห็นได้วา่ กรุ งเทพมหานคร ได้
ให้ความสาคัญของการศึกษา โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ ให้บริ การการศึกษาเพิ่ม
เติมจากรัฐบาล มีสถานศึกษากระจายอยูท่ วั่ พื้นที่ 50 เขต มีการจัดการศึกษาในหลายรู ปแบบทั้งใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย มีแผนการส่ งเสริ มพัฒนาบุคลากรทุกระดับ และสนับสนุนการ
ขยายเครื อข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รู ปแบบในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จะสอด
คล้องกับนโยบายของกรุ งเทพมหานคร และเป็ นประเด็นที่กรุ งเทพมหานครต้องการให้เกิด คือ
“มหานครต้นแบบแห่งการบริ หารและบริ การเป็ นเลิศ” ซึ่งปรากฏอยูใ่ นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบบริ หารจัดการเพื่อเป็ นต้นแบบด้านการบริ หารมหานคร (Mastering Best Service and
Mega City Management) ตามที่ทราบว่ากรุ งเทพมหานครมีลกั ษณะการปกครองพิเศษ ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กาหนดให้กรุ งเทพมหานคร เป็ นทบวง
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการปฏิบัติการศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (กรุ งเทพฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชัน่ ,
2544), 2.

7
การเมือง มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่นนครหลวง มีผวู ้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครที่มา
จากการเลือกตั้งและเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารงานอยูใ่ นตาแหน่ง ตามวาระคราวละ 4 ปี นับแต่
วันเลือกตั้งและมีสภากรุ งเทพมหานครที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงทางานร่ วมด้วย
ซึ่งจะต้องมี
การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ เพื่อเป็ นต้นแบบด้านการบริ หารมหานคร นอกจากนี้ นโยบาย
หลักที่สาคัญของกรุ งเทพมหานครอีกด้านหนึ่งคือ นโยบายที่ 4 ที่เน้นให้กรุ งเทพมหานคร เป็ น
“มหานครแห่งการเรี ยนรู ้” โดยเน้นที่การจัดการศึกษาให้กบั เยาวชน รวมทั้งการบริ การให้กบั ชาว
กรุ งเทพมหานคร โดยมีแนวทางที่เสนอไว้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ คือ การขยายโอกาสการ
เข้าถึงระบบการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการติดตั้ง WiFi ความเร็ วสูง 4 MB 5,000 จุด
ฟรี เน้นโรงเรี ยน ห้องสมุด สวนสาธารณะและ สถานที่อื่น ๆ ของกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ให้
ภาคประชาชนร่ วมเสนอความคิดเห็นและตรวจสอบการบริ หารงานของกรุ งเทพมหานครผ่านระบบ
i – Bangkok เปิ ดเว็บไซต์คนรุ่ นใหม่ ส่ งเสริ มช่องทางสื่ อสาร8
จากภารกิจในหลายๆ ด้านที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรุ งเทพมหานคร ถ้าจะดาเนินการ
ให้ทุกภาระงานบรรลุเป้ าหมายนั้น ต้องอาศัยการประสานความร่ วมมือกันทุกๆฝ่ าย มีเครื อข่าย
เชื่อมโยงแหล่งวิชาความรู ้ขอ้ มูลต่าง ๆ ให้รวดเร็ว ทันสมัย ประหยัด ไม่จากัดทั้งเวลา สถานที่
หรื อทรัพยากร มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลที่ดี น่าเชื่อถือ และที่สาคัญสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนและถ้าได้วิเคราะห์นโยบายแล้ว จะพบว่าไม่วา่ จะปฏิบตั ิงาน ในด้าน
ใด สิ่ งที่เป็ นตัวหลักสาคัญที่จะเข้ามาช่วยให้ภาระงานเหล่านั้นสาเร็ จลุล่วงไปได้น้ นั คือ คน (Man)
เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการ (Management) ซึ่งหลักการบริ หารเหล่านี้ถา้
สามารถนาเทคโนโลยีเข้ามีส่วนช่วยได้งานย่อมมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลดียงิ่ ขึ้น
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 12 ปี พ.ศ. 2552-2563 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด ,2552), 28.

8
ปัญหาของการวิจัย
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผวู ้ ิจยั พบว่า การให้บริ การประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
เพื่อให้สมกับที่ชื่อว่า “มหานครต้นแบบแห่งการบริ หารและบริ การเป็ นเลิศ” หรื อ “มหานครแห่ง
การเรี ยนรู ้” นั้น ถ้าจะให้ประชาชนของกรุ งเทพมหานคร รอศึกษาหาความรู ้จากสถานศึกษาหรื อ
หน่วยงานที่บริ การความรู ้และทักษะอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ หรื อทันเวลาที่จะต่อสู ใ้ นสังคมโลก
แล้ว จาเป็ นต้องอาศัยวิทยาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย เพื่อให้ทนั กับยุค
โลกาภิวตั น์ หรื อยุคไอที ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นต้องศึกษาหาข้อมูล รู ปแบบ เทคนิควิธีการต่าง ๆ
เข้ามาช่วย ในการบริ หารจัดการงานให้งานประสบความสาเร็ จ และสิ่ งนี้คือปัญหาที่ทุกองค์กรต้อง
นามาพิจารณาดาเนินการและตัดสิ นใจซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน สิ่ งที่ช่วยส่ งเสริ ม
สนับสนุนทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งความร่ วมมือของทุกฝ่ ายด้วย “องค์กรเสมือนจริ ง (Virtual
Organization)” จึงเป็ นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสาร
สนเทศ ปรากฏการณ์เหล่านี้ มาจากแนวความคิดเรื่ องความจริ งเสมือน (Virtuality) อันเป็ น
คุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอร์ซ่ ึงสามารถสร้างโลกจาลองขึ้นมาให้เป็ นระบบเสมือนจริ งสามารถ
นามาเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการได้ เป็ นสิ่ งที่ใหม่ ทาให้การทางานสามารถทะลุขอบเขตของ
องค์กร (Greater Scope) เกิดความรวดเร็ ว (Speed) และมีความยืดหยุน่ (Fexibility) ในการจัด
การศึกษาก็เช่นกัน ถ้าจะให้ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้น้ นั จาเป็ นต้องอาศัยปัจจัย
เกื้อหนุนด้านต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาก็เป็ นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่ง เพราะ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะสามารถช่วยลดข้อจากัดเรื่ องเวลา และสถานที่ ระหว่างการที่จะศึกษาหา
ความรู ้ ทั้งยังมีส่วนช่วยส่งผ่านความรู ้ได้อย่างรวดเร็ ว อันเป็ นการเสริ มสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาของผูท้ ี่สนใจเรื่ องการแสวงหาความรู ้ เทคโนโลยีจะเป็ นตัวจักรสาคัญอย่างยิง่
ใน
กระบวนการสร้างการศึกษาตลอดชีวิต
ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาทั้งยังเป็ นตัว
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่การแข่งขันระดับสากลในอนาคตอีกด้วย9
ดังนั้น ในการที่กรุ งเทพมหานครจะจัดบริ การทางการศึกษาควรที่จะต้องพัฒนารู ปแบบ
การให้บริ การทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ทนั ต่อโลกปัจจุบนั รวดเร็ ว ทันเวลา และสามารถเรี ยนรู ้
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9

สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร, “การสารวจสภาพการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร” รายงานการวิจัย (กรุ งเทพฯ : กลุ่มงานผลิตสื่ อและ
เผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน ,2551),1.

9
ได้ในทุกแห่งให้สมกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ที่มีประสิ ทธิภาพ
ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ในกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากกรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองหลวงที่มีอาณาเขต
กว้างขวางประกอบด้วย 50 สานักงานเขต การควบคุมดูแลค่อนข้างลาบาก ในการติดต่อสื่ อสาร
การกากับดูแลสัง่ การขาดความคล่องตัว ปัญหาที่เกิดบ่อยคือการสื่ อสารจากทางไกล คือความเข้าใจ
ไม่ตรงกัน บางครั้งล่าช้า ในการที่จะเดินทางไปพบปะกัน ก็มกั จะมีปัญหาเรื่ องความไม่สะดวกใน
การเดินทาง การจราจรติดขัด เสี ยเวลา สิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ และข้อมูลต่าง ๆ ที่อยากทราบก็อยูใ่ นวง
แคบมีในตาราหรื อเอกสารไม่หลากหลาย ดังนั้นการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ข้อมูลหรื อค้นคว้าหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ค้นคว้าได้โดย
ไม่จากัดเวลานับว่ามีความจาเป็ นมาก ดังนั้น กรุ งเทพมหานครควรจะหาแนวทางกระจายการบริ การ
ด้านความรู ้ข่าวสารต่างๆให้หน่วยงานย่อยของกรุ งเทพมหานคร และให้กบั ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ ว ไม่จากัดเรื่ องเวลาและสถานที่ องค์กรเสมือนจริ ง (virtual organization) จึง
เป็ นแนวทางหนึ่งที่จะนามาดาเนินการแก้ปัญหาในองค์กรได้
เนื่องจากองค์กรเสมือนจริ งเป็ น
นวัตกรรมใหม่ ที่จะช่วยในด้านการบริ หารจัดการองค์กร โดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยให้องค์กร
สามารถดาเนินกิจการในพื้นที่ซ่ ึงอยูห่ ่างไกลกันได้ ซึ่งกรุ งเทพมหานครควรดาเนินการ แต่ส่ิ งที่ตอ้ ง
คานึงถึงควรที่จะได้มีการสารวจความคิดเห็นของผูท้ ี่จะมามีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้บริ การด้วยว่า
องค์กรเสมือนจริ งตามแนวคิดของผูเ้ กี่ยวข้องนั้นจะมีรูปแบบใดที่เหมาะสม ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่
จะศึกษาเพื่อหารู ปแบบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาของ
กรุ งเทพมหานครและผูท้ ี่สนใจหาความรู ้ที่หลากหลายต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อทราบรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อทราบความความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของ
กรุ งเทพมหานครของผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคล
ภายนอก)
ข้ อคาถามของการวิจัย
เพื่อเป็ นแนวทางของการแสวงหาคาตอบและแนวทางการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดข้อ
คาถามของการวิจยั ดังนี้
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1. รู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานครเป็ นอย่างไร
2. รู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานครตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) อยูใ่ นระดับ
ใด แตกต่างกันหรื อไม่
สมมติฐานของการวิจัย
1. รู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นพหุ
องค์ประกอบ
2. รู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานครตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคล ภายนอก) อยูใ่ นระดับ
มาก โดยแตกต่างกันในบางองค์ประกอบ
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการวิจยั เพื่อศึกษารู ปแบบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
แนวคิดของนักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูท้ ี่มีความรู ้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีขอ้ มูลสารสนเทศ
ในหลาย ๆ รู ปแบบจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่รู้บริ บทของกรุ งเทพมหานคร ใน
เรื่ องเทคโนโลยี โดยการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิแต่ละท่าน ใช้เทคนิคการคัดเลือกแบบเสนอแนะที่
เห็นพ้องกัน (snow ball technique) นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
องค์กรเสมือนจริ ง(virtual organization) ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็ นแนวทางในการ
เขียนกรอบ แนวคิดเชิงทฤษฎีของการวิจยั ดังนี้
จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น พบว่า มีนกั วิชาการหลายท่านรวมทั้งนักวิจยั ทั้งไทยและ
ต่างชาติเป็ นจานวนมากที่ให้ความสนใจในเรื่ ององค์กรเสมือนจริ ง (virtual organization) เพราะ
เป็ นรู ปแบบขององค์กรสมัยใหม่ มีความเหมาะสมที่จะนามาดาเนินการ ในยุคของข้อมูลสารสนเทศ
ในปัจจุบนั ดังเช่น ปี เตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) ผูท้ ี่ได้ชื่อว่า เป็ นปรมาจารย์ดา้ นการจัดการ
ได้เขียนหนังสื อเรื่ อง “Peter Drucker on the Profession of Management” กล่าวถึงเรื่ ององค์กร
สมัยใหม่ที่จดั ตั้งขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร เป็ นองค์กรที่มีความยืดหยุน่ มีความคิดสร้างสรรค์
ละมีการพัฒนาองค์กรตลอดเวลา10 นักวิชาการอีกท่านหนึ่งซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่ องทฤษฎีองค์การคือ
10

Peter F. Drucker, Managing in a Time of Great Change (Oxford : Butterworth –
Heinemann : McGraw Hill,1994),56-63.
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ทอม ปี เตอร์ (Tom Peters) ได้เสนอแนวคิด และรู ปแบบการบริ หารจัดการองค์กรเสมือนจริ ง
(Virtual Organization) ในหนังสื อ Re-imagine เพื่อนาไปปรับใช้ในองค์กรสมัยใหม่ เขามีแนวคิด
ของการสร้างจินตนาการใหม่ สร้างการทางานเป็ นทีมในองค์กรรู ปแบบใหม่ซ่ ึงเป็ นองค์กรเครื อข่าย
มีการดาเนินการด้วยความรวดเร็ว มีประสิ ทธิภาพสูง ผูท้ ี่มาดาเนินการต้องมีประสบการณ์เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี ในหนังสื อเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็ น 8 ส่ วน ผูเ้ ขียนได้บรรยายถึงโลกธุรกิจสมัยใหม่
(New Business) ในบริ บทของสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นสิ่ งใหม่ อันได้แก่ การสร้างความคิดใหม่ในเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีใหม่ การสร้างคุณค่าใหม่การสร้างตราสัญลักษณ์ใหม่ ผูเ้ ขียนชี้ให้เห็น
ความจาเป็ นในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทางาน
เพื่อรับมือกับโลกยุคโลกาภิวตั น์ ซึ่ง
เชื่อมโยงกันอย่างไร้พรมแดน ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร เป็ นโลกที่ผนั
ผวน ไร้ระเบียบแบบแผน องค์กรแบบเก่าไม่สามารถใช้ได้แล้ว ผูบ้ ริ หารต้องปรับเปลี่ยนองค์กร
ไปสู่ องค์กรเสมือนจริ ง (virtual organization) ในลักษณะไม่มีตวั ตนอย่างเป็ นรู ปธรรมที่สามารถ
จับ ต้องกันได้ ไม่มีสานักงาน ไม่มีข้นั ตอนการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง เชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่าย
การทางาน เชื่อมโยงการสื่ อสารโดยใช้อินเตอร์เน็ต ตอบสนองได้ทนั ทีทนั ใดรวดเร็วทันความ
ต้องการ ทางานได้ทุกที่ ทุกเวลา ต้องเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (knowledge – based
organization) และองค์กรแห่งการให้บริ การอย่างมืออาชีพ (Professional Service Firms) 11 ส่ วน
แนวคิดของนักวิชาการอีกท่านหนึ่ง คือโมว์โชว์วิทซ์ (Mowshowitz) ได้กล่าวถึงองค์กรเสมือนจริ ง
ว่าเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งสามารถสร้างโลกจาลอง
ให้เป็ นระบบที่เสมือนจริ ง สามารถได้ยนิ และสัมผัสคล้ายกับสิ่ งต่าง ๆ เหมือนอยูใ่ นสังคมมนุษย์
จริ ง ๆ12 มินซ์เบิร์ก (Mintzberg) ได้กล่าวถึงรู ปแบบขององค์กรเสมือนจริ ง โดยการเปรี ยบเทียบให้
เห็นความแตกต่างขององค์กรสมัยเก่าและใหม่รวมทั้งข้อดีและข้อจากัด 13 นอกจากนี้ ยังมีนกั ทฤษฎี
อีกหลายท่านที่ได้ศึกษาล้ าหน้าต่อไป จากองค์กรสมัยเก่าและองค์กรสมัยใหม่ จนเข้าไปสู่ยคุ แนวคิด
ที่เรี ยกว่าทฤษฎีหลังสมัยใหม่ (Postmodern Theory) โดยได้กล่าวถึงสังคมโลกว่ากาลังเข้าสู่ยคุ สังคม
ข่าวสารยุคคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิก ซึ่งมนุษย์ตอ้ งเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง รู ปแบบทาง
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Tom Peter, Re-imagine, เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2556 เข้าถึงได้จาก Available from
www.anamai.moph.go.th/e _im.html.8.
12
Moshowitz,Abbe.,“Virtual Organization”,Communication of the ACM 40 (9) :31-37.
13
Henry Mintzberg, “Organization Design : Fashion or Fit ?” Harvard Business
Review (January-February ) :103-106.
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เทคโนโลยีและวัฒนธรรมครั้งใหญ่ ซูบอฟฟ์ (Zuboff) เป็ นบุคคลแรก ที่กล่าวถึงความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสาร และความสาคัญของเทคโนโลยี ที่จะมีผลกระทบอย่างสาคัญต่อกระบวน
การบริ หารในองค์กรเพราะองค์กรต้องใช้เทคโนโลยี ซึ่งหมายถึง เครื่ องมือที่ทนั สมัย นัน่ คือระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยนามาใช้ทดแทนการทางานต่าง ๆ ของคน ที่เคยทาด้วยมือ 14 ส่ วนพอร์เตอร์
(Porter) ผูท้ ี่ได้รับยกย่องว่าเป็ นผูน้ าทางด้านกลยุทธ์ ได้กล่าวถึงเรื่ ององค์กรเสมือนจริ ง (Virtual
Organization)ว่ามาจากคาว่าVirtual Memory หมายถึง อะไรก็ได้ที่ส่ิ งนั้นมีศกั ยภาพทาได้ แต่ไม่มี
อยูจ่ ริ ง เช่น virtual office, virtual hospital, virtual tour เป็ นต้น เพราะฉะนั้นองค์กรเสมือนจริ ง
(Virtual Organization) จึงเป็ นลักษณะดังนี้ คือ1)ใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารโทรคมนาคม 2) เป็ น
สังคมเครื อข่าย มีสมาชิกมากมายแต่สามารถติดต่อประสานกันได้ 3) มีความยืดหยุน่ สูง 4) มีความ
ไว้วางใจ 5) การบริ หารตนเอง สามารถวางแผน ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง 6) ไม่มี
ขอบเขตแน่ชดั และจากข้อมูลดังกล่าวนี้ทาให้ทราบว่า องค์กรเสมือนจริ ง (Virtual Organization)
นั้น จะเกี่ยวข้องกับ ICT เพราะต้องใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสาร สามารถติดต่อกับ
ภายนอกได้ ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง มีลกั ษณะเบลอ(BLUR) เห็นไม่ชดั ข้อดีที่เกิดขึ้น คือ จะทางาน
ได้รวดเร็ วขึ้น (speed) ติดต่อสื่ อสารได้ทว่ั โลก (connectivity) ไม่สามารถจับต้องได้ แต่อาจจะขาด
ปฏิสัมพันธ์ (interaction) ขาดความจงรักภักดี ต่อองค์กร (royalty) และอาจทาให้ไม่มีเส้นแบ่ง
ระหว่างบ้านกับที่ทางาน15 ส่ วน บาร์นาท (Barnatt) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า องค์กรเสมือนจริ งมี
ลักษณะ3 ประการดังนี้ 1) ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการทางานและดารงชีพ 2)ไม่มีรูปแบบที่เป็ น
กายภาพ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็ นแบบชัว่ คราวและใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ ง
(virtual technology) เป็ นตัวกาหนดขอบเขต ในการทางานมากกว่าที่จะใช้ระบบราชการหรื อทา
ข้อตกลง16 ซึ่งมอร์แกน (Morgan) ก็มีแนวคิดว่าองค์กรเสมือนจริ งเป็ นสิ่ งเปรี ยบ เทียบ (metaphoer)
รู ปแบบใหม่ขององค์กรในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถมองได้หลายลักษณะตามแนวคิด ดังนี้ 1) แบบ
จักรกล (mechanistic metaphor) คือ เป็ นองค์กรที่มีโครงสร้างเป็ นเครื อข่ายการสื่ อสาร แบบอิเล็ก
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Shoshana Zuboff, In the Age of the Smart Machine : The Fulture of Work and
Power New York : Basic Book,1988),269.
15
Michale E. Porter and Millar E. Victor, How Information Gives You
Competitive Advantage (Harvard Business Review 63(July/August) : 1985),174.
16
Christopher Barnatt, “Information Organizatios and Their Relation to Formal
Organizations,” Classics of Organizational Behavior (Oak Park, Illinois : Moore Publishing,
1995),82-83.
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ทรอนิกส์ที่ควบคุมการทางานโดยมนุษย์ 2) แบบอินทรี ย ์ (organic metaphor) องค์กรเสมือนจริ ง
เป็ นสายพันธุข์ องกลุ่มขนาดเล็กได้พฒั นามาเป็ นแบบเครื อข่าย ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ น
สายใยเชื่อมต่อแต่ละส่ วน ให้สามารถทางานร่ วมกัน และดารงอยูใ่ นสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยน
แปลงตลอดเวลาได้ 3) แบบสมอง (brain metaphor) เป็ นองค์กรที่มีศูนย์กลางขนาดเล็ก ที่ทา
หน้าที่บริ หารและจัดการ โดยระดมความรู ้จากผูม้ ีความสามารถ มาทางานร่ วมกัน 4) แบบ
วัฒนธรรม (culture metaphor) ถึงแม้วา่ จะไม่มีพรมแดนขององค์กรแต่กม็ ีความหลากหลายใน
สภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมขององค์กร 5) แบบระบบการเมือง (political system
metaphor)โดยใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการรวบรวม ข้อมูลจากทัว่ โลกนามาวิเคราะห์
ทาให้มีความสามารถเหนือคู่แข่ง 6) แบบจิตใจที่ถูกจองจา (psychic prison metaphor) แนวคิดนี้
ให้ความสาคัญกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทางานแทนมนุษย์และสร้างโลกใหม่ ให้เป็ นแหล่ง
เรี ยน รู ้ได้ทุกเรื่ อง 7) แบบเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ( flux metaphor) องค์กรเสมือนจริ งจะถูก
ผลักให้มีการเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา ต้องทางานตลอด 24 ชัว่ โมง ผูกพันอยูก่ บั เทคโนโลยี
สามารถเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ ว และ 8) แบบครอบงา (domination metaphor)
เป็ นองค์กรที่เกิดในศตวรรษที่ 21 เป็ นแนวคิดที่ต่างกับที่ผา่ นมา คือ การที่กระจายอานาจ ไร้
พรมแดน เน้นการใช้เทคโนโลยี สร้างพันธมิตรและให้ความสาคัญกับลูกค้า 17 จากการสารวจ
ผลงานที่มีชื่อเสี ยงด้านองค์กรเสมือนจริ ง แจคสัน (Jackson) ได้สรุ ปลักษณะที่สาคัญขององค์กร
เสมือนจริ งไว้ดงั นี้ 1) เปลี่ยนแปลงระบบสายบังคับบัญชา และเส้นแบ่งหน้าที่ในการทางาน 2)
ทางานโดยใช้ความร่ วมมือกับผูร้ ่ วมงาน ทางานเป็ นทีม 3) ใช้อินเตอร์เน็ตเป็ นสื่ อกลางโดยลดการ
ทางานแบบรวมศูนย์ ลดใช้อาคารและสานักงาน18 นอกจากแนวคิดของนักการศึกษาต่างประเทศที่
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีนกั การศึกษาของไทยอีกหลายท่าน ที่ให้ความสนใจกับแนวคิดเรื่ อง
องค์กรเสมือนจริ งดังนี้ ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์ ได้เสนอแนวคิดเรื่ ององค์กรเสมือนจริ ง
(Virtual Organization) ว่าองค์กรเสมือนจริ ง เป็ นการนาแนวคิดมาจากความจริ งเสมือนที่สร้างโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นองค์กรอาจจะปราศจากรู ปร่ างทางกายภาพ เชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มีลกั ษณะ ดังนี้ 1) ใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารโทรคมนาคม ติดต่อในรู ปแบบ
เครื อข่าย เช่น อินเตอร์เน็ต (internet)อินทราเน็ต (intranet) หรื อ เอ็กส์ตราเน็ต (extranet) 2)
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Gareth Morgan, Images of Organi zation : The Executive Edition (Thousand
Oaks,CA : Sage Publications,1998),73-109.
18
Paul Jackson, Virtual Working : Social and organizational dynamics. (New
York : Routledge,1999), 180-181.
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สังคมกับชุมชนเครื อข่ายมีความร่ วมมือและพึ่งพากัน เป็ นสังคมที่หลากหลายทั้งด้านเพศ อายุ เชื้อ
ชาติและฐานะทางสังคม 3) ความยืดหยุน่ (flexibility) ไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องสถานที่ และเวลา
สามารถใช้กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรระหว่างองค์กรมาใช้ 4) ความไว้วางใจ (trust) เป็ นองค์กรที่
ต้องการความไว้วางใจกัน การทางานบางครั้งการควบคุมดูแลการทางานอาจจะมีนอ้ ยลง เมื่อ
มอบหมายแล้วจะมีการดาเนินงานจนเสร็ จสิ้ นตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ 5) การบริ หารตนเอง
(self-organizing) การปฏิบตั ิงานของสมาชิกจะเป็ นอิสระ สายบังคับบัญชาไม่ชดั เจน การทางาน
ขึ้นกับประสบการณ์ของสมาชิก บทบาทของคนน้อยลง อาศัยคอมพิวเตอร์เป็ นตัวประสานงาน
6) ขอบข่ายขององค์กรไม่ชดั เจน (Unclear Boundary) เพราะอยูต่ ่างสถานที่ทางานลักษณะเครื อข่าย
7) ไม่มีสถานที่ต้ งั ขององค์กร (Locationless) เพราะดาเนินการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่
คานึงถึงสถานที่ ไม่มีที่ต้ งั ร้านค้าลูกค้าติดต่อเอง19 ส่ วน เรวัต แสงสุ ริยงค์ ได้กล่าวว่า ปัจจุบนั นี้
สภาพแวดล้อมขององค์กร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้องค์กรต้องเตรี ยมวางแผน
สาหรับอนาคต การดาเนินงานขององค์กรต้องรวดเร็ วให้บริ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
องค์กรต้องหันมาจัดการกับโครงสร้างขององค์กรใหม่ตอ้ งรวดเร็ ว ยืดหยุน่ ค่าใช้จ่ายคงที่ จานวน
พนักงานน้อยลง การติดต่อประสานงานใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วย ปัจจุบนั องค์กรแบบแนวราบ
(horizontal organization) กาลังเป็ นที่นิยม การบริ หารงานเป็ นกระบวนการที่ไม่ใช้ระบบหน้าที่ ให้
ความสาคัญกับการปฏิบตั ิงาน มีสายบังคับบัญชาที่แบนราบ โดยลดกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่า สร้าง
ทีมงานในการปฏิบตั ิงานร่ วมวางแผนตัดสิ นใจ แก้ปัญหาด้วยตนเอง องค์กรเสมือนจริ งจึงเป็ นแนว
คิดใหม่ที่พฒั นาขึ้นมารองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เป็ นสังคมไร้พรมแดน แต่มิได้หมาย
ความว่าจะเป็ นสังคมไร้พรมแดนทั้งหมดแต่จะเริ่ มจะมีการผสมผสานกันไปตามสภาพแวดล้อมของ
สังคมโลกในยุคปัจจุบนั 20 นักวิชาการอีกท่าน คือ ยืน ภู่สุวรรณ ยังได้เสนอแนวคิดว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ นทางออกหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทยในปัจจุบนั เพื่อกระจายการศึกษาไปยัง
จุดต่าง ๆ โดยเน้นรู ปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย เพือ่ ลดข้อจากัดต่าง ๆ21ผูท้ ี่สนใจ
ในเรื่ ององค์กรเสมือนจริ งอีกท่าน คือ ประสิ ทธิพร เก่งทอง มีแนวคิดว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ของ
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ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์, “องค์กรเสมือนจริ ง (Virtual Organization)” ,ทฤษฎี
องค์ การสมัยใหม่ (กรุ งเทพ : สานักพิมพ์รัตนไตร ,2550) ,133-145.
20
เรวัต แสงสุ ริยงค์, “องค์กรเสมือนจริ ง” วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(มกราคม-มิถุนายน 2552) : 185-209.
21
ยืน ภู่วรรณ,“การปฏิรูปการเรี ยนการสอนในประเทศไทย,” วารสารไมโคร
คอมพิวเตอร์ (มิถุนายน 2552) : 5.

15
องค์กรเสมือจริ งนั้นจะเกิดจากการพึ่งพาซึ่งกันและกันในการทาธุรกิจ โดยมีขอ้ จากัดในด้านความ
แตกต่างของพื้นที่ และเวลาที่แตกต่างกันแต่มีความต้องการที่สอดคล้องกัน จากข้อจากัดนี้เอง จึงทา
ให้มีการนาเทคโนโลยีสาร สนเทศต่างๆ เข้ามาใช้ในการดาเนินงาน พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบการ
ทางานขององค์กรเสมือนจริ งให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน ลดข้อจากัด
ของบุคลากรในองค์กร เพราะในองค์กรเสมือนจริ ง ต้องอาศัยการทางานที่มีความเชื่อใจ (trust) กัน
เป็ นหลักเพราะบุคลากรไม่สามารถที่จะมีปฏิสมั พันธ์ทางกายภาพกับเพือ่ นร่ วมงาน ซึ่งในปัจจุบนั
ประเทศไทยได้มีการนาองค์กรเสมือนจริ งมาใช้ในการดาเนินงานเป็ นจานวนมาก และยังสามารถ
นาไปใช้ได้ท้ งั องค์กรภายในและองค์กรภายนอก ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทาให้สามารถ
ลดต้นทุน ประหยัดเวลา และมีระบบสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัย22 ส่ วน มนตรี เจริ ญศรี
กล่าวว่าปัจจุบนั นี้องค์กรในยุคโลกาภิวตั น์ สามารถที่จะมีรูปร่ าง และลักษณะขององค์กรแบบ
เสมือนจริ ง (Virtual Organization)ได้เพราะดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยเครื อข่าย หรื อพันธมิตรขององค์กร มี
ความเป็ นอิสระ ดาเนินกิจกรรมด้วยความรวดเร็ ว ยืดหยุน่ ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงได้ ลักษณะ
การทางานขององค์กรเสมือนจริ ง เป็ นลักษณะทางานร่ วมกัน (collaboration) ซึ่งสามารถเรี ยกได้วา่
เป็ นยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้ ซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั ความสามารถขององค์กรในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาด หวังของผูท้ ี่มาเกี่ยวข้อง 23 สวงค์ บุญปลูก ได้สรุ ป
แนวคิดในเรื่ ององค์กรเสมือนจริ งว่าองค์กรเสมือนจริ ง คือ รู ปแบบองค์กรสมัยใหม่ที่ไม่มีขอ้ จากัด
เรื่ องขอบเขตขององค์กรในด้านกายภาพ แต่มีกระบวนการบริ หารจัดการโดยอาศัยเทคโนโลยีสาร
สนเทศ และการสื่ อสารทั้งระหว่างองค์กรหลักกับหน่วยงานสาขา และองค์กรหลักกับองค์กร
เครื อข่าย เพื่อสร้างและกระจายสิ นค้าและบริ การ การแลกเปลี่ยนทรัพยากร เทคโนโลยี และความรู ้
โดยที่ความเป็ นองค์กรแบบถาวรหรื อชัว่ คราวขององค์กรเสมือนจริ ง จะขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ และ
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ประสิ ทธิพร เก่งทอง, “อิทธิพลของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม
องค์การต่อผลลัพธ์การทางานของบุคลากรในองค์กรเสมือนจริ ง”, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการจัดการ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา , 2552),2.
23
มนตรี เจริ ญศรี , “ตัวแบบองค์กรเสมือนจริ งบนฐานความรู ้”, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , 2553), 2.

16
ความต้องการทางธุรกิจ24 และบุคคลอีกท่านคือ วรรษ์ นาควิบูลย์วงศ์ ได้กล่าวว่า องค์กรเสมือน
จริ ง (Virtual Organization)หมายถึง องค์กรที่ประกอบด้วยองค์กรย่อย ๆ หรื อกลุ่มคนย่อย ๆที่มิได้
อยูภ่ ายใต้องค์กรเดียวกัน เข้ามามีปฏิสมั พันธ์กนั โดยไม่มีขอ้ จากัดด้านสถานที่ต้ งั ของแต่ละองค์กร
หรื อ
กลุ่มคนอาจเป็ นการรวมกลุ่มแบบชัว่ คราวหรื อถาวรซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร สิ นค้า หรื อบริ การหรื อ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ร่วมกัน
โดยผ่านสื่ อทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์เน็ต 25 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเสมือนจริ ง(Virtual Organization)รวมทั้งได้สมั ภาษณ์กบั
ผูท้ รงคุณวุฒิผมู ้ ีความรู ้และทักษะในเรื่ ององค์กรเสมือนจริ งโดยตรงผูว้ ิจยั จึงได้นาไปสรุ ปเป็ นกรอบ
แนวคิดของการวิจยั ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้
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สวงค์ บุญปลูก, “การบริ หารจัดการศึกษาแนวใหม่ในรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งตาม
โครงการความร่ วมมือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นกับ
มหาวิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณั ฑิต สาขาการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,2555),198-223.
25
วรรษ์ นาควิบูลย์วงศ์, “ความเป็ นไปได้ในการสร้างตัวแบบการรวมกลุ่มผ่านองค์กร
เสมือนจริ งเพือ่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ร่ านค้าปลีกขนาดเล็ก”, (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ , 2549), 21.
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
แนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ
ต่ างประเทศ
Peter Drucker , Tom Peters ,
Moshowitz , Mintzberg ,
Zuboff , Barnatt , Porter ,
Morgan , Jackson ect.
ect.

องค์ กรเสมือน
จริง
เพือ่ การศึกษา
VIRTUAL
ORGANIZATION
FOR
EDUCATION

งานวิจัยต่ างประเทศ
Cigdem Kirel , Levent Orman,
Zach Hill , Tim de Roode,
Furumo,K.,&Pearson,J.M.,

Nakayama,M.K.,Binotto
Morris, S., Vogel &Feldman, .
ect

งานวิจัยในประเทศ
วรรษ์ นาควิบูลย์วงศ์ ,
มนตรี เจริญศรี ,
ประสิ ทธิพร เก่ งทอง ,
กฤษณพล จันทร์ พรหม
สุ นทรี ศักดิ์ศรี ฯลฯ

แนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ
ในประเทศ
ทิพวรรณ หล่ อสุ วรรณรัตน์ ,
เรวัต แสงสุ ริยงค์ ,
สวงค์ บุญปลูก , ยืน ภู่วรรณ ,
อัมพร ธารงลักษณ์ ฯลฯ

การสั มภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ ศักดิ์
วันดี ศรีคงจันทร์ , ภาสกร วัฒายุ,
สมิต วิโรจน์ วรรณ,วีรชาติ ภาษีชา,
ธรรศพงศ์ วงษ์ สวัสดิ์ ฯลฯ

ทีม่ า : Peter F. Drucker, Managing in a Time of Great Change (Oxford : Butterworth – Heinemann :
McGraw GHill, 1994), 56-63.
: Tom Peter, Re-imagine, เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2556 เข้าถึงได้จาก Available from
www.anamai.moph.go.th/e_im.html.8
: Moshowitz,Abbe., “Virtual Organization”. Communication of the ACM 40 (9) 2002) : 31-37.
: Henry Mintzberg, “Organization Design : Fashion or Fit ?,” Harvard Business Review
( January-February 1981 ) : 103-106.
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: เรวัต แสงสุ ริยงค์, “องค์กรเสมือนจริ ง”. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (มกราคมมิถุนายน 2552) :185-209.
: สวงค์ บุญปลูก, “การบริ หารจัดการศึกษาแนวใหม่ในรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งตามโครงการความ
ร่ วมมือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต”
(วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , 2555),198-223.
: ยืน ภู่วรรณ,“การปฏิรูปการเรี ยนการสอนในประเทศไทย”,วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ (มิถุนายน
2552) : 5.
: อัมพร ธารงลักษณ์, องค์ การ : ทฤษฎี โครงสร้ างและการออกแบบ (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551) , 2.
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: วรรษ์ นาควิบูลย์วงศ์, “ความเป็ นไปได้ในการสร้างตัวแบบการรวม กลุ่มผ่านองค์กรเสมือนจริ ง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กบั ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก” (วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตร์มหาบัณฑิต สถิติ
ประยุกต์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2549),4.
: มนตรี เจริ ญศรี , “ตัวแบบองค์กรเสมือนจริ งบนฐานความรู้” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการจัดการธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , 2553), 2.
: ประสิ ทธิพร เก่งทอง,“อิทธิพลของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมองค์การต่อ
ผลลัพธ์การทางานของบุคลากรในองค์กรเสมือนจริ ง” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา , 2552) ,2.
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ข้ อตกลงเบือ้ งต้ นของการวิจัย
1. ข้อมูลที่ได้รับจะได้จากแนวคิดของผูบ้ ริ หาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) ซึ่งอยูใ่ นโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 205 โรง ๆ ละ 3
คน
2. ผูว้ ิจยั ถือว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนต่างให้ขอ้ มูลจากแนวคิดและความต้องการของตนเอง
อย่างแท้จริ ง
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพื่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะคาศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ตรงกัน ผูว้ ิจยั จึงได้นิยาม
ความหมายของคาหลัก ๆ ไว้ดงั นี้
รู ปแบบ (Model) หมายถึง แบบอย่างของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพือ่ เป็ นแนวทางในการสร้าง
หรื อทาซ้ าเป็ นตัวอย่างเพื่อการเลียนแบบ เป็ นแผนภูมิหรื อรู ปสามมิติซ่ ึงเป็ นตัวแทนของสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งหรื อหลักการหรื อแนวคิด เป็ นชุดของปัจจัยหรื อตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน ซึ่ง
รวมตัวกันเป็ นตัวประกอบและเป็ นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษา (Virtual Organization for Education) หมายถึง
รู ปแบบขององค์กรทางการศึกษาแบบใหม่ ซึ่งนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถดาเนิน
กิจการในพื้นที่ต่างๆ ได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีสานักงานไปตั้งอยู่ ณ ที่น้ นั จริ งๆ อาจเป็ นเพียงเครื อข่าย
ของคอมพิวเตอร์กระจายอยูต่ ามที่ต่าง ๆ โดยผ่านการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมโยงกัน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หมายถึง ผูอ้ านวยการหรื อรองผูอ้ านวยการในโรงเรี ยนในสังกัด
กรุ งเทพมหานคร จานวน 438 โรง ใน 50 สานักงานเขต
ครู หมายถึง ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 438 โรง ใน 50
สานักงานเขต
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) หมายถึง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการแต่งตั้งตามพ.ร.บ.การศึกษา 2542 ได้แก่ ตัวแทนผูป้ กครอง
ตัวแทนองค์กรศาสนา ตัวแทนองค์กรชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนผูท้ รงคุณวุฒิ ของแต่ละ
โรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่ขา้ ราชการครู ในโรงเรี ยน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร” ครั้งนี้เป็ นการวิจยั
เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพือ่ การ
ศึกษาของกรุ งเทพมหานคร และเพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการ
ศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทนคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) ผูว้ ิจยั ได้ใช้โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร เป็ นหน่วย
วิเคราะห์ (unit of analysis) โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เพื่อให้การดาเนินการวิจยั เป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจยั มีระบบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจยั และการวิจยั มีประสิ ทธิภาพ ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินการ
วิจยั ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจยั
ในขั้นตอนนี้ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนินการจัดเตรี ยมโครงการวิจยั โดยศึกษาเอกสาร ข้อมูล ตารา
แนวคิด ทฤษฎี บทความ เว็บไซด์ และงานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เสมือนจริ ง รวมทั้งการสัมภาษณ์จากผูท้ รงคุณวุฒิ ผูว้ ิจยั สังเคราะห์ สรุ ป นาข้อมูลมาปรึ กษา อาจารย์
ผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อขอข้อเสนอแนะ จัดทาโครงร่ างวิทยานิพนธ์ สอบและปรับปรุ งแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆ เพื่อนาเสนอภาควิชาในการดาเนินการขออนุมตั ิโครงร่ างวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการวิจัย
ในขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาวิเคราะห์กาหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
สร้างและพัฒนาเครื่ องมือ นาไปหาคุณภาพของเครื่ องมือ นาเครื่ องมือวิจยั ซึ่งเป็ นแบบสอบถามไป
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และยืนยันผลที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งมีรายละเอียดของ
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
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ขั้นที่ 1 การกาหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตารา
เอกสาร บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งสัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ ในเรื่ ององค์กรเสมือนจริ ง โดยใช้เทคนิคการคัดเลือก
แบบเสนอแนะที่เห็นพ้องกัน (snow ball technique) เพื่อกาหนดกรอบในการสร้างและพัฒนา
เครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้สงั เคราะห์ สรุ ป เป็ นข้อคาถาม เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลตัวแปรที่ได้
จากข้อ 1 มาสร้างเป็ นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยจัดทาเครื่ องมือเป็ นแบบประเมิน
ค่า 5 ระดับ (rating scale) ของ ไลเคิร์ท (Likert)901 โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู
และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคล
ภายนอก) ในเรื่ องรู ปแบบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของ
กรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามทั้งสามตอน ๆ ที่ 1 จานวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 จานวน 145 ข้อ ตอนที่ 3
เป็ นแบบปลายเปิ ดไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 7 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content
validity) ความตรงตามโครงสร้าง (construct validity) และสานวนภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม นา
ผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โดยใช้เทคนิคการหาค่า IOC (Index
of item objective congruence) ซึ่งได้ค่า IOC ของแบบสอบถามอยูร่ ะหว่าง 0.85-1.0 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด คือ 0.5 หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out)
กับประชากรที่ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน นาข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมัน่ (realiability)
โดยใช้สัมประสิ ทธ์แอลฟ่ า (α – coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)91 ซึ่งแบบสอบ
ถามฉบับนี้ ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 ซึ่งสามารถนาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจ
คุณภาพแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้

90

Rensis Likert ,The Learning Organizatin (New York : Mchraw-Hill
Inc.:1997),113.
91
Lee. J.Cronbach, Essenteal of Psychological Testing,3rd (New York : Harper&Row
Publishers : 1999),161.
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ขั้นที่ 3
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั นาเครื่ องมือที่สร้างขึ้นไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพ มหานคร จานวน 205 โรง ๆ ละ 3 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ
ผูบ้ ริ หาร 1 คน ครู 1 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) 1 คน
รวมกลุ่มตัวอย่าง 615 คน โดยผูว้ จิ ยั ได้ส่งเครื่ องมือทางไปรษณี ยแ์ ละเก็บด้วยตนเอง โดยกาหนด
เก็บคืนภายใน 1 สัปดาห์ ได้แบบสอบถามกลับมา 615 ฉบับคิดเป็ นร้อยละ 100
3.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มาแล้ว ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาข้อมูลโดยตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม นามาแจกแจง
ความถี่ (frequencies) แล้วนามาคานวณหาค่าร้อยละ (percentage)
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และตัวแทน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) ในเรื่ องรู ปแบบ และความต้องการ
รู ปแบบ องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต
(X) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิ ตเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ ตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best)
- การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) เป็ นการแปล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อสรุ ปองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของ
กรุ งเทพมหานคร
- การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation analysis) แปลผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้ได้รูปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
ขั้นที่ 4
4.1 การยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบและรู ปแบบ ขั้นตอนนี้เป็ นการนา
องค์ประกอบและรู ปแบบที่ได้จากขั้นที่ 4 ไปคานวณหาค่าความแปรปรวน โดยการทดสอบค่า
F-test (ANOVA) และ Scheffe
4.2 การวิเคราะห์คาถามแบบปลายเปิ ดในแต่ละประเด็น โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis) จากรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ข้างต้น สรุ ปได้ดงั แผนภูมิที่ 2
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แผนภูมิที่ 2 สรุ ปขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
ขั้นตอนการดาเนินงาน

กระบวนการและวิธีการ

ขั้นตอนที่ 1

ศึกษาเอกสาร ข้อมูล ตารา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สัมภาษณ์จากผูท้ รง
คุณวุฒิโดยใช้เทคนิค snow ball
technique

ได้ทราบตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับ ประเภท คุณลักษณะ
และรู ปแบบขององค์กร
เสมือนจริ ง (virtual
organization)

- นาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์
สรุ ปจัดประเภทต่างๆเป็ นข้อๆ
และจัดทาเป็ นแบบสอบถาม
และแบบสอบถามปลายเปิ ด
- หาคุณภาพของเครื่ องมือ
(IOC , realiability)

ได้เครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับของ Likert
แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพผูต้ อบ 5 ข้อ
ตอนที่ 2 จานวน 145 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบปลายเปิ ด

-นาเครื่ องมือที่สร้างขึ้น ไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างในโรงเรี ยนสังกัดกทม. 615 คน
-วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
-วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
(exploratory factor analysis)
-วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล
(canonical correlation analysis)

ได้รูปแบบและองค์ประกอบ
ขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อ
การศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร
ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา(ผูเ้ ป็ นบุคคลภาย
นอก)

-วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย
การทดสอบ F-test (ANOVA),
Scheffe
-วิเคราะห์คาถามแบบปลายเปิ ด
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)

รู ปแบบองค์ กรเสมือนจริง
เพือ่ การศึกษาของ
กรุ งเทพมหานคร
(Virtual Organization for
Education of Bangkok
Metropolitan)

การกาหนดตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับการวิจยั

ขั้นตอนที่ 2
การสร้างและพัฒนา
เครื่ องมือวิจยั

ขั้นตอนที่ 3
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
สถิติที่ใช้ในการวิจยั

ขั้นตอนที่ 4
4.1 ยืนยันรู ปแบบขององค์กร
เสมือนจริ ง
4.2 วิเคราะห์ขอ้ คาถาม
ปลายเปิ ด

ผลทีไ่ ด้ รับ
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
เมื่อได้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ผูว้ ิจยั จึงได้นามาสังเคราะห์ สรุ ป รู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
จัดทารายงานผลการวิจยั เพื่อนาเสนอผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์นิพนธ์ และคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์นิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ทาการแก้ไขปรับปรุ ง จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป
ระเบียบวิธีวจิ ัย
เพือ่ ให้การวิจยั ครั้งนี้มีประสิ ทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้
กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจยั ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา การสร้างเครื่ องมือและพัฒนาเครื่ องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั และสรุ ปผลการวิจยั ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) ซึ่งมีแผนแบบการวิจยั
ในลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one- shot, nonexperimental case study) ซึ่งเขียนเป็ นแผนผัง (diagram) ได้ดงั นี้

O

R
R
X
O

X
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ ม
ตัวแปรที่ศึกษา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
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ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ของการวิ จัย ครั้ งนี้
ประกอบด้วยโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 438 โรง
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ประกอบด้วยโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร
จานวน 438 โรง ซึ่งกาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้ตารางกาหนดขนาดตัวอย่างของ เครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan)92 โดยการเปิ ดตาราง ได้กลุ่มตัวอย่าง 205 โรง แล้วจึงเลือกตัวอย่าง
โดยการสุ่ มแบบแบ่งประเภท (Stratified random sampling)
ผู้ให้ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั กาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลโรงเรี ยนละ 3 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร 1 คน ครู 1 คน
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) 1 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น
ทั้งสิ้ น 615 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1
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Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. “Determining sample size for research activities”,
(Educational and Psychological Measurement, no. 30 (1970), 607-610.
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ตารางที่ 2 ประชากร ตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ใช้ในการวิจยั
จานวน
โรงเรียน
(ประชากร)

จานวน
โรงเรียน
(ตัวอย่าง)

ผู้บริหาร

ครู

ตัวแทน
กรรมการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุ่มกรุ งเทพกลาง
พระนคร
ป้ อมปราบศัตรู พา่ ย
สัมพันธวงศ์
ดุสิต
พญาไท
ห้วยขวาง
ราชเทวี
ดินแดง
วังทองหลาง

11
4
3
9
1
3
4
3
3

5
2
1
4
1
1
2
1
1

5
2
1
4
1
1
2
1
1

5
2
1
4
1
1
2
1
1

5
2
1
4
1
1
2
1
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กลุ่มกรุ งเทพใต้
บางรัก
ปทุมวัน
ยานนาวา
พระโขนง
สาทร
บางคอแหลม
คลองเตย
ประเวศ
สวนหลวง
วัฒนา
บางนา

5
8
6
4
2
7
4
16
8
8
7

2
4
3
2
1
3
2
8
4
4
3

2
4
3
2
1
3
2
8
4
4
3

2
4
3
2
1
3
2
8
4
4
3

2
4
3
2
1
3
2
8
4
4
3

21
22
23
24
25

กลุ่มกรุ งเทพเหนือ
บางเขน
ดอนเมือง
จตุจกั ร
ลาดพร้าว
บางซื่ อ

5
6
7
6
7

2
3
3
3
3

2
3
3
3
3

2
3
3
3
3

2
3
3
3
3

ที่

สานักงานเขต

ผู้ให้ ข้อมูล
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ตารางที่ 2 ประชากร ตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ใช้ในการวิจยั (ต่อ)
ที่

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

สานักงานเขต
กลุ่มกรุ งเทพเหนือ (ต่ อ)
หลักสี่
สายไหม
กลุ่มกรุ งเทพตะวันออก
บางกะปิ
มีนบุรี
ลาดกระบัง
หนองจอก
บึงกุ่ม
คันนายาว
สะพานสูง
คลองสามวา
กลุ่มกรุ งธนเหนือ
ธนบุรี
คลองสาน
บางกอกใหญ่
บางกอกน้อย
ตลิ่งชัน
บางพลัด
จอมทอง
ทวีวฒั นา
กลุ่มกรุ งธนไต้
ภาษีเจริ ญ
หนองแขม
บางขุนเทียน
ราษฎร์บูรณะ
บางแค
ทุ่งครุ
บางบอน

จานวนโรงเรียน
(ประชากร)

จานวน
โรงเรียน
(ตัวอย่าง)

ผู้ให้ ข้อมูล
ผู้บริหาร

ครู

ตังแทน
กรรมการ

6
9

3
4

3
4

3
4

3
4

11
13
20
37
8
2
6
18

5
6
9
17
4
1
3
8

5
6
9
17
4
1
3
8

5
6
9
17
4
1
3
8

5
6
9
17
4
1
3
8

17
8
6
15
16
11
11
7

8
4
3
7
8
5
5
3

8
4
3
7
8
5
5
3

8
4
3
7
8
5
5
3

8
4
3
7
8
5
5
3

13
6
16
6
12
8
9

6
3
8
3
6
4
4

6
3
8
3
6
4
4

6
3
8
3
6
4
4

6
3
8
3
6
4
4
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ตารางที่ 2 ประชากร ตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ใช้ในการวิจยั (ต่อ)

ที่

สานักงานเขต

44
45
46
47
48
49
50

กลุ่มกรุ งธนไต้
ภาษีเจริ ญ
หนองแขม
บางขุนเทียน
ราษฎร์บูรณะ
บางแค
ทุ่งครุ
บางบอน
รวม

จานวน
โรงเรียน
(ประชากร)

จานวน
โรงเรียน
(ตัวอย่าง)

13
6
16
6
12
8
9

6
3
8
3
6
4
4

438

205

ผู้ให้ ข้อมูล
ผู้บริหาร

ครู

ตัวแทน
กรรมการ

6
3
8
3
6
4
4
205

6
3
8
3
6
4
4
205
615

6
3
8
3
6
4
4
205
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ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่ งมีราย
ละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน คือตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั และประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปัจจุบนั
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเสมือนจริ ง ซึ่งได้จากการวิเคราะห์
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้และประสบการณ์ในเรื่ ององค์กรเสมือนจริ ง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มี 2 ประเภทคือ
1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview)
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)
ซึ่งเครื่ องมือแต่ละประเภทที่ใช้เก็บข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) ใช้เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ ที่มีความรู ้และประสบการณ์ ในเรื่ ององค์กรเสมือนจริ ง โดยใช้เทคนิคการ
คัดเลือกแบบเสนอแนะที่เห็นพ้องกัน (snow ball technique) เป็ นการเลือกโดยอาศัยการแนะนาของ
ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ไปแล้วแนะนาเพื่อนหรื อคนรู ้จกั ที่มีคุณสมบัติตรงกับผูว้ จิ ยั ต้องการผูว้ ิจยั จดชื่อพร้อม
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ แล้วผูว้ ิจยั ไปตามสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากบุคคลที่ได้รับคาแนะนาไว้ ผูว้ ิจยั ทาแบบ
นี้ไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ได้ขอ้ มูลครบตามต้องการ ในการแนะนาบางครั้ง 1 คน อาจไม่ได้แนะนา
เพียงคนเดียว ดังนั้น จานวนผูถ้ ูกสัมภาษณ์จะเพิม่ ขึ้นทุกครั้งที่ได้ไปสัมภาษณ์ ซึ่งลักษณะนี้
เหมือนกับก้อนหิ มะที่ยง่ิ กลิ้งไปลูกหิ มะก็จะยิง่ ใหญ่ข้ ึน ดังนั้นวิธีน้ ีจึงใช้คาว่า snow ball technique
แต่ในช่วงสัมภาษณ์น้ นั
ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ไม่ช้ ีนา โดยการสัมภาษณ์แบบปฏิสมั พันธ์
(interactive interview) หลังจากนั้น ผูว้ จิ ยั จึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมกับเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้ได้มาซึ่งกรอบความคิดและนาไปจัดสร้างเครื่ องมือ
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires) ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัว
อย่างจานวน 205 โรงๆละ 3 คน รวมทั้งสิ้ น 615 คนโดยเป็ นแบบสอบถามที่ได้มาจากการสังเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ ที่มีความรู ้และประสบการณ์ในเรื่ ององค์กรเสมือนจริ ง จาก
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การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนาไป
สร้างแบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลเรื่ อง เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั และประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปัจจุบนั
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ รู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อ
การศึกษาของกรุ งเทพมหานคร เป็ นแบบสอบถามที่ใช้การประเมินตามมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ (rating scale) ตามแบบของไลเคอร์ท (Likert’s Scale) โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดค่าคะแนนช่วง
น้ าหนัก ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 5
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 4
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 3
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 2
ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 1
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (open ended) เกี่ยวกับแนวคิดและ
ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม
การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อให้เกิดความตรงและความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนิน
การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ได้จากเอกสารงานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้ง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ ได้ประเด็นเกี่ยวกับรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ ง
2. สร้างแบบสอบถามจากตัวแปรที่ได้จากการสรุ ปผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งาน
วิจยั ที่เกี่ยวข้องและจากการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็ นสถานภาพ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานครเป็ นแบบสอบถามที่ใช้การประเมินตามมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) จานวน 145 ข้อ และตอนที่ 3 เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด
(open ended)
3. นาเครื่ องมือที่สร้างไปให้อาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องใน
เรื่ องภาษาและรู ปแบบ
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4. นาแบบสอบถามไปหาคุณภาพเครื่ องมือ โดยนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 7 คน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ความตรงตามโครงสร้าง (construct validity) และ
รู ปแบบสานวนภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคการหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง (index of
item objective congruence : IOC) ได้คา่ ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามอยูร่ ะหว่าง
0.85-1.00 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 0.5 ของการหาค่า IOC
5. นาเครื่ องมือที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่าง 10 โรง ๆ ละ 3
คน รวม 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูล นามาคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (realiability) ทั้ง
ฉบับ โดยใช้สมั ประสิ ทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) ซึ่ง
แบบสอบถามฉบับนี้ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 ซึ่งสามารถนาแบบสอบถามที่ผา่ นการ
ตรวจคุณภาพแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ได้
6. นาเครื่ องมือไปปรับปรุ งแก้ไขและนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 205 โรง ๆ ละ 3
คน รวม 615 คน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้ดาเนินการไปตามระเบียบวิธีวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ไปยังผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ในสังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 205 โรงเรี ยน เพื่อขอ
ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลโดยบางส่ วนเก็บด้วยตนเอง บางส่ วนส่ งทาง
ไปรษณี ยโ์ ดยวิธีลงทะเบียน โดยกาหนดการส่ งคืนภายใน 1 สัปดาห์
3. นาข้อมูลที่เก็บคืนมาได้ มาตรวจสอบความสมบูรณ์และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์คืนมาแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจ
สอบความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง และจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและหาค่าสถิติต่างๆ ใน
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป และแยกวิเคราะห์เป็ นตอน ๆ ดังนี้
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1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามตอนที่1เรื่ องสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ในเรื่ อง เพศ อายุ ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั และประสบการณ์การทางานใน
ตาแหน่งปัจจุบนั ใช้การคานวณหาค่าความถี่ (frequency) และ ค่าร้อยละ (percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 2 ซึ่งเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนาค่าเฉลี่ยที่ได้ไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)93 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีค่าระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีค่าระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีค่าระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีค่าระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีค่าระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์ปัจจัยหลัก (factor analysis) โดยการวิเคราะห์แบบปัจจัยเชิงสารวจ
(exploratory factor analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (principal component analysis : PCA) เพื่อให้
ได้ตวั แปรที่สาคัญ ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) และการหมุนแกน
องค์ประกอบด้วยวิธีวาริ แมกซ์ (varimax rotation)โดยข้อตกลงเบื้องต้น ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์
ในการเลือกองค์ประกอบดังนี้ 1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ตามที่แฮร์ และ คณะ
(Hair and others)94 กล่าวว่า น้ าหนักองค์ประกอบที่ 0.50 ขึ้นไป เป็ นค่าน้ าหนักที่มีนยั สาคัญในทาง
ปฏิบตั ิ (practically significant) 2) มีค่าไอเก็น (eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์
(Kaiser”s criterion)95 และ 3) มีตวั แปรอธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวขึ้นไป (Hatcher) เมื่อพิจารณาตาม
เกณฑ์ดงั กล่าวได้จานวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปร
4. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation analysis)
ขั้นตอนนี้เป็ นการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation
analysis) เพื่อหารู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
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John W. Best, Research in Education, (Englewood Cliffs. New Jersey :
Prentice Hall Inc. : 1970), 190.
94
Hair, J.F. Jr., Anderson, R.E., Tatham, R.L., and Black, W.C. Multivariate Data
Analysis. 5th ed.(Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall : 1998), 111.
95
Kaiser, cited in Barbara G. Tabachnik and Linda S. Fidell, Using Multivariate
Statistics, (New York : Harper & Row Publish. : 2001),588.
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ซึ่งจอนห์สันและวิชเชอร์น (Johnson and Wichern)9 6 กล่าวว่า การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิ
คอลพัฒนาโดย โฮเทลลิ่ง เอช.(Hotelling H.)เป็ นการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2
ชุด โดยเน้นที่การหาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรชุดหนึ่ง กับตัวแปรอีกชุดหนึ่ง ด้วยการสร้าง
ตัวแปรคาโนนิคอล (canonical variables) ขึ้นมา ซึ่งตัวแปรคาโนนิคอลนี้ จะเป็ นฟังก์ชน่ั เชิงเส้น
ของตัวแปรเดิมในแต่ละชุด โดยในครั้งแรกจะพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นที่มีความสัมพันธ์มาก
ที่สุด หลังจากนั้นจะ พิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นคู่ต่อไป ที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด จากคู่ต่างๆ
ที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั คู่แรก และเรี ยกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลว่า สหสัมพันธ์คา
โนนิคอล (canonical correlation)ซึ่งสหสัมพันธ์คาโนนิคอลนี้ จะบอกความแข็งแรง (strength)
ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ชุด
การจัดกลุ่มตัวแปร 2 ชุด สามารถทาได้โดย 1) ไม่แบ่งว่าตัวแปรชุดใดเป็ นตัวแปรอิสระ
และตัวแปรชุดใดเป็ นตัวแปรตาม เพียงแต่ตอ้ งการวัดความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองชุดหรื อ 2)
เป็ นการหาสาเหตุหรื อวัดความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองชุด โดยกาหนดว่าตัวแปรชุดที่หนึ่งเป็ น
ตัวแปรอิสระ และอีกชุดหนึ่งเป็ นตัวแปรตาม โดยตัวแปรแต่ละชุดมีมากกว่า 1 ตัว และจานวนตัว
แปรแต่ละชุดจะเท่ากันหรื อไม่กไ็ ด้และจานวนชุดของฟังก์ชน่ั คาโนนิคอลจะมีกี่ชุดขึ้นอยูก่ บั จานวน
ตัวแปรที่นอ้ ยที่สุดที่อยูใ่ นชุดตัวแปรเดิม
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลมีความเหมาะสมกับการนามาใช้กบั การศึกษาวิจยั
ทางการศึกษาที่มกั จะทาการศึกษาตัวแปรหลาย ๆ ด้าน สามารถอธิบายปรากฏการณ์ของความ
สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร X กับกลุ่มตัวแปร Y ได้ชดั เจน เนื่องจากเป็ นวิธีที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสิ่ งที่ศึกษา นอกจากนี้ สามารถสร้างตัวแปรใหม่ที่เรี ยกว่า ตัวแปรคาโนนิคอล
(canonical variables) ซึ่งถือว่าเป็ นวิธีการลดจานวนตัวแปรประกอบ ของแต่ละกลุ่มให้นอ้ ยลง
โดยการนาค่าของตัวแปรประกอบทุกตัวในแต่ละกลุ่ม มาแปลงรู ปให้อยูใ่ นลักษณะของสัมการเชิง
เส้นตรง
5. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการนาเสนอรู ปแบบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA) โดยทดสอบ F-test และ scheffe
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลตอนที่ 3 เรื่ องข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)
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Johnson, Richard A., and Wichern, Dean W., Applied Multivariate Statistical
Analysis, 6th ed. (Englewood Cliffs, N.j. : Prentice-Hall,1988),438.
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สถิติที่ใช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ในการหาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าใช้การวิเคราะห์
หาความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) นาเสนอในรู ปตารางและบรรยาย
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลตอนที่ 2 โดยนาคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ หาค่า
มัชฌิมเลขคณิ ต (X) , ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) , factor analysis , canonical analysis , F-test
(ANOVA) , scheffe
3. แบบสอบถามปลายเปิ ด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
สรุป
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อทราบรู ปแบบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษา
ของกรุ งเทพมหานคร 2)เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของ
กรุ งเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของ ผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทนคณะกรรมการสถาน ศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) คือ โรงเรี ยนสังกัด
กรุ งเทพมหานคร จานวน 438 โรง กลุ่มตัวอย่างจานวน 205 โรง ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูบ้ ริ หาร ครู
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เพื่อยืนยันข้อค้นพบโดยมีรายละเอียดขั้นตอนการ
ดาเนินการวิจยั ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรี ยมโครงการวิจยั ศึกษาเอกสาร ข้อมูล ตารา แนวคิด
ทฤษฎี บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญโดยใช้ เทคนิคการคัดเลือกแบบ
เสนอแนะที่เห็นพ้องกัน (snow ball technique) ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการวิจยั กาหนดตัวแปรการ
สร้างเครื่ องมือซึ่งเป็ นแบบสอบถามและพัฒนาเครื่ องมือโดยหาคุณภาพเครื่ องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequencies) การหาค่า
ร้อยละ (percentage) การหาค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (X) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล
(canonical correlation analysis) ยืนยันรู ปแบบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดย
การทดสอบ ค่า F-test และ scheffe สาหรับข้อคาถามปลายเปิ ดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis)

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ศึกษาในเรื่ อง รู ปแบบขององค์กรเสมือนจริ ง เพื่อการศึกษา ของกรุ งเทพ
มหานคร ดังนั้น เพื่อให้งานวิจยั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสอบถามจานวน 205 โรง
รวม 615 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนจานวน 205 โรง รวม 615 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ100 นามาวิเคราะห์ขอ้ มูล และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นตารางประกอบคาบรรยาย
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตวั แปรที่ใช้ในการวิจยั
1. การสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิและผูเ้ กี่ยวข้องกับองค์กรเสมือนจริ ง
2. การศึกษาจากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีขององค์กรเสมือนจริ ง
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของ
กรุ งเทพมหานคร
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis)
3.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
3.2 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
4. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation analysis)
4.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโน
นิคอล (canonical correlation analysis)
4.2 การตรวจสอบค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์
4.3 การประเมินความเหมาะสมของฟังก์ชน่ั คาโนนิคอลที่แปลผล
4.4 การวิเคราะห์ค่าเกินของคาโนนิคอลฟังชัน่
4.5 การแปลผลคาโนนิคอลเพื่อให้ได้รูปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของ
กรุ งเทพมหานคร
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5. การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) ในเรื่ องรู ปแบบขององค์กรเสมือนจริ ง เพื่อการศึกษาของกรุ งเทพ
มหานคร โดยการหาค่าความแปรปรวนด้วยการทดสอบค่า F-test (ANOVA) และวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่โดยวิธีของ Scheffe
6. การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตวั แปรที่ใช้ในการวิจยั
1. การสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ กี่ยวข้องกับองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของ
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิและผูเ้ กี่ยวข้องโดยใช้วธิ ีการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง ใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (snowball sampling) เพื่อให้ได้ตวั แปร
นาไปจัด ทาเครื่ องมือ
2. การวิเคราะห์ตวั แปรจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรเสมือนจริ งเพือ่
การศึกษาของกรุ งเทพมหานคร โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจยั ทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศ มาจัดทาเครื่ องมือดังปรากฏในตารางต่อไปนี้







2 ใช้เครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
 

 

 
3 ไม่จากัดเวลา สถานที่
  
 


4 ลดต้นทุนในการจ้างบุคลากรและเช่าสถานที่  

5 ไม่มีลาดับชั้นบังคับบัญชา



6 สะดวกรวดเร็ ว
   

  
7 สะดวกเรื่ องการเดินทาง
 
8 ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งมีทกั ษะ


9 คล่องตัว



  
10 ใช้ทางด่วนข้อมูล

 

1



ใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสาร






 

    
   



 




 





20. สมเกียรติ อินทชาติ

19. วีระชาติ ภาษีชา

18. พิมพา วิเศษโสภา

17. พีระลัดดา เกษกี

16. มาติน เดอลานี

15. สิ งหา จาปาถิ่น

14. วัฒนา ศรี คงจันทร์

13. ถนอม ธารจินดาภรณ์

12. ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์

11. ภาสกร วัฒายุ

10. สมิต วิโรจน์วรรณ

9. พัชรา เมืองเจริ ญ

8. สุ ทธิชา อนุพนั ธ์

7. นงนภัส นาบารุ ง

6. นิศารัตน์ วีระพล

5. ศุภกัญญา แพนดี

4. กรุ ณา การถาวร

3. ณพัชรภรณ์ รัตนโกสี ยก์ ิจ

รายการ

2. ธาริ ณี จาปาถิ่น

ข้อ

1. วันดี ศรี คงจันทร์

ตารางที่ 3 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์
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11

ร่ วมมือทางานเป็ นทีม

12

ไม่มีรูปแบบ

13

บริ การอย่างมืออาชีพ

14

ทางานข้ามเขตแดน

15
16

ใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่ อสาร
มีลกั ษณะเฉพาะ

17

มีความเชื่อใจกันเป็ นพื้นฐาน

18

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มน้อยลง

19

ลดภาวะสิ่ งแวดล้อม

20

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง



 



  






  

 






  
 

 


 

 


     


 






 

20. สมเกียรติ อินทชาติ

19. วีระชาติ ภาษีชา

18. พิมพา วิเศษโสภา

17. พีระลัดดา เกษกี

16. มาติน เดอลานี

15. สิ งหา จาปาถิ่น

14. วัฒนา ศรี คงจันทร์

13. ถนอม ธารจินดาภรณ์

12. ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์

11. ภาสกร วัฒายุ

10. สมิต วิโรจน์วรรณ

9. พัชรา เมืองเจริ ญ

8. สุ ทธิชา อนุพนั ธ์

7. นงนภัส นาบารุ ง

6. นิศารัตน์ วีระพล

5. ศุภกัญญา แพนดี

4. กรุ ณา การถาวร

3. ณพัชรภรณ์ รัตนโกสี ยก์ ิจ

รายการ

2. ธาริ ณี จาปาถิ่น

ข้อ

1. วันดี ศรี คงจันทร์

ตารางที่ 3 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์ (ต่อ)
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21

สามารถทางานด้วยความคิดสร้างสรรค์

22

มีการตัดสิ นใจด้วยตนเอง

23

มีความยืดหยุน่

24

มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อม

25

มีความเป็ นอิสระ

26

ไม่สามารถซักถามกันได้

27

ติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่ โมง

28

ตารางการทางานไม่ตายตัว

29

พนักงานต้องมีจริ ยธรรมสูง

30

สะดวกในการสื บค้นข้อมูล





 





 
  






 






20. สมเกียรติ อินทชาติ

19. วีระชาติ ภาษีชา

18. พิมพา วิเศษโสภา

17. พีระลัดดา เกษกี






  


 

16. มาติน เดอลานี

14. วัฒนา ศรี คงจันทร์

15. สิ งหา จาปาถิ่น




  




13. ถนอม ธารจินดาภรณ์

12. ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์






11. ภาสกร วัฒายุ

10. สมิต วิโรจน์วรรณ

9. พัชรา เมืองเจริ ญ

8. สุ ทธิชา อนุพนั ธ์

7. นงนภัส นาบารุ ง

6. นิศารัตน์ วีระพล

5. ศุภกัญญา แพนดี

4. กรุ ณา การถาวร

3. ณพัชรภรณ์ รัตนโกสี ยก์ ิจ

รายการ

2. ธาริ ณี จาปาถิ่น

ข้อ

1. วันดี ศรี คงจันทร์

ตารางที่ 3 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์ (ต่อ)
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ข้อ





2 ใช้เครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
      
3 ไม่จากัดเวลา สถานที่
 
4 ลดต้นทุนในการจ้างบุคลากรและเช่าสถานที่


5 ไม่มีลาดับชั้นบังคับบัญชา

6 สะดวกรวดเร็ ว
 

7 สะดวกเรื่ องการเดินทาง


8 ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งมีทกั ษะ



9 คล่องตัว


10 ใช้ทางด่วนข้อมูล


1

ใช้เทคโนโยยีในการสื่ อสาร
ดีมาก
เป้ าป่ าเถื่อน
พุกเปี่ ยม
ไชยลาภ

32. สุ นนั ทา
33. สมควร
34. สุ รศักดิ์
35. สุ บรรณ

คนหาญ
วัฒนไวฑูรย์ชยั
ครองก่า
แสนพรหม

37. อารี ยา
38. วิไลรัตน์
39. จีณฎั ฐ์
40. กมลรัตน์

36. วิสุทธิศกั ดิ์ ป้ องเรื อ

ดวงงาม

31. นัยนันท์

อุบลแย้ม

27. วัฒนา

เพ็งธรรม

เหลือผล

26. จินดาพร

30. ภาวิณี

วิทยเวทย์

25. รัชนีกร

คล้ายศรี

โหมดงาม

24. ประกอบ

29. ภรภัทร

ฑีฆาพิสิษ

23 . ภูษณิ ศา

โทศก

ภู่เอี่ยม
22 .วีรนุช

28. พชร

นราภัย

รายการ
21. นิศากร

ตารางที่ 3 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์ (ต่อ)
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ข้อ

11
ร่ วมมือทางานเป็ นทีม

12
ไม่มีรูปแบบ

13
บริ การอย่างมืออาชีพ

14
ทางานข้ามเขตแดน

15
ใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่ อสาร

16
มีลกั ษณะเฉพาะ

17
มีความเชื่อใจกันเป็ นพื้นฐาน

18
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มน้อยลง

19
ลดภาวะสิ่ งแวดล้อม

20
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
















     





























พุกเปี่ ยม

34. สุ รศักดิ์



















40. กมลรัตน์

แสนพรหม

ครองก่า

วัฒนไวฑูรย์ชยั

38. วิไลรัตน์
39. จีณฎั ฐ์

คนหาญ

37. อารี ยา

36. วิสุทธิศกั ดิ์ ป้ องเรื อ

ไชยลาภ

เป้ าป่ าเถื่อน

33. สมควร
35. สุ บรรณ

ดีมาก

ดวงงาม

31. นัยนันท์
32. สุ นนั ทา

เพ็งธรรม

คล้ายศรี

29. ภรภัทร
30. ภาวิณี

โทศก

เหลือผล

26. จินดาพร
28. พชร

วิทยเวทย์

25. รัชนีกร

อุบลแย้ม

โหมดงาม

24. ประกอบ

27. วัฒนา

ฑีฆาพิสิษ

ภู่เอี่ยม
22 .วีรนุช
23 . ภูษณิ ศา

นราภัย

รายการ
21. นิศากร

ตารางที่ 3 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์ (ต่อ)
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21

สามารถทางานด้วยความคิดสร้างสรรค์

22

มีการตัดสิ นใจด้วยตนเอง

23

มีความยืดหยุน่

24

มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อม

25

มีความเป็ นอิสระ

26

ไม่สามารถซักถามกันได้

27

ติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่ โมง

28

ตารางการทางานไม่ตายตัว

29

พนักงานต้องมีจริ ยธรรมสูง

30

สะดวกในการสื บค้นข้อมูล


 










 











    
 




 
 



แสนพรหม

ครองก่า
39. จีณฎั ฐ์




40. กมลรัตน์

วัฒนไวฑูรย์ชยั
38. วิไลรัตน์

คนหาญ
37. อารี ยา

36. วิสุทธิศกั ดิ์ ป้ องเรื อ








ไชยลาภ

เป้ าป่ าเถื่อน
33. สมควร






35. สุ บรรณ

ดีมาก
32. สุ นนั ทา

 

พุกเปี่ ยม

ดวงงาม
31. นัยนันท์



34. สุ รศักดิ์

เพ็งธรรม

คล้ายศรี
29. ภรภัทร

30. ภาวิณี

โทศก


  




 

28. พชร

เหลือผล
26. จินดาพร





 

อุบลแย้ม

วิทยเวทย์
25. รัชนีกร



27. วัฒนา

โหมดงาม

ฑีฆาพิสิษ
23 . ภูษณิ ศา



24. ประกอบ

ภู่เอี่ยม
22 .วีรนุช

รายการ

นราภัย

ข้อ

21. นิศากร

ตารางที่ 3 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์ (ต่อ)
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3
4
5
6

20. ประสิ ทธิพร เก่งทอง

19. สุ นทรี ศักดิ์ศรี

18. นาพเกล้า ห่อนบุญเหิ ม

17. วารุ ณี ร่ าเริ ง

15. สุ วรรณา ธัญพาณิ ชย์
16. เจริ
เรื อญงยศ จันทรคีรี

14. นพรุ จ ศักดิ์ศิริ

13. กฤษณพล จันทร์พรหม

12. นาชัย เติมศิริเกียรติ

11. เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์

10. สุ ทธิชา อนุพนั ธ์

9. ศิริโรตม์ เกตุแก้ว

นุรักษ์

8. เรวัต แสงสุ ริยงค์

6. มนตรี โสคติยา
7. อิศรพงษ์ แสงตะวัน

5. ปารดา บัณฑูรนิพิท

ใช้เทคโนโลยี การสื่ อสารโทรคมนาคม
เป็ นสังคมหรื อชุมชนเครื อข่ายซึ่ งมีการ
ร่ วมมือและพึ่งพากัน
มีความยืดหยุน่ สูง ไม่ม่ขอ้ จากัดในเรื่ อง
สถานที่และเวลา
มีความไว้วางใจสูง (Trust) เพราะไม่เห็น
หน้ากัน
การบริ หารตนเอง(Self Management) ต้อง
วางแผนตัดสิ นใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ไม่มีขอบเขตองค์การแน่ชดั ดูที่ภารกิตจและ
วัตถุประสงค์

4. ชิดชนก แซ่โอ

1
2

สุ วรรณรัตน์

รายการ

3. ฐิติกร พูลภัทรชีวิน

ข้อ

1. 1.ทิพวรรณ หล่อ
2. วิวฒั น์ มีสุวรรณ

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย
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รายการ

7
ไม่มีสถานที่ต้ งั ขององค์กร

8

9
ให้ขอ้ มูลสาระด้านการศึกษากับผูเ้ รี ยนได้
ทันที
ลดต้นทุนในด้านบุคลากร

10
โครงสร้างองค์กรเป็ นทางการต่า

11

ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริ หารกับพนักงานและ
พนักงานกับพนักงานลดลง
ยากต่อการควบคุมเวลาในการทางานของ
พนักงาน
โครงสร้างขององค์กรเป็ นแบบหลวม ๆ

12

13



 




  



 


 




 



นุรักษ์









 








 



















20. ประสิ ทธิพร เก่งทอง

19. สุ นทรี ศักดิ์ศรี

18. นาพเกล้า ห่อนบุญเหิ ม

17. วารุ ณี ร่ าเริ ง

15. สุ วรรณา ธัญพาณิ ชย์
16. เจริ
เรื อญงยศ จันทรคีรี

14. นพรุ จ ศักดิ์ศิริ

13. กฤษณพล จันทร์พรหม

12. นาชัย เติมศิริเกียรติ

11. เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์

10. สุ ทธิชา อนุพนั ธ์

9. ศิริโรตม์ เกตุแก้ว

8. เรวัต แสงสุ ริยงค์

6. มนตรี โสคติยา
7. อิศรพงษ์ แสงตะวัน

5. ปารดา บัณฑูรนิพิท

4. ชิดชนก แซ่โอ

3. ฐิติกร พูลภัทรชีวิน

สุ วรรณรัตน์

ข้อ
1. 1.ทิพวรรณ หล่อ
2. วิวฒั น์ มีสุวรรณ

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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ข้อ

14
ผูด้ าเนินการต้องมีทกั ษะในการใช้ไอที

15
ความผูกพันในองค์กรน้อยลง

16
ลดการเดินทางใช้ทางด่วนข้อมูลแทน

17

18
เพิม่ โอกาสในการทางาน ได้บุคลากรที่มี
ความชานาญเฉพาะด้าน
มีความคล่องตัวในการทางาน

19
พนักงานสามารถประสานงานกันได้

20
ลดภาวะของสิ่ งแวดล้อมและปั ญหา
การจราจรเพราะไม่ตอ้ งเดินทางไปยัง
สานักงานที่ห่างไกล








 







นุรักษ์






 














 




 








 





20. ประสิ ทธิพร เก่งทอง

19. สุ นทรี ศักดิ์ศรี

18. นาพเกล้า ห่อนบุญเหิ ม

17. วารุ ณี ร่ าเริ ง

15. สุ วรรณา ธัญพาณิ ชย์
16. เจริ
เรื อญงยศ จันทรคีรี

14. นพรุ จ ศักดิ์ศิริ

13. กฤษณพล จันทร์พรหม

12. นาชัย เติมศิริเกียรติ

11. เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์

10. สุ ทธิชา อนุพนั ธ์

9. ศิริโรตม์ เกตุแก้ว

8. เรวัต แสงสุ ริยงค์

6. มนตรี โสคติยา
7. อิศรพงษ์ แสงตะวัน

5. ปารดา บัณฑูรนิพิท

4. ชิดชนก แซ่โอ

3. ฐิติกร พูลภัทรชีวิน

สุ วรรณรัตน์

รายการ
1. 1.ทิพวรรณ หล่อ
2. วิวฒั น์ มีสุวรรณ

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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ข้อ

26

27

28

21
การทางานต้องอาศัยทีมงาน

22
23
ใช้อินเตอร์เน็ตเป็ นสื่ อกลาง
ประหยัดเวลา ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่าย

24
สะดวก สบาย รวดเร็ ว

25

ในทางปฏิบตั ิมีสานักงานส่ วนกลางคอยทา
หน้าที่ประสานงาน
ไม่มีตวั ตน

ไม่มีลกั ษณะขั้นตอนการบังคับบัญชาใน
แนวดิ่ง
การสื่ อสารมีความหลากหลาย












นุรักษ์












20. ประสิ ทธิพร เก่งทอง

19. สุ นทรี ศักดิ์ศรี

18. นาพเกล้า ห่อนบุญเหิ ม

17. วารุ ณี ร่ าเริ ง

15. สุ วรรณา ธัญพาณิ ชย์
16. เจริ
เรื อญงยศ จันทรคีรี

14. นพรุ จ ศักดิ์ศิริ

13. กฤษณพล จันทร์พรหม

12. นาชัย เติมศิริเกียรติ

11. เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์

10. สุ ทธิชา อนุพนั ธ์

9. ศิริโรตม์ เกตุแก้ว

8. เรวัต แสงสุ ริยงค์

6. มนตรี โสคติยา
7. อิศรพงษ์ แสงตะวัน

5. ปารดา บัณฑูรนิพิท

4. ชิดชนก แซ่โอ

3. ฐิติกร พูลภัทรชีวิน

สุ วรรณรัตน์

รายการ
1. 1.ทิพวรรณ หล่อ
2. วิวฒั น์ มีสุวรรณ

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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ข้อ

31

32

29
ใช้คอมพิวเตอร์

30

33
ทาให้ได้รับประโยชน์และเกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ
เกิดขึ้นมาพร้อมความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
เปิ ดโอกาสให้คนทางานด้วยความคิด
สร้างสรรค์
มีระบบเครื อข่ายร่ วมมือและพึ่งพากัน

34
มีความยืดหยุน่ ไม่จากัดสถานที่และเวลา

35
มีขอ้ จากัดทางภูมิศาสตร์นอ้ ยกว่า






















นุรักษ์
























 








 





20. ประสิ ทธิพร เก่งทอง

19. สุ นทรี ศักดิ์ศรี

18. นาพเกล้า ห่อนบุญเหิ ม

17. วารุ ณี ร่ าเริ ง

15. สุ วรรณา ธัญพาณิ ชย์
16. เจริ
เรื อญงยศ จันทรคีรี

14. นพรุ จ ศักดิ์ศิริ

13. กฤษณพล จันทร์พรหม

12. นาชัย เติมศิริเกียรติ

11. เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์

10. สุ ทธิชา อนุพนั ธ์

9. ศิริโรตม์ เกตุแก้ว

8. เรวัต แสงสุ ริยงค์

6. มนตรี โสคติยา
7. อิศรพงษ์ แสงตะวัน

5. ปารดา บัณฑูรนิพิท

4. ชิดชนก แซ่โอ

3. ฐิติกร พูลภัทรชีวิน

สุ วรรณรัตน์

รายการ
1. 1.ทิพวรรณ หล่อ
2. วิวฒั น์ มีสุวรรณ

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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ข้อ
รายการ

36
มีความหลากหลาย

37
เป็ นพันธมิตรดาเนินงานร่ วมกัน

38
มีความเป็ นอิสระมาก

39
สายบังคับบัญชาไม่ชดั เจน

40
การทางานขึ้นกับประสบการณ์สมาชิก

41
มีการบริ หารการตัดสิ นใจ

42
มีระบบจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม

43
มีลกั ษณะชัว่ คราว

44
45
ติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
มีประสิ ทธิภาพ





 








 



นุรักษ์















 










 


 








20. ประสิ ทธิพร เก่งทอง

19. สุ นทรี ศักดิ์ศรี

18. นาพเกล้า ห่อนบุญเหิ ม

17. วารุ ณี ร่ าเริ ง

15. สุ วรรณา ธัญพาณิ ชย์
16. เจริ
เรื อญงยศ จันทรคีรี

14. นพรุ จ ศักดิ์ศิริ

13. กฤษณพล จันทร์พรหม

12. นาชัย เติมศิริเกียรติ

11. เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์

10. สุ ทธิชา อนุพนั ธ์

9. ศิริโรตม์ เกตุแก้ว

8. เรวัต แสงสุ ริยงค์

6. มนตรี โสคติยา
7. อิศรพงษ์ แสงตะวัน

5. ปารดา บัณฑูรนิพิท

4. ชิดชนก แซ่โอ

3. ฐิติกร พูลภัทรชีวิน

1. ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณ
2. วิรัตวฒน์ั น์ มีสุวรรณ

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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ข้อ

49

50
รายการ

46
ไม่เป็ นทางการสูง



47
มีขอ้ จากัดทางภูมิศาสตร์นอ้ ยกว่า

48


 

ประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการ
เดินทาง
ลดปัญหาด้านความเสี ยหายทางกายภาพ เช่น 
ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ าท่วม
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันมี
น้อยลงอัตราการ
เข้าออกสูง








นุรักษ์



 


















20. ประสิ ทธิพร เก่งทอง

19. สุ นทรี ศักดิ์ศรี

18. นาพเกล้า ห่อนบุญเหิ ม

17. วารุ ณี ร่ าเริ ง

15. สุ วรรณา ธัญพาณิ ชย์
16. เจริ
เรื อญงยศ จันทรคีรี

14. นพรุ จ ศักดิ์ศิริ

13. กฤษณพล จันทร์พรหม

12. นาชัย เติมศิริเกียรติ

11. เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์

10. สุ ทธิชา อนุพนั ธ์

9. ศิริโรตม์ เกตุแก้ว

8. เรวัต แสงสุ ริยงค์

6. มนตรี โสคติยา
7. อิศรพงษ์ แสงตะวัน

5. ปารดา บัณฑูรนิพิท

4. ชิดชนก แซ่โอ

3. ฐิติกร พูลภัทรชีวิน

1. ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณ
2. วิรัตวฒน์ั น์ มีสุวรรณ

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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1

ใช้เทคโนโลยี การสื่ อสารโทรคมนาคม

2

เป็ นสังคมหรื อชุมชนเครื อข่ายซึ่ งมีการ
ร่ วมมือและพึ่งพากัน
มีความยืดหยุน่ สูง ไม่ม่ขอ้ จากัดในเรื่ อง
สถานที่และเวลา
มีความไว้วางใจสูง (Trust) เพราะไม่เห็น
หน้ากัน
การบริ หารตนเอง(Self Management) ต้อง
วางแผนตัดสิ นใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ไม่มีขอบเขตองค์การแน่ชดั ดูที่ภารกิตจและ
วัตถุประสงค์

3
4
5
6

40. สุ รศักดิ์ ปาเฮ

39. พะยอม วงศ์ธารศรี

38. วรภัทร ภู่เจริ ญ

37. ฮิว โยชิตะ

36. สุ พจน์ ทรายแก้ว

35. อิศรพงษ์ แสงตะวัน

34. อัมพร ธารงลักษณ์

33. ดนัย เทียนพุฒ

บุญปลูก
32. สวงค์

31. มนตรี เจริ ญศรี

30. เนตร์พณั ณา ยาวิราช

29. สุ ชาดา สุ ขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

28. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

27. พริ มประภิ มกราภิรมย์

26. นภาพร อินทรี ยแ์ ละคณะ

25. วิทูรย์ เพ็งมาวัน

24. ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล

23. ธีรนยุส วัฒนาศุภโชค

รายการ

22. กิติมา สุ รสนธิ

ข้อ

21. สะอาดจิต ชลวิทย์

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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ข้อ
รายการ

7
ไม่มีสถานที่ต้ งั ขององค์กร

8

9
ให้ขอ้ มูลสาระด้านการศึกษากับผูเ้ รี ยนได้
ทันที
ลดต้นทุนในด้านบุคลากร

10
โครงสร้างองค์กรเป็ นทางการต่า

11

ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริ หารกับพนักงานและ
พนักงานกับพนักงานลดลง
ยากต่อการควบคุมเวลาในการทางานของ
พนักงาน
โครงสร้างขององค์กรเป็ นแบบหลวม ๆ

12

13






























บุญปลูก

 





















40. สุ รศักดิ์ ปาเฮ

39. พะยอม วงศ์ธารศรี

38. วรภัทร ภู่เจริ ญ

37. ฮิว โยชิตะ

36. สุ พจน์ ทรายแก้ว

35. อิศรพงษ์ แสงตะวัน

34. อัมพร ธารงลักษณ์

33. ดนัย เทียนพุฒ

32. สวงค์

31. มนตรี เจริ ญศรี

30. เนตร์พณั ณา ยาวิราช

29. สุ ชาดา สุ ขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

28. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

27. พริ มประภิ มกราภิรมย์

26. นภาพร อินทรี ยแ์ ละคณะ

25. วิทูรย์ เพ็งมาวัน

24. ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล

23. ธีรนยุส วัฒนาศุภโชค

22. กิติมา สุ รสนธิ

21. สะอาดจิต ชลวิทย์

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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14

ผูด้ าเนินการต้องมีทกั ษะในการใช้ไอที

15

ความผูกพันในองค์กรน้อยลง

16

ลดการเดินทางใช้ทางด่วนข้อมูลแทน

17
18

เพิม่ โอกาสในการทางาน ได้บุคลากรที่มี
ความชานาญเฉพาะด้าน
มีความคล่องตัวในการทางาน

19

พนักงานสามารถประสานงานกันได้

20

ลดภาวะของสิ่ งแวดล้อมและปั ญหา
การจราจรเพราะไม่ตอ้ งเดินทางไปยัง
สานักงานที่ห่างไกล

40. สุ รศักดิ์ ปาเฮ

39. พะยอม วงศ์ธารศรี

38. วรภัทร ภู่เจริ ญ

37. ฮิว โยชิตะ

36. สุ พจน์ ทรายแก้ว

35. อิศรพงษ์ แสงตะวัน

34. อัมพร ธารงลักษณ์

33. ดนัย เทียนพุฒ

บุญปลูก
32. สวงค์

31. มนตรี เจริ ญศรี

30. เนตร์พณั ณา ยาวิราช

29. สุ ชาดา สุ ขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

28. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

27. พริ มประภิ มกราภิรมย์

26. นภาพร อินทรี ยแ์ ละคณะ

25. วิทูรย์ เพ็งมาวัน

24. ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล

23. ธีรนยุส วัฒนาศุภโชค

รายการ

22. กิติมา สุ รสนธิ

ข้อ

21. สะอาดจิต ชลวิทย์

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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ข้อ

26

27

28
รายการ

21
การทางานต้องอาศัยทีมงาน

22
23
ใช้อินเตอร์เน็ตเป็ นสื่ อกลาง
ประหยัดเวลา ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่าย

24
สะดวก สบาย รวดเร็ ว

25

ในทางปฏิบตั ิมีสานักงานส่ วนกลางคอยทา
หน้าที่ประสานงาน
ไม่มีตวั ตน

ไม่มีลกั ษณะขั้นตอนการบังคับบัญชาใน
แนวดิ่ง
การสื่ อสารมีความหลากหลาย





 




บุญปลูก





 

40. สุ รศักดิ์ ปาเฮ

39. พะยอม วงศ์ธารศรี

38. วรภัทร ภู่เจริ ญ

37. ฮิว โยชิตะ

36. สุ พจน์ ทรายแก้ว

35. อิศรพงษ์ แสงตะวัน

34. อัมพร ธารงลักษณ์

33. ดนัย เทียนพุฒ

32. สวงค์

31. มนตรี เจริ ญศรี

30. เนตร์พณั ณา ยาวิราช

29. สุ ชาดา สุ ขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

28. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

27. พริ มประภิ มกราภิรมย์

26. นภาพร อินทรี ยแ์ ละคณะ

25. วิทูรย์ เพ็งมาวัน

24. ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล

23. ธีรนยุส วัฒนาศุภโชค

22. กิติมา สุ รสนธิ

21. สะอาดจิต ชลวิทย์

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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ข้อ

29
30

31

32
รายการ

33
ใช้คอมพิวเตอร์
ทาให้ได้รับประโยชน์และเกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ
เกิดขึ้นมาพร้อมความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
เปิ ดโอกาสให้คนทางานด้วยความคิด
สร้างสรรค์
มีระบบเครื อข่ายร่ วมมือและพึ่งพากัน

34
มีความยืดหยุน่ ไม่จากัดสถานที่และเวลา

35
มีขอ้ จากัดทางภูมิศาสตร์นอ้ ยกว่า








 


 



 










บุญปลูก









    






40. สุ รศักดิ์ ปาเฮ

39. พะยอม วงศ์ธารศรี

38. วรภัทร ภู่เจริ ญ

37. ฮิว โยชิตะ

36. สุ พจน์ ทรายแก้ว

35. อิศรพงษ์ แสงตะวัน

34. อัมพร ธารงลักษณ์

33. ดนัย เทียนพุฒ

32. สวงค์

31. มนตรี เจริ ญศรี

30. เนตร์พณั ณา ยาวิราช

29. สุ ชาดา สุ ขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

28. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

27. พริ มประภิ มกราภิรมย์

26. นภาพร อินทรี ยแ์ ละคณะ

25. วิทูรย์ เพ็งมาวัน

24. ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล

23. ธีรนยุส วัฒนาศุภโชค

22. กิติมา สุ รสนธิ

21. สะอาดจิต ชลวิทย์

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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ข้อ
รายการ

36
มีความหลากหลาย

37
เป็ นพันธมิตรดาเนินงานร่ วมกัน

38
มีความเป็ นอิสระมาก

39
สายบังคับบัญชาไม่ชดั เจน

40
การทางานขึ้นกับประสบการณ์สมาชิก

41
มีการบริ หารการตัดสิ นใจ

42
มีระบบจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม

43
มีลกั ษณะชัว่ คราว

44
ติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่ โมง

45
มีประสิ ทธิภาพ












 








 


























 








บุญปลูก



























40. สุ รศักดิ์ ปาเฮ

39. พะยอม วงศ์ธารศรี

38. วรภัทร ภู่เจริ ญ

37. ฮิว โยชิตะ

36. สุ พจน์ ทรายแก้ว

35. อิศรพงษ์ แสงตะวัน

34. อัมพร ธารงลักษณ์

33. ดนัย เทียนพุฒ

32. สวงค์

31. มนตรี เจริ ญศรี

30. เนตร์พณั ณา ยาวิราช

29. สุ ชาดา สุ ขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

28. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

27. พริ มประภิ มกราภิรมย์

26. นภาพร อินทรี ยแ์ ละคณะ

25. วิทูรย์ เพ็งมาวัน

24. ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล

23. ธีรนยุส วัฒนาศุภโชค

22. กิติมา สุ รสนธิ

21. สะอาดจิต ชลวิทย์

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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ข้อ

49

50
รายการ

46
ไม่เป็ นทางการสูง

47
มีขอ้ จากัดทางภูมิศาสตร์นอ้ ยกว่า

48

ประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการ


เดินทาง
ลดปัญหาด้านความเสี ยหายทางกายภาพ เช่น 

ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ าท่วม
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันมี


น้อยลงอัตราการ
เข้าออกสูง










 










บุญปลูก













40. สุ รศักดิ์ ปาเฮ

39. พะยอม วงศ์ธารศรี

38. วรภัทร ภู่เจริ ญ

37. ฮิว โยชิตะ

36. สุ พจน์ ทรายแก้ว

35. อิศรพงษ์ แสงตะวัน

34. อัมพร ธารงลักษณ์

33. ดนัย เทียนพุฒ

32. สวงค์

31. มนตรี เจริ ญศรี

30. เนตร์พณั ณา ยาวิราช

29. สุ ชาดา สุ ขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

28. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

27. พริ มประภิ มกราภิรมย์

26. นภาพร อินทรี ยแ์ ละคณะ

25. วิทูรย์ เพ็งมาวัน

24. ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล

23. ธีรนยุส วัฒนาศุภโชค

22. กิติมา สุ รสนธิ

21. สะอาดจิต ชลวิทย์

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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1

ใช้เทคโนโลยี การสื่ อสารโทรคมนาคม

2

เป็ นสังคมหรื อชุมชนเครื อข่ายซึ่ งมีการ
ร่ วมมือและพึ่งพากัน
มีความยืดหยุน่ สูง ไม่ม่ขอ้ จากัดในเรื่ อง
สถานที่และเวลา
มีความไว้วางใจสูง (Trust) เพราะไม่เห็น
หน้ากัน
การบริ หารตนเอง(Self Management) ต้อง
วางแผนตัดสิ นใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ไม่มีขอบเขตองค์การแน่ชดั ดูที่ภารกิตจและ
วัตถุประสงค์

3
4
5
6

50. กนกพร ดวงสุ วรรณ

49. ฉันทนา พืชผล

48. พิมลจรรย์ นามวัฒน์

47. ชนวัฒน์ ศรี สอ้าน

46. ยืน ภู่วรวรรณ

45. พรรณกาญจน์ ลือจุติกุลวงศ์

44. อุทยั ภิรมย์รื่น

43. บุญเรื อง เนียมหอม

รายการ

42. ครรชิต มาลัยวงศ์

ข้อ

41. บุญเกื้อ ควรหาเวช

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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9
10
11
12
13


 















 


 

50. กนกพร ดวงสุ วรรณ



49. ฉันทนา พืชผล

48. พิมลจรรย์ นามวัฒน์

46. ยืน ภู่วรวรรณ



47. ชนวัฒน์ ศรี สอ้าน

 

45. พรรณกาญจน์ ลือจุติกุลวงศ์

ไม่มีสถานที่ต้ งั ขององค์กร
ให้ขอ้ มูลสาระด้านการศึกษากับผูเ้ รี ยนได้
ทันที
ลดต้นทุนในด้านบุคลากร
โครงสร้างองค์กรเป็ นทางการต่า
ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริ หารกับพนักงานและ
พนักงานกับพนักงานลดลง
ยากต่อการควบคุมเวลาในการทางานของ
พนักงาน
โครงสร้างขององค์กรเป็ นแบบหลวม ๆ

44. อุทยั ภิรมย์รื่น

7
8

43. บุญเรื อง เนียมหอม

รายการ

42. ครรชิต มาลัยวงศ์

ข้อ

41. บุญเกื้อ ควรหาเวช

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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14

ผูด้ าเนินการต้องมีทกั ษะในการใช้ไอที

15
16
17

ความผูกพันในองค์กรน้อยลง
ลดการเดินทางใช้ทางด่วนข้อมูลแทน
เพิม่ โอกาสในการทางานได้บุคลากรที่มี
ความชานาญเฉพาะด้าน
มีความคล่องตัวในการทางาน
พนักงานสามารถประสานงานกันได้

18
19
20

ลดภาวะของสิ่ งแวดล้อมและปั ญหา
การจราจรเพราะไม่ตอ้ งเดินทางไปยัง
สานักงานที่ห่างไกล

  



  





 

50. กนกพร ดวงสุ วรรณ

49. ฉันทนา พืชผล

 










 

48. พิมลจรรย์ นามวัฒน์

47. ชนวัฒน์ ศรี สอ้าน

46. ยืน ภู่วรวรรณ

45. พรรณกาญจน์ ลือจุติกุลวงศ์

44. อุทยั ภิรมย์รื่น

43. บุญเรื อง เนียมหอม

รายการ

42. ครรชิต มาลัยวงศ์

ข้อ

41. บุญเกื้อ ควรหาเวช

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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21
22
23
24
25
26
27
28

การทางานต้องอาศัยทีมงาน
ใช้อินเตอร์เน็ตเป็ นสื่ อกลาง
ประหยัดเวลา ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่าย
สะดวก สบาย รวดเร็ ว
ในทางปฏิบตั ิมีสานักงานส่ วนกลางคอยทา
หน้าที่ประสานงาน
ไม่มีตวั ตน
ไม่มีลกั ษณะขั้นตอนการบังคับบัญชาใน
แนวดิ่ง
การสื่ อสารมีความหลากหลาย

50. กนกพร ดวงสุ วรรณ

49. ฉันทนา พืชผล

48. พิมลจรรย์ นามวัฒน์

47. ชนวัฒน์ ศรี สอ้าน

46. ยืน ภู่วรวรรณ

45. พรรณกาญจน์ ลือจุติกุลวงศ์

44. อุทยั ภิรมย์รื่น

43. บุญเรื อง เนียมหอม

รายการ

42. ครรชิต มาลัยวงศ์

ข้อ

41. บุญเกื้อ ควรหาเวช

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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32
33
34
35

50. กนกพร ดวงสุ วรรณ

49. ฉันทนา พืชผล

48. พิมลจรรย์ นามวัฒน์

47. ชนวัฒน์ ศรี สอ้าน

46. ยืน ภู่วรวรรณ

45. พรรณกาญจน์ ลือจุติกุลวงศ์

ใช้คอมพิวเตอร์
ทาให้ได้รับประโยชน์ เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ
เกิดขึ้นมาพร้อมความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
เปิ ดโอกาสให้คนทางานด้วยความคิด
สร้างสรรค์
มีระบบเครื อข่ายร่ วมมือและพึ่งพากัน
มีความยืดหยุน่ ไม่จากัดสถานที่และเวลา
มีขอ้ จากัดทางภูมิศาสตร์นอ้ ยกว่า

44. อุทยั ภิรมย์รื่น

29
30
31

43. บุญเรื อง เนียมหอม

รายการ

42. ครรชิต มาลัยวงศ์

ข้อ

41. บุญเกื้อ ควรหาเวช

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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36
37
38
39
40
41
42
43
44

มีความหลากหลาย
เป็ นพันธมิตรดาเนินงานร่ วมกัน
มีความเป็ นอิสระมาก
สายบังคับบัญชาไม่ชดั เจน
การทางานขึ้นกับประสบการณ์สมาชิก
มีการบริ หารการตัดสิ นใจ
มีระบบจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม
มีลกั ษณะชัว่ คราว
ติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่ โมง

45

มีประสิ ทธิภาพ











50. กนกพร ดวงสุ วรรณ

49. ฉันทนา พืชผล









48. พิมลจรรย์ นามวัฒน์








47. ชนวัฒน์ ศรี สอ้าน

46. ยืน ภู่วรวรรณ

45. พรรณกาญจน์ ลือจุติกุลวงศ์

44. อุทยั ภิรมย์รื่น

43. บุญเรื อง เนียมหอม

รายการ

42. ครรชิต มาลัยวงศ์

ข้อ

41. บุญเกื้อ ควรหาเวช

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)
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46
47
48
49
50

50. กนกพร ดวงสุ วรรณ

49. ฉันทนา พืชผล

48. พิมลจรรย์ นามวัฒน์

47. ชนวัฒน์ ศรี สอ้าน

46. ยืน ภู่วรวรรณ

45. พรรณกาญจน์ ลือจุติกุลวงศ์

44. อุทยั ภิรมย์รื่น

43. บุญเรื อง เนียมหอม

รายการ

42. ครรชิต มาลัยวงศ์

ข้อ

41. บุญเกื้อ ควรหาเวช

ตารางที่ 4 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาไทย (ต่อ)





ไม่เป็ นทางการสูง

 

มีขอ้ จากัดทางภูมิศาสตร์นอ้ ยกว่า



ประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการ
เดินทาง




ลดปัญหาด้านความเสี ยหายทางกายภาพ เช่น
ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ าท่วม



 
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันมี
น้อยลงอัตราการ
เข้าออกสูง

112

1

เป็ นองค์ที่อยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร

2

มีความยืดหยุน่

3

มีความคิดสร้างสรรค์

4

มีการพัฒนาองค์กรตลอดเวลา

5

มีการเชื่อมโยงด้วยเครื อข่ายเทคโนโลยี

6

สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่ โมง

7
8

ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
เน้นคุณภาพ

9

ทางานเป็ นทีมแบบร่ วมมือกัน

10

มีความคล่องตัว รวดเร็ ว

 
 


 
 
 
 
 
 

 

  






     

   

       




 
  




20. Foster

19. Travica

18. David J. n Skyram

17. Jack son

16. Hans Jager

15. Barnatt

14. Haag

13. Morgan

12. Naisbitt

11. Zuboff

10. Turoff

9. Mintzberg

8. Markus

7. Manju and Carley

 




6. Katzy

5. Keieretsu

4. Tom Peter

3. Mowshowitz

2. Micheal E. Porter

รายการ

1. Peter

ข้อ

Drucker

ตารางที่ 5 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาต่างประเทศ
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11

ใช้ทางด่วนข้อมูลแทนการเดินทาง

12
13

ใช้อินเตอร์เน็ต
ไม่มีรูปแบบที่เป็ นกายภาพ

14

ความสัมพันธ์ภายในองค์กรน้อยลง

15
16

ใช้ทรัพยากรร่ วมกันโดยการสร้าง
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
มีการกระจายทางภูมิศาสตร์พ้นื ที่สานักงาน

17

มีการร่ วมมือทางานร่ วมกับเครื อข่ายอื่น

18

มีความเสมอภาคในการทางาน

19

มีความเป็ นชัว่ คราวเปลี่ยนแปลงได้

20. Foster

19. Travica

18. David J. n Skyram

17. Jack son

16. Hans Jager

15. Barnatt

14. Haag

13. Morgan

12. Naisbitt

11. Zuboff

10. Turoff

9. Mintzberg

8. Markus

7. Manju and Carley

6. Katzy

5. Keieretsu

4. Tom Peter

3. Mowshowitz

2. Micheal E. Porter

รายการ

1. Peter

ข้อ

Drucker

ตารางที่ 5 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาต่างประเทศ (ต่อ)

   

  


                   

 












 
 


 

   







 


 
















114

   
21 เป็ นองค์กรที่มีโครงสร้างแบบแบนราบ
   
22 เป็ นองค์กรแห่งการให้บริ การอย่างมืออาชีพ

23 เป็ นองค์กรแห่งความรู้แบบสหพันธ์เป็ นการ    
20

25
26

ต่างรับผิดชอบ ไม่คานึงถึงกระบวนการ

27

ใช้ระบบสื่ อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์


















 



20. Foster

19. Travica

18. David J. n Skyram

17. Jack son





   


     

16. Hans Jager

15. Barnatt

14. Haag

13. Morgan

12. Naisbitt

11. Zuboff

10. Turoff

9. Mintzberg

8. Markus

  


ไม่เน้นสายการบังคับบัญชา

กระจายอานาจ
สามารถสื่ อสารแบบเผชิญหน้าได้และ
ต่อเนื่อง
ทางานแบบข้ามเขตแดน

24

7. Manju and Carley

6. Katzy

5. Keieretsu

4. Tom Peter

3. Mowshowitz

2. Micheal E. Porter

รายการ

1. Peter

ข้อ

Drucker

ตารางที่ 5 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาต่างประเทศ (ต่อ)
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ข้อ

28
มีความเป็ นชัว่ คราว

29
รวมความสามารถและใช้ทรัพยากรร่ วมกัน

30
มีความเชื่อใจกันเป็ นพื้นฐาน
Drucker

รายการ


 
   


 


 




20. Foster

19. Travica

18. David J. n Skyram

17. Jack son

16. Hans Jager

15. Barnatt

14. Haag

13. Morgan

12. Naisbitt

11. Zuboff

10. Turoff

9. Mintzberg

8. Markus

7. Manju and Carley

6. Katzy

5. Keieretsu

4. Tom Peter

3. Mowshowitz

2. Micheal E. Porter

1. Peter

ตารางที่ 5 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาต่างประเทศ (ต่อ)
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1

เป็ นองค์ที่อยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร

2

มีความยืดหยุน่

3

มีความคิดสร้างสรรค์

4

มีการพัฒนาองค์กรตลอดเวลา

5

มีการเชื่อมโยงด้วยเครื อข่ายเทคโนโลยี

6

สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่ โมง

7
8

ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
เน้นคุณภาพ

9

ทางานเป็ นทีมแบบร่ วมมือกัน

10

มีความคล่องตัว รวดเร็ ว









 
 




   
   






 

 


40. Michelle

39. Zhiyuan

38. Kai & claire

37. Grwenier & Meters

36. Gales

35. Anthony

  




34. Hodge

33. Pimpkapure

32. Steie

31. Lipnanck & Stamps

30. Wilchard

29. Prestion

28. Hawryszkiewyez

27. Handy

25. Turban

24. Laudon

23. Paulsen

22. Yuecke

รายการ
21. Kesselman

ข้อ

26. Feng Zhou

ตารางที่ 5 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาต่างประเทศ (ต่อ)
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11

ใช้ทางด่วนข้อมูลแทนการเดินทาง

12
13

ใช้อินเตอร์เน็ต
ไม่มีรูปแบบที่เป็ นกายภาพ

14

ความสัมพันธ์ภายในองค์กรน้อยลง

15
16

ใช้ทรัพยากรร่ วมกันโดยการสร้าง
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
มีการกระจายทางภูมิศาสตร์ พ้นื ที่สานักงาน

17

มีการร่ วมมือทางานร่ วมกับเครื อข่ายอื่น

18

มีความเสมอภาคในการทางาน

19

มีความเป็ นชัว่ คราวเปลี่ยนแปลงได้

40. Michelle

39. Zhiyuan

38. Kai & claire

37. Grwenier & Meters

36. Gales

35. Anthony

34. Hodge

33. Pimpkapure

32. Steie

31. Lipnanck & Stamps

30. Wilchard

29. Prestion

28. Hawryszkiewyez

27. Handy

25. Turban

24. Laudon

23. Paulsen

22. Yuecke

รายการ
21. Kesselman

ข้อ

26. Feng Zhou

ตารางที่ 5 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาต่างประเทศ (ต่อ)
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20

ไม่เน้นสายการบังคับบัญชา

21

เป็ นองค์กรที่มีโครงสร้างแบบแบนราบ

22

เป็ นองค์กรแห่งการให้บริ การอย่างมืออาชีพ

23

เป็ นองค์กรแห่งความรู้แบบสหพันธ์เป็ นการ
กระจายอานาจ
สามารถสื่ อสารแบบเผชิญหน้าได้และ
ต่อเนื่อง
ทางานแบบข้ามเขตแดน

24

25
26

ต่างรับผิดชอบ ไม่คานึงถึงกระบวนการ

27

ใช้ระบบสื่ อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์


 





 











40. Michelle







39. Zhiyuan







38. Kai & claire







37. Grwenier & Meters







36. Gales








35. Anthony

34. Hodge

33. Pimpkapure

32. Steie

31. Lipnanck & Stamps



 



30. Wilchard

29. Prestion

28. Hawryszkiewyez

27. Handy

25. Turban

24. Laudon

23. Paulsen

22. Yuecke

รายการ
21. Kesselman

ข้อ

26. Feng Zhou

ตารางที่ 5 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาต่างประเทศ (ต่อ)
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28
มีความเป็ นชัว่ คราว

29
รวมความสามารถและใช้ทรัพยากรร่ วมกัน

30
มีความเชื่อใจกันเป็ นพื้นฐาน



รายการ

 














40. Michelle

39. Zhiyuan

38. Kai & claire

37. Grwenier & Meters

36. Gales

35. Anthony

34. Hodge

33. Pimpkapure

32. Steie

31. Lipnanck & Stamps

30. Wilchard

29. Prestion

28. Hawryszkiewyez

27. Handy

26. Feng Zhou

25. Turban

24. Laudon

23. Paulsen

ข้อ
22. Yuecke

21. Kesselman

ตารางที่ 5 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารภาษาต่างประเทศ (ต่อ)
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1

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

2

ช่วยสะดวกเรื่ องการเดินทาง

3
4

สามารถประหยัดเวลาและเข้าไปผูกพันกับ
ธุรกิจอื่น ๆ ได้
ได้รับความเชื่อถือในองค์กร

5

ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู้ให้มีประสิ ทธิภาพ

6
7
8












สร้อยน้ า
20. สมคิด

คุณปลื้ม

 








19. ปาริ ชาติ

เทพตระการพร
17. สสิ ธร

18. กฤษณพล จันทร์พรหม

บุญปลูก
16. สวงค์

เย็นบารุ ง
14. ปัทมาพร

เจริ ญศรี

พงษ์ศิริ
13. วิรัตน์

15. มนตรี

วงศ์เลาหกุล






 




 





12. วิริยะ

อินทร์แก้ว
9. วีณา





ศิริรัตน์

สาครเจริ ญ
8. ปนัดดา





11. ทะนงศักดิ์

คุณจันทร์สมบัติ
7. สาวิตรี

 




10. จุฑาเกียรติ โปซิ ว

จะสุ วรรณ์

จามรมาน
4. อุทุมพร

6. ศันสนีย ์

ศิริพรกุลทรัพย์
3. ณิ ศรา




ใช้เทคโนโลยีหรื ออินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นหา  
ข้อมูล
ใช้เป็ นศูนย์รวมสื่ อการเรี ยนการสอนโดย
ผ่านเทคโนโลยี
เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

5. วิกานดาพร สกุลวานิช

มีทิพย์กิจ
2. ธีรศักดิ์

รายการ

นาควิบูลย์วงศ์

ข้อ

1. วรรษ์

ตารางที่ 6 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจยั ภาษาไทย
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คุณปลื้ม

สร้อยน้ า

19. ปาริ ชาติ

20. สมคิด

เทพตระการพร
17. สสิ ธร



18. กฤษณพล จันทร์พรหม

บุญปลูก

เจริ ญศรี
15. มนตรี



16. สวงค์

เย็นบารุ ง

มีโครงสร้างแบบไม่เป็ นทางการ




14. ปัทมาพร

17


 

พงษ์ศิริ

ช่วยเรื่ องสิ่ งแวดล้อม



13. วิรัตน์

16

วงศ์เลาหกุล

ช่วยให้งานมีประสิ ทธิภาพ

12. วิริยะ

15

ศิริรัตน์

ใช้เทคโนโลยีเป็ นระบบกลไกล

11. ทะนงศักดิ์

14

10. จุฑาเกียรติ โปซิ ว

มีความยืดหยุน่

อินทร์แก้ว

13

9. วีณา

มีการร่ วมมือทางานในระบบเครื อข่าย

สาครเจริ ญ

12

8. ปนัดดา

ลดค่าใช้จ่าย

คุณจันทร์สมบัติ

11

7. สาวิตรี

10

เชื่อมโยงองค์กีรกับบุคคลด้วยกันแบบใช้
ขอบเขต
ช่วยให้ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ ว

จะสุ วรรณ์

จามรมาน
4. อุทุมพร

9

6. ศันสนีย ์

ศิริพรกุลทรัพย์
3. ณิ ศรา

รายการ

5. วิกานดาพร สกุลวานิช

มีทิพย์กิจ

ข้อ

วิบูลย์วงศ์

นาค

1. วรรษ์
2. ธีรศักดิ์

ตารางที่ 6 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจยั ภาษาไทย (ต่อ)
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ข้อ

20

18
ช่วยแก้ปัญหาซ้ าซ้อนในองค์กร

19

บุคลากรขององค์กรเสมือนจริ วงแตกต่างจาก 
องค์กรแบบเดิม
ใช้พ้นื ที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้






ศิริพรกุลทรัพย์
จามรมาน

3. ณิ ศรา
4. อุทุมพร

  


คุณจันทร์สมบัติ
สาครเจริ ญ
อินทร์แก้ว

7. สาวิตรี
8. ปนัดดา
9. วีณา



 


วงศ์เลาหกุล
พงษ์ศิริ
เย็นบารุ ง
เจริ ญศรี
บุญปลูก
เทพตระการพร

12. วิริยะ
13. วิรัตน์
14. ปัทมาพร
15. มนตรี
16. สวงค์
17. สสิ ธร

 

20. สมคิด

19. ปาริ ชาติ

สร้อยน้ า

คุณปลื้ม

18. กฤษณพล จันทร์พรหม

ศิริรัตน์

11. ทะนงศักดิ์

10. จุฑาเกียรติ โปซิ ว

จะสุ วรรณ์

6. ศันสนีย ์

5. วิกานดาพร สกุลวานิช

มีทิพย์กิจ

นาควิบูลย์วงศ์

รายการ
2. ธีรศักดิ์

1. วรรษ์

ตารางที่ 6 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจยั ภาษาไทย (ต่อ)
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1

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

2

ช่วยสะดวกเรื่ องการเดินทาง

3
4

สามารถประหยัดเวลาและเข้าไปผูกพันกับ
ธุรกิจอื่น ๆ ได้
ได้รับความเชื่อถือในองค์กร

5

ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู้ให้มีประสิ ทธิภาพ

6
7
8


 
 














40. ศักดิ์เกษม จี้กระโทก

อภิวงศ์งาม



 



39. สิ ริพร

บุญลือ
37.
37. สุ รพล



38. รัตนาพร เจียงคา

กลิ่นเกสร

หวังพิพฒั น์

35. ธนกร
36. วงศ์
เขมิกา

34. สรัญญา เชื้อทอง

33. นาประดิษฐ์

บัวบางพลู

บุตรไชย
31. ชัยวัฒน์







32. ภูวดล

ฐิติมชั ฌิมา
30. วิยะดา

29. ทัตธนันท์ พุม่ นุช







28. กิดานันท์ มลิทอง

โตมา
27. พิมพ์ใจ

ศัดดิ์ศรี
25. สุ นทรี

26. ประสิ ทธิพร เก่งทอง

สุ ธิรักษ์

ไทยสมบูรณ์

ศักดิ์ดุลยธรรม

รายการ

23. ศุภางค์
ข นท์
24. สุพจนั

ข้อ

21. ทศิญานิ ลท์
22. เบญจรักษ์ ธารารักษ์

ตารางที่ 6 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจยั ภาษาไทย (ต่อ)











ใช้เทคโนโลยีหรื ออินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นหา                    
ข้อมูล
ใช้เป็ นศูนย์รวมสื่ อการเรี ยนการสอนโดย
ผ่านเทคโนโลยี
เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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รายการ

9

10
เชื่อมโยงองค์กีรกับบุคคลด้วยกันแบบใช้
ขอบเขต
ช่วยให้ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ ว

11
ลดค่าใช้จ่าย

12
มีการร่ วมมือทางานในระบบเครื อข่าย

13
มีความยืดหยุน่

14
ใช้เทคโนโลยีเป็ นระบบกลไกล

15
ช่วยให้งานมีประสิ ทธิภาพ

16
ช่วยเรื่ องสิ่ งแวดล้อม

17
มีโครงสร้างแบบไม่เป็ นทางการ









 
 
 

  



 

 
 
  
 




















ศัดดิ์ศรี

สุ ธิรักษ์

ไทยสมบูรณ์

โตมา











 

บุญลือ

37.
37. สุ รพล

อภิวงศ์งาม
40. ศักดิ์เกษม จี้กระโทก

39. สิ ริพร

38. รัตนาพร เจียงคา

กลิ่นเกสร

หวังพิพฒั น์

35. ธนกร
36. วงศ์
เขมิกา

34. สรัญญา เชื้อทอง

33. นาประดิษฐ์

บัวบางพลู

บุตรไชย

31. ชัยวัฒน์
32. ภูวดล

ฐิติมชั ฌิมา

30. วิยะดา

29. ทัตธนันท์ พุม่ นุช

28. กิดานันท์ มลิทอง

27. พิมพ์ใจ

26. ประสิ ทธิพร เก่งทอง

25. สุ นทรี

23. ศุภางค์
ข นท์
24. สุพจนั

ศักดิ์ดุลยธรรม

ข้อ
21. ทศิญานิ ลท์
22. เบญจรักษ์ ธารารักษ์

ตารางที่ 6 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจยั ภาษาไทย (ต่อ)
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ข้อ

20

18
ช่วยแก้ปัญหาซ้ าซ้อนในองค์กร

19

บุคลากรขององค์กรเสมือนจริ วงแตกต่างจาก 
องค์กรแบบเดิม
ใช้พ้นื ที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้






ศัดดิ์ศรี
25. สุ นทรี




โตมา








บุตรไชย
บัวบางพลู

31. ชัยวัฒน์
32. ภูวดล




บุญลือ

37.
37. สุ รพล




อภิวงศ์งาม
40. ทศักดิ์เกษม จี้กระโทก

39. สิ ริพร

38. รัตนาพร เจียงคา

กลิ่นเกสร

35. ธนกร
36. วงศ์
เขมิกา

หวังพิพฒั น์

34. สรัญญา เชื้อทอง

33. นาประดิษฐ์

ฐิติมชั ฌิมา

30. วิยะดา

29. ทัตธนันท์ พุม่ นุช

28. กิดานันท์ มลิทอง

27. พิมพ์ใจ

26. ประสิ ทธิพร เก่งทอง

สุ ธิรักษ์

24. พจนันท์

ทศิญานิลท์
เบญจรั
ษ์
ศักดิ์ดุลกยธรรม
ศุภางค์
ไทยสมบูรณ์
ธารารั
ก
ษ์
สุ ข

รายการ

22.
23.

21.

ตารางที่ 6 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจยั ภาษาไทย (ต่อ)
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1

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

2

ช่วยสะดวกเรื่ องการเดินทาง

3
4

สามารถประหยัดเวลาและเข้าไปผูกพันกับ
ธุรกิจอื่น ๆ ได้
ได้รับความเชื่อถือในองค์กร

5

ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู้ให้มีประสิ ทธิภาพ

6
7
8





 









20. Roberson

19. Paulukonis

18. Bacsich

17. Whittington & Sclater

16. Aoki & Poroszewski

15. Mc Coy

14. Zanville



 

 



 
  








ใช้เทคโนโลยีหรื ออินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นหา          
ข้อมูล
ใช้เป็ นศูนย์รวมสื่ อการเรี ยนการสอนโดย
ผ่านเทคโนโลยี
เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

13. Farrell







12. Epper & Garn

11. Jonathan W. Palmer

10. Tim de Roode

9. D.J. Wilson

8. Zach Hill

6. Sara

5. Barnatt

4. Cigdem

3. Caisson

2. Levent

รายการ
1. Timo

ข้อ

7. Cec Pedersen

ตารางที่ 7 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจยั ภาษาอังกฤษ
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12

เชื่อมโยงองค์กีรกับบุคคลด้วยกันแบบใช้

ขอบเขต
ช่วยให้ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ ว 

ลดค่าใช้จ่าย

มีการร่ วมมือทางานในระบบเครื อข่าย



13

มีความยืดหยุน่

14

ใช้เทคโนโลยีเป็ นระบบกลไกล

15

ช่วยให้งานมีประสิ ทธิภาพ

16

ช่วยเรื่ องสิ่ งแวดล้อม

17

มีโครงสร้างแบบไม่เป็ นทางการ

9
10
11






20. Roberson

19. Paulukonis

18. Bacsich

17. Whittington & Sclater

16. Aoki & Poroszewski

14. Zanville

13. Farrell

12. Epper & Garn

11. Jonathan W. Palmer

10. Tim de Roode

15. Mc Coy

 






 
  


 



 























 



9. D.J. Wilson

8. Zach Hill

7. Cec Pedersen






6. Sara

5. Barnatt

4. Cigdem

3. Caisson

รายการ
1. 1. Timo

ข้อ

2. 2. Levent

ตารางที่ 7 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจยั ภาษาอังกฤษ (ต่อ)
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ข้อ

20
รายการ

18
ช่วยแก้ปัญหาซ้ าซ้อนในองค์กร

19

บุคลากรขององค์กรเสมือนจริ วงแตกต่างจาก 
องค์กรแบบเดิม
ใช้พ้นื ที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้







 


  
 

20. Roberson

19. Paulukonis

18. Bacsich

17. Whittington & Sclater

16. Aoki & Poroszewski

15. Mc Coy

14. Zanville

13. Farrell

12. Epper & Garn

11. Jonathan W. Palmer

10. Tim de Roode

9. D.J. Wilson

8. Zach Hill

7. Cec Pedersen

6. Sara

5. Barnatt

4. Cigdem

3. Caisson

2. 2. Levent

1. 1. Timo

ตารางที่ 7 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจยั ภาษาอังกฤษ (ต่อ)

 


129

1

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

2

ช่วยสะดวกเรื่ องการเดินทาง

3
4

สามารถประหยัดเวลาและเข้าไปผูกพันกับ
ธุรกิจอื่น ๆ ได้
ได้รับความเชื่อถือในองค์กร

5

ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู้ให้มีประสิ ทธิภาพ

6
7
8












40. Jonathan W. Palmer

39. Kalichman

38. Escoffery

37. Ruggiero & Galea




 

36. Spek & Victor

35. Sillence







34. Harvey

32. Steele Mummery &
Dwyer
33. Whitehead

31. Jensen & Patts

30. Zhang & Jastram

29. Richard

28. Li & Chung

27. Fang & Yen

26. Zerby

25. Flowers

24. Espartar

23. Perez

รายการ
21. Mizell

ข้อ

22. Pimplapure

ตารางที่ 7 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจยั ภาษาอังกฤษ (ต่อ)













 


ใช้เทคโนโลยีหรื ออินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นหา                    
ข้อมูล
ใช้เป็ นศูนย์รวมสื่ อการเรี ยนการสอนโดย
ผ่านเทคโนโลยี
เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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11

เชื่อมโยงองค์กีรกับบุคคลด้วยกันแบบใช้


ขอบเขต
ช่วยให้ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ ว 

ลดค่าใช้จ่าย


12

มีการร่ วมมือทางานในระบบเครื อข่าย

13

มีความยืดหยุน่

14

ใช้เทคโนโลยีเป็ นระบบกลไกล

15

ช่วยให้งานมีประสิ ทธิภาพ

16

ช่วยเรื่ องสิ่ งแวดล้อม

17

มีโครงสร้างแบบไม่เป็ นทางการ

9
10















40. Jonathan W. Palmer

39. Kalichman

38. Escoffery

37. Ruggiero & Galea

36. Spek & Victor

35. Sillence

34. Harvey

32. Steele Mummery &
Dwyer
33. Whitehead

31. Jensen & Patts

30. Zhang & Jastram

29. Richard

28. Li & Chung

27. Fang & Yen

26. Zerby

25. Flowers

24. Espartar

23. Perez

รายการ
21. Mizell

ข้อ

22. Pimplapure

ตารางที่ 7 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจยั ภาษาอังกฤษ (ต่อ)
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ข้อ

20
รายการ

18
ช่วยแก้ปัญหาซ้ าซ้อนในองค์กร

19

บุคลากรขององค์กรเสมือนจริ วงแตกต่างจาก

องค์กรแบบเดิม
ใช้พ้ืนที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้









 





40. Jonathan W. Palmer

39. Kalichman

38. Escoffery

37. Ruggiero & Galea

36. Spek & Victor

35. Sillence

34. Harvey

32. Steele Mummery &
Dwyer
33. Whitehead

31. Jensen & Patts

30. Zhang & Jastram

29. Richard

28. Li & Chung

27. Fang & Yen

26. Zerby

25. Flowers

24. Espartar

23. Perez

22. Pimplapure

21. Mizell

ตารางที่ 7 สรุ ปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจยั ภาษาอังกฤษ (ต่อ)
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133
จากตารางที่ 3-7 พบว่า ตัวแปรที่ได้มาจากผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ กี่ยวข้อง และเอกสารงานวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้นามาบูรณาการ จัดสร้างเป็ นข้อคาถามได้ 145 ข้อ และเมื่อนาไปตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 7 คน และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of
item objective congruence : IOC) ของเครื่ องมือ ซึ่งผูว้ ิจยั พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถามทั้ง 145 ข้อ อยูร่ ะหว่าง 0.85 - 1.0 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 0.5 ของการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง หลังจากนั้นได้นาเครื่ องมือไปทดลองใช้ (try out) เก็บข้อมูลกับโรงเรี ยนที่ไม่
ใช่กลุ่มตัวอย่าง 10 โรง ๆ ละ 3 คน รวมจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูล 30 คน แล้วนามาคานวณหาค่าความ
เชื่อมัน่ (realiability) โดยใช้สมั ประสิ ทธิ์แอลฟา (α – coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค
(cronbach) ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 ดังนั้น แบบสอบถาม
ดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมสาหรับการนาไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้โรงเรี ยนเป็ นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ
ผูบ้ ริ หาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) ผูว้ ิจยั ได้ส่ง
แบบสอบถามจานวน 145 ข้อ ไปยังโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 205 โรง ๆ ละ 3 ฉบับ รวม
ทั้งสิ้ น 615 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาจานวน 615 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถาม
มาตรวจสอบความถูกต้องและนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูล สถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั และประสบการณ์การทางานในตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั ด้วยการ
คานวณค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์
ดังแสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ตาแหน่ ง
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. อายุ
2.1 ไม่เกิน 30 ปี
2.2 31-40 ปี
2.3 41-50 ปี
2.4 50 ปี ขึ้นไป
รวม
3. วุฒิการศึกษา
3.1 ปริ ญญาตรี
3.2 ปริ ญญาโท
3.3 ปริ ญญาเอก
3.4 อื่น ๆ
รวม
4. ตาแหน่งหน้าที่
ปัจจุบนั
4.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
4.2 ครู
4.3 ตัวแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก)
รวม

ผู้บริหาร
จานวน ร้ อยละ

ครู
จานวน

ร้ อยละ

คณะกรรมการฯ
จานวน ร้ อยละ

รวม
จานวน ร้ อยละ

80
125
205

39.02
60.98
100

34
171
205

16.59
83.41
100

75
130
205

36.59
63.41
100

189
426
615

30.73
69.27
100

1
37
62
105
205

0.49
18.05
30.24
51.22
100

24
85
39
57
205

11.71
41.47
19.02
27.80
100

8
51
59
87
205

3.90
24.88
28.78
42.44
100

33
173
160
249
615

5.37
28.13
26.02
40.48
100

4
187
6
8
205

1.95
91.22
2.93
3.90
100

152
53
205

74.15
25.85
100

167
22
3
13
205

81.46
10.73
1.46
6.35
100

322
262
9
22
615

52.36
42.60
1.46
3.58
100

205

100

-

-

-

-

205

33.33

-

-

205
-

100
-

205

100

205
205

33.33
33.33

205

100

205

100

205

100

615

100
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ตารางที่ 8 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (ต่อ)
สถานภาพ
ตาแหน่ ง
5. ประสบการณ์การทา
งานในตาแหน่ง
หน้าที่ปัจจุบนั
5.1 1-5 ปี
5.2 6-10 ปี
5.3 11-15 ปี
5.4 15 ปี ขึ้นไป
รวม

ผู้บริหาร
จานวน ร้ อยละ

51
42
35
77

24.88
20.49
17.07
37.56

205

100

ครู

คณะกรรมการฯ
จานวน ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

52
56
22
75
205

25.37
27.32
10.73
36.58

70
42
27
66

34.15
20.49
13.17
32.19

100

205

100

รวม
จานวน ร้ อยละ

173
140
84
218
615

28.13
22.76
13.66
35.45
100

จากตารางที่ 8 แสดงสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานครโดยภาพรวม จานวน 615 คน พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 426 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.27 เป็ นเพศชายจานวน
189 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.73 ด้านอายุพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
จานวน 249 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.48 รองลงมาอายุ 31-40 ปี จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.13
อายุ 41-50 ปี จานวน160 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.02 และอายุนอ้ ยที่สุด คือ ไม่เกิน 30 ปี จานวน 33
คน คิดเป็ นร้อยละ 5.37 ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 322 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.36 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน
262 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.60 อื่น ๆ จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.58 และวุฒิการศึกษาน้อยที่สุด
คือ ปริ ญญาเอก จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.46 ด้านตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งสามกลุ่มมีจานวนเท่ากัน คือ จานวนกลุ่มละ 205 คน รวม 615 คน คิดเป็ นร้อยละ
100 ด้านประสบการณ์ทางานในตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ประสบการณ์ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.45 รองลงมา 1-5 ปี จานวน 173 คน
คิดเป็ นร้อยละ 28.13 ประสบการณ์ 6-10 ปี จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.76 และประสบการณ์
น้อยที่สุด คือ 11-15 ปี จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.66
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สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามในตาแหน่งผูบ้ ริ หารสาถานศึกษาโดยภาพรวมจานวน 205
คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.98 เป็ น
เพศชายจานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.02 ด้านอายุพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 50
ปี ขึ้นไป จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.22 รองลงมาอายุ 41-50 ปี จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.24 อายุ 31-40 ปี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.05 และอายุนอ้ ยที่สุด คือ ไม่เกิน 30 ปี จานวน
1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.49 ด้านวุฒิการศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีวฒ
ุ ิการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.22 รองลงมาวุฒิการศึกษาอื่น ๆ จานวน 8 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.90 ปริ ญญาเอก จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.93 และวุฒิการศึกษาน้อยที่สุด คือ
ปริ ญญาตรี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.95 ด้านตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามในตาแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีจานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ด้าน
ประสบการณ์ทางานในตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการณ์
15 ปี ขึ้นไป จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.56 รองลงมา 1-5 ปี จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ
24.88 ประสบการณ์ 6-10 ปี จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.49 และประสบการณ์นอ้ ยที่สุด คือ
11-15 ปี จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.07
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามในตาแหน่งครู โดยภาพรวม จานวน 205 คน พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.41 เป็ นเพศชายจานวน 34
คน คิดเป็ นร้อยละ 16.59 ด้านอายุพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 85
คน คิดเป็ นร้อยละ 41.47 รองลงมาอายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.80 อายุ 41-50
ปี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.02 และอายุนอ้ ยที่สุด คือ ไม่เกิน 30 ปี จานวน 24 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.71 ด้านวุฒิการศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.15 รองลงมาปริ ญญาโท จานวน 53 คนคิดเป็ นร้อยละ 25.85
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในตาแหน่งครู มีจานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ
100 ด้านประสบการณ์ทางานในตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ประสบการณ์ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.58 รองลงมา 6-10 ปี จานวน 56 คน
คิดเป็ นร้อยละ 27.32 ประสบการณ์ 1-5 ปี จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.37 และประสบการณ์
น้อยที่สุด คือ 11-15 ปี จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.73
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถาม ในตาแหน่ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ น
บุคคลภายนอก) โดยภาพรวม จานวน 205 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.41 เป็ นเพศชาย จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.59 ด้าน
อายุพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ
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42.44 รองลงมาอายุ 41-50 ปี จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.78 อายุ 31-40 ปี จานวน 51
คน คิดเป็ นร้อยละ 24.88 และอายุนอ้ ยที่สุด คือ ไม่เกิน 30 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.90 ด้าน
วุฒิการศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 167 คน
คิดเป็ นร้อยละ 81.46 รองลงมาปริ ญญาโท จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.73 ตาแหน่งหน้าที่
ปัจจุบนั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในตาแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ น
บุคคลภายนอก) มีจานวน 205 คนคิดเป็ นร้อยละ 100 ด้านประสบการณ์ทางานในตาแหน่งหน้าที่
ปัจจุบนั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ 1-5 ปี ขึ้นไป จานวน 70 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34.15 รองลงมา 15 ปี ขึ้นไป จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.19 ประสบการณ์ 6-10 ปี
จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.49 และประสบการณ์นอ้ ยที่สุด คือ 11-15 ปี จานวน 22 คน คิด
เป็ นร้อยละ 13.17
2. การวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับองค์ กรเสมือนจริงเพือ่ การศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรเสมือนจริ งในแต่ละข้อคาถามของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์จากค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (X) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยนามาเทียบกับเกณฑ์ของเบสท์ (Best) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
n = 205
ที่

รายการ

1

เทคโนโลยีการสื่ อสารโทรคมนาคมมีความสาคัญในการให้
ความรู้และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร
ห้องเรี ยนเสมือนจริ งต้องมีผเู้ รี ยน ผูส้ อน รวมทั้งมีกลุ่มผูส้ นใจ
โดยใช้ศกั ยภาพของเทคโนโลยี
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและเครื อข่ายข้อมูลข่าวสารเป็ นสื่ อกลาง
ในการทางาน ค้นหาข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆในชีวติ ประจาวัน
ใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายเสมือนจริ งเป็ นตัวกาหนดขอบเขตการ
ทางานขององค์กรเสมือนจริ งมากกว่าที่จะใช้ระบบราชการ
การนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรทาให้เกิด
สภาพแวดล้อมขององค์กรแบบจาลองเป็ นภาพหรื อฉากจริ ง
ปรากฏในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
การนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรทาให้โต้ตอบ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทางานร่ วมกันได้ถึงแม้จะอยู่
ห่างไกลโดยอาศัยเครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร
มีการกระจายเครื อข่ายข้อมูลข่าวสารแบบไร้พรมแดนโดยไม่มี
ขอบเขต
ระบบเครื อข่ายข้อมูบข่าวสารที่ใช้ตอ้ งน่าเชื่อถือ มีความมัน่ คง
สูง โดยคานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความ
มัน่ คงของรัฐ
ระบบบูรณาการของข้อมูลขององค์กรเสมือนจริ งใช้
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเป็ นเครื อข่ายติดต่อประสานงานและ
ให้ข่าวสารข้อมูล
ระบบมีเสถียรภาพในการเข้าถึงข้อมูล กรณี บางแหล่งข้อมูลไม่
สามารถให้บริ การได้

2
3
4
5

6

7
8

9

10

ค่ า
มัชฌิม
เลขคณิต
(X)
4.54

ส่ วน
ระดับ
เบี่ยงเบน ความ
มาตรฐาน คิดเห็น
(S.D.)
0.64
มากที่สุด

4.18

0.73

มาก

4.25

0.73

มาก

3.74

0.81

มาก

3.99

0.73

มาก

4.27

0.74

มาก

4.11

0.90

มาก

4.28

0.74

มาก

4.01

0.69

มาก

3.91

0.76

มาก
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
n = 205
ที่

รายการ

11

สื บค้นข้อมูลได้รวดเร็ ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์
การเก็บรักษาข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ต้องใช้วธิ ีการที่มนั่ คง
ปลอดภัย เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ
รู ปแบบการสื่ อสารและให้ขอ้ มูลขององค์กรเสมือนจริ งมีความ
หลากหลายเพราะมาจากความร่ วมมือ หลายแนวคิดของผูด้ ูแล
ระบบ
องค์กรเสมือนจริ งเป็ นสังคมเครื อข่ายซึ่ งมีการร่ วมมือและ
พึ่งพากัน
ในการปฏิบตั ิงานต้องอาศัยผูร้ ่ วมงานหรื อทีมงานที่มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถด้านการจัดการ
ระบบในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่ วมมือกันใน
การดาเนินการองค์กรเสมือนจริ งในลักษณะพันธมิตร
องค์ความรู้ที่ให้บริ การกับประชาชนชาวกรุ งเทพฯในด้าน
อินเตอร์เน็ต ข่าวสารข้อมูลในแต่ละภาคส่ วนมีความเป็ นอิสระ
ต่อกันแบบไร้พรมแดน
ชุมชนเสมือนจริ งจะมีวตั ถุประสงค์และความสนใจร่ วมกัน
พึ่งพากันโดยอาศัยเทคโนโลยี
ในองค์กรจะเกิดสภาพแวดล้อมแบบจาลองเป็ นภาพหรื อฉาก
จริ งปรากฏในเครื อข่ายสามารถโต้ตอบ ทางานร่ วมกันได้จาก
ระยะไกล
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรเสมือนจริ งจะเกิดผลสาเร็ จ
จาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากบุคลากรหลายฝ่ ายด้วยกัน
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
องค์กรเสมือนจริ งเป็ นองค์กรที่มีโครงสร้างเป็ นเครื อข่ายแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทางานโดยมนุษย์

12
13

14
15

16
17

18
19

20

21

ค่ า
มัชฌิม
เลขคณิต
(X)
4.14

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.72

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.35

0.70

มาก

4.21

0.68

มาก

4.08

0.72

มาก

4.42

0.67

มาก

4.17

0.72

มาก

4.02

0.80

มาก

3.99

0.74

มาก

4.09

0.70

มาก

4.30

0.66

มาก

4.25

0.70

มาก

มาก
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
n = 205
ที่

รายการ

22

องค์กรเสมือนจริ งเป็ นสายพันธุ์ของกลุ่มขนาดเล็กมีการพัฒนา
และปรับตัวอย่างซับซ้อนกลายเป็ นองค์กรแบบเครื อข่ายใช้
เทคโนโลยีเป็ นสายใยเชื่อมโยงและขับเคลื่อนองค์กรให้
ขยายตัวออกไปจับมือเป็ นพันธมิตรกับองค์กรอื่นเพื่อสร้าง
ประโยชน์ร่วมกัน
องค์กรเสมือนจริ งมีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมทาง
สังคมและวัฒนธรรมขององค์กรร่ วมกัน
องค์กรเสมือนจริ งเป็ นลักษณะพื้นฐานเครื อข่ายอิสระ ตั้งอยูใ่ น
หลากหลายพื้นที่ตอ้ งมีการปฏิบตั ิงานร่ วมกันในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ลกั ษณะกึ่งถาวร
การทางานแบบร่ วมมืออาจเปลี่ยนแปลงเป็ นพันธมิตรได้
มีความเสมอภาคในความสัมพันธ์ของการทางานร่ วมกัน
ความเป็ นอิสระภายในเครื อข่ายทาให้สามารถลดค่าใช้จ่าย
เพิ่มพูนประสิ ทธิภาพและตอบสนองในการดาเนินงานได้เป็ น
อย่างดี
องค์กรเสมือนจริ งเป็ นองค์กรที่ไม่มีสถานที่ต้ งั แน่นอนแต่
สามารถให้บริ การข้อมูลได้ทวั่ กรุ งเทพมหานครตามจุดบริ การ
ทัว่ ๆไป ไม่จากัดขอบเขต สามารถสื บค้น เรี ยนรู้และสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ตลอดเวลา
เทคโนโลยีหลายรู ปแบบสามารถยืดหยุน่ ให้บริ การลูกค้าแทน
พนักงานที่เป็ นคนได้
การทางานในองค์กรเสมือนจริ งไม่ตายตัวสามารถยืดหยุน่ ได้
ระบบการยืดหยุน่ ทาให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรได้
โดยง่าย หากต้องการโอนย้ายหน้าที่ของพนักงาน
การขยายองค์กรเสมือนจริ งไม่ตอ้ งเพิ่มพนักงานแต่สามารถ
ขยายเฉพาะระบบสานักงานอัตโนมัติได้
พนักงานมีอิสระมีโอกาสเลือกงานที่ตนเองมีความถนัดได้

23
24

25
26
27

28

29
30
31
32
33

ค่ า
มัชฌิม
เลขคณิต
(X)
4.04

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.67

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.17

0.71

มาก

4.03

0.73

มาก

4.11
4.09
4.09

0.75
0.79
0.77

มาก
มาก
มาก

4.02

0.83

มาก

4.07

0.78

มาก

4.04
3.96

0.79
0.75

มาก
มาก

4.05

0.75

มาก

4.02

0.76

มาก

มาก
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
n = 205
ที่

รายการ

34

ลดการใช้อาคารสถานที่หรื อสานักงานเพิ่มปริ มาณการใช้
อินเตอร์เน็ตเป็ นสื่ อกลางได้
องค์กรมีการเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา ทางานตลอด 24 ชัว่ โมง
และเปลี่ยนไปตามข้อมูลสารสนเทศ
เป็ นการบริ หารการทางานที่ประสานความสามารถที่โดดเด่น
ของแต่ละพันธมิตรโดยมีเทคโนโลยีการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือ
ขจัดอุปสรรคเรื่ องเวลาและสถานที่
ทางานแบบข้ามเขตแดน ยืดหยุน่ ได้ พร้อมสนองความ
ต้องการได้ตลอดเวลา
ระบบองค์กรเสมือนจริ งเป็ นระบบที่ดารงอยูใ่ นระยะสั้นหรื อ
ยาวขึ้นกับรู ปแบบการทางาน เช่น ถ้าเป็ นโครงการจะมีระยะสั้น
ถ้าเป็ นโปรแกรมจะมีระยะยาว
การเรี ยนรู้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์สามารถเรี ยนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทุกคน
องค์กรเสมือนจริ งมีความไว้วางใจสู งเพราะการทางานอยูน่ อก
การควบคุม
ข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู้ที่ไม่มีตวั ตนมีความเชื่อมัน่ สูงและเป็ น
ข้อมูลที่มาจากแหล่งปฐมภูมิ
พนักงานต้องมีคุณภาพในการปฏิบตั ิงานเพราะฝ่ ายบริ หารไม่
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
สื่ อทางเทคโนโลยีต่าง ๆ คืออุปกรณ์ที่ใช้ทางานร่ วมกัน
ระดับสังคมเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์กร
ผูบ้ ริ หารต้องมีทกั ษะในการสื่ อสารมีศิลปะในการสร้าง
แรงจูงใจ ทาให้พนักงานเกิดการยอมรับ
ในการปฏิบตั ิงานพนักงานต้องมีความรับผิดชอบสูงในตนเอง
การควบคุมดูแลการทางานจะมีนอ้ ยลงไม่ตอ้ งมีหวั หน้าควบคุม
มีการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมร่ วมมือช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน

35
36

37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47

ค่ า
ส่ วน
มัชฌิม เบี่ยงเบน
เลขคณิต มาตรฐาน
(X)
(S.D.)
4.15
0.73

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

4.17

0.76

มาก

4.14

0.72

มาก

4.17

0.73

มาก

4.10

0.75

มาก

4.27

0.80

มาก

3.75

0.88

มาก

3.71

0.93

มาก

3.50

1.01

มาก

3.99
4.00
4.25

0.77
0.79
0.71

มาก
มาก
มาก

3.90

0.99

มาก

3.90

0.87

มาก
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
n = 205
ที่

รายการ

48

องค์กรเสมือนจริ งเป็ นองค์กรที่มีระบบในตัวของตัวเองมีแผน
ในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน ง่ายต่อการตัดสิ นใจในด้านการให้
ข้อมูลข่าวสาร
มีอิสระในการปฏิบตั ิงานไม่มีสายบังคับบัญชา
การทางานขึ้นกับประสบการณ์ของพนักงานหรื อผูใ้ ห้บริ การ
คนมีบทบาทน้อยเป็ นเรื่ องของคอมพิวเตอร์
มีการกาหนดการวางแผน แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานด้วย
ตนเอง
เชื่อมัน่ ความสามารถของตนเองที่จะทางานสาเร็ จมีการวาง
แผนการทางาน รับผิดชอบต่องานที่ได้ปฏิบตั ิ
สมาชิกมีการวานแผนพัฒนาความรู้ความชานาญของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
วัฒนธรรมการทางานต้องอาศัยวินยั ในตนเอง
วัฒนธรรมการทางานของทุกคนในระบบองค์กรเสมือนจริ ง
จะดูแลทรัพยากรของตนเอง
ต้องสร้างวัฒนธรรมในการปรับเปลี่ยนการแสวงหาความรู้
เป็ นองค์กรที่มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน ขอบเขตขององค์กรแน่ชดั
ในการกาหนดภารกิจการให้บริ การแต่ละด้าน
โครงสร้าง สายบังคับบัญชา หน้าที่ สถานที่ไม่ชดั เจน
มีลกั ษณะเครื อข่ายความร่ วมมือจากส่ วนงานที่มีที่ต้ งั อยูต่ ่าง
สถานที่กนั
เป็ นองค์กรที่ไม่มีสถานที่ต้ งั แน่นอนแต่สามารถให้บริ การ
ข้อมูลได้ทว่ั กรุ งเทพมหานครตามจุดบริ การทัว่ ๆไป
ให้ขอ้ มูลทางการศึกษาทุกสาระ ทุกระดับกับผูเ้ รี ยนได้อย่าง
รวดเร็ วและเชื่อถือได้
โครงสร้างขององค์กรไม่มีสถานที่ต้ งั ไม่มีร้านค้า เยีย่ มชม
ไม่ได้ตอ้ งใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้น

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ค่ า
มัชฌิม
เลขคณิต
(X)
3.97

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.79

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.72
3.95
3.65
3.74

0.97
0.82
0.99
0.90

มาก
มาก
มาก
มาก

3.95

0.80

มาก

4.09

0.74

มาก

4.49
4.19

0.66
0.69

มาก
มาก

4.22
4.09

0.73
0.73

มาก
มาก

3.70
3.97

0.94
0.78

มาก
มาก

3.95

0.86

มาก

4.08

0.82

มาก

3.81

0.98

มาก

มาก
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
n = 205
ที่

รายการ

64

ผูใ้ ช้บริ การในองค์กรเสมือนจริ งสามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่ วมกันได้
เป็ นองค์กรที่ไม่ตอ้ งมีบุคลากรจานวนมากในการให้บริ การ
เป็ นการลดต้นทุนด้านการจ้างบุคลากร
ผูศ้ ึกษาหาความรู้ในองค์กรเสมือนจริ งจะมีปฏิสัมพันธ์กบั
ข้อมูลทาให้เกิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
โครงสร้างองค์กรไม่มีการกาหนดตาแหน่งทางด้านบุคลากร
แต่เป็ นการให้บริ การตามเครื อข่ายต่างๆของชุมชนและสังคม
ผูบ้ ริ หารในองค์กรเสมือนจริ งจะไม่ยดึ ติดกับโครงสร้างการ
รวมอานาจและการสั่งการตามสายบังคับบัญชา
องค์กรเสมือนจริ งไม่จาเป็ นต้องมีสานักงานส่ วนกลางในการ
ควบคุม แต่อาจมีไว้คอยประสานงาน
องค์กรเสมือนจริ งไม่จาเป็ นต้องมีแผนผังโครงสร้างองค์กร ไม่
มีลาดับชั้นในการบริ หาร
การทางานในองค์กรเสมือนจริ งไม่ยดึ โครงสร้างหรื อรู ปแบบ
มากเกินไป
โครงสร้างขององค์กรเสมือนจริ งเป็ นแบบหลวมๆ
องค์กรเสมือนจริ งจะปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ วประหยัดเวลา
ในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่าย
การให้บริ การด้านข้อมูลและการเรี ยนรู้จากองค์เสมือนจริ ง
รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
องค์ความรู้ที่ให้บริ การกับประชาชนชาวกรุ งเทพฯในแต่ละ
ภาคส่ วนมีความเป็ นอิสระต่อกัน
การดาเนินงานลงทุนน้อยเพราะไม่ตอ้ งสร้างสานักงาน ไม่
ต้องจ้างบุคลากรจานวนมาก
เป็ นองค์กรที่ไม่มีความสัมพันธ์สูงระหว่างผูบ้ ริ หารกับ
พนักงานขององค์กร

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ค่ า
มัชฌิม
เลขคณิต
(X)
4.23

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.76

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.84

0.91

มาก

4.04

0.76

มาก

3.98

0.79

มาก

3.94

0.87

มาก

3.49

1.08

3.40

1.14

มาก

3.70

0.96

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

3.51
4.15

1.05
0.78

มาก
มาก

4.12

0.70

มาก

4.02

0.74

มาก

3.92

0.88

มาก

3.76

0.96

มาก
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
n = 205
ที่

รายการ

78

ความผูกพันของคนในองค์กรน้อยลงต่างคนต่างมุ่งงานของ
ตน
การให้บริ การด้านความรู้ไม่มีกาหนดเวลาสามารถสื บค้น
เรี ยนรู้ได้ตลอดเวลา
ประหยัดเวลาและระยะทางในการสื บค้นข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ ที่ให้บริ การ
ผูท้ ี่จดั การเรื่ ององค์กรเสมือนจริ งต้องมีความรู้และทักษะด้าน
ไอทีที่จะให้บริ การกับประชาชนเพราะข้อมูลที่ได้จะเป็ น
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ
ผูใ้ ห้บริ การสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การ
ให้โอกาสการทางานกับบุคคลที่มีความชานาญในการสื บค้น
ข้อมูลหรื อเรี ยนรู้เฉพาะด้าน โดยเฉพาะคนเก่งเรื่ องเทคโนโลยี
ทาให้ผรู้ ับบริ การสะดวกในการสื บค้นข้อมูลในการเรี ยนรู้หรื อ
เป็ นข้อมูลด่วนซึ่ งจะช่วยในการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง
การติดต่อสื บค้นด้านการให้ความรู้และข้อมูลสามารถ
ประสานงานกันได้สะดวกและรวดเร็ ว
ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดและลดปัญหาสภาวะแวดล้อม
ด้านมลพิษและเสี ยงจากยานพาหนะในการเดินทางไปสื บค้น
ข้อมูล
เป็ นองค์กรที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
ในการสื่ อสารสื บค้นข้อมูล ซึ่ งถือว่าเป็ นนวัตกรรมใหม่ ๆ ใน
วงการศึกษา
พื้นที่การให้บริ การกับประชาชนกรุ งเทพมหานครสามารถ
ให้บริ การสื บค้นข้อมูลได้ทุกที่ไม่จากัดขอบเขต
มีวิธีการให้บริ การด้านความรู้ให้กบั ประชาชนในทุกสาขาวิชา
และหลากหลายรู ปแบบ

79
80
81

82
83
84
85
86

87

88
89

ค่ า
มัชฌิม
เลขคณิต
(X)
3.87

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.92

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.19

0.76

มาก

4.26

0.76

มาก

4.31

0.71

มาก

4.07

0.83

มาก

4.15

0.77

มาก

4.17

0.75

มาก

4.22

0.73

มาก

4.21

0.81

มาก

4.23

0.76

มาก

4.15

0.78

มาก

4.14

0.76

มาก

มาก
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
n = 205
ที่

รายการ

90

อุบตั ิภยั ต่าง ๆไม่วา่ จะเกิดจากภายในหรื อภายนอกองค์กร ก็ไม่
สามารถเป็ นอุปสรรคในการรับบริ การสื บค้นข้อมูลจากองค์กร
เสมือนจริ งได้
เนื่องจากความสัมพันธ์ของคนในองค์กรน้อยลงทาให้อตั รา
การเข้าออกของคนในองค์กรสูงขึ้น
องค์กรเสมือนจริ งให้อิสระในการศึกษาหาความรู้และสามารถ
แสดงความคิดสร้างสรรค์ได้
การให้บริ การขององค์กรเสมือนจริ งสามารถเข้าถึงตัวผูร้ ับ
บริ การได้ง่ายใกล้ชิดตัวผูร้ ับบริ การตลอดเวลาโดยที่ผรู้ ับ
บริ การไม่ตอ้ งเดินทางไปพบ
อุปกรณ์ที่ใช้ดาเนินการต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรื อมี
ทักษะเป็ นพิเศษโดยเฉพาะ
การดาเนินการในองค์กรเสมือนจริ งควรมีความเป็ นเลิศใน
ทุก ๆ ด้านทั้งวัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและผลงานที่ได้รับ
องค์กรเสมือนจริ งมีการจัดระบบข้อมูลที่ครอบคลุมทุก

91
92
93

94
95
96

ค่ า
มัชฌิม
เลขคณิต
(X)
3.93

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.86

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.78

0.85

มาก

4.08

0.77

มาก

4.04

0.78

มาก

4.12

0.75

มาก

4.00

0.75

มาก

4.03

0.76

มาก

4.08

0.74

มาก

4.05

0.75

มาก

4.00
4.00
3.85

0.76
0.77
0.86

มาก
มาก
มาก

มาก

เครื อข่ายทุกพื้นที่บริ การ
97

98

99
100
101

องค์กรเสมือนจริ งจะมีโอกาสทางการตลาดสูง และมีผรู้ ับ
บริ การมากขึ้นเพราะความได้เปรี ยบในด้านสถานที่ เวลา
รวดเร็ ว และข้อมูลเชื่อถือได้เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
องค์กรเสมือนจริ งใช้ทรัพยากรและแหล่งข้อมูลภายนอกร่ วม
กันในการสร้างผลสาเร็ จในการเรี ยนรู้ได้อย่างคุม้ ค่าและมี
ประสิ ทธิภาพ
เป็ นองค์กรที่ให้บริ การอย่างมืออาชีพ
เป็ นองค์กรแห่งความรู้แบบสหพันธ์เป็ นการกระจายอานาจ
สื่ อสารแบบเผชิญหน้าได้และต่อเนื่อง
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
n = 205
ที่

รายการ

102
103
104

มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นคุณภาพชีวิตดีข้ ึน
รัฐต้องให้ความสาคัญและสนับสนุน
มีการพัฒนาระบบการบริ หารงานให้รองรับกับการเปลี่ยน
แปลงเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้มีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
บุคลากรขององค์กรเสมือนจริ งต้องสร้างพลังตื่นตัวในตนเอง
สร้างแรงจูงใจมีทกั ษะในการทางาน พัฒนาตนและความ
รับผิดชอบ
สร้างบุคลากรเตรี ยมการวางแผน พัฒนาอาชีพของตน เพิ่ม
ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การผลิตและการบริ การต้องสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ ับบริ การเฉพาะบุคคลโดยนาเอาวิธีการทางานแบบ
ต่างๆ มาผสมผสานให้เกิดประโยชน์
สร้างประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล รวมความสามารถของแต่ละ
คนหรื อแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกันให้เป็ นพลังสามารถหนึ่งเดียว
ขององค์กร
พื้นที่การทางานไม่ใช่สิ่งที่จาเป็ นสาหรับการทางานกิจกรรม
ต่างๆ สามารถประสานงานและแบ่งหน้าที่กบั คนอื่นหรื อ
หน่วยงานอื่นที่กระจายอยูท่ ว่ั โลกได้
บุคลากรขององค์กรต่างฝ่ ายต่างรับผิดชอบงานของตนโดยไม่
ต้องคานึงถึงกระบวนการตามหน้าที่ขององค์กรที่มีอยู่
ลบเส้นแบ่งหน้าที่ในการทางานทั้งภายในและระหว่างองค์กร
ด้วยกัน
ข้อมูลที่เป็ นดิจิตอลจะเป็ นพื้นฐานขององค์กรเสมือนจริ ง
องค์กรเสมือนจริ งเป็ นองค์กรไร้พรมแดนทั้งด้านกายภาพและ
หน้าที่

105
106

107
108

109

110

111
112
113
114

ค่ า
มัชฌิม
เลขคณิต
(X)
3.87
4.17
4.14

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.87
0.78
0.75

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.29

0.69

มาก

4.25

0.70

มาก

4.26

0.70

มาก

4.20

0.73

มาก

4.14

0.73

มาก

4.05

0.80

มาก

3.72

0.94

มาก

3.81

0.85

มาก

3.99
4.07

0.80
0.79

มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
n =205
ที่

รายการ

115

โครงสร้างขององค์กรเสมือนจริ งเป็ นแบบแบนราบ เกิดจาก
การกระจายตัวของบุคลากร ทีมงาน และสานักงาน มี
ส่ วนกลางทาหน้าที่บริ หารหรื อประสานงาน
การทางานภายใต้สภาพแวดล้อมที่แต่ละคนออกแบบเองตาม
ความพึงพอใจจะทาให้มีเวลาว่างอยูก่ บั ครอบครัวได้มากขึ้น
มีการสร้างเป็ นสานักงานบริ การใกล้ที่พกั มีอุปกรณ์การทา
งานที่ทนั สมัย ไม่ตอ้ งเดินทางไปยังที่เป็ นศูนย์ควบคุม
สร้างสานักงานท้องถิ่น ใช้บา้ นของพนักงานของแต่ละองค์กร
ที่อยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน
วัตถุ สภาพแวดล้อมหรื อสิ่ งที่เห็นในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ล้วนแล้วแต่เป็ นของประดิษฐ์ข้ ึนทั้งสิ้ น ทาให้ผใู้ ช้เกิดความ
ดื่มด่า สามารถสัมผัสได้ท้ งั ภาพ เสี ยง ความเคลื่อนไหวและ
ความรู้สึก
ภายใต้การทางานแบบองค์กรเสมือนจริ งมีท้ งั ความรวดเร็ ว
คล่องตัว ปราศจากพรมแดนของความรับผิดชอบต่อตาแหน่ง
หน้าที่การงาน
องค์กรเสมือนจริ งสามารถขยายขอบเขตการเรี ยนรู้ออกไป

116
117
118
119

120

121

ค่ า
มัชฌิม
เลขคณิต
(X)
4.03

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.72

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.98

0.80

มาก

4.07

0.76

มาก

3.99

0.79

มาก

3.93

0.78

มาก

3.96

0.79

มาก

3.93

0.82

มาก

3.96

0.75

มาก

3.90

0.90

มาก

มาก

ครอบคลุมแหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ โดยไม่มีอุปสรรคขวางกั้น
122

123

องค์กรเสมือนจริ งมีศนู ย์รวมเพื่อใช้ในการบริ หารจัดการด้วย
วิธีระดมความสามารถของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมาทางานร่ วมกัน
ความรู้ของแต่ละบุคคลคือพันธมิตร เปรี ยบเสมือน
ประสบการณ์ที่เก็บสะสมไว้ในสมองนามาใช้เป็ นฐานข้อมูล
องค์กรเสมือนจริ งให้ความสาคัญกับคอมพิวเตอร์ สามารถ
นามาทางานแทนมนุษย์ รับความรู้สึกของมนุษย์ เป็ นแหล่ง
หาความรู้และเรี ยนรู้ได้ทุกเรื่ อง
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
n = 205
ที่

รายการ

124

องค์กรเสมือนจริ งมีระบบจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม มีความ
ซับซ้อน ทันสมัย มีลกั ษณะชัว่ คราว ดาเนินไปได้โดยไม่มีที่
สิ้ นสุ ด ตราบใดที่ยงั สามารถเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน
ความสามารถหลักของบุคลากรคือสิ่ งที่สาคัญที่สุดเนื่องจาก
นาความสาเร็ จมาสู่ องค์กร
ความเสี่ ยงน้อยลงเพราะเกิดการกระจายความเสี่ ยงไปยัง
องค์กรอิสระภายในองค์กรเสมือนจริ งที่ให้บริ การด้านความรู้
การเป็ นเจ้าของร่ วมกันขององค์กรเสมื อนจริ งนั้นคือการที่ มี
ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย มี ค วามเป็ นอิ ส ระกัน และมี ค วามสนใจใน
เรื่ องเฉพาะของตนเองที่จะศึกษา
การเรี ยนรู้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์มีตน้ ทุนต่ากว่าการเรี ยนรู้ใน
ชั้นเรี ยน
การเรี ยนรู้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เรี ยนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาและ
ทุกคน
การเรี ยนรู้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ผทู้ ี่ศึกษาสนใจ
มากกว่าเพราะสื่ อจะเป็ นตัวกระตุน้ ทาให้เกิดแรงจูงใจใน
การศึกษาหาความรู้
การเรี ยนรู้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ทาให้โอกาสในการศึกษาของ
ประชาชนเพิ่มสูงขึ้น เป็ นผลต่อการพัฒนาประเทศ
การเรี ยนรู้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ทาให้เรี ยนรู้ได้ตามศักยภาพ
และความสนใจของผูเ้ รี ยน ทาให้ประชาชนเกิดการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การเรี ยนรู้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการฝึ กฝนทักษะใน
การค้นหาข้อมูล เข้าถึงแหล่งข้อมูล การเลือกข้อมูลและการ
ประมวลความรู้ดว้ ยตนเอง
การเรี ยนรู้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์สามารถพัฒนาทางความคิด
มากกว่าการฟังการบรรยายในห้องเรี ยน
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126
127

128
129
130

131
132

133

134

ค่ า
มัชฌิม
เลขคณิต
(X)
4.00

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.77

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.11

0.76

มาก

3.79

0.80

มาก

3.91

0.77

มาก

3.91

0.77

มาก

3.76

0.92

มาก

4.10

0.82

มาก

3.76

0.88

มาก

4.00

0.80

มาก

4.07

0.74

มาก

4.11

0.73

มาก

มาก
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
n = 205
ที่

รายการ
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การจัดการทรัพยากรบุคคลจะต้องมีการฝึ กอบรมพนักงานให้
มีความรู้เกี่ยวกับองค์กร การใช้เทคโนโลยีในการทางาน
ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้เกิดการเรี ยนรู้ซ่ ึ งกันและกัน
องค์กรเสมือนจริ งเป็ นการบริ หารแบบกว้าง พนักงานทางาน
ในพื้นที่ต่างกัน ต้องมีการกระจายอานาจสูง
การบริ หารจัดการองค์กรเสมือนจริ งของฝ่ ายบริ หารไม่จากัด
เฉพาะในองค์กรเท่านั้น แต่รวมถึงการจัดการกับองค์กร
ภายนอกด้วย
การบริ หารในองค์กรเสมือนจริ งเป็ นความท้าทาย เพราะจะ
ต้องดูระดับของการกระจายอานาจ การยอมรับพนักงาน การ
สร้างพันธมิตร การจัดการกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ความปลอดภัยและความมัน่ คงของชาติ
การวัดผลงานเน้นความคิดสร้างสรรค์ ความสาเร็ จของงาน
และความถูกต้องทั้งด้านกฎหมายและด้านคุณธรรม
ผูบ้ ริ หารต้องคานึงถึงการจัดระบบพื้นฐานให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย น่าเชื่อถือ มีความมัน่ คงสูง เพียงพอกับการให้บริ การ
ควรมีกฎหมายจัดตั้งองค์กรเสมือนจริ งเพื่อคุม้ ครองทั้งผูใ้ ห้
บริ การหรื อผูด้ ูแลระบบและผูร้ ับบริ การ
ควรมีกฎหมายคุม้ ครองการดาเนินงานด้านข่าวสารข้อมูลของ
องค์กรเสมือนจริ งในกรุ งเทพมหานคร
ควรมีกฎหมายคุม้ ครองผูด้ ูแลข้อมูลให้กบั องค์กรเสมือนจริ ง

136
137

138

139
140
141
142
143
144

145

ควรมีบทลงโทษหรื อมาตรการป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลของ
ผูอ้ ื่นโดยมิได้รับอนุญาตทั้งทางแพ่งและอาญาและสามารถใช้
ข้อมูลเป็ นหลักฐานสาคัญในการดาเนินคดีได้
กฎหมายควรมีบทลงโทษผูใ้ ห้บริ การข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่มี
ผลกระทบกับความมัน่ คงของประเทศชาติหรื อสร้างความ
เสี ยหายให้กบั ผูอ้ ื่น

ค่ า
มัชฌิม
เลขคณิต
(X)
3.85

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.86

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.17

0.73

มาก

4.06

0.74

มาก

4.12

0.74

มาก

4.08

0.73

มาก

4.20

0.73

มาก

4.25

0.75

มาก

4.30

0.73

มาก

4.29

0.73

มาก

4.37

0.72

มาก

4.38

0.71

มาก

มาก
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จากตารางที่ 9 พบว่า ผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) มีความคิดเห็นในเรื่ ององค์ประกอบขององค์กรเสมือนจริ งเพือ่ การศึกษาของ
กรุ งเทพมหานครในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางถึงมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (X) อยูร่ ะหว่าง
3.40 - 4.54 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูร่ ะหว่าง 0.64-1.14 เมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวแปรพบว่า
ตัวแปรที่ 1 เทคโนโลยีการสื่ อสารโทรคมนาคม มีความสาคัญในการให้ความรู ้ และแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมากที่สุด (X=4.54,S.D.=0.64) รองลง
มาคือ ตัวแปรที่ 55 วัฒนธรรมในการทางานต้องอาศัยมีวินยั ในตนเอง อยูใ่ นระดับมาก (X = .49,
S.D.= 0.66) และตัวแปรที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตน้อยที่สุด ซึ่งอยูใ่ นระดับปานกลาง คือตัวแปรที่ 70
องค์กรเสมือนจริ งไม่จาเป็ นต้องมีแผนผังโครงสร้างองค์กร ไม่มีลาดับชั้นในการบริ หาร (X= 3.40,
S.D.= 1.14)
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3. การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป ข้อตกลงเบื้องต้นที่สาคัญ คือ การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ
3.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบนั้น คอมเรย์
และลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการพิจารณาจานวนตัวอย่างที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์
องค์ประกอบว่า จานวนตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง ไม่เหมาะสมอย่างยิง่ จานวนตัวอย่าง 100 ตัวอย่าง ไม่
เหมาะสม จานวนตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง พอใช้ จานวนตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง ดี จานวนตัวอย่าง
500 ตัวอย่าง ดีมาก และจานวนตัวอย่างมากกว่า 1,000 ตัวอย่าง ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ทาบาชนิค
และไฟเดล (Tabachnick and Fidel) ที่ยนื ยันว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ ต้องมีตวั อย่างจานวน
อย่างน้อย 300 ตัวอย่าง ซึ่งงานวิจยั นี้เก็บแบบสอบถามได้ จานวน 615 ฉบับ อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก จึง
มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
นอกจากนี้ยงั มีการตรวจสอบโดยใช้สถิติทดสอบ ซึ่งในที่น้ ีใช้การตรวจสอบโดยใช้สถิติ
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั โดยพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of
Sphericity ใช้ทดสอบตัวแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ผล
ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 10 แสดงค่า KMO - Meyer-Olkin and Bartlett’s Test
Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. chi-Square
df
Sig.

.975
73109.367
10440
.000

จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบ ค่า KMO ของข้อมูลชุดที่เก็บได้จากการวิจยั ได้
เท่ากับ .975 ซึ่งไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ทาการศึกษาค่าKMO (Kaiser-meyer-olkin
measure of
adequace) ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูลว่าควรใช้เทคนิ คการวิเคราะห์
องค์ประกอบหรื อไม่ และสรุ ปได้ว่า ถ้าค่า KMO ≥ 0.8 แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นสามารถใช้วิเคราะห์
องค์ประกอบได้ดี ดังนั้น ข้อมูลชุ ดนี้ จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s Sphericity Test มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (sig
0.00 < 0.05) แสดงว่าเมทริ กซ์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ มี
ความสัมพันธ์กนั ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ใช้การสกัดองค์ประกอบ (factor extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal
rotation) และการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีวาริ แมกซ์ (varimax rotation) โดยข้อตกลงเบื้องต้น
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบดังนี้ 1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้น
ไป ตามที่แฮร์และคณะ (Hair and others) กล่าวว่า น้ าหนักองค์ประกอบที่ 0.50 ขึ้นไป เป็ นค่าน้ าหนัก
ที่มีนยั สาคัญในทางปฏิบตั ิ (practically significant) 2) มีค่าไอเก็น (eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์
ของไคเซอร์ (Kaisre’s criterion) และ 3) มีตวั แปรอธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวขึ้นไป (Hatcher) เมื่อ
พิจารณาตามเกณฑ์ดงั กล่าวได้จานวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 11 แสดงองค์ประกอบ ค่าไอเก็น ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมองค์ประกอบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
องค์ ประกอบ
(component)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Rotation Sums of Squared Loading
ค่ าความแปรปรวนของตัว
ค่ าความแปรปรวน
ค่ าความแปรปรวนสะสม
แปร
ร้ อยละ(% of variance)
ร้ อยละ(cumulative %)
(eigenvalues)
11.677
8.053
8.053
11.313
7.802
15.855
10.359
7.144
23.000
9.760
6.731
29.731
6.397
4.412
34.143
6.076
4.190
38.333
6.062
4.181
42.514
5.590
3.855
46.369
4.396
3.032
49.401
3.621
2.497
51.898
3.104
2.140
54.038
3.077
2.122
56.161
2.847
1.964
58.124
1.935
1.334
59.459
1.920
1.324
60.783
1.901
1.311
62.094
1.739
1.199
63.293
1.506
1.039
64.332
1.454
1.003
65.335
1.302
.898
66.233
1.277
.881
67.113

จากตารางที่ 11 แสดงจานวนองค์ประกอบขององค์ก รเสมื อนจริ ง เพื่ อการศึ ก ษาของ
กรุ งเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าไอเก็นมากกว่า 1 มี 21 องค์ประกอบ เมื่อหมุนแกนแล้ว
อธิ บายความแปรปรวนได้ท้ งั หมดร้อยละ 67.113 แต่เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบ
ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป มีค่าไอเก็น (eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตวั แปร
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อธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวขึ้นไป พบว่า มีเพียง 12 องค์ประกอบ ที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด คือ องค์ประกอบที่ 1-11 และองค์ประกอบที่ 13 แต่สาหรับองค์ประกอบที่ 12 ขาดคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์จึงไม่เข้าข่ายการวิจยั สาหรับองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 12 องค์ประกอบ เมื่อ
หมุนแกนแล้วองค์ประกอบที่ 1 มีค่า ไอเก็นสูงสุ ดเท่ากับ 11.677 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ทั้งหมดได้ร้อยละ 8.053 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าไอเก็น 11.313 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมด
ได้ร้อยละ 7.802 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าไอเก็น 10.359 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อย
ละ 7.144 และองค์ประกอบอื่น ๆ มีค่าไอเก็นและความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนทั้งหมด
ค่อย ๆ ลดลงตามลาดับ องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ องค์ประกอบที่1-11
และองค์ประกอบที่ 12 พบว่า สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ท้ งั หมด 56.161
นอกจากนี้ น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิ บายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน
แสดงไว้ในตารางที่ 12

ตารางที่ 12 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน

ตัวแปร
V144
V143
V145
V142
V141
V140
V139
V138
V130
V123
V122
V128
V126
V127
V121

กลุ่มที่ 1
.814
.806
.793
.783
.782
.685
.557
.531

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8

กลุ่มที่ 9

กลุ่มที่ 10

กลุ่มที่ 11

กลุ่มที่ 12

.682
.658
.650
.649
.646
.635
.628
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ตารางที่ 12 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน (ต่อ)
ตัวแปร
V124
V120
V119
V131
V87
V86
V88
V85
V83
V84
V89
V90
V81
V70
V72
V69

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2
.577
.573
.537
.522

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8

กลุ่มที่ 9

กลุ่มที่ 10

กลุ่มที่ 11

กลุ่มที่ 12

.670
.670
.668
.650
.632
.630
.617
.555
.522
.792
.765
.754
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ตารางที่ 12 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน (ต่อ)

ตัวแปร
V71
V65
V59
V63
V77
V68
V61
V67
V7
V6
V5
V3
V4
V8

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4
.741
.657
.628
620
.544
.541
.505
.503

กลุ่มที่ 5

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8

กลุ่มที่ 9

กลุ่มที่ 10

กลุ่มที่ 11

กลุ่มที่ 12

.712
.692
.692
.627
.586
.570
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ตารางที่ 12 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน (ต่อ)

ตัวแปร
V9
V1
V16
V18
V20
V19
V15
V17
V14
V13
V30
V31
V29
V32

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5
.550
.517

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8

กลุ่มที่ 9

กลุ่มที่ 10

กลุ่มที่ 11

กลุ่มที่ 12

.622
.601
.578
.556
.542
.541
.523
.518
.635
.629
.628
.615
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ตารางที่ 12 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน (ต่อ)

ตัวแปร
V34
V33
V96
V97
V98
V99
V53
V54
V52
V46
V47
V48
V55
V57
V56

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8
.588
.581
.606
.547
.526
.506

กลุ่มที่ 9

กลุ่มที่ 10

กลุ่มที่ 11

กลุ่มที่ 12

.635
.606
.542
.692
.632
.521
.633
.600
.565
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ตารางที่ 12 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน (ต่อ)

ตัวแปร
V106
V105
V107

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8

กลุ่มที่ 9

กลุ่มที่ 10

กลุ่มที่ 11

กลุ่มที่ 12
.561
.529
.524

จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานครมี 12 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 จานวน
8 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 จานวน 11 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 จานวน 9 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4 จานวน 11 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 จานวน
8 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 จานวน 8 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 7 จานวน 6 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 8 จานวน 4 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 9 จานวน 3 ตัวแปร
องค์ประกอบที่ 10 จานวน 3 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 11 จานวน 3 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 12 จานวน 3 ตัวแปร รวมทั้งสิ้ น 77 ตัวแปร
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ในการเรี ยกชื่อองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อความสะดวก ผูว้ ิจยั ได้
ตั้งชื่อแต่ละองค์ประกอบดังตารางที่ 13 และมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงองค์ประกอบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 10
องค์ประกอบที่ 11
องค์ประกอบที่ 12
รวม

จานวนตัวแปร
8
11
9
11
8
8
6
4
3
3
3
3
77

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
.531-.814
.522-.682
.522-.670
.503-.792
.517--.712
.518-.622
.581-.635
.506-.606
.542-.635
.521-.692
.565-.633
.524-.561

จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด มีจานวน 12
องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1 มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 8 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .531 - .814 องค์ประกอบที่ 2 มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 11
ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .522 - .682 องค์ประกอบที่ 3 มีจานวนตัวแปรที่
อธิบาย องค์ประกอบ 9 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .522 - .670 องค์ประกอบที่ 4
มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 11 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .503 - .792
องค์ประกอบที่ 5 มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 8 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อยูร่ ะหว่าง .517-.712 องค์ประกอบที่ 6 มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 8 ตัวแปร มีคา่
น้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .518 - .622 องค์ประกอบที่ 7 มีจานวนตัวแปรที่อธิบาย
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องค์ประกอบ 6 ตัวแปร มีคา่ น้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .581-.635 องค์ประกอบที่ 8 มี
จานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ ระหว่าง .506- 606
องค์ประกอบที่ 9 มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง.542-.635องค์ประกอบที่ 10 มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .521 - .692 องค์ประกอบที่ 11 มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 3
ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .565 - .633 องค์ประกอบที่ 12 มีจานวนตัวแปรที่
อธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .524 - .561
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ตารางที่ 14 แสดงองค์ประกอบที่ 1
ตัวแปร

ข้อความ

144

ควรมีบทลงโทษหรื อมาตรการป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบซึ่ งระบบ
คอมพิวเตอร์ท้ งั ทางแพ่งและอาญาและสามารถใช้ขอ้ มูลเป็ นหลักฐานสาคัญในการ
ดาเนินคดีได้
ควรมีกฎหมายคุม้ ครองผูด้ ูแลข้อมูลทั้งที่เป็ นบุคคลและองค์กรสาหรับองค์กร
เสมือนจริ ง
กฎหมายควรมีบทลงโทษผูใ้ ห้บริ การข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่มีผลกระทบกับความ
มัน่ คงของประเทศชาติหรื อสร้างความเสี ยหายให้กบั ผูอ้ ื่น
ควรมีกฎหมายคุม้ ครองการดาเนินงานด้านข่าวสารข้อมูลขององค์กรเสมือนจริ งใน
กรุ งเทพมหานคร
ควรมีกฎหมายจัดตั้งองค์กรเสมือนจริ งเพื่อคุม้ ครองทั้งผูใ้ ห้บริ การหรื อผูด้ ูแลระบบ
และผูร้ ับบริ การ
ผูบ้ ริ หารต้องคานึงถึงการจัดระบบพื้นฐานให้ถูกต้องตามกฎหมาย น่าเชื่อถือ มี
ความมัน่ คงสูง เพียงพอกับการให้บริ การ
การวัดผลงานเน้นความคิดสร้างสรรค์ ความสาเร็ จของงาน และความถูกต้องทั้ง
ด้านกฎหมายและด้านคุณธรรม
การบริ หารในองค์กรเสมือนจริ งเป็ นความท้าทาย เพราะจะต้องดูระดับของการ
กระจายอานาจ การยอมรับพนักงาน การสร้างพันธมิตร การจัดการกับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ ว ความปลอดภัยและความมัน่ คงของชาติ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

143
145
142
141
140
139
138

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.814

.806
.793
.783
.782
.685
.557
.531

11.677
8.053

จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญจานวน 8 ตัวแปร
หลัง หมุนแกน มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง .531 - .814 มี
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 11.677 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 8.053 ซึ่ง
เมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญ
เป็ น อันดับ 1 กล่าวคือตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปรเป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด
และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวแปร “ควรมีบทลงโทษหรื อมาตรการป้ องกันการเข้าถึง
ข้อมูลโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งทางแพ่งและอาญา และสามารถใช้ขอ้ มูลเป็ นหลักฐาน
สาคัญในการดาเนินคดีได้” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ .814 สาหรับตัวแปร “การ

164
บริ หารในองค์กรเสมือนจริ ง เป็ นความท้าทาย เพราะจะต้องดูระดับของการกระจายอานาจ การ
ยอมรับพนักงาน การสร้างพันธมิตร การจัดการกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ความ
ปลอดภัยและความมัน่ คงของชาติ” พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ .531 และผูว้ ิจยั
ได้ต้ งั ชื่อองค์ประกอบนี้วา่ “กฎหมาย”
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ตารางที่ 15 แสดงองค์ประกอบที่ 2
ตัวแปร

ข้อความ

130

การเรี ยนรู้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ผทู้ ี่ศึกษาสนใจมากกว่าเพราะสื่ อจะเป็ น
ตัวกระตุน้ ทาให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาหาความรู้
องค์กรเสมือนจริ งให้ความสาคัญกับคอมพิวเตอร์สามารถนามาทางานแทนมนุษย์ รับ
ความรู้สึกของมนุษย์ เป็ นแหล่งหาความรู้และเรี ยนรู้ได้ทุกเรื่ อง
องค์กรเสมือนจริ งมีศนู ย์รวม เพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการด้วยวิธีระดมความสามารถ
ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมาทางานร่ วมกัน ความรู้ของแต่ละคนคือพันธมิตร
เปรี ยบเสมือนนาประสบการณ์ของแต่ละคนที่เก็บสะสมไว้ในสมองนามาใช้เป็ น
ฐานข้อมูล
การเรี ยนรู้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์มีตน้ ทุนต่ากว่าการเรี ยนรู้ในชั้นเรี ยน
ความเสี่ ยงน้อยลงเพราะเกิดการกระจายความเสี่ ยงไปยังองค์กรอิสระภายในองค์กร
เสมือนจริ งที่ให้บริ การด้านความรู้
การเป็ นเจ้าของร่ วมกันขององค์กรเสมือนจริ งนั้นคือ การที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย และมี
ความสนใจในเรื่ องเฉพาะของตนเองที่จะศึกษา
องค์กรเสมือนจริ งสามารถขยายขอบเขตการเรี ยนรู้ออกไปครอบคลุมแหล่งเรี ยนรู้
ต่าง ๆ โดยไม่มีอุปสรรคขวางกั้น
องค์กรเสมือนจริ งมีระบบจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม มีความซับซ้อน ทันสมัยมี
ลักษณะชัว่ คราว ดาเนินไปได้โดยไม่มีที่สิ้นสุ ดตราบใดที่ยงั สามารถเอื้อประโยชน์ต่อ
กันและกัน
ภายใต้การทางานแบบองค์กรเสมือนจริ งมีท้ งั ความรวดเร็ ว คล่องตัว ปราศจาก
พรมแดนของความรับผิดชอบต่อตาแหน่งหน้าที่การงาน
วัตถุ สภาพแวดล้อมหรื อสิ่ งที่เห็นในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ลว้ นแล้วแต่เป็ นของ
ประดิษฐ์ข้ ึนทั้งสิ้ น ทาให้ผใู้ ช้เกิดความดื่มด่า สามารถสัมผัสได้ท้ งั ภาพ เสี ยง ความ
เคลื่อนไหวและความรู้สึก
การเรี ยนรู้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ทาให้โอกาสในการศึกษาของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น
เป็ นผลต่อการพัฒนาประเทศ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

123
122

128
126
127
121
124

120
119

131

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.682
.658
.650

.649
.646
.635
.628
.577

.573
.537

.522
11.313
7.802
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จากตารางที่ 15 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญจานวน 11 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง .522-.682 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 11.313และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 7.802 ซึ่งเมื่อเทียบ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ นอันดับ
2 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยก
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “การเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ผทู ้ ี่ศึกษาสนใจมาก
กว่าเพราะสื่ อจะเป็ นตัวกระตุน้ ทาให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาหาความรู ้” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุดคือ .682 สาหรับ ตัวแปร “การเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ทาให้โอกาสในการศึกษาของ
ประชาชนเพิ่มสู งขึ้น เป็ นผลต่อการพัฒนาประเทศ ” พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ
.522 และผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่อองค์ประกอบนี้วา่ “การจัดการเรียนรู้”
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ตารางที่ 16 แสดงองค์ประกอบที่ 3
ตัวแปร

ข้อความ

87

เป็ นองค์กรที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในกรุ งเทพมหานครในการสื่ อสารสื บค้น
ข้อมูล ซึ่ งถือว่าเป็ นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในวงการศึกษา
ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดและลดปัญหาสภาวะแวดล้อมด้านมลพิษและเสี ยง
จากยานพาหนะในการเดินทางไปสื บค้นข้อมูล
พื้นที่การให้บริ การกับประชาชนกรุ งเทพ มหานครสามารถให้บริ การสื บค้นข้อมูล
ได้ทุกที่ไม่จากัดขอบเขต
การติดต่อสื บค้นด้านการให้ความรู้และข้อมูลสามารถประสานงานกันได้สะดวก
และรวดเร็ วขึ้น
ให้โอกาสการทางานกับบุคคลที่มีความชานาญในการสื บค้นข้อมูลหรื อเรี ยนรู้
เฉพาะด้าน โดยเฉพาะคนเก่งเรื่ องเทคโนโลยี
ทาให้ผรู้ ับบริ การสะดวกในการสื บค้นข้อมูลในการเรี ยนรู้หรื อเป็ นข้อมูลด่วนซึ่ งจะ
ช่วยในการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง
มีวิธีการให้บริ การด้านความรู้และการสื บค้นข้อมูลกับประชาชนในทุกสาขาวิชา
และหลากหลายรู ปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่ อสาร
อุบตั ิภยั ต่างๆ ไม่วา่ จะเกิดจากภายในหรื อภายนอกองค์กรก็ไม่สามารถเป็ น
อุปสรรคในการรับบริ การสื บค้นข้อมูลจากองค์กรเสมือนจริ งได้
ผูท้ ี่จดั การ ผูด้ ูแลระบบหรื อผูใ้ ห้บริ การขององค์กรเสมือนจริ งต้องมีความรู้และ
ทักษะด้านไอทีที่จะให้บริ การได้กบั ประชาชนเพราะข้อมูลที่ได้จากการสื บค้นจะ
เป็ นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

86
88
85
83
84
89
90
81

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.670
.670
.668
.650
.632
.630
.617
.555
.522

10.359
7.144

จากตารางที่ 16 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญจานวน 9 ตัวแปร หลัง
หมุนแกน มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง .522 - .670 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 10.359 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 7.144 ซึ่งเมื่อเทียบ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ นอันดับ
3 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยก
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “เป็ นองค์กรที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในกรุ งเทพ มหานคร

168
ในการสื่ อสารสื บค้นข้อมูลซึ่ งถือว่าเป็ นนวัตกรรมใหม่ๆในวงการศึกษา” มีคา่ น้ าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุดคือ .670 สาหรับ ตัวแปร “ผูท้ ี่จดั การ ผูด้ ูแลระบบหรื อผูใ้ ห้บริ การขององค์กรเสมือนจริ ง
ต้องมีความรู ้และทักษะด้านไอทีที่จะให้บริ การได้กบั ประชาชนเพราะข้อมูลที่ได้จากการสื บค้นจะ
เป็ นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ” พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ .522 และผูว้ ิจยั ได้
ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้วา่ “การสื บค้ นข้ อมูล”
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ตารางที่ 17 แสดงองค์ประกอบที่ 4
ตัวแปร

ข้อความ

70

องค์กรเสมือนจริ งไม่จาเป็ นต้องมีแผนผังโครงสร้างองค์กร ไม่มีลาดับชั้นในการ
บริ หาร
โครงสร้างขององค์กรเสมือนจริ งเป็ นแบบหลวม ๆ
โครงสร้างองค์กรเสมือนจริ งไม่จาเป็ นต้องมีสานักงานส่ วนกลางในการควบคุมแต่
อาจมีไว้คอยประสานงาน
การทางานในองค์กรเสมือนจริ งไม่ยดึ โครงสร้างหรื อรู ปแบบมากเกินไป
เป็ นองค์กรที่ไม่ตอ้ งมีบุคลากรจานวนมากในการให้บริ การ เป็ นการลดต้นทุนด้าน
การจ้างบุคลากร
โครงสร้าง สายบังคับบัญชา หน้าที่ สถานที่ไม่ชดั เจน
โครงสร้างขององค์กรไม่มีสถานที่ต้ งั ไม่มีร้านค้า เยีย่ มชมไม่ได้ตอ้ งใช้
คอมพิวเตอร์เท่านั้น
เป็ นองค์กรที่ไม่มีความสัมพันธ์สูงระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนักงานขององค์กร
ผูบ้ ริ หารในองค์กรเสมือนจริ งจะไม่ยดึ ติดกับโครงสร้างการรวมอานาจและการสัง่
การตามสายบังคับบัญชา
เป็ นองค์กรที่ไม่มีสถานที่ต้ งั แน่นอนแต่สามารถให้บริ การข้อมูลได้ทวั่ กรุ งเทพฯ
ตามจุดบริ การทัว่ ๆไป
โครงสร้างองค์กรไม่มีการกาหนดตาแหน่งทางด้านบุคลากร แต่เป็ นการให้
บริ การตามเครื อข่ายต่างๆของชุมชนและสังคม
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

72
69
71
65
59
63
77
68
61
67

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.792
.765
.754
.741
.657
.628
.620
.544
.541
.505
.503
9.760
6.731

จากตารางที่ 17 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญจานวน 11 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง .503 - .792 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 9.760 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 6.731 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 4 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และ
เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “องค์กรเสมือนจริ งไม่จาเป็ นต้องมีแผนผังโครงสร้าง
องค์กร ไม่มีลาดับชั้นในการบริ หาร” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ .792 สาหรับ ตัวแปร
“โครงสร้างองค์กร ไม่มีการกาหนดตาแหน่งทางด้านบุคลากร แต่เป็ นการให้บริ การตามเครื อข่าย

170
ต่างๆ ของชุมชนและสังคม” พบว่า มีคา่ น้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ .503 และผูว้ ิจยั ได้
ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้วา่ “โครงสร้ างองค์ กร”
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ตารางที่ 18 แสดงองค์ประกอบที่ 5
ตัวแปร

ข้อความ

7
6

มีการกระจายเครื อข่ายข้อมูลข่าวสารแบบไร้พรมแดนโดยไม่มีขอบเขต
การนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรทาให้โต้ตอบ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และทางานร่ วมกันได้ถึงแม้จะอยูห่ ่ างไกลโดยอาศัยเครื อข่ายข้อมูล
ข่าวสาร
การนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรทาให้เกิดสภาพแวดล้อมของ
องค์กรแบบจาลองเป็ นภาพหรื อฉากจริ งปรากฏในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและเครื อข่ายข้อมูลข่าวสารเป็ นสื่ อกลางในการทางาน ค้นหา
ข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆในชีวิตประจาวัน
ใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายเสมือนจริ งเป็ นตัวกาหนดขอบเขตการทางานขององค์กร
เสมือนจริ งมากกว่าที่จะใช้ระบบราชการ
ระบบเครื อข่ายข้อมูลบข่าวสารที่ใช้ตอ้ งน่าเชื่อถือ มีความมัน่ คงสู งโดยคานึงถึง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของรัฐ
ระบบบูรณาการของข้อมูลขององค์กรเสมือนจริ งใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเป็ น

5
3
4
8
9
1

เครื อข่ายติดต่อประสานงานและให้ข่าวสารข้อมูล
เทคโนโลยีการสื่ อสารโทรคมนาคมมีความสาคัญในการให้ความรู้และแลก
เปลี่ยนข่าวสารข้อมูลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.712
.692

.692
.627
.586
.570
.550
.517
6.397
4.412

จากตารางที่ 18 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญจานวน 8 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง .517 - .712 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 6.397 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.412 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 5 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และ
เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าตัวแปร “มีการกระจายเครื อข่ายข้อมูลข่าวสารแบบไร้พรมแดน
โดยไม่มีขอบเขต” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ .712 สาหรับ ตัวแปร “เทคโนโลยีการ
สื่ อสารโทรคมนาคมมีความสาคัญในการให้ความรู ้ และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลของประชาชน
ในกรุ งเทพมหานคร” พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ .517 และผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่อ
องค์ประกอบนี้วา่ “เครือข่ ายข้ อมูลข่ าวสาร”
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ตารางที่ 19 แสดงองค์ประกอบที่ 6
ตัวแปร

ข้อความ

16

ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่ วมมือกันในการดาเนินการ
องค์กรเสมือนจริ งในลักษณะพันธมิตร
ชุมชนเสมือนจริ งจะมีวตั ถุประสงค์และความสนใจร่ วมกันพึ่งพากันโดยอาศัย
เทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรเสมือนจริ งจะเกิดผลสาเร็ จจาเป็ นต้องได้รับความ
ร่ วมมือจากบุคลากรหลายฝ่ ายด้วยกันรวมทั้งเทคโนโลยี
จะเกิดสภาพแวดล้อมในองค์กรแบบจาลองเป็ นภาพหรื อฉากจริ งปรากฏใน
เครื อข่ายสามารถโต้ตอบ ทางานร่ วมกันได้จากระยะไกล
ในการปฏิบตั ิงานต้องอาศัยผูร้ ่ วมงานหรื อทีมงานที่มีความรู้ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศและความสามารถด้านการจัดการระบบในการปฏิบตั ิงาน
องค์ความรู้ที่ให้บริ การกับประชาชนชาวกรุ งเทพฯในด้านอินเตอร์เน็ต ข่าวสาร
ข้อมูลในแต่ละภาคส่ วนที่ดาเนินการมีความเป็ นอิสระต่อกันแบบไร้พรมแดน
องค์กรเสมือนจริ งเป็ นสังคมเครื อข่ายซึ่ งมีการร่ วมมือและพึ่งพากัน
รู ปแบบการสื่ อสารและให้ขอ้ มูลขององค์กรเสมือนจริ งมีความหลากหลายเพราะ
มาจากความร่ วมมือ หลายแนวคิดของผูด้ ูแลระบบ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

18
20
19
15
17
14
13

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.622
.601
.578
.556
.542
.541
.523
.518
6.076
4.190

จากตารางที่ 19 พบว่า องค์ประกอบที่ 6 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญจานวน 8 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง .622 - .518 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 6.076 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.190 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 6 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และ
เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่ วมมือ
กันในการดาเนินการองค์กรเสมือนจริ งในลักษณะพันธมิตร” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ
.622 สาหรับ ตัวแปร “รู ปแบบการสื่ อสารและให้ขอ้ มูลขององค์กรเสมือนจริ งมีความหลากหลาย
เพราะมาจากความร่ วมมือ หลายแนวคิดของผูด้ ูแลระบบ” พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย
ที่สุด คือ .518 และผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่อองค์ประกอบนี้วา่ “การมีส่วนร่ วม”
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ตารางที่ 20 แสดงองค์ประกอบที่ 7
ตัวแปร

ข้อความ

30
31

การทางานในองค์กรเสมือนจริ งไม่ตายตัวสามารถยืดหยุน่ ได้
ระบบการยืดหยุน่ ทาให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรได้โดยง่ายหากต้องการ
โอนย้ายหน้าที่ของพนักงาน
เทคโนโลยีหลายรู ปแบบสามารถยืดหยุน่ ในการให้บริ การลูกค้าแทนพนักงานที่
เป็ นคนได้
การขยายองค์กรเสมือนจริ งไม่ตอ้ งเพิ่มพนักงานแต่สามารถขยายเฉพาะระบบ
สานักงานอัตโนมัติได้
ลดการใช้อาคารสถานที่หรื อสานักงานเพิ่มปริ มาณการใช้อินเตอร์เน็ตเป็ นสื่ อ
กลางได้
พนักงานมีอิสระมีความยืดหยุน่ ในเรื่ องโอกาสการเลือกงานที่ตนเองมีความถนัด
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

29
32
34
33

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.635
.629
.628
.615
.588
.581
6.062
4.181

จากตารางที่ 20 พบว่า องค์ประกอบที่ 7 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญจานวน 6 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง .581-.635 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 6.062 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.181 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ น
อันดับ7 กล่าวคือตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อ
แยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “การทางานในองค์กรเสมือนจริ งไม่ตายตัวสามารถยืดหยุน่
ได้” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ .635 สาหรับ ตัวแปร “พนักงานมีอิสระมีความยืดหยุน่
ในเรื่ องโอกาสการเลือกงานที่ตนเองมีความถนัด” พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ
.581 และผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่อองค์ประกอบนี้วา่ “การยืดหยุ่น”
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ตารางที่ 21 แสดงองค์ประกอบที่ 8
ตัวแปร

ข้อความ

96
97

องค์กรเสมือนจริ งมีการจัดระบบข้อมูลที่ครอบคลุมทุกเครื อข่ายทุกพื้นที่บริ การ
องค์กรเสมือนจริ งจะมีโอกาสทางการตลาดสูง และมีผรู้ ับบริ การมากขึ้นเพราะ
ความได้เปรี ยบในด้านสถานที่ เวลา รวดเร็ ว และข้อมูลเชื่อถือได้เป็ นการเพิ่มขีด
ความ สามารถในการแข่งขัน
องค์กรเสมือนจริ งใช้ทรัพยากรและแหล่งข้อมูลภายนอกร่ วมกันในการสร้าง
ผลสาเร็ จในการเรี ยนรู้และให้บริ การได้อย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นองค์กรที่ให้บริ การอย่างมืออาชีพ

98
99

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.606
.547

.526
.506
5.590
3.855

จากตารางที่ 21 พบว่า องค์ประกอบที่ 8 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญจานวน 4 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง .506-.606 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 5.590 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 3.855 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 8 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และ
เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวแปร “องค์กรเสมือนจริ งมีการจัดระบบข้อมูลที่ครอบคลุมทุก
เครื อข่ายทุกพื้นที่บริ การ” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ .606 สาหรับ ตัวแปร “เป็ นองค์กร
ที่ให้บริ การอย่างมืออาชีพ ” พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ .506 และผูว้ ิจยั ได้ต้งั ชื่อ
องค์ประกอบนี้วา่ “การให้ บริการ”
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ตารางที่ 22 แสดงองค์ประกอบที่ 9
ตัวแปร
53
54
52

ข้อความ
เชื่อมัน่ ความสามารถของตนเองที่จะทางานสาเร็ จมีการวางแผนการทางาน
รับผิดชอบต่องานที่ได้ปฏิบตั ิ
สมาชิกมีการวางแผนพัฒนาความรู้ความชานาญของตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีการกาหนดการวางแผน แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.635
.606
.542
4.396
3.032

จากตารางที่ 22 พบว่า องค์ประกอบที่ 9 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญจานวน 3 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง .542 - .635 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 4.396 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 3.032 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 9 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และ
เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวแปร “เชื่อมัน่ ความสามารถของตนเองที่จะทางานสาเร็ จมีการ
วางแผนการทางาน รับผิดชอบต่องานที่ได้ปฏิบตั ิ” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ .635
สาหรับ ตัวแปร “มีกาหนดการวางแผนแก้ ปัญหาในการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง” พบว่า มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุด คือ .542 และผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่อองค์ประกอบนี้วา่ “การวางแผน”
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ตารางที่ 23 แสดงองค์ประกอบที่ 10
ตัวแปร

ข้อความ

46

ในการปฏิบตั ิงานพนักงานต้องมีความรับผิดชอบสูงในตนเอง การควบคุมดูแล
การทางานจะมีนอ้ ยลง ไม่ตอ้ งมีหวั หน้าควบคุม
มีการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมร่ วมมือช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
องค์กรเสมือนจริ งเป็ นองค์กรที่มีระบบในตัวของตัวเองมีแผนในการปฏิบตั ิงานที่
ชัดเจน ง่ายต่อการตัดสิ นใจในด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

47
48

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.692
.632
.521
3.621
2.497

จากตารางที่ 23 พบว่า องค์ประกอบที่ 10 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญจานวน 3 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง .521 - .692 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.621 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.497 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 10 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และ
เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวแปร “ในการปฏิบตั ิงานพนักงานต้องมีความรับผิดชอบสูงใน
ตนเอง การควบคุมดูแลการทางานจะมีนอ้ ยลง ไม่ตอ้ งมีหวั หน้าควบคุม” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุดคือ .692 สาหรับ ตัวแปร “องค์กรเสมือนจริ งเป็ นองค์กรที่มีระบบในตัวของ ตัวเองมีแผน
ในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน ง่ายต่อการตัดสิ นใจในด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร” พบว่า มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุดคือ .521 และผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่อองค์ประกอบนี้วา่ “การปฏิบัติงาน”
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ตารางที่ 24 แสดงองค์ประกอบที่ 11
ตัวแปร

ข้อความ

55
57
56

วัฒนธรรมการทางานต้องอาศัยมีวินยั ในตนเอง
ต้องสร้างวัฒนธรรมในการทางานเพื่อปรับเปลี่ยนการแสวงหาความรู้
วัฒนธรรมในการทางานของทุกคนในระบบองค์กรเสมือนจริ งจะดูแลทรัพยากร
ของตนเอง
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.633
.600
.565
3.104
2.140

จากตารางที่ 24 พบว่า องค์ประกอบที่ 11 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญจานวน 3 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง .565 - .633 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.104 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.140 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 11 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และ
เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวแปร “วัฒนธรรมการทางานต้องอาศัยมีวินยั ในตนเอง” มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ .633 สาหรับ ตัวแปร “วัฒนธรรมในการทางานของทุกคนใน
ระบบองค์กรเสมือนจริ งจะดูแลทรัพยากรของตนเอง” พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด
คือ .565 และผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่อองค์ประกอบนี้วา่ “วัฒนธรรมการทางาน”
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ตารางที่ 25 แสดงองค์ประกอบที่ 12
ตัวแปร

ข้อความ

106

บุคลากรขององค์กรเสมือนจริ งต้องสร้างพลังตื่นตัวในตนเองสร้างแรงจูงใจมีทกั ษะ
ในการทางาน พัฒนาตนและมีความรับผิดชอบ
ส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์
สร้างบุคลากรเตรี ยมการวางแผน พัฒนาอาชีพของตน เพิ่มทักษะความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

105
107

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.561
.529
.504
3.077
2.122

จากตารางที่ 25 พบว่า องค์ประกอบที่ 12 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญจานวน 3 ตัวแปร
หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง .504 - .561 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.077 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.122 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 12 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และ
เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวแปร “บุคลากรขององค์กรเสมือนจริ งต้องสร้างพลังตื่นตัวใน
ตนเองสร้างแรงจูงใจ มีทกั ษะในการทางาน พัฒนาตน และมีความรับผิดชอบ” มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุดคือ .561 สาหรับ ตัวแปร “สร้างบุคลากรเตรี ยมการวางแผน พัฒนาอาชีพ
ของตน เพิ่มทักษะความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี” พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย
ที่สุด คือ .504 และผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่อองค์ประกอบนี้วา่ “ทักษะในการทางาน”
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3.2 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) เพื่อสกัดตัว
แปรให้เ หลื อตัว แปรประกอบที่ สาคัญโดยการวิ เคราะห์ ด้ว ยวิธีวิเ คราะห์ ภ าวะน่ าจะเป็ นสู งสุ ด
(Maximum Likelihood) เพื่อให้ได้ตวั แปรที่สาคัญ ซึ่งปรากฏว่าได้องค์ประกอบขององค์กรเสมือน
จริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานครทั้งหมด 12 องค์ประกอบ ผูว้ ิจยั จึงได้สรุ ปองค์ประกอบได้
ดังแผนภูมิที่ 3

12
ทักษะในการทางาน
ทางาน

11
วัฒนธรรมการ
งาน

1
กฎหมาย

2
การจัดการเรียนรู้

3
การสื บค้ นข้ อมูล

องค์ กรเสมือนจริง
เพือ่ การศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร
Virtual Organization
for Education of
Bangkok Metropolitan

10
การปฏิบัติงาน

4
โครงสร้ างองค์ กร

5

9
การวางแผน

เครือข่ ายข้ อมูลข่ าวสาร

8
การให้ บริการ

6
การมีส่วนร่ วม
7
การยืดหยุ่น

แผนภูมิที่ 3 แสดงองค์ประกอบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
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จากแผนภูมิที่ 3 อธิบายได้วา่ องค์ประกอบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของ
กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. องค์ประกอบ “กฎหมาย” ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ควรมีบทลงโทษ
หรื อมาตรการป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งทางแพ่ง และอาญา และ
สามารถใช้ขอ้ มูลเป็ นหลักฐานสาคัญในการดาเนินคดีได้2)ควรมีกฎหมายคุม้ ครองผูด้ ูแลข้อมูลทั้งที่
เป็ น บุคคลและองค์กรสาหรับองค์กรเสมือนจริ ง 3) กฎหมายควรมีบทลงโทษผูใ้ ห้บริ การข้อมูลแก่
บุคคลอื่นที่มีผลกระทบกับความมัน่ คงของประเทศชาติ หรื อสร้างความเสี ยหายให้กบั ผูอ้ ื่น 4) ควรมี
กฎหมายคุม้ ครอง การดาเนินงานด้านข่าวสารข้อมูล ขององค์กรเสมือนจริ งในกรุ งเทพมหานคร 5)
ควรมีกฎหมายจัดตั้งองค์กรเสมือนจริ งเพื่อคุม้ ครองทั้งผูใ้ ห้บริ การหรื อผูด้ ูแลระบบและผูร้ ับบริ การ
6) ผูบ้ ริ หารต้องคานึงถึงการจัด ระบบพื้นฐาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย น่าเชื่อถือ มีความมัน่ คงสูง
เพียงพอกับการให้บริ การ 7) การวัดผลงานเน้นความคิดสร้างสรรค์ ความสาเร็ จของงานและความ
ถูกต้องทั้งด้านกฎหมาย และด้านคุณธรรม 8) การบริ หารในองค์กรเสมือนจริ ง เป็ นความท้าทาย
เพราะจะต้องดูระดับของการกระจายอานาจการยอมรับพนักงานการสร้างพันธมิตร การจัดการกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ วความปลอดภัยและ ความมัน่ คงของชาติ
2. องค์ประกอบ “การจัดการเรียนรู้ ” ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การ
เรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ผทู ้ ี่ศึกษาสนใจมากกว่า เพราะสื่ อจะเป็ นตัวกระตุน้ ทาให้เกิด
แรงจูงใจในการศึกษาหาความรู ้ 2) องค์กรเสมือนจริ งให้ความสาคัญกับคอมพิวเตอร์สามารถนามา
ทางานแทนมนุษย์ รับความรู ้สึกของมนุษย์ เป็ นแหล่งหาความรู ้และเรี ยนรู ้ได้ทุกเรื่ อง 3) องค์กร
เสมือนจริ งมีศูนย์รวม เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการด้วยวิธีระดมความสามารถของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
มาทางานร่ วมกันความ รู ้ของแต่ละคนคือพันธมิตรเปรี ยบเสมือนนาประสบการณ์ของแต่ละคนที่
เก็บสะสมไว้ในสมองนามาใช้เป็ นฐานข้อมูล 4) การเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์มีตน้ ทุนต่ากว่า
การเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน 5) ความเสี่ ยงน้อยลง เพราะเกิดการกระจายความเสี่ ยงไปยังองค์กรอิสระ
ภายในองค์กรเสมือนจริ ง ที่ให้บริ การด้านความรู ้ 6) การเป็ นเจ้า ของร่ วมกันขององค์กรเสมือนจริ ง
นั้น คือ การที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย และมีความสนใจในเรื่ องเฉพาะของตนเองที่จะศึกษา 7) องค์กร
เสมือนจริ งสามารถขยายขอบเขตการเรี ยนรู ้ออกไปครอบคลุมแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ โดยไม่มีอุปสรรค
ขวางกั้น 8) องค์กรเสมือนจริ งมีระบบจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม มีความซับซ้อนทันสมัยมีลกั ษณะ
ชัว่ คราว ดาเนินไปได้โดยไม่มีที่สิ้นสุ ด ตราบใดที่ยงั สามารถเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน 9)
ภายใต้การทางานแบบองค์กรเสมือนจริ ง มีท้ งั ความรวดเร็ ว คล่องตัว ปราศจากพรมแดนของความ
รับผิดชอบต่อตาแหน่งหน้าที่การงาน10) วัตถุ สภาพแวดล้อมหรื อสิ่ งที่เห็นในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ล้วนแล้วแต่เป็ นของประดิษฐ์ข้ ึนทั้งสิ้ น ทาให้ผใู ้ ช้ เกิดความดื่มด่า สามารถสัมผัสได้ท้ งั ภาพ เสี ยง
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ความเคลื่อนไหวและความรู ้สึก 11) การเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ทาให้โอกาสในการศึกษา
ของประชาชนเพิม่ สู งขึ้น เป็ นผลต่อการพัฒนาประเทศ
3. องค์ประกอบ “การสื บค้นข้ อมูล” ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบย่อย คือ 1) เป็ น
องค์กรที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในกรุ งเทพมหานครในการสื่ อสารสื บค้นข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็ น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในวงการศึกษา 2) ลดปัญหาการจราจรติดขัดและลดปัญหาสภาวะแวดล้อมด้าน
มลพิษ และเสี ยงจากยานพาหนะในการศึกษาหาความรู ้และสื บค้นข้อมูล 3) พื้นที่การให้บริ การกับ
ประชาชนกรุ งเทพมหานครสามารถให้บริ การสื บค้นข้อมูลได้ทุกที่ไม่จากัดขอบเขต 4)การติดต่อ
สื บค้นด้านการให้ความรู ้และข้อมูลสามารถประสานงานกันได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น 5)ให้โอกาส
การทางานกับบุคคลที่มีความชานาญในการสื บค้นข้อมูลหรื อเรี ยนรู ้เฉพาะด้าน โดยเฉพาะคนเก่ง
เรื่ องเทคโนโลยี 6) ทาให้ผรู ้ ับบริ การสะดวกในการสื บค้นข้อมูลในการเรี ยนรู ้หรื อเป็ นข้อมูลด่วน
ซึ่งจะช่วยในการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง 7) มีวิธีการให้บริ การด้านความรู ้และการสื บค้นข้อมูลกับ
ประชาชนในทุกสาขาวิชา และหลากหลายรู ปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่ อสาร 8)อุบตั ิภยั ต่างๆ
ไม่วา่ จะเกิดจากภายในหรื อภายนอกองค์กรก็ไม่สามารถเป็ นอุปสรรคในการรับบริ การสื บค้นข้อมูล
จากองค์กรเสมือนจริ งได้ 9) ผูท้ ี่จดั การ ผูด้ ูแลระบบ หรื อผูใ้ ห้บริ การขององค์กรเสมือนจริ งต้องมี
ความรู ้และทักษะด้านไอที ที่จะให้บริ การได้กบั ประชาชนเพราะข้อมูลที่ได้จากการสื บค้นจะเป็ น
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ
4. องค์ประกอบ “โครงสร้ างองค์ กร” ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบย่อย คือ1)
องค์กรเสมือนจริ ง ไม่จาเป็ นต้องมีแผนผังโครงสร้างองค์กร ไม่มีลาดับชั้นในการบริ หาร
2)
โครงสร้างขององค์กรเสมือนจริ งเป็ นแบบหลวม ๆ 3) โครงสร้างองค์กรเสมือนจริ งไม่จาเป็ นต้องมี
สานักงานส่ วนกลางในการควบคุม แต่อาจมีไว้คอยประสานงาน 4) การทางานในองค์กรเสมือน
จริ ง ไม่ยดึ โครงสร้างหรื อรู ปแบบมากเกินไป 5) เป็ นองค์กรที่ไม่ตอ้ งมีบุคลากรจานวนมากในการ
ให้บริ การ เป็ นการลดต้นทุนด้านการจ้างบุคลากร 6)โครงสร้างสายบังคับบัญชา หน้าที่ สถานที่ไม่
ชัดเจน 7) โครงสร้างขององค์กรไม่มีสถานที่ต้ งั ไม่มีร้านค้า เยีย่ มชมไม่ได้ตอ้ งใช้คอมพิวเตอร์
เท่านั้น 8) เป็ นองค์กรที่ไม่มีความสัมพันธ์สูง ระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนักงานขององค์กร 9) ผูบ้ ริ หาร
ในองค์กรเสมือนจริ งจะไม่ยดึ ติดกับโครงสร้างการรวมอานาจและการสัง่ การตามสายบังคับบัญชา
10) เป็ นองค์กรที่ไม่มีสถานที่ต้ งั แน่นอน แต่สามารถให้บริ การข้อมูลได้ทวั่ กรุ งเทพฯ ตามจุด
บริ การทัว่ ๆไป 11) โครงสร้างองค์กรไม่มีการกาหนดตาแหน่งทางด้านบุคลากร แต่เป็ นการให้
บริ การตามเครื อข่ายต่างๆของชุมชนและ สังคม
5. องค์ประกอบ “เครือข่ ายข้ อมูลข่ าวสาร” ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบย่อย คือ 1)
มีการกระจายเครื อข่ายข้อมูลข่าวสารแบบไร้พรมแดนโดยไม่มีขอบเขต 2) การนาเอาเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาใช้ในองค์กรทาให้โต้ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทางานร่ วมกันได้ถึงแม้จะ
อยูห่ ่างไกลโดยอาศัยเครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร 3) การนา เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมขององค์กรแบบจาลอง เป็ นภาพหรื อฉากจริ งปรากฏในระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ 4) ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและเครื อข่ายข้อมูลข่าวสารเป็ นสื่ อกลางในการทางาน ค้นหา
ข้อมูล และปั จจัยต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน 5) ใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายเสมือนจริ งเป็ นตัวกาหนด
ขอบเขตการทางานขององค์กรเสมือนจริ ง มากกว่าที่จะใช้ระบบราชการ 6) ระบบเครื อข่ายข้อมูล
ข่าวสารที่ใช้ ต้องน่า เชื่อถือ มีความมัน่ คงสูงโดยคานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความ
มัน่ คงของรัฐ 7) ระบบบูรณาการของข้อมูลขององค์กรเสมือนจริ ง ใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเป็ น
เครื อข่ายติดต่อประสานงานและให้ข่าวสารข้อมูล 8) เทคโนโลยีการสื่ อสารโทรคมนาคมมีความ
สาคัญในการให้ความรู ้และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
6. องค์ประกอบ “การมีส่วนร่ วม” ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ทั้ง
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่ วมมือกันในการดาเนินการองค์กรเสมือนจริ ง ใน
ลักษณะพันธมิตร 2) ชุมชนเสมือนจริ งจะมีวตั ถุประสงค์และความสนใจร่ วมกันพึ่งพากันโดยอาศัย
เทคโนโลยี 3) การเปลี่ยนแปลงขององค์กรเสมือนจริ ง จะเกิดผลสาเร็ จจาเป็ นต้องได้รับความ
ร่ วมมือจากบุคลากรหลายฝ่ ายด้วยกันรวมทั้งเทคโนโลยี 4) จะเกิดสภาพแวดล้อมในองค์กรแบบ
จาลองเป็ นภาพหรื อฉากจริ งปรากฏในเครื อข่ายสามารถโต้ตอบ ทางานร่ วมกันได้จากระยะไกล 5)
ในการปฏิบตั ิงานต้องอาศัยผูร้ ่ วมงานหรื อทีมงานที่มีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ
สามารถด้านการจัดการ ระบบในการปฏิบตั ิงาน 6) องค์ความรู ้ที่ให้บริ การกับประชาชนชาว
กรุ งเทพฯในด้านอินเตอร์เน็ต ข่าวสารข้อมูลในแต่ละภาคส่ วนที่ดาเนินการ มีความเป็ นอิสระต่อ
กันแบบไร้พรมแดน 7) องค์กรเสมือนจริ งเป็ น สังคมเครื อข่าย ซึ่งมีการร่ วมมือและพึ่งพากัน 8)
รู ปแบบการสื่ อสาร และให้ขอ้ มูลขององค์กรเสมือนจริ งมีความหลากหลาย เพราะมาจากความร่ วม
มือหลายแนวคิดของผูด้ ูแลระบบ
7. องค์ประกอบ “การยืดหยุ่น” ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ตารางการ
งาน ในองค์กรเสมือนจริ งไม่ตายตัวสามารถยืดหยุน่ ได้ 2) ระบบการยืดหยุน่ ทาให้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างขององค์กรได้โดยง่ายหากต้องการโอนย้ายหน้าที่ของพนักงาน 3) เทคโนโลยีหลาย
รู ปแบบสามารถยืดหยุน่ ในการให้บริ การลูกค้าแทนพนักงานที่เป็ นคนได้ 4) การขยายองค์กรเสมือน
จริ งไม่ตอ้ งเพิม่ พนักงานแต่สามารถขยายเฉพาะระบบสานักงานอัตโนมัติได้ 5) ลดการใช้อาคาร
สถานที่หรื อสานักงานเพิ่มปริ มาณการใช้อินเตอร์เน็ตเป็ นสื่ อกลางได้ 6) พนักงานมีอิสระมีความ
ยืดหยุน่ ในเรื่ องโอกาสเลือกงานที่ตนเองมีความถนัด
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8. องค์ประกอบ “การให้ บริการ” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1)
องค์กรเสมือนจริ งมีการจัดระบบข้อมูลที่ครอบคลุมทุกเครื อข่ายทุกพื้นที่บริ การ 2) องค์กรเสมือน
จริ งจะมีโอกาสทางการตลาดสู ง
และมีผรู ้ ับบริ การมากขึ้นเพราะความได้เปรี ยบในด้านสถานที่
เวลา รวดเร็ ว และข้อมูลเชื่อถือได้เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3) องค์กรเสมือนจริ ง
ใช้ทรัพยากรและแหล่งข้อมูลภายนอกร่ วมกัน ในการสร้างผลสาเร็ จในการเรี ยนรู ้และให้บริ การได้
อย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิภาพ4) เป็ นองค์กรที่ให้บริ การอย่างมืออาชีพ
9. องค์ประกอบ “การวางแผน” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1)
เชื่อมัน่ ความ สามารถของตนเองที่จะทางานสาเร็ จมีการวางแผนการทางานรับผิดชอบต่องานที่ได้
ปฏิบตั ิ 2) สมาชิกมีการวางแผนพัฒนาความรู ้ความชานาญของตนเองอย่างต่อเนื่อง 3) มีการกาหนด
การวางแผน แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง
10. องค์ประกอบ “การปฏิบัติงาน” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ใน
การปฏิบตั ิงานพนักงานต้องมีความรับผิดชอบสูงในตนเอง การควบคุมดูแลการทางานจะมีนอ้ ยลง
ไม่ตอ้ งมีหวั หน้าควบคุม 2) มีการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมร่ วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3) องค์กร
เสมือนจริ งเป็ นองค์กรที่มีระบบในตัวของตัวเองมีแผนในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนง่ายต่อการ
ตัดสิ นใจในด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
11. องค์ประกอบ “วัฒนธรรมการทางาน” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ
1) วัฒนธรรมในการทางานต้องอาศัยมีวินยั ในตนเอง 2) ต้องสร้างวัฒนธรรมในการทางาน เพื่อ
ปรับเปลี่ยนการแสวงหาความรู ้ 3) วัฒนธรรมในการทางานของทุกคนในระบบองค์กรเสมือนจริ ง
จะดูแลทรัพยากรของตนเอง
12. องค์ประกอบ “ทักษะในการทางาน” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ
1) บุคลากรขององค์กรเสมือนจริ งต้องสร้างพลังตื่นตัวในตนเอง สร้างแรงจูงใจ มีทกั ษะในการทา
งานพัฒนาตนและมีความรับผิดชอบ 2) ส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 3) สร้างบุคลากรเตรี ยมการวางแผน พัฒนา
อาชีพของตน เพิ่มทักษะความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
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4. การวิเคราะห์ สหสั มพันธ์ คาโนนิคอล (canonical correlation analysis)
ขั้นตอนนี้เป็ นการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล(canonical correlation analysis)
เพื่อหารู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง จอนห์
สัน และ วิชเชอร์น (Johnson and Wichern) กล่าวว่า การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล พัฒนา
โดย Hotelling H. เป็ นการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ชุด โดยเน้นที่การหา
ความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรชุดหนึ่งกับตัวแปรอีกชุดหนึ่ง ด้วยการสร้างตัวแปรคาโนนิคอล
(canonical variables) ขึ้นมา ซึ่งตัวแปรคอนโนนิคอลนี้ จะเป็ นฟังก์ชน่ั เชิงเส้นของตัวแปรเดิมในแต่
ละชุด โดยในครั้งแรกจะพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด หลังจากนั้นจะ
พิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นคู่ต่อไปที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดจากคู่ต่างๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั
คู่แรก และเรี ยกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลว่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical
correlation) ซึ่งสหสัมพันธ์คาโนนิคอลนี้จะบอกความแข็งแรง (strength) ของความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 2 ชุด97
การจัดกลุ่มตัวแปร 2 ชุด สามารถทาได้โดย 1) ไม่แบ่งว่าตัวแปรชุดใดเป็ นตัวแปรอิสระ
และตัวแปรชุดใดเป็ นตัวแปรตาม เพียงแต่ตอ้ งการวัดความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองชุดหรื อ 2)
เป็ นการหาสาเหตุหรื อวัดความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองชุด โดยกาหนดว่าตัวแปรชุดที่หนึ่งเป็ น
ตัวแปรอิสระ และอีกชุดหนึ่งเป็ นตัวแปรตาม โดยตัวแปรแต่ละชุดมีมากกว่า 1 ตัว และจานวนตัว
แปรแต่ละชุดจะเท่ากันหรื อไม่กไ็ ด้
และจานวนชุดของฟังก์ชน่ั คาโนนิคอลจะมีกี่ชุดขึ้นอยูก่ บั
จานวนตัวแปรที่นอ้ ยที่สุดที่อยูใ่ นชุดตัวแปรเดิม98
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลมีความ
เหมาะสมกับการนามาใช้กบั การศึกษาวิจยั ทางการศึกษา ที่มกั จะทาการศึกษาตัวแปรหลาย ๆ ด้าน
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ของความ สัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มตัวแปร X กับกลุ่มตัวแปร Y ได้
ชัดเจน เนื่องจากเป็ นวิธีที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสิ่ งที่ศึกษา นอกจากนี้ สามารถสร้างตัวแปร
ใหม่ที่เรี ยกว่า ตัวแปรคาโนนิคอล (canonical variables) ซึ่งถือว่าเป็ นวิธีการลดจานวนตัวแปร
ประกอบของแต่ละกลุ่มให้นอ้ ยลงโดย

__________________
97
Johnson, Richard A., and Wichern, Dean W., Applied Multivariate Statistical
Analysis, 6th ed. (Englewood Cliffs, N.j. : Prentice-Hall,1988),438.
98
กัลยา วานิชย์บญั ชา, การวิเคราะห์ ข้อมูลหลายตัวแปร ,พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ : ธรรม
สาร ,2550), 353-341.
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การนาค่าของตัวแปรประกอบทุกตัวในแต่ละกลุ่มมาแปลงรู ปให้อยูใ่ นลักษณะของสัมการเชิง
เส้นตรงสาหรับการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ คาโนนิคอลอธิบายดังภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1 คาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ n ของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล
จากภาพที่ 1 แสดงคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล โดย
ในภาพที่ 1 สมมติวา่ ตัวแปรเดิม 2 ชุด คือ ชุด X ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัว คือ X1, X2 และ X3
กับชุด Y ประกอบด้วยตัวแปร Y1 และ Y2 การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองชุดนี้จะมีการ
สร้างตัวแปรคาโนนิคอล หรื อตัวแปรสังเคราะห์ (canonical variable หรื อ synthetic variable)
ขึ้นมา ซึ่งตัวแปรคาโนนิคอลนี้จะเป็ นฟังก์ชน่ั เชิงเส้นของตัวแปรเดิมในแต่ละชุด โดยการคานวณ
หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลกับตัวแปรเดิมทั้งสองชุด และเรี ยกค่าสหสัมพันธ์ของ
ตัวแปรคาโนนิคอลแต่ละตัวกับตัวแปรเดิมว่าน้ าหนักคาโนนิคอล(canonical loading หรื อ canonical
structure correlations)ซึ่งถ้ามีค่ามากแสดงว่าตัวแปรคาโนนิคอลนั้นสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรเดิมได้มาก หลังจากนั้นจึงคานวณหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคาโนนิคอล และเรี ยก
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลว่า สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation หรื อ
canonical correlation coefficient หรื อ Rc) ซึ่งจะมีค่าเป็ นบวกและมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 1-0 และแต่ละ
ชุดของความสัมพันธ์ที่กล่าวมาเรี ยกว่า ฟังก์ชน่ั คาโนนิคอล (canonical function) ดังนั้น จานวน
ฟังก์ชน่ั คาโนนิคอลจะมีกี่ฟังก์ชน่ั จึงขึ้นอยูก่ บั จานวนตัวแปรที่นอ้ ยที่สุดที่อยูใ่ นชุดตัวแปรเดิม (เช่น
ภาพที่ 1 จานวนตัวแปรเดิมในชุดที่นอ้ ยที่สุดคือ 2 ตัวแปร ดังนั้น จะได้ฟังก์ชน่ั คาโนนิคอล 2
ฟังก์ชน่ั )โดยคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั แรกจะสร้างตัวแปรคาโนนิคอล ที่ทาให้ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล
สูงที่สุดคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ต่อไปจะสร้างตัวแปรคาโนนิคอลที่ทาให้มีความสัมพันธ์สูงสุ ดเท่าที่จะ
ทาได้โดยตัวแปรคาโนนิคอลทั้งสองตัวในฟังก์ชน่ั นี้ ต้องไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรคาโนนิคอล
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ทั้งสองตัวในฟังก์ชน่ั ก่อนหน้า และถ้านาค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลมายกกาลังสอง เรี ยกว่า
สหสัมพันธ์คาโนนิคอลกาลังสองหรื อค่าไอเก็น (squared canonical correlation or canonical roots
or eigenvalues : Rc2) เป็ นค่าที่แสดงสัดส่ วนของความแปรปรวนร่ วมระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลทั้ง
สองชุดใช้แสดงร้อยละของความแปรปรวน ของตัวแปรเดิมที่มีส่วนในการสร้างตัวแปรคาโนนิคอล
สาหรับค่าเกิน (redundancy index : R) เป็ นค่าที่ใช้วดั ความแปรปรวนหรื อความแปรปรวนของตัว
แปรชุดเดิมชุดหนึ่งที่สามารถพยากรณ์ค่าตัวแปรคาโนนิคอลจากตัวแปรเดิมอีกชุดหนึ่ง ถ้าค่าเกิน
มาก แสดงว่าตัวแปรมีความสามารถในการพยากรณ์มาก ดังนั้น จึงใช้ค่าเกินในการประเมิน
ประสิ ทธิภาพ ของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล99 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล
ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั นาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์เสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร 12
ปัจจัย มาเป็ นตัวแปรในการวิเคราะห์ เพื่อต้องการทราบรู ปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 12 ตัว
โดยแบ่งกลุ่มตัวแปรดังกล่าวออกเป็ น 2 กลุ่ม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่ง แฮมค็อก (Hamcock)
กล่าวว่า การแบ่งตัวแปรให้เป็ นตัวแปรต้นหรื อตัวแปรตาม มีความสาคัญน้อยสาหรับการประมาณ
ค่าทางสถิติของคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั เพราะการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล เป็ นการให้น้ าหนัก
ตัวแปรคาโนนิคอลที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดโดยไม่เน้นว่าตัวแปรเดิมอยูใ่ นตัวแปรคาโนนิคอลชุด
ใดแต่อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคนิคการหาความสัมพันธ์ที่มากที่สุดระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลทั้งสอง
ตัว ตัวแปรแต่ละตัวในแต่ละชุดจึงสัมพันธ์กบั ตัวแปรตัวอื่นๆ ในทั้งสองชุด ด้วยเหตุน้ ี การเพิม่ หรื อ
ลบตัวแปรเพียงตัวใดตัวหนึ่งจึงมีผลกระทบกับผลที่ได้ โดยเฉพาะกับตัวแปรคาโนนิคอลชุดตรง
ข้าม การจัดแบ่งตัวแปรในแต่ละชุดของตัวแปรคาโนนิคอล ไม่วา่ จะเป็ นตัวแปรต้นหรื อตัวแปรตาม
จึงต้องใช้ความระมัดระวัง
นักวิจยั ต้องมีแนวคิดเชื่อมโยงชุดของตัวแปรก่อนทาการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล เพื่อทาให้การกาหนดตัวแปรต้นหรื อตัวแปรตามมีความสาคัญต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่แข็งแรงสาหรับตัวแปรทั้งหมด100
___________________
99
Sherry, A.,and Henson, R.K. “Conducting and interpreting canonical correlation
analysis in personality research : A user-friendly primer,” Journal of Personality Assessment,84
2005,39-41.(อ้างถึงใน พรพรรณ์ สมบูรณ์,รู ปแบบการบริ หารการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
สู่ การทางานของนักเรี ยนพิการระดับมัธยมศึกษา,ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 269.
100
Hamcock, G.,Canonical Correlation Analysis.[Online] Access 6 December 2006,
Available from http://www.education.umd.edu/EDMS/fac/Hamcock/ Course_ Materials/
EDMS771/readings/Canonical Correlation Chapter.pdf.,269.
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ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงแบ่งกลุ่มตัวแปร 12 กลุ่มตัวแปร ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแปรด้าน
การบริ หารองค์กรเสมือนจริ ง (X) ประกอบด้วย ปั จจัยที่ 1 กฎหมาย ปั จจัยที่ 2 การจัดการเรี ยนรู ้
ปั จจัยที่ 4 โครงสร้างองค์กร ปั จจัยที่ 6 การมีส่วนร่ วม ปั จจัยที่ 7 การยืดหยุน่ ปั จจัยที่ 8 การ
ให้บริ การ ปั จจัยที่ 9 การวางแผน ปั จจัยที่ 11 วัฒนธรรมการทางาน ปั จจัยที่ 12 ทักษะในการ
ทางาน และกลุ่มตัวแปรด้านบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Y) ประกอบด้วย ปั จจัยที่ 3 การ
สื บค้นข้อมูล ปัจจัยที่ 5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยที่ 10 การปฏิบตั ิงาน
4.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ สหสั มพันธ์ คาโนนิคอล
(canonical correlation anlysis)
การตรวจสอบจานวนข้อมูลที่เหมาะสมที่ใช้ในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล
รัมเมล (Rummel) กล่าวว่า ตามกฎอย่างง่าย (rule of thumb) จานวนข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิ คอล ควรจะมีอย่างน้อย 4 รายต่อหนึ่งตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ จึงจะถือว่า
เหมาะสมในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล หากน้อยกว่านี้ ค่าน้ าหนัก (weight) หรื อ ค่าความ
แปรปรวนมาตรฐาน (standardize coefficients) ที่คานวณได้จะไม่คงที่101 ซึ่ งการวิจยั นี้ มีกลุ่มตัว
แปรที่ตอ้ งการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล จานวน 12 ตัว จึงต้องการข้อมูลอย่างน้อย 48 ราย
แต่การวิจยั นี้ มีจานวน 615 ราย ซึ่ งมากกว่ากฎที่ต้ งั ไว้ จึงมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์สหสัมพันธ์
คาโนนิคอลต่อไป
4.2 การตรวจสอบค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ภายในตัวแปรด้านองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษา
ของกรุ งเทพมหานคร และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ภายในข้ามกลุ่ม แสดงดังตารางที่ 25

___________________
101
Rummel ,Quoted in R.E. Laessig, and E.J. Duckett, “Canonical correlation analysis:
potential for environmental health planning.” Am J Public Health. 69 (4) (Apr 1979) : 358.
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ตารางที่ 26 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ภายในตัวแปรด้านองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของ
กรุ งเทพมหานครและค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ภายในข้ามกลุ่ม
n=615
ตัวแปร
F1
กฎหมาย
F2
การจัดการ
เรียนรู้
F3 การสื บค้ น
ข้ อมูล
F4 โครงสร้ าง
องค์ กร

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

1

.645**

1

.682**

.644**

1

.434**

.640**

.493**

.437**

.468**

.473** .383**

.558**

.560**

.591** .408** .639**

.573**

.613**

.658** .506** .517** .642**

.636**

.697**

.729** .514** .451** .557** .612**

.432**

.580**

.484** .600** .453** .514** .522** .503**

.387**

.551**

.479** .478** .471** .542** .517** .457** .602**

.552**

.514**

.567** .418** .410** .587** .526** .518** .515** .484**

.676**

.561**

.688** .383** .430** .582** .556** .662** .379** .415** .561**

1

F5 เครือข่าย
ข้ อมูล

1

ข่ าวสาร
F6 การมี
ส่ วนร่ วม
F7
การยืดหยุ่น
F8 การให้
บริการ
F9
การวางแผน
F10 การ
ปฎิบตั ิงาน

1
1
1
1
1

F11
วัฒน ธรรม

1

การทางาน
F12 ทักษะ
ในการทางาน

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).
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จากตารางที่ 26 พบว่ า ปั จ จัย ที่ 1-12 มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง .379-.729 ซึ่ งสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 01 . โดยค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มากที่สุดคือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ 3 การสื บค้น
ข้อมูล กับองค์ประกอบที่ 8 การให้บริ การ มีค่าเท่ากับ .729 รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 2 การ
จัดการเรี ยนรู ้ กับองค์ประกอบที่ 8 การให้บริ การ มีค่าเท่ากับ .697 และองค์ประกอบที่ 3 การ
สื บค้นข้อมูล กับองค์ประกอบที่ 12 ทักษะการทางาน มีค่าเท่ากับ .688 ส่ วนค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์น้อยที่ สุดคือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ 9 การวางแผน กับ
องค์ประกอบที่ 12 ทักษะในการทางาน มีค่าเท่ากับ .379
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปร พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์สห
สัมพันธ์ภายในตัวแปรด้านการบริ หารองค์กรเสมือนจริ ง กับ ตัวแปรด้านบทบาทของเทคโนโลยี
มีค่าอยูร่ ะหว่าง .561 - .682 ซึ่งสัมพันธ์กนั ทางบวกทุกด้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และพบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ขา้ มกลุ่มระหว่างตัวแปร ไม่มีค่าเป็ นศูนย์บางตัวแสดงว่า ตัว
แปรทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์ขา้ มกลุ่มกัน จึงมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิ
คอลในขั้นต่อไป102
4.3 การประเมินความเหมาะสมของฟังก์ชั่นคาโนนิคอลที่แปลผล
แฮมค็อค (Hamcock) กล่าวว่า คาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ใดมีความเหมาะสมที่จะแปลผล
หรื อไม่น้ นั พิจารณาจาก 1) การทดสอบระดับนัยสาคัญทางสถิติและค่าสหสัมพันธ์คาโนนิ คอลที่มี
นัยสาคัญทางปฏิบตั ิ และ 2) การวิเคราะห์ค่าเกินของแต่ละคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั 103 ซึ่งในขั้นตอนนี้ มี
รายละเอียดในการวิเคราะห์ดงั นี้

________________________________
102

สาราญ มีแจ้ง,สถิติข้นั สู งสาหรับการวิจัย,พิมพ์ครั้งที่ 2,(กรุ งเทพฯ : นิชินแอดเวอร์
ไทซิ่ง กรู ฟ,2456),178.
103
Hamcock, G.,Canonical Correlation Analysis.[Online] Access 6 December 2006,
Available from http://www.education.umd.edu/EDMS/fac/Hamcock/ Course_ Materials/
EDMS771/readings/Canonical Correlation Chapter.pdf. อ้างถึงใน พรพรรณ์ สมบูรณ์,รู ปแบบการ
บริ หารการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมสู่ การทางานของนักเรี ยนพิการ ระดับมัธยมศึกษา,ดุษฎี
นิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2552,272.
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การทดสอบระดับนัยสาคัญทางสถิติและค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลที่มีนยั สาคัญทาง
ปฏิ บตั ิ ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติและค่าสหสัมพันธ์คาโนนิ คอล ค่าไอเก็น และสถิ ติทดสอบ ดัง
ตารางที่ 27
ตารางที่ 27 สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ค่าไอเกน และสถิติทดสอบ
canonical

correlation

canonical

wilk’s lamda

chi-square

function

(Rc)

root

( )

(2)

df.

sig.

(Rc2)
1

.833

.693

.251

838.646

27

.000

2

.387

.149

.820

120.039

16

.000

3

.187

.034

.965

21.582

7

.003

จากตารางที่ 27 พบว่า การหาค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปร ด้านการ
บริ หารองค์กรเสมือนจริ ง จานวน 9 ตัว ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 กฎหมาย 2 การจัดการเรี ยนรู ้
องค์ประกอบที่ 4 โครงสร้างองค์กร องค์ประกอบที่ 6 การมีส่วนร่ วม องค์ประกอบที่ 7 การ
ยืดหยุน่ องค์ประกอบที่ 8 การให้บริ การ องค์ประกอบที่ 9 การวางแผน องค์ประกอบที่ 11
วัฒนธรรมการทางาน และ องค์ประกอบที่ 12 ทักษะในการทางาน กับ ตัวแปรด้าน บทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3 ตัว ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การสื บค้นข้อมูล องค์ประกอบที่ 5
เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร และองค์ประกอบที่ 10 การปฏิบตั ิงาน ได้ ฟังก์ชน่ั คาโนนิคอล 3 ฟังก์ชน่ั
โดยคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 1 คาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 2 และคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 3 โดยทั้งสาม
ฟังก์ชน่ั มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น ทั้งสามฟังก์ชน่ั จึงควรได้รับการแปลผล
แฮมค็อค (Hamcock) กล่าวว่า นัยสาคัญทางปฏิบตั ิของคาโนนิ คอลฟั งก์ชน่ั พิจารณา
ได้จากสหสัมพันธ์คาโนนิ คอล และไม่มีแนวทางบอกว่าค่าสหสัมพันธ์คาโนนิ คอลควรจะมีค่าเป็ น
เท่าใดจึงเหมาะสม104 การตัดสิ นใจขึ้นอยูก่ บั ข้อค้นพบที่ทาให้เกิดความเข้าใจในปั ญหาการวิจยั มาก
ขึ้น และจากตารางที่ 27 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลทั้งสองฟังก์ชน่ั มีค่า .833 , .387 และ
.187 ตามลาดับ และอธิบายความแปรปรวนร่ วมระหว่างชุดของตัวแปรในฟังก์ชนั ที่ 1ได้ร้อยละ
__________________
104
เรื่ องเดียวกัน, 272.
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69.30 ชุดของตัวแปรในฟังก์ชนั ที่ 2 ได้ร้อยละ 14.90 และอธิบายความแปรปรวนร่ วมระหว่างชุด
ของตัวแปรในฟั งก์ชนั ที่ 3 ได้ร้อยละ 3.40 และเมื่อรวมกันแล้วอธิ บายความแปรปรวนได้ร้อยละ
87.60 (69.30 + 14.90 + 3.40 =87.60) ในที่น้ ีผวู ้ ิจยั กาหนดไว้วา่ หากคาโนนิคอลฟังชัน่ ใดอธิบาย
ความแปรปรวนได้ต่ากว่าร้อยละ 10 ไม่มีนัยสาคัญทางปฏิบตั ิ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า คาโนนิ คอล
ฟังก์ชน่ั 1 และ 2 มีนยั สาคัญทางปฏิบตั ิจึงควรได้รับการแปลผล ส่ วนคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั 3 ไม่มี
นัยสาคัญทางปฏิบตั ิ
4.4 การวิเคราะห์ ค่าเกินของคาโนนิคอลฟังก์ชั่น
แฮมค็อค (Hamcokc) กล่าวว่า การยอมรับฟั งก์ชนั คาโนนิ คอลที่จะทาการแปลผล
นั้น สามารถวัดได้จากค่าเกิน ซึ่งปริ มาณค่าเกินน้อยที่สุดที่จะรับได้เป็ นเท่าไรนั้น ไม่มีแนวทางบอก
ไว้ชดั เจน นักวิจยั ต้องกาหนดเอง โดยพิจารณาค่าไอเก็นประกอบ105 ค่าเกินนั้นเป็ นค่าที่ใช้ในการวัด
ปริ มาณความแปรปรวนของตัวแปรเดิมชุดที่หนึ่ งที่สามารถพยากรณ์ค่าตัวแปรคาโนนิ คอล จากตัว
แปรเดิมอีกชุดหนึ่ ง ถ้าค่าเกินมาก แสดงว่ามีความสามารถในการพยากรณ์มากในการวิเคราะห์ค่า
เกินของฟั งก์ชนั คาโนนิ คอลนี้ ผูว้ ิจยั กาหนดค่าเกินในคู่ตรงข้ามต่าสุ ดที่ยอมรับได้อยู่ที่ร้อยละ 20
ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าเกินของฟังก์ชนั คาโนนิคอล แสดงดังตารางที่ 28

___________________
105
เรื่ องเดียวกัน, 274.
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ตารางที่ 28 การวิเคราะห์คา่ เกินของคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั
สัดส่ วนความแปรปรวนของตัวแปรด้านการบริ หารองค์กรเสมือนจริ ง
ที่ถกู อธิบายโดยตัวแปรคาโนนิคอล
ในตัวแปรคาโนนิคอลชุดมันเอง
(shared variance)

ในตัวแปรคาโนนิคอลชุดตรงข้าม
(redundancy)

ค่าไอเก็น

canonical

สัดส่ วนความ

สัดส่ วนความ

(explained

สัดส่ วนความ

สัดส่ วนความ

function

แปรปรวน

แปรปรวนสะสม

variance)

แปรปรวน

แปรปรวนสะสม

(percentage)

(cumulative

(percentage)

(cumulative

percentage)

Percentage)

1

.534

.534

.693

.371

.371

2

.077

.611

.149

.011

.382

3

.062

.673

.034

.022

.404

สัดส่ วนความแปรปรวนของตัวแปรด้านบทบาทของเทคโนโลยี
ที่ถกู อธิบายโดยตัวแปรคาโนนิคอล
ในตัวแปรคาโนนิคอลชุดมันเอง
(shared variance)
canonical

สัดส่ วนความ

สัดส่ วนความ

function

แปรปรวน

แปรปรวนสะสม

(percentage)

(cumulative

ในตัวแปรคาโนนิคอลชุดตรงข้าม
(explained
variance)

(redundancy)
สัดส่ วนความ

สัดส่ วนความ

แปรปรวน

แปรปรวนสะสม

(percentage)

(cumulative

percentage)

percentage)

1

.578

.578

.693

0.401

.401

2

.210

.788

.149

0.031

.432

3

.212

1.000

.034

0.007

.439

จากตารางที่ 28 ค่าเกินเป็ นค่าใช้วดั ปริ มาณความแปรปรวนของตัวแปรเดิมชุดหนึ่งที่
สามารถพยากรณ์ ค่ า ตัว แปรคาโนนิ ค อลจากตัว แปรเดิ ม อี ก ชุ ด หนึ่ ง ถ้า ค่ า เกิ น มากแสดงว่ า มี
ความสามารถในการพยากรณ์มาก ดังนั้น เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค่ า เกิ น ของตั ว แปรด้ า นบทบาทของ
เทคโนโลยี ที่ ถู ก อธิ บ ายโดยตัว แปรด้า นการบริ ห ารองค์ก รเสมื อ นจริ ง พบว่ า มี ค่ า คื อ 0.401
หมายความว่า ความแปรปรวนของตัวแปรด้านบทบาทของเทคโนโลยีอธิบายด้วยตัวแปรด้านการ
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บริ หารองค์กรเสมือนจริ ง ได้ร้อยละ 40.10 ในขณะที่ค่าเกินของกลุ่มตัวแปร ด้านการบริ หารองค์กร
เสมื อนจริ ง ถูก อธิ บายโดยตัว แปรด้านบทบาทของเทคโนโลยี มี ค่า 0.371หมายความว่า ความ
แปรปรวนของตัวแปรด้านการบริ หารองค์กรเสมือนจริ ง ถูกอธิ บายด้วยตัวแปรด้านบทบาทของ
เทคโนโลยี ได้ร้อยละ 37.10 และความแปรปรวนร่ วมของตัวแปรด้านบทบาทของเทคโนโลยี มี
ค่าสู ง คือ .0578 หมายความว่าร้อยละ 57.80 ของความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรด้านบทบาท
ของเทคโนโลยี อยูใ่ นคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 1ในขณะที่ค่าความแปรปรวนร่ วมของตัวแปรด้านการ
บริ หารองค์กรเสมือนจริ งมีค่าปานกลาง คือ .0534 หมายความว่าร้อยละ 53.40 ของความแปรปรวน
ทั้งหมดของตัวแปรด้านการบริ หารองค์กรเสมือนจริ งอยูใ่ น คาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 1 ดังนั้น คาโนนิ
คอลฟังก์ชน่ั ที่ 1 จึงมีค่าเกินสู งกว่าที่ผวู ้ ิจยั กาหนดไว้คือ ร้อยละ 20 จึงเป็ นที่ยอมรับ
อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์ค่าเกินของคาโนนิคอลฟั งก์ชน่ั ที่ 2 ตัวแปรด้านบทบาทของ
เทคโนโลยี พบว่ามีค่าเกินต่า คือ .007 และฟังก์ชน่ั ที่ 2 ตัวแปรด้านการบริ หารองค์กรเสมือนจริ งมี
ค่าเกิน .011 หมายความว่า ความแปรปรวนของตัวแปรด้านบทบาทของเทคโนโลยี ถูกอธิบายด้วย
ตัวแปรด้านการบริ หารองค์กรเสมือนจริ ง ได้ร้อยละ 0.7 และความแปรปรวนของตัวแปรด้านการ
บริ หารองค์กรเสมือนจริ งถูกอธิ บายด้วยตัวแปรด้านบทบาทของเทคโนโลยี ได้ร้อยละ 1.10 และ
ตัวแปรทั้งสองชุดมีค่าความแปรปรวนร่ วมต่า คือ ตัวแปรด้านบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ค่าความแปรปรวนร่ วม .210 หมายความว่าร้อยละ 21.00 ของความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปร
ด้านบทบาทของเทคโนโลยี อยู่ในคาโนนิ คอลฟั งก์ชน่ั ที่ 2 และ ค่าความแปรปรวนร่ วมของตัว
แปรด้านการบริ หารองค์กรเสมือนจริ ง มีค่า .077 หมายความว่าร้อยละ 7.70 ของความแปรปรวน
ทั้งหมดของตัวแปรด้านการบริ หารองค์กรเสมือนจริ งอยูใ่ นคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 2 ดังนั้น คาโน
นิคอลฟั งก์ชน่ั ที่ 2 จึงมีค่าเกินต่ากว่าที่ผวู ้ ิจยั กาหนดไว้ ถึงแม้ว่าคาโนนิ คอลฟั งก์ชน่ั ที่ 2 จะมี
นัยสาคัญทางสถิติ แต่เนื่ องจากมีสัดส่ วนของค่าเกินไม่มากพอที่จะอธิ บายความแปรปรวนของตัว
แปรได้คาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 2 จึงไม่เป็ นที่ยอมรับ
กล่าวโดยสรุ ป คาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 1 เท่านั้นที่มีความเหมาะสมที่จะดาเนินการแปล
ผลต่อไป
4.5 การแปลผลคาโนนิคอลฟั งก์ ชั่นเพื่อให้ ได้ ความสั มพันธ์ ขององค์ กรเสมือนจริ ง
เพื่อการศึ กษาของกรุ งเทพมหานคร หลังจากที่ ได้มีการทดสอบระดับนัยสาคัญทางสถิ ติระดับ
นัยสาคัญในทางปฏิ บตั ิ และวิเคราะห์ ค่าเกิ นของคาโนนิ คอลฟั งก์ช่นั และเป็ นที่ ยอมรั บแล้ว ขั้น
ต่อไปเป็ นการแปลผลโดยพิจารณาจากคาโนนิ คอลฟั งก์ชน่ั เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละ
ตัว ที่ มี อ ยู่ใ นสหสั ม พัน ธ์ ค าโนนิ ค อลนั้น และการแปลผลสามารถแปลผลได้จ ากค่ า 3 ค่ า คื อ
standardized canonical weights, canonical loadings และ canonical cross-loadings ซึ่ง แฮมค็อค
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(Hamcock) แนะนาให้ใช้ค่า canonical cross- loadings มากกว่าค่าอื่นๆ เนื่องจากค่า standardized
canonical
weights มัก จะให้ ค่ า ที่ ไ ม่ เ สถี ย ร และมัก จะเกิ ด ภาวะร่ ว มเส้น ตรงหลายตัว แปร
(multicolinearity) ส่ วนค่า canonical loadings เป็ นค่าที่มีพ้ืนฐานการคานวณเน้นไปที่การทานายผล
มากกว่าการคานวณเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการแปลผล และยังต้องระมัดระวังเรื่ องความตรง
ภายนอกด้วย แต่ค่า canonical cross-loadings ให้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองชุดที่ตรง
กว่า และหากซอท์ฟแวร์ ที่ใช้วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิ คอลบางตัวไม่ได้ให้ค่า canonical crossloadings ก็สามารถใช้ค่า canonical loadings แทนได้ ดีกว่าการใช้ standardized canonical weights
ดังนั้น ในการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จึงใช้ค่า canonical cross-loadings ในการแปลผลคาโนนิ คอลฟั งก์ชน่ั ดัง
ตารางที่ 29
ตารางที่ 29 ความสัมพันธ์ของคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 1 ตัวแปรด้านการบริ หารองค์กรเสมือนจริ ง
กับคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 2 ตัวแปรด้านบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟังก์ ชั่นที่ 1

ฟังก์ ชั่นที่ 2

ฟังก์ ชั่นที่ 3
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standardiz
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cal
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แปร
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loading
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loading
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s
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(%)

s
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r2
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ts

(%)
2

h (%)

s

F1

-.119

-.615

37.82

.619

.147

02.16

-.279

-.026

00.06

40.04

F2

-.086

-.642

41.21

-.317

-.032

00.10

.169

.001

00.00

41.31

F4

-.070

-.531

28.19

-.143

-.081

00.65

-.078

.015

00.02

28.86

F6

-.124

-.575

33.06

-.674

-.165

02.72

-1.003

-.094

00.88

36.66

F7

-.261

-.669

44.75

.141

.009

00.00

.298

.020

00.04

44.79

F8

-.208

-.658

43.29

.523

.113

01.27

-.102

-.012

00.01

44.57

F9

-.196

-.576

33.17

-.525

-.161

02.59

.546

.069

00.47

36.23

F11

-.067

-.542

29.37

.016

-.023

00.05

.624

.059

00.34

29.76

F12

-.208

-.654

42.77

.214

.089

00.79

-.158

-.031

00.09

43.65

2
c

R

.693

.149

.034

F3

-.677

-.760

57.76

.936

.158

02.49

.096

-.002

00.00

60.25

F5

-.211

-.525

27.56

-.497

-.149

02.22

-1.002

-.126

01.58

31.36

F10

-.351

-.593

35.16

-.760

-.216

04.66

.764

.080

00.64

40.46
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ตารางที่ 29 แสดงค่า standardized canonical weights, canonical cross-loadings
(เพื่อให้เห็นความแตกต่างของทั้งสองค่า) และค่าน้ าหนักคาโนนิคอลกาลังสอง หรื อ r2 ซึ่งเป็ นค่า
ร้อยละของความแปรปรวนร่ วมของตัวแปรเดิม กับตัวแปรคาโนนิคอลช่องขวาสุ ด แสดงค่า
สัมประสิ ทธิ์ความร่ วมกัน (communality coefficients หรื อ h2) ซึ่งแสดงปริ มาณความแปรปรวนของ
ตัวแปรเดิมที่ถูกสร้างขึ้นจากทั้งสามฟังก์ชน่ั ให้บ่งชี้ความสาคัญของตัวแปรกับผลที่ได้
แลซซิ่กและดักเก็ต (Laessig and Duckett) กล่าวว่า การเลือกค่าน้ าหนักคาโนนิคอล ใน
การแปลผลเป็ นสิ่ งสาคัญ แม้ว่าจะไม่มีกฎตายตัวว่าต้องเลือกน้ าหนักคาโนนิ คอลที่ระดับใดจึงจะ
เหมาะสมในการแปลผล แต่อาจพิจารณาได้ว่า ค่าน้ าหนักคาโนนิคอลที่/0.40/ หรื อต่ากว่า ถือว่าต่า
ค่าน้ าหนักคาโนนิ คอล/0.41-0.70/ ถือว่าพอประมาณ และค่าน้ าหนักคาโนนิ คอล/0.70/ ขึ้นไปถือว่า
สูง ซึ่งน้ าหนักคาโนนิคอลและเครื่ องหมายจะมีผลต่อต่อการแปลความหมาย106
เชอร์ รี่และเฮนสัน (Sherry and Henson) เสนอว่าในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิ
คอลให้เลือกค่า r ที่มีค่ามากกว่า 0.45 และเลือกค่า h2 ที่มากกว่าร้อยละ 45 เพื่อให้ได้ตวั แปรที่มี
ประโยชน์ต่อรู ปแบบมากที่สุด ผูว้ ิจยั ได้เลือกค่า r ที่มีค่ามากกว่า 0.45 และค่า h2 ที่มีค่ามากกว่าร้อย
ละ 45 (ค่าที่ขีดเส้นใต้)107
เมื่อพิจารณาคาโนนิคอลฟังชัน่ ที่ 1 พบว่า ความสัมพันธ์เชิงเส้นตัวแปรด้านการบริ หาร
องค์กรเสมือนจริ งไม่มีตวั แปรใดที่มีค่าน้ าหนักคาโนนิคอลสูงแต่ทุกตัวแปรมีค่าน้ าหนักคาโนนิคอล
ปานกลางคือ F1 กฎหมาย .615 F 2 การจัดการเรี ยนรู ้ .642 F 4 โครงสร้างองค์กร .531 F 6
การมีส่วนร่ วม .575 F 7 การยืดหยุน่ .669 F 8 การให้บริ การ .658 F 9 การวางแผน .576 F 11
วัฒนาธรรมการทางาน .542 และ F12 ทักษะในการทางาน .654 และเมื่อพิจารณาค่า r2 ซึ่งเป็ นค่า
ร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปรด้านการบริ หารองค์การเสมือนจริ ง แต่ละตัวที่อธิบายคาโน
นิคอลฟังชัน่ ที่ 1 พบว่า ตัวแปร F 7 การยืดหยุน่ มีค่าร้อยละของความแปรปรวนสูงที่สุดคือ 44.75
ตัวแปร F 8 การให้บริ การ 43.29 ตัวแปร F12 ทักษะในการทางาน 42.77 ตัวแปร F 2 การจัดการ

___________________
106
Laessig,R.E.,and Duckett, E.J., “Canonical Correlation Analysis : potential for
environmental health planning,” Am J Public Health,69(4( )Apr 1979): 353-359.
107
Sherry, A.,and Henson, R.K. “Conducting and interpreting canonical correlation
analysis in personality research : A user-friendly primer, “Journal of Personality Assessment,84
2005 : 44.
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เรี ยนรู ้ 41.21 ตัวแปร F1 กฎหมาย 37.82 ตัวแปร F 9 การวางแผน 33.17 ตัวแปร F 6 การ
มีส่วนร่ วม 33.06 ตัวแปร F 11 วัฒนธรรมการทางาน 29.37 และตัวแปร F 4 โครงสร้างองค์กร
มีค่าร้อยละของความแปรปรวนต่าที่สุดในกลุ่มนี้ คือมีค่าร้อยละ 28.19 แสดงว่า ในการสร้างตัว
แปรคาโนนิคอลฟังชัน่ ที่ 1 ตัวแปร F 7 การยืดหยุน่ มีน้ าหนักในการสร้างมากที่สุด และตัวแปร
อื่นๆ มีน้ าหนักในการสร้างรองลงมา และเมื่อพิจารณาเครื่ องหมายของค่า r พบว่ามีเครื่ องหมาย
เหมือนกัน แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีน้ าหนักและความสัมพันธ์ไปทางเดียวกัน
อีกด้านหนึ่ งของคาโนนิ คอลฟั งก์ชน่ั ที่ 1 แสดงให้เห็ นว่า ตัวแปรด้านบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีค่าน้ าหนักคาโนนิคอลสู ง (ค่า r ) คือ ตัวแปร F3 การสื บค้นข้อมูล 0.760
ส่ วนตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักคาโนนิ คอลปานกลาง คือ ตัวแปร F10 การปฏิบตั ิงาน .593 และ ตัวแปร
F5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร .525 ตามลาดับ แสดงว่าตัวแปรทั้งสามมีความแปรปรวนร่ วมกันสู งด้วย
และเมื่อพิจารณาค่า r2 ซึ่งเป็ นค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปรด้านบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศแต่ละตัวที่อธิ บายคาโนนิ คอลฟั งก์ชน่ั ที่ 1 พบว่าตัวแปร F3 การสื บค้นข้อมูล ร้อยละ
57.76 F10 การปฏิบตั ิงาน ร้อยละ 35.16 และตัวแปร F5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 27.56
หมายความว่า ในการสร้างตัวแปรคาโนนิ คอลด้านบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคาโนนิ
คอลฟังก์ชน่ั ที่ 1 ตัวแปร F3 การสื บค้นข้อมูล มีน้ าหนักหรื อมีส่วนในการสร้างมากกว่าตัวแปร F10
การปฏิบตั ิงาน และตัวแปร F5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่
1
แสดงให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการบริ หารองค์กรเสมือนจริ งและตัวแปรด้านบทบาทของ
เทคโนโลยี สารสนเทศส่ งผลซึ่งกันและกันมากและส่ งผลไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสนับสนุนทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
ช่วยให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน
สามารถใช้ตวั แปรต่างๆในการทานายความสาเร็ จของการจัดองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาได้ทุก
ตัว
เมื่อพิจารณาคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 2 และคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 3 พบว่าไม่มีตวั แปร
ใดที่มีค่า r มากกว่า 0.45 และขณะเดียวกันการวิเคราะห์ค่าเกินที่กล่าวมาข้างต้นมีคา่ ต่า จึงแสดงว่า
มีเพียงคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 1 เพียงฟังก์ชน่ั เดียวที่มีความเหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่างๆ ทั้ง 12 ตัวแปร
สาหรับค่า h2 เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ความร่ วมกันที่เกิดจากการนาค่า r2 ของคาโนนิคอล
ฟังก์ชน่ั ที่ 1 คาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 2 และคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 3 มารวมกัน แสดงสัดส่ วนความ
แปรปรวนของตัวแปรแต่ละตัวที่ถูกอธิบายโดยคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่แปลผล ค่านี้จะทาให้ทราบว่า
ตัวแปรแต่ละตัวมีผลต่อการวิเคราะห์อย่างไร เนื่องจากคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 2 และคาโนนิคอล
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ตัวแปรแต่ละตัวมีผลต่อการวิเคราะห์อย่างไร เนื่องจากคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 2 และคาโนนิคอล
ฟังก์ชน่ั ที่ 3 ไม่เป็ นที่ยอมรับ ดังนั้นจึงพิจารณาความแปรปรวนจากค่า r2 ของฟังก์ชน่ั ที่ 1 เท่านั้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถเขียนเป็ นภาพความสัมพันธ์ของคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 1
ได้ดงั แผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 รู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของ
กรุ งเทพมหานคร
F1
กฎหมาย

นา้ หนัก
คาโนนิคอล

F2 การจัดการ
เรียนรู้
F4 โครงสร้ าง
องค์ กร

.615

นา้ หนัก
คาโนนิคอล

.642

F3 การสื บค้ น
ข้ อมูล

.531
F6
การมีส่วนร่ วม
F7
การยืดหยุ่น

.575
ตัวแปร
การบริหาร
องค์ กร
เสมือนจริง

. 669
.658

F8
การให้ บริการ
F9
การวางแผน
F11 วัฒนธรรม
การทางาน
F12 ทักษะใน
การทางาน

.576
.542
.654

สหสัมพันธ์
คาโนนิคอล
.693

Rc

.760
ตัวแปร
บทบาท
ของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

.525

F5 เครือข่าย
ข้ อมูลข่ าวสาร

.593
F10
การปฏิบตั ิงาน
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จากแผนภาพที่ 2 พบว่ า ตัว แปรคาโนนิ ค อลด้า นการบริ ห ารองค์ก รเสมื อ นจริ ง มี
ความสัมพันธ์พอประมาณค่อนข้างสู งกับตัวแปรด้านบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ .693 โดยที่
องค์ประกอบที่ 1 กฎหมาย .615 องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรี ยนรู ้ .642 องค์ประกอบที่ 4
โครงสร้างองค์กร .531 องค์ประกอบที่ 6 การมีส่วนร่ วม .575 องค์ประกอบที่ 7 การยืดหยุน่ .669
องค์ประกอบที่ 8 การให้ บริ การ .658 องค์ประกอบที่ 9 การวางแผน .576 องค์ประกอบที่ 11
วัฒนธรรมการทางาน .542 และองค์ประกอบที่ 12 ทักษะในการทางาน .654 จะส่ งผลอย่างมากต่อ
ตัวแปรคาโนนิคอล ด้านบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทิศทางเดียวกันส่ วนองค์ประกอบที่
3 การสื บค้นข้อมูล จะส่ งผลต่อตัวแปรคาโนนิ คอล ด้านบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระดับสู งและองค์ประกอบที่ 5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร และ องค์ประกอบที่ 10 การปฏิบตั ิงาน จะ
ส่ งผลต่อตัวแปรคาโนนิ คอลด้านบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดี ยวกัน .760 ,.525 และ .593 ตามลาดับ ในขณะเดี ยวกัน องค์ประกอบที่ 3 การสื บค้นข้อมูล
องค์ประกอบที่ 5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร และองค์ประกอบที่ 10 การปฏิบตั ิงาน จะส่ งผลต่อตัว
แปรคาโนนิ คอลด้านการบริ หารองค์กรเสมือนจริ ง อยู่ในระดับสู งและระดับปานกลางในทิศทาง
เดียวกัน .760 , .525 และ .593 ตามลาดับ
กล่าวโดยสรุ ป องค์ประกอบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
ที่ ไ ด้จ าการวิ เ คราะห์ ส หสั ม พัน ธ์ ค าโนนิ ค อลโดยการน าองค์ป ระกอบที่ ไ ด้จ ากการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบทั้ง 12 องค์ประกอบมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยแบ่งองค์ประกอบเป็ นตัวแปร 2
กลุ่ม คือกลุ่มตัวแปรด้าน การบริ หารองค์กรเสมือนจริ ง ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 กฎหมาย
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบที่ 4 โครงสร้างองค์กร องค์ประกอบที่ 6 การมี
ส่ วนร่ วม องค์ประกอบที่ 7 การยืดหยุน่ องค์ประกอบที่ 8 การให้บริ การ องค์ประกอบที่ 9 การ
วางแผน องค์ประกอบที่11 วัฒนธรรมการทางาน และองค์ประกอบที่ 12 ทักษะในการทางาน กับ
กลุ่มตัวแปรด้าน บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 3 การสื บค้น
ข้อมูล องค์ประกอบที่ 5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร และองค์ประกอบที่ 10 การปฏิบตั ิงาน พบว่า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองกลุ่มมีน้ าหนักค่อนข้างมากและมีทิศทางไปในทางเดี ยวกัน จึ ง
กล่าวได้ว่า ตัวแปรทุ กตัวมี ความสัมพันธ์กัน และหากขาดตัวแปรหนึ่ งไปก็จะมี ผลกระทบทาง
เดียวกันกับตัวแปรอื่นๆ
ข้อค้นพบนี้ จึงสรุ ปได้วา่ ในองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรตระหนักถึงองค์ประกอบทั้ง 12 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 กฎหมาย
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบที่ 3 การสื บค้นข้อมูล องค์ประกอบที่ 4 โครงสร้าง
องค์กร องค์ประกอบที่ 5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบที่ 6 การมีส่วนร่ วม องค์ประกอบที่

197
7 การยืดหยุน่ องค์ประกอบที่ 8 การให้บริ การ องค์ประกอบที่ 9 การวางแผน องค์ประกอบที่ 10
การปฏิบตั ิงาน องค์ประกอบที่ 11 วัฒนธรรมการทางาน และองค์ประกอบที่ 12 ทักษะในการ
ทางาน
5. การเปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน(ผู้เป็ นบุคคลภายนอก)ในเรื่องรูปแบบองค์ กรเสมือนจริงเพือ่ การศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง
3 กลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) ว่าแตกต่างกัน
หรื อไม่ โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) : ANOVA
ทดสอบความมีนยั สาคัญโดยการหาค่า F-test ขององค์ประกอบทั้ง 12 องค์ประกอบ ดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 30 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (X) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็น
จาแนกตามกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในภาพรวม
องค์ ประกอบของ
องค์ กรเสมือนจริง
เพือ่ การศึกษาของ
กรุ งเทพมหานคร

ผู้ให้ ข้อมูล
ผู้บริหาร
(205 คน)
X
S.D.

ครู
(205 คน)
X
S.D.

คณะกรรมการฯ
(205 คน)
X
S.D.

รวม
(615 คน)

X

S.D.

การบริหารองค์ กรเสมือนจริง
F1 กฎหมาย
F2 การจัดการเรี ยนรู้
F4 โครงสร้างองค์กร
F6 การมีส่วนร่ วม
F7 การยืดหยุน่
F8 การให้บริ การ
F9 การวางแผน
F11 วัฒนธรรมการทางาน
F12 ทักษะในการทางาน
บทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
F3 การสื บค้นข้อมูล

4.59
4.31
4.13
4.55
4.41
4.30
4.15
4.59
4.48

.59
.62
.70
.52
.58
.62
.62
.57
.61

4.52
4.26
4.18
4.49
4.31
4.31
4.19
4.53
4.46

.64
.68
.71
.59
.66
.68
.72
.57
.63

4.45
4.20
4.08
4.47
4.28
4.21
4.07
4.42
4.34

.69
.73
.74
.60
.70
.69
.77
.66
.69

4.52
4.26
4.13
4.50
4.33
4.27
4.14
4.51
4.43

.64
.68
.72
.57
.65
.66
.71
.61
.65

4.56

.57

4.47

.67

4.41

.66

4.48

.64

F5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร

4.60

.51

4.55

.60

4.45

.59

4.53

.57

F10 การปฏิบตั ิงาน

4.27

.67

4.20

.79

4.07

.84

4.18

.77

จากตารางที่ 30 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นเรื่ ององค์ประกอบขององค์กร
เสมือนจริ ง เพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ของ ผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) ในภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกองค์ประกอบ
เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ องค์ประกอบที่ 5 เครื อข่าย
ข้อมูลข่าวสาร (X=4.53, S.D.=.57) รองลงมา องค์ประกอบที่ 1 กฎหมาย (X=4.52, S.D.=.64)
องค์ประกอบที่ 11 วัฒนธรรมการทางาน (X = 4.51, S.D.=.61) องค์ประกอบที่ 6 การมีส่วนร่ วม
(X=4.50, S.D.=.57) องค์ประกอบที่ 3 การสื บค้นข้อมูล (X=4.48, S.D.=.64) องค์ประกอบที่ 12
ทักษะในการทางาน (X = 4.43, S.D.= .65) องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรี ยนรู ้ (X=4.26, S.D.=.68)
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องค์ประกอบที่ 7 การยืดหยุน่ (X=4.33, S.D.=.65) องค์ประกอบที่ 8 การให้บริ การ (X=4.27,
S.D.=.66) องค์ประกอบที่10 การปฏิบตั ิงาน (X=4.18,S.D.=.77) องค์ประกอบที่ 9 การวางแผน
(X=4.14, S.D.=.71) และสุ ดท้าย คือ องค์ประกอบที่ 4 โครงสร้างองค์กร (X=4.13, S.D.=.72)
เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเฉพาะผูบ้ ริ หาร เรื่ อง องค์ประกอบขององค์กรเสมือน
จริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานครพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกองค์ประกอบ เมื่อพิจารณาในแต่ละ
องค์ประกอบเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ องค์ประกอบที่ 5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร (X=4.60,
S.D.=.51) รองลงมา องค์ประกอบที่ 11 วัฒนธรรมการทางาน (X = 4.59, S.D.=.57) องค์ประกอบ
ที่ 1 กฎหมาย (X=4.59, S.D.=.59) องค์ประกอบที่ 3 การสื บค้นข้อมูล (X=4.56, S.D.=.57)
องค์ประกอบที่ 6 การมีส่วนร่ วม (X=4.55, S.D.=.52) องค์ประกอบที่ 12 ทักษะในการทางาน (X =
4.48, S.D.= .61) องค์ประกอบที่ 7 การยืดหยุน่ (X=4.41, S.D.=.58) องค์ประกอบที่ 2 การจัดการ
เรี ยนรู ้ (X=4.31, S.D.=.62) องค์ประกอบที่ 8 การให้บริ การ (X=4.30, S.D.=.62) องค์ประกอบที่ 10
การปฏิบตั ิงาน (X=4.27,S.D.=.67) องค์ประกอบที่ 9 การวางแผน (X=4.15, S.D.=.62) และสุ ดท้าย
คือ องค์ประกอบที่ 4 โครงสร้างองค์กร (X=4.13, S.D.=.70)
เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเฉพาะครู เรื่ ององค์ประกอบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อ
การศึกษาของกรุ งเทพมหานคร พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกองค์ประกอบ เมื่อพิจารณาในแต่ละ
องค์ประกอบเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ องค์ประกอบที่ 5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร (X=4.55,
S.D.=.60) รองลงมา องค์ประกอบที่ 11 วัฒนธรรมการทางาน (X = 4.53, S.D.=.57) องค์ประกอบ
ที่ 1 กฎหมาย (X=4.52, S.D.=.64) องค์ประกอบที่ 6 การมีส่วนร่ วม (X=4.49, S.D.=.59)
องค์ประกอบที่ 3 การสื บค้นข้อมูล (X=4.47, S.D.=.67) องค์ประกอบที่ 12 ทักษะในการทางาน (X
= 4.46, S.D.= .63) องค์ประกอบที่ 7 การยืดหยุน่ (X=4.31, S.D.=.66) องค์ประกอบที่ 8 การ
ให้บริ การ (X=4.31, S.D.=.68) องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรี ยนรู ้ (X=4.26, S.D.=.68)
องค์ประกอบที่ 10 การปฏิบตั ิงาน (X=4.20,S.D.=.79) องค์ประกอบที่ 9 การวางแผน (X=4.19,
S.D.=.72) และสุ ดท้าย คือ องค์ประกอบที่ 4 โครงสร้างองค์กร (X=4.18, S.D.=.71)
เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเฉพาะตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู ้
เป็ นบุคคลภายนอก) เรื่ ององค์ประกอบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการ ศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกองค์ประกอบ เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบเรี ยง ลาดับจากมากไป
หาน้อย คือ องค์ประกอบที่ 6 การมีส่วนร่ วม (X=4.47, S.D.=.60) รองลงมาองค์ประกอบที่ 5
เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร (X=4.45, S.D.=.59) องค์ประกอบที่ 1 กฎหมาย (X=4.45, S.D.=.69)
องค์ประกอบที่ 11 วัฒนธรรมการทางาน (X = 4.42, S.D.=.66) องค์ประกอบที่ 3 การสื บค้นข้อมูล
(X=4.41, S.D.=.66) องค์ประกอบที่ 12 ทักษะในการทางาน (X = 4.34, S.D.= .69) องค์ประกอบที่
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7 การยืดหยุน่ (X=4.28, S.D.=.70) องค์ประกอบที่ 8 การให้บริ การ (X=4.21, S.D.=.69)
องค์ประกอบที่ 2 การจัด การเรี ยนรู ้ (X=4.20,S.D.=.73) องค์ประกอบที่ 4 โครงสร้างองค์กร
(X=4.08, S.D.=.74) องค์ประกอบที่ 9 การวางแผน (X=4.07, S.D.=.77) และสุ ดท้าย คือ
องค์ประกอบที่ 10 การปฏิบตั ิงาน (X=3.92, S.D.=.76)
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ตารางที่ 31 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นเรื่ ององค์ประกอบของ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ระหว่าง ผูบ้ ริ หาร ครู และ
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก)
องค์ ประกอบ
การบริหาร
องค์ กรเสมือนจริง
F1 กฎหมาย

ความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

1.915
251.620
253.535
1.076
282.332
283.408
.979
314.615
315.593
.796
198.690
199.485
1.915
256.751
258.667
1.135
269.424
270.559
1.330
306.468
307.798
2.872
222.761
225.633.

2
612
614
2
612
614
2
612
614
2
612
614
2
612
614
2
612
614
2
612
614
2
612
614

.958
.411

2.329

.098

.538
.461

1.167

.312

.489
.514

.952

.387

.398
.325

1.223

.295

.958
.420

2.283

.103

.567
.440

1.289

.276

.665
.501

1.328

.266

1.436
.364

3.945

.020*

X

F2 การจัดการเรี ยนรู้

F4 โครงสร้างองค์กร

F6 การมีส่วนร่ วม

F7 การยืดหยุน่

F8 การให้บริ การ

F9 การวางแผน

F11 วัฒนธรรมการทางาน

Between
Within
Total
Between
Within
Total
Between
Within
Total
Between
Within
Total
Between
Within
Total
Between
Within
Total
Between
Within
Total
Between
Within
Total

Group
Groups
Groups
Groups
Groups
Groups
Groups
Groups
Groups
Groups
Groups
Groups
Groups
Groups
Groups
Groups
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ตารางที่ 31 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นเรื่ ององค์ประกอบของ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ระหว่าง ผูบ้ ริ หาร ครู และ
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) (ต่อ)
องค์ ประกอบ

ความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

F12 การส่ งเสริ มสนับสนุน

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

2.306
254.224
256.530
1.407
144.231
145.638

2
612
614
2
612
614

1.153
.415

2.775

.063

.703
.236

2.985

.051

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Group
Within Groups
Total
Between Group
Within Groups
Total
Between Group
Within Groups
Total

2.224
247.229
249.454
2.117
197.015
199.132
4.166
362.800
366.966
2.396
160.081
162.477
1.598
138.768
140.366

2
612
614
2
612
614
2
612
614
2
612
614
2
612
614

1.112
.404

2.753

.065

1.059
.322

3.288

.038*

2.083
.593

3.514

.030*

1.198
.262

4.580

.011*

.799
.227

3.525

.030*

SUM X

Y บทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
F3 การสื บค้นข้อมูล

F5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร

F10 การปฏิบตั ิงาน

SUM Y

SUM TOT

*

มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05

จากตารางที่ 31 ผลของการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อทดสอบความแตกต่าง
ของค่ามัชฌิมเลขคณิ ตระดับความคิดเห็นเรื่ ององค์ประกอบของ องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษา
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ของกรุ งเทพมหานคร ระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู ้
เป็ นบุคคล ภายนอก) ในภาพรวม พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสามกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 ใน 3 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การสื บค้นข้อมูล องค์ประกอบ ที่
5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร และองค์ประกอบที่ 10 การปฏิบตั ิงาน ส่ วนองค์ประกอบที่ 1 กฎหมาย
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบที่ 4 โครงสร้างองค์กร องค์ประกอบที่ 6 การมี
ส่ วนร่ วม องค์ประกอบที่ 7 การยืดหยุน่ องค์ประกอบที่ 8 การให้บริ การ องค์ประกอบที่ 9 การ
วางแผน องค์ประกอบที่ 11 วัฒนธรรมการทางาน และ องค์ประกอบที่ 12 ทักษะในการทางาน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน
จากผลการทดสอบความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลขคณิ ตในเรื่ องระดับความคิดเห็นเรื่ อง
องค์ประกอบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ของผูบ้ ริ หาร ครู และ
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) ดังตารางที่ 31 พบว่า ผูใ้ ห้
ข้อมูลทั้งสามกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ใน 3 องค์ประกอบได้แก่
องค์ประกอบ ที่ 5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบที่ 10 การปฏิบตั ิงาน และองค์ประกอบ
ที่ 11 วัฒนธรรมการทางาน ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดย
ใช้วิธีของ Scheffe ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 32 แสดงผลการทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ขององค์ประกอบที่ 5
เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร
องค์ ประกอบที่ 5 เครือข่ ายข้ อมูลข่ าวสาร
1. ผู้บริหาร
2. ครู
3. คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

X

1
4.60

2
4.55

3
4.45

4.60
4.55
4.45

-

0.049
-

0.141*
0.093
-

จากตารางที่ 32 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ในเรื่ ององค์ประกอบของ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร องค์ประกอบ ที่ 5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร
พบว่า ผูบ้ ริ หารกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 33 แสดงผลการทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ขององค์ประกอบที่ 10 การ
ปฏิบตั ิงาน
องค์ ประกอบที่ 10 การปฏิบัติงาน
1. ผู้บริหาร
2. ครู
3. คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

X

1
4.27

2
4.20

3
4.07

4.27
4.20
4.07

-

0.078
-

0.200*
0.122
-

จากตารางที่ 33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ในเรื่ ององค์ประกอบของ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร องค์ประกอบ ที่ 10 การปฏิบตั ิงาน พบว่า
ผูบ้ ริ หารกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 34 แสดงผลการทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ขององค์ประกอบที่ 11
วัฒนธรรมการทางาน
องค์ ประกอบที่ 3 ประสิ ทธิผล
1. ผู้บริหาร
2. ครู
3. คณะกรรมการสถานศึกษา
ฯ
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

X

1
4.26

2
4.17

3
4.07

4.26
4.17
4.07

-

0.067
-

0.174*
0.107
-

จากตารางที่ 34 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ในเรื่ ององค์ประกอบของ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร องค์ประกอบ ที่ 11 วัฒนธรรมการทางาน
พบว่า ผูบ้ ริ หารกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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6. การวิเคราะห์ ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์
เนือ้ หา (content analysis)
จากข้อคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นทั้งการสนับสนุนและให้ขอ้ คิดในการดาเนินการในภาพรวม คือ ในด้าน
การจัดรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งให้กบั ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร นับว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
เพราะจะทาให้ได้เรี ยนรู ้ส่ิ งแปลกใหม่และได้ขอ้ มูลที่มีประโยชน์นาไปใช้ได้ แต่ในการดาเนินการ
นั้น ควรมีการวางแผนงาน อันดับแรกควรวางแผนด้านพัฒนาคนก่อน หลังจากนั้นควรมีการร่ าง
กฎหมายหรื อพระราชบัญญัติคุม้ ครองทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ ควรจัดสรรงบประมาณดาเนิน
การด้านนี้โดยตรง ควรมีการทดลองดาเดินการในพื้นที่ที่จากัดขอบเขตก่อน เพือ่ ไม่ให้เกิดการ
ผิดพลาด เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจทาให้ส่ิ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะรวดเร็ ว สะดวก สบาย
ขึ้น แต่ตอ้ งระวังเรื่ องความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นตามมา หน่วยงานควรต้องบรรจุไว้ในนโยบาย
และต้องเตรี ยมพร้อมเรื่ องแผนสารอง ในด้านการบริ การประชาชนควรมีศูนย์ใหญ่เป็ นตัวควบคุม
การปฏิบตั ิงาน ผูท้ ี่จะดาเนินการเรื่ องนี้ตอ้ งมีความรู ้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีพอสมควรและ
ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความทันสมัยของข้อมูล ควรมีการจัด
ลาดับแบ่งประเภทข่าวสารข้อมูลให้เหมาะสมกับผูร้ ับบริ การให้ความรู ้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อ
จะได้ใช้บริ การได้ถูกต้องและไม่ใช้ในทางที่ผดิ มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี สร้างวินยั ความรับผิดชอบ
ทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การเพราะจะมีผลกระทบที่จะเกิดตามมาทั้งด้านความผูกพันของบุคลากร
ในองค์กรและด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ในการดาเนินงานจะเป็ นในระบบเครื อข่ายต้องมีระบบ
การคุม้ ครองป้ องกันพยันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและควรมีทีมงานที่จะร่ วมแก้ปัญหาทั้งระบบ และ
การบริ การ ระบบควรที่จะสามารถสอบถาม โต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ ผูเ้ ข้าใช้ขอ้ มูลควรมีการ
ควบคุมและตรวจสอบได้โดยอาจใช้รหัสส่ วนตัวเช่นเลขบัตรประชาชน และข้อเสนอแนะที่สาคัญ
อีกข้อก็คือควรมีการส่ งเสริ มให้ขอ้ มูลเรื่ ององค์กรเสมือนจริ งกับผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การตั้งแต่ยงั
เด็กซึ่งอาจจะสอดแทรกไว้ในบทเรี ยนหรื อให้ความรู ้โดยการอบรมก็ได้

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้เป็ นการวิจยั
เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อทราบรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ ง
เพือ่ การศึกษาของกรุ งเทพมหานคร และ 2) เพื่อทราบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) เกี่ยวกับองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการ
ศึกษา ของกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ ิจยั ได้ใช้โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครเป็ นหน่วยวิเคราะห์
(unit of analysis) ประชากรที่ใช้ศึกษาประกอบด้วยโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 438
โรง กลุ่มตัวอย่าง 205 โรง โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสถานศึกษา ครู และ
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นแบบจัดอันดับคุณภาพของไลเคอร์ท (Likert)การดาเนินการวิจยั ประกอบ
ด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การกาหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตารา
เอกสาร บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ์ ผูท้ รง
คุณวุฒิ ผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ ในเรื่ ององค์กรเสมือนจริ ง โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกแบบ
เสนอแนะที่เห็นพ้องกัน (snow ball technique) เพื่อกาหนดกรอบในการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ
ผูว้ ิจยั ได้สงั เคราะห์ สรุ ป เป็ นข้อคาถาม เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลตัวแปรที่ได้
จากข้อ 1 มาสร้างเป็ นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยจัดทาเครื่ องมือเป็ นแบบประเมิน
ค่า 5 ระดับ (rating scale) ของ ไลเคิร์ท (Likert) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน จากนั้นผูว้ ิจยั ได้นา
แบบสอบถามทั้งสามตอน ๆ ที่ 1 จานวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 จานวน 145 ข้อ ตอนที่ 3 เป็ นแบบ
ปลายเปิ ด ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 7 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content
validity) ความตรงตามโครงสร้าง (construct validity) และสานวนภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม นา
ผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โดยใช้เทคนิคการหาค่า IOC (Index
of item objective congruence) ซึ่งได้ค่า IOC ของแบบสอบถามอยูร่ ะหว่าง 0.85-1.0 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด คือ 0.5 หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out)
กับประชากรที่ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน นาข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมัน่ (realiability)
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โดยใช้สัมประสิ ทธ์แอลฟ่ า (α – coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งแบบสอบ
ถามฉบับนี้ ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 ซึ่งสามารถนาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจ
คุณภาพแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้
ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั นาเครื่ องมือที่สร้างขึ้นไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพ มหานคร จานวน 205 โรง ๆ ละ 3 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ
ผูบ้ ริ หาร 1 คน ครู 1 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) 1 คน
รวมกลุ่มตัวอย่าง 615 คน โดยผูว้ จิ ยั ได้ส่งเครื่ องมือทางไปรษณี ยแ์ ละเก็บด้วยตนเอง โดยกาหนด
เก็บคืนภายใน 1 สัปดาห์ ได้แบบสอบถามกลับมา 615 ฉบับคิดเป็ นร้อยละ 100
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มาแล้ว ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาข้อมูลโดยตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม นามาแจกแจงความถี่
(frequencies) แล้วนามาคานวณหาค่าร้อยละ (percentage) 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคิด
เห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคล
ภายนอก) ในเรื่ องรู ปแบบ และความต้องการรู ปแบบ องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพ
มหานคร วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (X) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้ค่า
มัชฌิมเลขคณิ ตเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) เป็ นการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อ
สรุ ปองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร หลังจากนั้น
ได้ทาการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation analysis) แปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อให้ได้รูปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
ขั้นที่ 5 การยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบและรู ปแบบ ขั้นตอนนี้เป็ นการนา
องค์ประกอบและรู ปแบบที่ได้จากขั้นที่ 4 ไปคานวณหาค่าความแปรปรวน โดยการทดสอบค่า
F-test (ANOVA) และ Scheffe
ขั้นที่ 6 การวิเคราะห์คาถามแบบปลายเปิ ดในแต่ละประเด็น โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis)
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สรุปผลการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการ
ศึกษาของกรุ งเทพมหานคร จากตัวอย่าง 3 กลุ่ม ๆ ละ 205 คน รวม 615 คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู
และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) สามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้ขอ้ ค้นพบดังนี้
1. ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานครพบว่า
ผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) มีความคิดเห็น
ในเรื่ ององค์ประกอบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลางถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวแปรพบว่า ตัวแปรที่ 1 เทคโนโลยีการสื่ อสาร
โทรคมนาคมมีความสาคัญในการให้ความรู ้และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลของประชาชนในกรุ งเทพ
มหานคร อยูใ่ นระดับมากที่สุด และตัวแปรที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตน้อยที่สุด ซึ่งอยูใ่ นระดับปานกลาง
คือตัวแปรที่ 70 องค์กรเสมือนจริ งไม่จาเป็ นต้องมีแผนผังองค์กร ไม่มีลาดับชั้นในการบริ หาร
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) หลังจากการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลจานวน 615 ฉบับ ซึ่งเป็ นจานวนข้อมูลที่อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
พบว่า องค์ประกอบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 12
องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 กฎหมาย องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบที่ 3
ประสิ ทธิผล องค์ประกอบที่ 4 รู ปแบบองค์กร องค์ประกอบที่ 5 เครื อข่ายข้อมูลข่าสาร
องค์ประกอบที่ 6 การมีส่วนร่ วม องค์ประกอบที่ 7 การยืดหยุน่ องค์ประกอบที่ 8 การให้บริ การ
องค์ประกอบที่ 9 บุคลากร องค์ประกอบที่ 10 การปฏิบตั ิงาน องค์ประกอบที่ 11 วัฒนธรรมการ
ทางาน และองค์ประกอบที่ 12 การส่ งเสริ มสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 องค์ประกอบที่ 1 “กฎหมาย” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 8 ตัวแปร
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .531 - .814 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 11.677
และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 8.053 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ นอันดับ 1
2.2 องค์ประกอบที่ 2 “การจัดการเรี ยนรู ้” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ
11 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .522 - .682 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร
เท่ากับ 1.313 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 7.802 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญ
เป็ นอันดับ 2
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2.3 องค์ประกอบที่ 3 “การสื บค้นข้อมูล” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ
9 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .522 - .670 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ
10.359 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 7.144 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 3
2.4 องค์ประกอบที่ 4 “โครงสร้างองค์กร” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ
11 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .503 - .792 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ
9.760 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 6.731 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 4
2.5 องค์ประกอบที่ 5 “เครื อข่ายข้อมูลข่าสาร” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ
8 ตัวแปร มีคา่ น้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .517 - .712 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ
6.397และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ4.412เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ นอันดับ 5
2.6 องค์ประกอบที่ 6 “การมีส่วนร่ วม” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 8
ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .518 - .622 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ
6.076 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.190 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 6
2.7 องค์ประกอบที่ 7 “การยืดหยุน่ ”มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 6 ตัวแปร
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .581-.635 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 6.062 และ
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.181 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ นอันดับ 7
2.8 องค์ประกอบที่ 8 “การให้บริ การ” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 4
ตัวแปรมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง.506- 606 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 5.590
และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 3.855 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ นอันดับ 8
2.9 องค์ประกอบที่ 9 “การวางแผน” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 3 ตัว
แปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .542-.635 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 4.396
และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 3.032 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ นอันดับ 9
2.10 องค์ประกอบที่ 10 “การปฏิบตั ิงาน” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 3
ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .521-.692 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ
3.621 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.497 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 10
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2.11 องค์ประกอบที่ 11 “วัฒนธรรมการทางาน” มีจานวนตัวแปรที่อธิบาย องค์
ประกอบ 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .565 - .633 มีค่าความแปรปรวนของตัว
แปรเท่ากับ3.104 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.140 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญ
เป็ นอันดับ 11
2.12องค์ประกอบที่ 12 “ทักษะในการทางาน” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ
3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .524 - .561 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ
3.077 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.122 เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ นอันดับ
12
จากการยืนยันองค์ประกอบดังกล่าว โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนใหญ่ เห็นว่า
องค์ประกอบดังกล่าวถูกต้องเชิงทฤษฎี มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสมกับบริ บทไทย มีความ
เป็ นไปได้ต่อการนาไปปรับใช้ และเป็ นประโยชน์ต่อกรุ งเทพมหานคร ในการที่จะดาเนินการเรื่ อง
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
3. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation analysis) โดยวิเคราะห์
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ หลังจากนั้นจึงนามาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ โดยการนารู ปแบบองค์ประกอบทั้ง 12 องค์ประกอบ มาเป็ นตัวแปรในการวิเคราะห์
โดยแบ่งกลุ่มตัวแปรดังกล่าวออกเป็ น 2 กลุ่ม อ้างอิงตามรู ปแบบ Kohler’s Model โดยกลุ่มที่ 1
เป็ นกลุ่มตัวแปรด้านการบริ หารองค์กรเสมือนจริ ง ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร กฎหมาย การจัดการ
เรี ยนรู ้ โครงสร้างองค์กร การมีส่วนร่ วม การยืดหยุน่ การให้บริ การ การวางแผน วัฒนธรรมการ
ทางาน และทักษะในการทางาน กลุ่มที่ 2 เป็ นกลุ่ม ตัวแปรด้านบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย การสื บค้นข้อมูล เครื อข่ายข้อมูลข่าวสารและการปฏิบตั ิงาน ผลจากการวิเคราะห์
พบว่า ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าสู ง คือ 0.833 ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนร่ วมกัน
ระหว่างชุดของตัวแปรคาโนนิคอล ด้านการบริ หารองค์กรเสมือนจริ ง และชุดของตัวแปรคาโนนิ
คอลด้านบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ได้ร้อยละ 69.30
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรด้านการบริ หารองค์กรเสมือนจริ ง พบว่า
ไม่มีตวั แปรใดที่มีค่าน้ าหนักคาโนนิคอล (r) สูง แต่ทุกตัวแปรมีค่าน้ าหนักคาโนนิคอลปานกลาง คือ
การยืดหยุน่ (0.669) การให้บริ การ (0.658) ทักษะในการทางาน (0.654) การจัดการเรี ยนรู ้ (0.642)
กฎหมาย (0.615) การวางแผน (0.576) การมีส่วนร่ วม (0.575) วัฒนธรรมการทางาน (0.542)
และโครงสร้างองค์กร (0.531) ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักคาโนนิคอลกาลังสอง (r2) ซึ่ง
เป็ นค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปรด้านการบริ หารองค์กรเสมือนจริ งแต่ละตัวที่อธิบาย
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คาโนนิคอลฟังก์ชน่ั พบว่า ตัวแปรการยืดหยุน่ มีคา่ ร้อยละของความแปรปรวนสูงที่สุดคือ 44.75
การให้บริ การ 43.29 ทักษะในการทางาน 42.77 การจัดการเรี ยนรู ้ 41.21 กฎหมาย 37.82 การ
วางแผน 33.17 การมีส่วนร่ วม 33.06 วัฒนธรรมการทางาน 29.37 และตัวแปรโครงสร้างองค์กร
มีค่าร้อยละของความแปรปรวนต่าสุ ดในกลุ่มนี้ คือ มีค่าร้อยละ 28.19 แสดงว่า ในการสร้างตัว
แปรคาโนนิคอล ตัวแปรด้านการยืดหยุน่ มีน้ าหนักในการสร้างมากที่สุด และตัวแปรอื่น ๆ มี
น้ าหนักในการสร้างรองลงมา และเมื่อพิจารณาเครื่ องหมายของค่าน้ าหนักคาโนนิคอล พบว่า มี
เครื่ องหมายเหมือนกัน แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน
สาหรับความสัมพันธ์เชิงเส้น ตัวแปรด้านบทบาทของเทคโนโลยี พบว่า ตัวแปรที่มีค่า
น้ าหนักคาโนนิ คอลสู ง คือ การสื บค้นข้อมูล (0.760) ส่ วนตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักคาโนนิ คอลปาน
กลาง คือการปฏิบตั ิงาน (0.593) และเครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร (0.525) ตามลาดับ แสดงว่าตัวแปร
ทั้งสามตัวมีความแปรปรวนร่ วมกันสู งด้วย และเมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักคาโนนิ คอลยกกาลังสอง
(r2) ซึ่งเป็ นค่าร้อยละ ของความแปรปรวน ของตัวแปร ด้านบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศแต่
ละตัวที่ อธิ บายคาโนนิ คอลฟั งก์ช่ันที่ 1 พบว่า ตัวแปร การสื บค้นข้อมูล มี ค่าร้ อยละของความ
แปรปรวน 57.76 การปฏิบตั ิงาน 35.16 และตัวแปร เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร มีค่าร้อยละของความ
แปรปรวน 27.56 หมายความว่า ในการสร้ างตัวแปรคาโนนิ คอล ด้านบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของคาโนนิ คอลฟั งก์ช่นั ที่ 1 ตัวแปรการสื บค้นข้อมูล มีน้ าหนัก หรื อมีส่วนในการ
สร้างมากกว่าตัวแปรการปฏิบตั ิงาน และตัวแปรเครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร
จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิ คอลฟั งก์ชน่ั ที่ 1 แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์
ระหว่ า งตัว แปรด้า นการบริ ห ารองค์ก รเสมื อ นจริ ง และตัว แปรด้า นบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่ งผลซึ่งกันและกันมากและส่ งผลไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ช่วยให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนสามารถใช้ตวั
แปรต่างๆในการทานายความสาเร็ จของการจัดองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาได้ทุกตัว
เมื่อพิจารณาคาโนนิ คอลฟังก์ชน่ั ที่ 2 และคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 3 พบว่าไม่มีตวั แปร
ใดที่มีค่า r มากกว่า 0.45 และขณะเดียวกันการวิเคราะห์ค่าเกินที่กล่าวมาข้างต้นมีค่าต่า จึงแสดงว่า
มีเพียงคาโนนิ คอลฟั งก์ชน่ั ที่ 1 เพียงฟังก์ชน่ั เดียวที่มีความเหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่างๆ ทั้ง 12 ตัวแปร
สาหรับค่า h2 เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ความร่ วมกันที่เกิดจากการนาค่า r2 ของคาโนนิคอล
ฟังก์ชน่ั ที่ 1 คาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 2 และคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 3 มารวมกัน แสดงสัดส่ วนความ
แปรปรวนของตัวแปรแต่ละตัวที่ถูกอธิบายโดยคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่แปลผล ค่านี้จะทาให้ทราบว่า
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ตัวแปรแต่ละตัวมีผลต่อการวิเคราะห์อย่างไร เนื่องจากคาโนนิคอลฟังก์ชน่ั ที่ 2 และคาโนนิคอล
ฟังก์ชน่ั ที่ 3 ไม่เป็ นที่ยอมรับ ดังนั้นจึงพิจารณาความแปรปรวนจากค่า r2 ของฟังก์ชน่ั ที่ 1 เท่านั้น
จากการยืนยันรู ปแบบดังกล่าวโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนใหญ่เห็นว่ารู ปแบบ
ดังกล่าวมีความถูกต้องตามทฤษฎีมี ความครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสมกับบริ บทไทย มีความเป็ นไป
ได้ต่อการนาไปปรับใช้เป็ นประโยชน์ ต่อกรุ งเทพมหานคร ในการดาเนินงานด้านองค์กร เสมือน
จริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งรู ปแบบที่
ได้ทาให้ทราบว่า
แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ซ่ ึงกัน
และกันหากการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบ ใดองค์ประกอบหนึ่ง จะส่ งผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่น ๆ
4. การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) ในเรื่ องรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของ
กรุ งเทพมหานคร
ใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) : ANOVA
โดยทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หาค่า F-test ขององค์ประกอบทั้ง 12
องค์ประกอบ ในภาพรวม พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสามกลุ่มมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน 9
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 กฎหมาย องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบที่
3 การสื บค้นข้อมูล องค์ประกอบที่ 4 โครงสร้างองค์กร องค์ประกอบที่ 6 การมีส่วนร่ วม
องค์ประกอบที่ 7 การยืดหยุน่ องค์ประกอบที่ 8 การให้บริ การ องค์ประกอบที่ 9 การวางแผน
และองค์ประกอบที่ 12 ทักษะในการทางาน ส่ วนอีก 3 องค์ประกอบมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ องค์ประกอบ ที่ 5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบที่ 10 การ
ปฏิบตั ิงาน และองค์ประกอบที่ 11 วัฒนธรรมการทางาน จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้นาทั้ง 3 องค์ประกอบ ที่
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มาทาการ
ทดสอบเปรี ยบเทียบ ความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ Scheffe ผลการวิเคราะห์ พบว่า
องค์ประกอบที่ 5 เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบ ที่ 10 การปฏิบตั ิงาน และองค์ประกอบ ที่
11 วัฒนธรรมการทางาน ทั้งสามองค์ประกอบ ผูบ้ ริ หาร กับ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. การวิเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ได้ขอ้ สรุ ปในภาพรวม ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ดังนี้
เห็นด้วยกับการจัดรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งแต่ตอ้ งมีการตรวจสอบ มีกฎหมายคุม้ ครอง มีบุคลากร
ที่มีความรู ้ ทักษะ มีงบประมาณ มีการประชาสัมพันธ์ ทดลองดาเนินการ พัฒนาคน บรรจุใน
หลักสู ตรการเรี ยน บรรจุไว้ในนโยบาย ใช้หลักฐานบัตรประชาชนและสามารถโต้ตอบกันได้
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การอภิปรายผล
ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ มีประเด็นสาคัญที่พบจากการวิจยั เรื่ อง องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการ
ศึกษาของกรุ งเทพมหานคร สามารถนามาอภิปรายผล โดยแยกออกเป็ น 2 ประเด็น คือ รู ปแบบของ
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษา ของกรุ งเทพมหานคร และความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบองค์กร
เสมือนจริ งเพือ่ การศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทน
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
ผลที่ได้จาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) พบว่า ประกอบด้วย
12 องค์ประกอบ จานวน 77 ตัวแปร เรี ยงตามน้ าหนักดังนี้ กฎหมาย การจัดการเรี ยนรู ้ การสื บค้น
ข้อมูล โครงสร้างองค์กร เครื อข่ายข้อมูลข่าสาร การมีส่วนร่ วม การยืดหยุน่ การให้บริ การ การ
วางแผน การปฏิบตั ิงาน วัฒนธรรมการทางาน และ ทักษะในการทางาน เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ทั้ง 12 องค์ประกอบ ในภาพรวมพบว่า ทั้ง 12 องค์ประกอบ ที่ได้มามีความเหมาะสมเนื่องจากผ่าน
เกณฑ์การตรวจสอบของข้อมูลตามแนวทางของคอมเลย์และลี (Comrey and lee)คือในการพิจารณา
จานวนตัวอย่างที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบว่า จานวนตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง ดีมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับทาบาชนิคและไฟเดล (Tabachnick and Fidel) ที่ยนื ยันว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต้องมีตวั อย่างจานวนอย่างน้อย 300 ตัวอย่าง ซึ่งงานวิจยั นี้เก็บแบบสอบถามได้ จานวน 615 ฉบับ
อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป นอกจากนี้ ยังมี
การตรวจสอบโดยใช้สถิติทดสอบ ซึ่งในที่น้ ีใช้การตรวจสอบโดยใช้สถิติตวั แปรมีความสัมพันธ์กนั
โดยพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy (MSA) อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบตัว
แปรต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ จากการทดสอบ ค่า KMO ของข้อมูลชุดที่เก็บได้จากการ
วิจยั ได้เท่ากับ .975 ซึ่งไคเซอร์ และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ทาการศึกษาค่า KMO (Kaisermeyer-olkin measure of adequace) สรุ ปว่า ถ้าค่า KMO ≥ 0.8 แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นสามารถ
ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี ดังนั้น ข้อมูลชุดนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ดี การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s
Sphericity Test มีนยั สาคัญทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05) แสดงว่าเมทริ กซ์สมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์
องค์ประกอบ และจากการวิเคราะห์โดยใช้การสกัดองค์ประกอบ (factor extraction) ด้วยวิธี
วิเคราะห์ องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก
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(orthogonal rotation) และการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีวาริ แมกซ์ (varimax rotation) และ
เป็ นไปตามเกณฑ์ของของแฮร์และคณะ(Hair and others) ที่กล่าวว่า ต้องมีน้ าหนักองค์ประกอบที่
0.50 ขึ้นไป มีค่าไอเก็น (eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s criterion) และ
มีตวั แปรอธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวขึ้นไป (Hatcher) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 12 องค์ประกอบ ที่ได้มา
นับว่าเหมาะสมกับการเป็ นองค์ประกอบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
และมีความเป็ นพหุองค์ประกอบ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า
องค์ ประกอบที่ 1 ด้ านกฎหมาย ซึ่ งจัดว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ นอันดับ 1
ในชุ ดองค์ประกอบทั้งหมดเนื่ องจาก ปั จจุบนั นี้ ความเจริ ญด้านวัตถุมีมากขึ้น ความเจริ ญในด้าน
เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องอินเตอร์ เน็ตซึ่ งใช้กนั แพร่ หลายในทุกองค์กร สามารถสร้ าง
ประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติเป็ นอย่างมาก ทาให้ไม่มีช่องว่างระหว่างสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ
การเมือง เพราะทาให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี ใช้เครื อข่ายได้อย่างไร้
พรมแดนโดยมีคอมพิวเตอร์เป็ นสื่ อ แม้อินเตอร์เน็ตจะมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อยุคสมัยปัจจุบนั แต่ยงั
เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการก่ออาชญากรรม เนื่ องจากการขาดความรับผิดชอบและจิตสานึกของผูใ้ ช้
เทคโนโลยี ซึ่ งพฤติกรรมการกระทาความผิดส่ วนใหญ่จะเป็ นการกระทาความผิดที่มุ่งกระทา ต่อ
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ รวมไปจนถึ ง เครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตเป็ นสาคัญ สถานการณ์การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยนับวันยิง่
ทวีความรุ นแรงขึ้น อีกทั้งบทบัญญัติของกฎหมายโดยทัว่ ไปไม่สามารถนามาบังคับใช้กบั พฤติกรรม
ที่เป็ นการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้ครอบคลุม ดังนั้น ในการที่กรุ งเทพมหานครจะ
ดาเนิ นการให้บริ การในรู ปแบบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานครนั้นสิ่ ง
สาคัญ ที่ จ ะต้อ งด าเนิ น การเพื่ อ ให้ค วามคุ ้ม ครองทั้ง ผูใ้ ห้บ ริ ก ารและผูร้ ั บ บริ ก ารต้อ งมี ก ารร่ า ง
กฎระเบี ย บต่า ง ๆ โดยแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการเพื่อดาเนิ น งานขึ้ น แต่ ตอ้ งศึ กษารายละเอี ย ดของ
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ 255 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เป็ นต้นไป
และหลังจากนั้นกฎระเบียบต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันทัว่ ถึงเพื่อจะได้ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดา้ นสื บค้นข้อมูล เผยแพร่ ขอ้ มูลต่าง ๆได้ถูกต้องโดยไม่ผดิ กฎหมาย และ
ถ้าได้พิจารณาจากแผนภาพที่ 3 จะพบว่าถึงแม้ดา้ นกฎหมายจะมาเป็ นอันดับ 1 แต่ค่าน้ าหนัก
ความสัมพันธ์มิได้สูงเป็ นอันดับ 1 อาจเนื่องมาจาก ด้านกฎหมายมีค่าน้ าหนักเป็ นอันดับหนึ่งนั้น
เพราะมาจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีแนวคิดว่าในการจะดาเนินการทาสิ่ งใดก็ตามน่าจะมี
ข้อกฎหมายเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวหรื อเกราะป้ องกันตนเองไว้ก่อน เพื่อจะได้ไม่ผดิ พลาดนับว่าเป็ น
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วิสยั ทัศน์คนไทยที่แสดงให้เห็นว่าถ้าต้องการดาเนินการใด ๆ แล้ว จะต้องเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง มีกฎ
ระเบียบรับรอง ทุกคนจะได้เกิดความมัน่ ใจ ปลอดภัยในการปฏิบตั ิซ่ ึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
จุ ฑ ากี ย รติ โปซิ ว เรื่ อ ง ผลจากการน า พระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ว ยการกระท า ความผิ ด เกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาบังคับใช้ กรณี ศึกษาประชาชนผูใ้ ช้บริ การอินเตอร์ เน็ตในพื้นที่เขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยศึกษาพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูใ้ ช้บริ การอินเตอร์ เน็ต ในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และ Scheffe
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1) ผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ส่วนใหญ่ทราบว่ามี
พระราชบัญญัติว่าด้ว ยการกระทาความผิด เกี่ ย วกับคอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550 แต่ ไม่เคยอ่าน ซึ่ ง
ช่ อ งทางในการรั บ ทราบข้อ มู ล เกี่ ย วกับ พระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ว ยการกระท า ความผิ ด เกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาจากเว็บไซต์ 2) ผูใ้ ช้บริ การอินเตอร์ เน็ตส่ วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจ
ต่อพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทา ความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในระดับดี 3)
ผูใ้ ช้บริ การอินเตอร์เน็ตมีเจตคติต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 อยูใ่ นระดับเห็นด้วย 4) พฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติฯ มี
ความแตกต่างไปตามปั จจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และประเภทของผูใ้ ช้บริ การ
อินเตอร์ เน็ตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิญานิ ลท์ ศักดิ์
ดุ ลยธรรม เรื่ อง ความรู ้ ก ารประเมิ นผลกระทบและแนวโน้มพฤติ กรรมของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ ต
เกี่ ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผลการวิจยั
พบว่า 1) ผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตมีความรู ้เกี่ ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในระดับต่า 2) ผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่แน่ใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 3) ตัวแปร
ลักษณะทางประชากร เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ส่ วนอายุ การศึกษา อาชีพและรายได้มีความสัมพันธ์กบั
ความรู ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และเพศ
การศึ กษา และอาชี พไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ตของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตที่
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ส่ วนอายุ
และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ของผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยเป็ นความสัมพันธ์ใน
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ลักษณะแปรผันตามกัน ผลการวิจยั ยังพบด้วยว่าภาครั ฐมี การประชาสัมพันธ์และให้ความรู ้
สาธารณะเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้นอ้ ยเกินไป ทาให้ผใู ้ ช้อินเตอร์เน็ตอาจจะทาผิดกฎหมายได้โดย
ไม่รู้ตวั ประชากรที่ ศึกษามี ความรู ้ เฉพาะในส่ วนของผูท้ ี่มีสิทธิ ฟ้องร้ องเพื่อดาเนิ นคดี หากมีการ
ละเมิดโดยการตัดต่อ ดัดแปลงภาพในลักษณะที่ทาให้ผอู ้ ื่นเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและได้รับความอับอาย
แต่ ไ ม่ มี ค วามรู ้ ใ นประเด็ น ความผิ ด ที่ มี ค วามส าคัญ และเกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ รู ป แบบการใช้
อินเตอร์ เน็ตที่นาไปใช้ในชี วิตประจาวัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญจรัตน์ ธารารักษ์
เรื่ อง ความรู ้และความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ของบุคลากรในสานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า 1) การศึกษาระดับ
ความรู ้ ความเข้า ใจของบุ ค ลากรในส านั ก งานมหาวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ต่ อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จากการทดสอบเชิงสถิติ
พบว่า มีความเข้าใจครอบคลุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 อยูใ่ นระดับน้อย 2) การศึกษาผลกระทบของการนาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาใช้ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 พบว่า เงื่อนไขใน
ความซับซ้อนของการควบคุม/ป้ องกันการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิ ด เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 เป็ นผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของบุ ค ลากรใน
สานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ อยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับ สสิ ธร เทพ
ตระการพร ท าวิ จ ัย เรื่ อ ง สถานการณ์ เ ด็ ก และเยาวชนในการใช้ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ นเวลานาน :
ผลกระทบต่อสุ ขภาพและสังคม โดยศึกษากับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-5 ในกรุ งเทพมหานคร
และนักศึกษาที่เป็ นตัวแทนจากทุกภาคทัว่ ประเทศ ผลปรากฏว่า นักศึกษาใช้เวลากับคอมพิวเตอร์
ส่ วนใหญ่เพื่อการศึ กษาหาความรู ้ และเล่นเกมและมี ความเห็ นเพิ่มเติ มว่าหากมี การใช้กฎหมาย
ควบคุมร้านอินเตอร์เน็ต จะมีผลดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
องค์ ประกอบที่ 2 ด้ านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจัดว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 2 เนื่องจากในการดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั หลายหน่วยงานให้ความสาคัญกับบทบาท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หลายประเทศที่พฒั นาแล้ว ส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาด้านการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยีเป็ นตัวช่วย เพื่อ
เสริ มสร้างศักยภาพประชากร เป็ นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละเพิ่มขีดวามสามารถใน
การแข่งขันในระดับประชาคมโลก มีหน่วยงานหลายแห่งเริ่ มพัฒนาระบบการให้ความรู ้โดยนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ ให้ความรู ้จดั ระบบการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งเป็ นการ
เรี ยนรู ้แบบใหม่ เอื้ออานวยกับผูท้ ี่ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ได้โดยไม่จากัดเวลา และสถานที่ หรื อใช้
ห้องเรี ยนเสมือนจริ ง (virtual classroom) แต่กย็ งั อยูใ่ นระยะเริ่ มต้นเท่านั้น ยังคงเป็ นสถานภาพการ
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ให้บริ การทางการศึกษา ลักษณะระบบทางไกล (distance education) เป็ นส่ วนใหญ่ ในช่วงนี้
ผูบ้ ริ หารของกรุ งเทพมหานครได้มองเห็นความสาคัญในเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสาร ได้
มีการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุ งเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) โดยมี
การกาหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นระยะของการ
เตรี ยมความพร้อม ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้องค์กรเสมือนจริ งเป็ นตัวประสานตามแนวคิด
ของคนกรุ งเทพมหานคร จะเป็ นแนวทางหนึ่งที่กรุ งเทพมหานครน่าจะนาไปเป็ นแนวทางเลือกทาง
หนึ่งในการดาเนินการ ซึ่งเหมือนกับองค์กรทางการศึกษาหลายแห่ง พยายามที่จะนาไปดาเนินการ
เช่น กฤษณพล จันทร์พรหม ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษารู ปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริ งสาหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มผูบ้ ริ หารเห็น
ด้วยในระดับมากทุกข้อและเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ในเรื่ องการพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และห้องสมุดดิจิทลั เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ตอบสนองการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ในสังคมแห่ง
ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ และการจัดการศึกษาตอบสนองการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยงั เห็นด้วยในระดับมากที่สุดในเรื่ องการสร้างไฟล์ขอ้ มูลประวัติ
ผูเ้ รี ยนและเก็บข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีกระดานข่าว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้ ยังเน้นความเสมอภาคทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาหาความรู ้อย่างเต็มศักยภาพไม่
จากัดเวลาและสถานที่และยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ทนงศักดิ์ ศริ ริรัตน์ เรื่ องการจัดทาแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนทศ ของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเสมือนจริ ง สาหรับมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช และสอดคล้องกับ มนตรี เจริ ญศรี เรื่ อง ตัวแบบองค์กรเสมือนจริ งบน
ฐานความรู ้ ซึ่งพบว่า การศึกษาหาความรู ้จากรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งหรื อการเรี ยนแบบออนไลน์
ทาให้ผศู ้ ึกษาได้ความรู ้มากขึ้น สะดวก สามารถใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานได้ทุกที่ ทุกเวลาพร้อม ๆ
ไปกับการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับนักวิจยั อีกหลายท่านที่พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้เทคโนโลยีเป็ นตัวช่วยนั้น ผลที่ได้ จะมีคุณภาพดีข้ ึนกว่าการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยวิธีปรกติ เช่น
ศุภางค์ ไทยสมบูรณ์สุข ศึกษาการพัฒนารู ปแบบร่ วมมือแบบร่ วมกลุ่มเรื่ องการบริ หารโครงการใน
ห้องเรี ยนเสมือนจริ งสาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพฯ ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบร่ วมมือแบบร่ วมกลุ่มเรื่ องการบริ หารที่ได้พฒั นา โครงการใน
ห้องเรี ยนเสมือนจริ งมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า สอดคล้องกับ สุ นทรี ศักดิ์ศรี ซึ่งทาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ของพนักงานที่งานในองค์กรเสมือนจริ ง พบว่า ความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้คนทางานน้อยลงเพราะมีคอมพิวเตอร์ทางานแทน และแบลร์ (Blair)
ได้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรี ยนบนเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ในกลุ่มนักศึกษาชั้นปี ที่
ที่ 1 ผลการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีสภาพแวดล้อมแบบช่วยเหลือตนเอง ซึ่ง คือ รู ปแบบของการเรี ยน
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ผ่านอินเตอร์เน็ตจะมีผลการเรี ยนดีกว่า ซึ่งแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้โดยพึ่งพาเทคโนโลยีน้ นั สอด
คล้องกับ ทอม ปี เตอร์ (Tom Peters) ซึ่งกล่าวว่า องค์กรดาเนินอยูไ่ ด้ดว้ ยเครื อข่ายพันธมิตรของ
องค์กรมี่เป็ นอิสระ ดาเนินกิจกรรมด้วยความรวดเร็ ว แม่นยาโดยใช้เทคโน โลยีเป็ นตัวช่วย เช่น
เดียวกับ ซียวน (Zhiyuan) พบว่าองค์กรเสมือนจริ งมีลกั ษณะที่ตอ้ งพึ่งพิงเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ช่วยเชื่อมโยงองค์กรอิสระ มีความมัน่ คง มีความเป็ นเจ้าของร่ วมกัน เหมือนกับ จาเกอร์ (Jagers)
ได้วิจยั เรื่ อง “Characteristics of virtual organization” พบว่า องค์กรเสมือนจริ งจะประสบความ
สาเร็ จได้น้ นั ต้องตอบสนองได้อย่างรวดเร็ ว และตรงกับความต้องการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของ
องค์กรไร้พรมแดน และเช่นเดียวกับมาร์ควอร์ดท์ท (Marquardt) ได้ศึกษาพบว่าในเรื่ องการใช้
เทคโนโลยีปัจจุบนั โลกเข้าสู่ยคุ เทคโน โลยีสารสนเทศจึงส่ งให้ขอ้ มูลมีความสาคัญยิง่ ขึ้น ด้วยเหตุน้ ี
การเรี ยนรู ้ทางด้านเทคโนยี จึงเป็ นสิ่ งที่องค์การจะต้องนามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั สมาชิกใน
องค์กรทุกระดับ
องค์ ประกอบที่ 3 ด้ านการสื บค้ นข้ อมูล ซึ่งจัดว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 3 องค์กรเสมือนจริ งเป็ นองค์กรที่ถือว่าเป็ นนวัตกรรมตัวใหม่ในวงการศึกษา เนื่องจาก
สามารถให้ประโยชน์แก่ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ได้หลากหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
การลดปั ญหา เช่น การจราจร สภาวะแวดล้อม แก้ปัญหาด้านสุ ขภาพอนามัย สะดวก รวดเร็ วใน
การค้นคว้าหาความรู ้และสามารถตัดสิ นใจได้รวดเร็ วโดยอาศัยพื้นฐานความรู ้ที่สืบค้นมา นอกจาก
นี้ ข้อมูลที่ได้จากองค์กรเสมือนจริ งนั้น จะช่วยในการตัดสิ นใจในการดาเนินการต่าง ๆ แม้กระทัง่
อุปสรรคในเรื่ องอุบตั ิภยั ต่างๆ ถ้าเราใช้เทคโนโลยีช่วย บางครั้งจะทาให้งานนั้นดาเนินต่อไปได้
ดังนั้น จะเห็นว่าผลที่ได้จากองค์กรเสมือนจริ งหรื อจาก ไอที นั้นมีคุณค่ามากมาย แต่ที่สาคัญนัน่ ก็
คือ ผูท้ ี่ดูแลระบบ หรื อผูท้ ี่มีส่วนในการดาเนินการต้องมีความรู ้ มีทกั ษะในด้านไอทีเพราะเป็ นส่วน
ที่จะทาให้ขอ้ มูลเป็ นที่น่าเชื่อถือ ซึ่ง มนตรี เจริ ญศรี ได้กล่าวถึงการนาเอาตัวแบบองค์กรเสมือน
จริ งบนฐานความรู ้มาใช้มากขึ้น เพราะสามารถให้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานได้ทุกที่ ทุกเวลาในยุค
โลกาภิวตั น์ และนอกจากนี้สอดคล้องกับ ซียวน (Zhiyuan) พบว่า องค์กรเสมือนจริ งมีลกั ษณะที่ไม่
มีตาแหน่งที่ต้งั องค์กรชัดเจน แต่สามารถให้ความรู ้ได้อย่างกว้างขวาง และหลากหลาย และยัง
สอดคล้องกับ ประสิ ทธิพร เก่งทอง ที่กล่าวถึงองค์กรเสมือนจริ งว่า การมีความไว้ใจกันเป็ นพื้นฐาน
ในองค์กรเสมือนจริ ง ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารใด ๆ ก็จะทาให้เกิดความเชื่อถือกัน และรับข้อมูลก็
จะเกิดความรักองค์กร จงรักภักดีต่อองค์กร ผลที่ตามมาในการดาเนินการใด ๆ ขององค์กร ก็จะ
ประสบความสาเร็ จเพราะเป็ นไปตามความต้องการของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบที่ 4 ด้ านโครงสร้ างองค์ กร ซึ่งจัดว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 4 ในเรื่ องโครงสร้างองค์กรนั้น การทางานในองค์กรไม่ได้ยดึ รู ปแบบมากเกินไป เนื่องจาก
องค์กรเสมือนจริ งไม่มีสถานที่ต้ งั แน่นอน ไม่มีสายบังคับบัญชา ไม่มีผงั องค์กรแต่สามารถให้บริ การ
ได้โดยอาศัยเครื อข่าย และคอมพิวเตอร์เป็ นตัวประสาน ไม่ตอ้ งใช้คนดาเนินการเยอะเพราะใช้
คอมพิวเตอร์เป็ นตัวเชื่อมโยงจึงเป็ นการลดต้นทุนด้านการจ้างบุคคล ดังที่ มนตรี เจิญศรี ได้กล่าวถึง
เรื่ องตัวแบบองค์กรเสมือนจริ งบนฐานความรู ้
การนาองค์กรเสมือนจริ งมาใช้มากขึ้นเพราะเป็ น
องค์กรที่ช่วยลดต้นทุนใช้เทคโนโลยีแทนมนุษย์ นอกจากนี้ สวงค์ บุญปลูก ยังกล่าวถึงลักษณะ
การบริ หารจัดการองค์กรว่า ไม่ยดึ ติดรู ปแบบมากเกินไป ลดระดับการบังคับบัญชาให้เหลือน้อย
ที่สุด ดังเช่น ทอม ปี เตอร์ (Tom Peters) ได้กล่าวถึง โครงสร้างองค์กรเสมือนจริ งว่าเป็ นแบบแบน
ราบ เป็ นแบบเครื อข่าย สานักงานและอุปกรณ์เป็ นเหมือนกับสานักงานจริ ง มีการกระจายอานาจ
องค์กรทางานแบบทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหัวใจสาคัญของการทางาน มีองค์กร
หลักมอบหมายนโยบายและคอยประสานงาน ซึ่ง ซียวน (Zhiyuan) พบว่าองค์กรเสมือนจริ งมี
ลักษณะที่ไม่มีโครงสร้าง รู ปแบบ แผนผังองค์กร เพราะเป็ นเครื อข่ายขององค์กรทุกประเภทยากต่อ
การวาดผังองค์กร ไม่สามารถคาดคะเนรู ปแบบจาเพาะได้ ไม่เน้นสายบังคับบัญชา และ ประสิ ทธิพร
เก่งทอง ได้ศึกษา เรื่ อง อิทธิพลของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมองค์การต่อ
ผลลัพธ์การทางานของบุคลากรในองค์กรเสมือนจริ ง พบว่า โครงสร้าง รู ปแบบขององค์กรเสมือน
จริ งเกิดจากการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการทางานต้องอาศัยความเชื่อใจกัน
เป็ นหลัก โดยที่ สุ นทรี ศักดิ์ศรี ได้ทาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองของพนักงานที่งานในองค์กรเสมือนจริ ง พบว่า โครงสร้างขององค์กรมีความไม่เป็ น
ทางการสู ง ไม่มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่ชดั เจน โครงสร้างเป็ นแบบเครื อข่าย โครงสร้าง
หลวม
องค์ ประกอบที่ 5 ด้ านเครือข่ ายข้ อมูลข่ าวสาร ซึ่งจัดว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความ
สาคัญเป็ นอันดับ 5 องค์กรเสมือนจริ งมีลกั ษณะการทางานร่ วมกันกับองค์กรอิสระหลาย ๆ องค์กร
ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นต้องอาศัยการดาเนินงานแบบเครื อข่ายเนื่องจากต้องมีการส่ งข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ เชื่อมโยงซึ่งกันและกันแบบไร้พรมแดน โดยใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารและโทรคมนาคมเป็ น
ตัวเชื่อมโยงเครื อข่ายระหว่างองค์กรเข้าด้วยกัน ซึ่งองค์กรอิสระต่าง ๆ สามารถลดข้อจากัดต่างๆได้
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องต้นทุนระยะทาง เวลา บุคลากร ดังที่ ทัตธนันท์ พุม่ นุช ได้วจิ ยั เรื่ อง การศึกษา
พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคม เพื่อพัฒนาในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรทางการศึกษา ในสานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม พบว่า บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษานครปฐม ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการใช้อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบตั ิงานประสานกับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ วิยะดา ฐิติมชั ฌิมา ที่กล่าวถึงการส่ งข่าวสาร
ข้อมูลในระบบเครื อข่ายมีหลายรู ปแบบทั้งแบบข้อความ ตัวหนังสื อ ภาพและเสี ยง โดยอาศัย
อินเตอร์เน็ต ทาให้คนในโลกสามารถติต่อกันได้โดยไม่ตอ้ งเดินทางไปทัว่ โลก และยังสอดคล้อง
กับ ชัยวัฒน์ บุตรไชย ได้ศึกษาเรื่ อง ระบบบูรณาการข้อมูลของแหล่งข้อมูลเสมือน โดยใช้เว็บเซิร์
วิสและเพียร์- ทู –เพียร์ พบว่า การพัฒนาระบบข้อมูลของแหล่งข้อมูลเสมือน เป็ นการพัฒนาโดย
ใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส เป็ นส่ วนติดต่อและมีเสถียรภาพพอที่จะเข้าบางแหล่งข้อมูลที่ไม่สามารถ
ให้บริ การได้ซ่ ึง ภูวดล บัวบางพลู ได้ศึกษา เรื่ องการพัฒนาระบบบริ หารจัดการการเรี ยนการสอน
ผ่านระบบเครื อข่ายระดับอุดมศึกษา พบว่าการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนผ่านระบบเครื อข่าย
ระดับอุดมศึกษาอยูใ่ นระดับที่มีประสิ ทธิภาพสูงสอดคล้องกับ มนตรี เจิญศรี ก็มีแนวคิดเช่น
เดียวกัน เรื่ อง ตัวแบบองค์กรเสมือนจริ งบนฐานความรู ้ โดยการนาองค์กรเสมือนจริ งมาใช้มากขึ้น
เพราะองค์กรจะอยูไ่ ด้ดว้ ยเครื อข่าย นอกจากแนวคิดและงานวิจยั ในประเทศแล้ว ต่างประเทศก็มีผู ้
ศึกษาวิจยั ไว้เช่น จาเกอร์ (Jagers) ได้กล่าวถึงองค์กรเสมือนจริ งว่าเป็ นองค์กรที่ ทางานแบบข้าม
พรมแดนหรื อพื้นที่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารได้ทว่ั ถึงทัว่ เครื อข่าย ดังที่ ซียวน (Zhiyuan) ก็พบว่า
องค์กรเสมือนจริ งมีลกั ษณะที่เป็ นเครื อข่ายชัว่ คราวแต่มีก่ ึงมัน่ คง เพราะมีความสัมพันธ์กบั องค์กร
อื่นในเครื อข่าย ในทางประเทศยุโรป
องค์ ประกอบที่ 6 ด้ านการมีส่วนร่ วม ซึ่งจัดว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 6 ในการปฏิบตั ิงานโดยที่จะเป็ นเครื อข่ายกันเพือ่ ให้งานประสบความสาเร็ จนั้น ทุกฝ่ ายต้อง
ให้ความร่ วมมือซึ่งกันและกันเนื่องจากไม่สามารถที่จะทางานเพียงลาพังคนเดียวได้ ต้องร่ วมมือกัน
เป็ นพันธมิตรและแต่ละคนต้องสนใจร่ วมกัน พึ่งพากัน รู ปแบบการสื่ อสารและให้ขอ้ มูลจะได้
หลากหลายเพราะมาจากหลายแนวคิด สุนทรี ศักดิ์ศรี ทาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้
ความสามารถของตนเองของพนักงานที่งานในองค์กรเสมือนจริ ง พบว่า ในขั้นตอนการพัฒนาของ
องค์กรเสมือนจริ งนั้นความไว้วางใจกันระหว่างเพื่อนร่ วมงาน จาเป็ นต่อการร่ วมมือที่ดี ต้องมีส่วน
ร่ วมการทางานต้องอาศัยทีมงาน ซึ่งสอดคล้องกับ สรัญญา เชื้อทอง ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนา
รู ปแบบห้องเรี ยนเสมือนโดยใช้การเรี ยนรู ้ร่วมกันและการเรี ยนการสอนแบบซินเนคติกส์เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู พบว่า นักศึกษาครู ที่เรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบห้องเรี ยนเสมือนโดย
ใช้การเรี ยนรู ้ร่วมกัน ร่ วมกันทางาน ร่ วมกันทากิจกรรมจะประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนเพราะต้อง
อาศัยนวัตกรรมและความร่ วมมือ มนตรี เจิญศรี กล่าวว่า ลักษณะการทางานขององค์กรเสมือนจริ ง
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จะเป็ นลักษณะการทางานร่ วมกัน (Collaboration) ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้น ๆ ของ
องค์กร โดยผูเ้ กี่ยวข้องได้มีโอกาสทางานร่ วมกันจะเริ่ มตั้งแต่จุดกาเนิดไปจนจบวงจร โดยที่ ซียวน
(Zhiyuan) พบว่า องค์กรเสมือนจริ งมีลกั ษณะที่ร่วมกันรับผิดชอบ เสี่ ยงร่ วมกัน เป็ นเจ้าของร่ วมกัน
มีองค์กรต่าง ๆ มารวมตัวกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่นเดียวกับ ศุภางค์ ไทยสมบูรณ์สุข ซึ่งได้
ศึกษาการพัฒนารู ปแบบร่ วมมือแบบร่ วมกลุ่ม เรื่ องการบริ หารโครงการให้หอ้ งเรี ยนเสมือนจริ ง
สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัยกรุ งเทพฯ ผลการศึกษา
พบว่า รู ปแบบร่ วมมือแบบร่ วมกลุ่มเรื่ องการบริ หารที่ได้พฒั นา โครงการในห้องเรี ยนเสมือนจริ งมี
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า ซึ่งแนวคิดนี้ มาร์ควอร์ดท์ (Marquardt) และ เรย์โนลด์ ได้ศึกษาและให้
ความเห็นว่า การทางานเป็ นทีมและสร้างเครื อข่ายเพือ่ การริ เริ่ มสิ่ งใหม่ ๆ จะช่วยให้องค์กรเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ได้
องค์ ประกอบที่ 7 ด้ านการยืดหยุ่น ซึ่งจัดว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 7 ในองค์กรเสมือนจริ งนั้นถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบใหม่ขององค์กรในยุคปัจจุบนั
ดังนั้น การดาเนินการต่าง ๆ อาจต้องสร้างการยอมรับและการรับสภาพสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิ
งานด้วย เนื่องจาก บางครั้ง จานวนเพื่อนร่ วมงานอาจลดน้อยลง ระบบงานมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
บุคลากรต้องศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น ลดการใช้สถานที่ ลดจานวนบุคลากรใช้คอมพิวเตอร์
แทนคน ใช้สื่อสารทางอินเตอร์เน็ต สับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงาน ดูความถนัดด้วย ดังนั้น ระบบ
การยืดหยุน่ จึงมีความจาเป็ นมาก ผูบ้ ริ หารองค์กรต้องแสวงหากลยุทธ์การสร้างพันธมิตรระหว่าง
องค์กรมาใช้ ในด้านการยืดหยุน่ นั้น มนตรี เจิญศรี ได้ทางานวิจยั เรื่ อง ตัวแบบองค์กรเสมือนจริ ง
บนฐานความรู ้ พบว่า ปั จจุบนั นี้องค์กรเสมือนจริ งถูกนามาใช้มากขึ้น เพราะสามารถยืดหยุน่ ได้
เปิ ดได้ 24 ชัว่ โมง เพิ่มผลงานได้อีกมาก เพิ่มโอกาสในการทางาน ความคล่องตัว ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างได้ง่าย โอนย้ายปรับเปลี่ยนตาแหน่งงานได้ ส่ วน สุ นทรี ศักดิ์ศรี ทาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเองของพนักงานทืทางานในองค์กรเสมือนจริ ง พบว่า
องค์กรเสมือนจริ งโดยทัว่ ไป จะมีลกั ษณะเป็ นตัวแทนของการทางานที่ยดื หยุน่ ไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ ดังเช่น ธนกร หวังพิพฒั น์วงศ์ ได้ศึกษา เรื่ อง การเปรี ยบเทียบ Virtualization Techniques
สาหรับการใช้งานในองค์การ พบว่า องค์กรได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีมาเป็ นแบบ
Virtualization โดยพิจารณาว่าแบบใดมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานสูง มีการยืดหยุน่ ในการ
เพิ่ม-ลดขนาดของระบบ ความสามารถในการทนทานต่อการล้มเหลว สอดคล้องกับ กฤษณพล
จันทร์พรหม ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษารู ปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริ งที่เหมาะสมสาหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่ามหาวิทยาลัยเสมือนจริ ง เป็ นมหาวิทยาลัยที่ไม่มีขอ้ จากัด
ในด้านเวลาและสถานที่ ใครจะเรี ยนเวลาใด เรี ยนที่ไหนก็ได้ เปิ ด 24 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 7 วัน
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ไม่ตอ้ งเดินทางไปมหาวิทยาลัย ไม่ตอ้ งแต่งเครื่ องแบบ เพราะเรี ยนอยูห้ น้าจอคอมพิวเตอร์ อาจอยู่
ในห้องนอน ส่ วนใดของบ้านก็ได้ ในต่างประเทศ มีงานแนวคิดและงานวิจยั ที่ให้การสนับสนุน เช่น
ทอม ปี เตอร์ (Tom Peters) กล่าวว่า องค์กรดาเนินอยูไ่ ด้ดว้ ยเครื อข่ายพันธมิตรขององค์กรที่เป็ น
อิสระดาเนินกิจกรรมด้วยการยืดหยุน่ ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เหมือนกับแนวคิดของ
เปี ยโร (Piero) ได้วิจยั เรื่ อง “Virtual Organizations through a Relational Lens” พบว่า องค์กร
เสมือนจริ ง เป็ นองค์กรที่คู่กบั โครงสร้างของ ไอซีที และเป็ นองค์กรที่มีความยืดหยุน่ ในตัวเอง
องค์ ประกอบที่ 8 ด้ านการให้ บริการ ซึ่งจัดว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 8 ในเมื่อองค์กรเสมือนจริ งนั้นบางครั้งไม่มีตวั ตน ต้องอาศัยการเชื่อมโยงด้วยเครื อข่ายที่
ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริ การ อาศัยตัวช่วย เช่น คอมพิวเตอร์เป็ นตัวกลางและที่สาคัญการให้
บริ การนั้นต้องบริ การได้รวดเร็ ว ทุกที่ ทุกเวลา ต้องบริ การข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิภาพ เชื่อถือได้
เป็ นการ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สมกับที่เป็ นองค์กรมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สวงค์ บุญปลูก ซึ่งพบว่า การบริ หารจัดการในองค์กรเสมือนจริ งใช้เทคโนโลยี
เชื่อมโยงกันด้วยอินเตอร์เน็ต สมาชิกองค์กรทางาน ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่รวดเร็ว และสอดคล้อง
กับ สุ นทรี ศักดิ์ศรี ซึ่งทาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเองของ
พนักงานที่ทางานในองค์กรเสมือนจริ ง พบว่า มูลเหตุที่ทาให้องค์การทางานแบบองค์การเสมือน
จริ ง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน ดังที่ ธนกร หวังพิพฒั น์วงศ์ ได้ศึกษา เรื่ อง การ
เปรี ยบเทียบ Virtualization Techniques สาหรับการใช้งานในองค์การ พบว่า ผูพ้ ฒั นาซอฟต์แวร์ที่
ทา Virtual Organization ต่างก็หาเทคนิคต่าง ๆมาพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อทาให้ Virtual Organization
ของตนเองมีประสิ ทธิภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง และ วิกานดา พรสกุลวานิช ได้ศึกษาแรงจูงใจและ
พฤติกรรมการรับสื่ ออินเตอร์เน็ตของเยาวชนไทย ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า
สิ่ งที่เยาวชนสนใจที่จะได้รับบริ การจากอินเตอร์เน็ต คือ เพื่อค้นหาข้อมูล เพื่อความผ่อนคลายและ
ความบันเทิง ซึ่งสอดคล้องกับ สสิ ธร เทพตระการพร ซึ่งได้ทาวิจยั พบว่า นักศึกษาต้องการรับ
บริ การทางด้านการศึกษาหาความรู ้และเพือ่ เล่นเกม เหมือนที่ ไซเลเลนซ์และบริ กก์ (Sillence &
Briggs) ได้ศึกษาการให้บริ การของอินเตอร์เน็ต พบว่า อินเตอร์เน็ตนอกจากให้บริ การความรู ้และ
ความบันเทิง แล้วยัง เป็ นแหล่งข้อมูลให้คาแนะนาด้านสุ ขภาพด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
กาลิชแมน และ เชอร์รี่ (Kalichman & Cherry)
องค์ ประกอบที่ 9 ด้ านการวางแผน ซึ่งจัดว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ นอันดับ
9 ในการบริ หารงานด้านต่าง ๆ ที่ตอ้ งการความสาเร็ จนั้นสิ่ งที่สาคัญในการปฏิบตั ิงานนั้นควรจะต้อง
มีการวางแผนในการทางานที่ดี และผูท้ ี่มีส่วนในการวางแผนนั้น ก็คือ “คน” ถึงแม้วา่ ในองค์กร
เสมือนจริ งนั้นจะให้ความสาคัญคนลดลงแต่กม็ ิใช่ไม่สาคัญ เพราะจะให้ความสาคัญ ในนวัตกรรม
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การจัดการเป็ นส่ วนใหญ่แต่การจัดการดังกล่าว ก็ตอ้ งอาศัยคนเป็ นผูว้ างแผน ดาเนินการ แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ โดยบุคคลที่มาดาเนินงานนั้นต้องมีความรู ้ ความสามารถ และทักษะทางด้าน
เทคโนโลยี ซึ่ง สอดคล้องกับ ประสิ ทธิพร เก่งทอง ที่ได้ศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม องค์การต่อผลลัพธ์การทางานของบุคลากร ในองค์กรเสมือนจริ ง
พบว่า พนักงาน หรื อบุคลากร ในองค์กรเสมือนจริ ง ต้องมีความเหมาะสมในเรื่ องทักษะ ความรู ้
ความสามารถของบุคคล มีความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทางานได้อย่างมีอิสระ มีทกั ษะด้านการ
จัดการเวลา และ ทัตธนันท์ พุม่ นุช ได้ศึกษา เรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคม เพื่อ
พัฒนาในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม พบว่า บุคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์กรเสมือนจริ ง ต้องมีประสบการณ์ในการใช้เทคโน
โลยีสารสนเทศ และยังสอดคล้องกับ กฤษณพล จันทร์พรหม ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษา
รู ปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริ งที่เหมาะสมสาหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่า การ
วางแผนและการบริ หารงานบุคคลนั้น บุคลากรที่ดาเนินงานในองค์กรจาเป็ นต้องมีทกั ษะทางเทคโน
โลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และ สุ นทรี ศักดิ์ศรี ได้ทาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู ้ความสามารถของตนเอง ของพนักงานที่งานในองค์กรเสมือนจริ ง พบว่า มูลเหตุที่ทาให้
องค์การทางานแบบองค์การเสมือนจริ งเพราะพนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ท้ งั ภายในและภายนอก
องค์การโดยมีระบบเทคโนโลยีรองรับ ซึ่ง แฮนส์ จาเกอร์ มีแนวคิดว่า การที่จะเปลี่ยนเป็ นองค์กร
เสมือนจริ ง ต้องคานึงถึงบุคลากร มีการวางแผนสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ อง
เทคโนโลยี ใช้คน้ คว้าและปฏิบตั ิงานได้ เช่นเดียวกับ มอริ ส (Morris) ได้ศึกษาการทางานของทีม
เสมือนจริ ง พบว่า ความสัมพันธ์ของบุคลากรในระบบเสมือนจริ งนั้นค่อนข้างถูกละเลยต้องสร้าง
หรื อแสวงหาการกระตุน้ การทางานของบุคลากร เพื่อสร้างปฏิสมั พันธ์ที่ดีข้ ึนโดยมีการวางแผนใช้
เทคโนโลยีเป็ นตัวช่วยในการทางาน
องค์ ประกอบที่ 10 ด้ านการปฏิบัตงิ าน ซึ่งจัดว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญ เป็ น
อันดับ 10 ในการทางานในองค์กรเสมือนจริ งนั้นจะต่างจากการทางานในองค์กรอื่น ๆ ทัว่ ไปเพราะ
การทางานในระบบนี้ พนักงานหรื อบุคลากร ต้องมีความรับผิดชอบสูง การควบคุมดูแลน้อยลง
บางครั้งอาจไม่มีหวั หน้าคุมงาน ต้องอาศัยความร่ วมมือกันในการทางานอาศัยทีมงานเนื่องจากการ
ทางานในระบบองค์กรเสมือนจริ ง มีแผนงานที่ชดั เจน ง่ายต่อการตัดสิ นใจในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ดังที่ สวงค์ บุญปลูก กล่าวว่าลักษณะการบริ หารจัดการองค์กรจะทางานเป็ นทีมโดยอาศัยเทคโนโลยี
เป็ นตัวช่วยในการดาเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับ เขมิกา กลิ่นเกสร ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี บณ
ั ฑิตส่ วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาที่หอพักและบ้านพักมากที่สุด ดังเช่น วิยะดา ฐิติมชั ฌิมา
ได้ศึกษาเครื อข่ายสังคมออนไลน์กบั แนวโน้ม ปรากฏการณ์และจริ ยธรรม พบว่า เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ คือพื้นที่สาธารณะที่คนจากทัว่ โลกสามารถติดต่อสื่ อสารและแบ่งปันข้อมูลให้กบั ผูอ้ ื่นที่
อยูใ่ นเครื อข่าย ในทางเดียวกัน เพิร์ทตี้ (Pertti) ได้ทาวิจยั เรื่ อง “New Characteristics of Virtual
Phenomina,Especially of Virtual Organization” พบว่า การดาเนินงานขององค์กรเสมือนจริ งมีการ
ปรับเปลี่ยนเครื อข่าย มีทีมงานเสมือนจริ ง มีความจริ งเสมือน มีการเปลี่ยนวิธีการทางานและวิธีคิด
และ เพดเลอร์ (Pedler) กล่าวว่าองค์กรจะต้องมีการให้ขอ้ มูลสารสนเทศและใช้เป็ นฐานข้อมูลใน
การปฏิบตั ิงาน ใช้เพื่อการเรี ยนรู ้ และเป็ นระบบสื่ อสารเพื่อให้สมาชิกในองค์การเข้าใจทิศทางของ
องค์การและตัดสิ นใจ อย่างถูกต้อง
องค์ ประกอบที่ 11 ด้ านวัฒนธรรมการทางาน
ซึ่งจัดว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความ
สาคัญเป็ นอันดับ 8 เนื่องจากในการทางาน ไม่วา่ ในองค์กรใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในองค์กร
สมัยใหม่อย่างเช่น องค์กรเสมือนจริ งซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน การปฏิบตั ิงานย่อม
แตกต่างไปจากเดิม กว่าที่จะมีการยอมรับซึ่งกันและกัน ก็ตอ้ งใช้เวลาพอสมควร ทุกคนในระบบ
องค์กรเสมือนจริ งจะต้องร่ วมกันดูแลทรัพยากรของตนเอง ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรมในการทางาน
หรื อวัฒนธรรมองค์กรนั้นนับว่ามีความจาเป็ นมาก ซึ่ง สวงค์ บุญปลูก พบว่า ลักษณะการบริ หาร
จัดการองค์กร โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปรับเปลี่ยน ต้องสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการ
ยอมรับกันภายในองค์กรและทุกองค์กรต้องมีวฒั นธรรมในการทางานเป็ นของตนเอง ส่ วน แฮนส์
จาเกอร์ มีแนวคิดว่า สมาชิกในองค์กรเสมือนจริ งต้องมีความเท่าเทียมกัน มีวฒั นธรรมการทางาน
ที่ต้ งั บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์และข้อมูลร่ วมกัน ส่วน ซียวน (Zhiyuan)
พบว่า องค์กรเสมือนจริ งมีลกั ษณะที่ทุกคนในองค์กร จะดูแลทรัพยากรของตนเองภายในเครื อข่าย
ขององค์กรเสมือนจริ ง แต่ไม่ใช่ดูแลทรัพยากรของระบบขององค์กรเสมือนจริ งทั้งหมด ในทาง
เดียวกัน ดาฟท์ (Daft) กล่าวว่า โครงสร้างขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ วัฒนธรรมในการทางานที่
ปรับตัวในองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เน้นวัฒนธรรมส่ วนรวม มีความเสมอภาคในการปฏิบตั ิงาน มี
การมอบอานาจให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระ และสร้างสรรค์
องค์ ประกอบที่ 12 ด้ านทักษะในการทางาน ซึ่งจัดว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญ
เป็ นอันดับ 8 ในการปฏิบตั ิงานสิ่ งสาคัญคือผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งมีความรอบรู ้ในงานที่ปฏิบตั ิและยิง่ งาน
ทางด้านเทคโนโลยีน้ นั ยิง่ ต้องใช้ผมู ้ ีความรู ้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผูบ้ ริ หารต้อง
ให้ความสาคัญในด้านนี้ดว้ ย และต้องสนับสนุนให้เจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สนับสนุนให้
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ได้รับความรู ้ หรื อทักษะในการทางานในด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น การให้ขวัญกาลังใจถือเป็ นการ
สร้างแรงจูงใจในการทางานจะทาให้บุคลากรในองค์กรเกิดพลังตื่นตัวในตนเองเกิดความรับผิดชอบ
และพัฒนาอาชีพของตน ซึ่งงานวิจยั ของนักวิจยั บางคนก็ช้ ีให้เห็นความสาคัญในด้านทักษะของการ
ปฏิบตั ิงาน ดังเช่น ศันสนีย ์ จะสุ วรรณ์ ได้ทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบองค์การแห่งการ
เรี ยนรู ้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเรื่ ององค์การ ควรมีการบริ หารจัดการวัฒนธรรมองค์การ มีการ
ดาเนินงานตามความสามารถ ส่ งเสริ มติดต่อสัมพันธ์ภายในองค์กร ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู ้อยูต่ ลอดเวลา สนับสนุนงบประมาณ
จัดหาแหล่ง
ทรัพยากร มีการปรับปรุ งทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพอยูเ่ สมอ จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้และนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบริ หารจัดการสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ สมคิด สร้อยน้ า พบว่า การปฏิบตั ิงานของบุคลากรและทีมงาน การพัฒนา
บุคลากรและทีมงาน การจูงใจ การส่งเสริ มสนับสนุน เป็ นปัจจัยของการเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้และยังสอดคล้องกับ ปาริ ชาติ คุณปลื้ม พบว่าการสร้างแรงบันดาลใจจะทาให้เกิดความ
อยากที่จะเรี ยนรู ้เพื่อเพิมทักษะในการทางานให้ตนเอง เป็ นแรงกระตุน้ ที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ดังที่
มาร์ควอร์ดท์ (Marquardt) ได้ศึกษาพบว่า การเรี ยนรู ้จะมีลกั ษณะเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา ไม่
หยุดนิ่ง มีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ถ้าองค์กรให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มทักษะในการเรี ยนรู ้
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการจัดการเรี ยนรู ้ผลที่ได้กจ็ ะเกิดกับองค์กรได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีทกั ษะ
ในการทางานและนาไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป
2. ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู ้
เป็ นบุคคลภายนอก) เกี่ยวกับรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ใน
ภาพรวม พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกองค์ประกอบเป็ นไปตามสมมติฐานข้อ 2 อาจเนื่องมาจากทั้งสาม
กลุ่มเป็ นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุ งเทพมหนคร ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ จึงมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าน่าจะดาเนินการในทุกๆ เรื่ องและในภาพรวมทั้งสาม
กลุ่มมีความคิดเห็นว่าเครื อข่าย ข้อมูลข่าวสาร เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่ควรดาเนินการเพราะทุกคน
ต้องการได้รับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความสะดวก รวดเร็ ว และทันสมัยให้เหมาะกับยุคไอที แต่
ด้านรู ปแบบองค์กรทุกกลุ่มให้ความสาคัญน้อยที่สุดเพราะการดาเนินการในรู ปแบบขององค์กร
เสมือนจริ งนั้น โครงสร้างองค์กรไม่มีความสาคัญ สามารถดาเนินการในรู ปแบบใดก็ได้
เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเฉพาะผูบ้ ริ หารและครู เรื่ อง องค์ประกอบขององค์กร
เสมือนจริ งเพือ่ การศึกษาของกรุ งเทพมหานคร พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกองค์ประกอบ และ
สอดคล้องกับข้อค้นพบในภาพรวมดังกล่าวข้างต้นยกเว้นความคิดเห็นเฉพาะตัวแทนคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกองค์ประกอบ แต่เมื่อ
พิจารณาในแต่ละองค์ประกอบเรี ยงลาดับความคิดเห็น ในระดับมากที่สูงสุ ด คือ องค์ประกอบที่ 6
การมีส่วนร่ วม อาจเป็ นเพราะเป็ นบุคคลภายนอก จึงมีความต้องการสูงสุ ดคือการมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการในเรื่ องต่าง ๆ ขององค์กร
เมื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) ผลการวิจยั ที่ได้ทาให้ทราบว่า องค์ประกอบขององค์กรเสมือนจริ ง
มีองค์ประกอบหลายด้านเป็ นพหุรูปแบบดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จากนั้น ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลไป
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของทั้งสามกลุ่ม โดยการใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
(One - Way Analysis of Variance : ANOVA) โดยทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หาค่า F-test ขององค์ประกอบทั้ง 12 องค์ประกอบ ในภาพรวม พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสามกลุ่มมี
ความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน 9 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 กฎหมาย องค์ประกอบ
ที่ 2 การจัดการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบที่ 3 การสื บค้นข้อมูล องค์ประกอบที่ 4 โครงสร้างองค์กร
องค์ประกอบที่ 6 การมีส่วนร่ วม องค์ประกอบที่ 7 การยืดหยุน่ องค์ประกอบที่ 8 การให้บริ การ
องค์ประกอบที่ 9 การวางแผน และองค์ประกอบที่ 12 ทักษะในการทางาน ส่ วนอีก 3
องค์ประกอบมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ องค์ประกอบ ที่ 5
เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบที่ 10 การปฏิบตั ิงาน และองค์ ประกอบที่ 11 วัฒนธรรมการ
ทางาน สาหรับเหตุที่ท้ งั สามกลุ่มส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกัน อาจเนื่องมาจากทั้ง
สามกลุ่มมีหน้าที่บริ หารจัดการดูแลการปฏิบตั ิ งานในองค์กรของกรุ งเทพมหานครร่ วมกันส่วนอีก
3 องค์ประกอบคือ เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร การปฏิบตั ิงานและวัฒนธรรมการทางานที่แตกต่างกัน
เพราะทั้งสามกลุ่มปฏิบตั ิงานคนละหน้าที่แนวคิด อาจแตกต่างกันได้นอกจากนี้ อาจมาจากด้าน
คุณวุฒิ วัยวุฒิ หรื อประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาทั้ง 3 องค์ประกอบ ที่ผตู ้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 มาทาการทดสอบ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe ผลการวิเคราะห์พบว่าทั้ง 3 องค์ประกอบ
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารกับตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก)
แตกต่างกันอาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิงานตามนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชาในการแสดงความ
คิดเห็นในบางเรื่ องอาจถูกจากัดไว้ แต่ตวั แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคล
ภายนอก) มิใช่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาอาจมีแนวคิดที่อิสระแตกต่างกันไป

227
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า องค์ประกอบและรู ปแบบขององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการ
ศึกษาของกรุ งเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เหมาะสมกับบริ บทขององค์กร มีความเป็ นไปได้ใน
การนาไปใช้ และเอื้อประโยชน์ในการบริ หารจัดการของกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นเมืองหลวง และ
ถือว่าเป็ นการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร และเหมาะสมกับกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้ จึงจาเป็ นที่ตอ้ งให้บริ การกับประชาชนให้ทนั สมัย สะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึง ถูกต้องมี
ประสิ ทธิภาพ และตอบสนองเป้ าหมายขององค์กรทัว่ ไปในปัจจุบนั ที่กาลังจะต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป จึงจาเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการองค์กรในรู ปแบบใหม่ ผูว้ ิจยั จึงมี
ข้อเสนอดังต่อไปนี้
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. กรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นองค์กรท้องถิ่น ควรดาเนินการบรรจุเรื่ อง การดาเนินงาน
องค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาไว้ในนโยบายของกรุ งเทพมหานคร
2. ควรจัดทาแผนงาน โครงการ และขอจัดสรรงบประมาณรองรับการดาเนินงาน ด้าน
องค์กรเสมือนจริ งเพราะเป็ นนวัตกรรมใหม่
3. ควรดาเนินการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู ้ ทักษะในการปฏิบตั ิงาน
และสรรหา คัดเลือก บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเพื่อรับผิดชอบดาเนินงานด้านนี้
4. ควรประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้เบื้องต้นกับผูร้ ับบริ การอย่างต่อเนื่อง
5. ควรออกพระราชบัญญัติ พระราชกาหนด หรื อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และบท
ลงโทษ ที่คุม้ ครองควบคุมการดาเนินงานด้านองค์กรเสมือนจริ งโดยคุม้ ครองทั้งผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับ
บริ การและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
6. หาแหล่งส่ งเสริ มและสนับสนุนทั้งด้านความรู ้ ข้อมูล งบประมาณ สถานที่ที่จะใช้
เป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการประสานงาน สถานที่ที่จะเป็ นจุดรับสัญญาณต่าง ๆ เพราะการดาเนินงานควรมี
เครื อข่ายที่จะร่ วมมือกันหลาย ๆ ฝ่ าย
7. จุดบริ การควรมีปริ มาณที่มากพอสมควร เป็ นศูนย์กลางของชุมชน เพือ่ ความสะดวก
กับผูร้ ับบริ การและควรให้บริ การด้านความรู ้ข่าวสารต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดยที่ผรู ้ ับบริ การไม่
ต้องเดินทางไปแหล่งข้อมูลที่ไกลและเสี ยเวลาในการเดินทาง
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาวิจยั เรื่ ององค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาในองค์กรอื่น ๆ นอกจากกรุ งเทพ
มหานคร
2. ควรศึกษาวิจยั เรื่ ององค์กรเสมือนจริ งในรู ปแบบอื่นนอกเหนือจากด้านการศึกษา
3. ควรศึกษาวิจยั ถึงผลกระทบ ปัญหา หรื ออุปสรรค ที่จะเกิดขึ้นเมื่อนารู ปแบบองค์กร
เสมือนจริ งมาปฏิบตั ิ
4. ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเสมือนจริ ง
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
5. ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรเสมือนจริ งในการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต
ของประชาชนชาวกรุ งเทพมหานคร
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