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รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธ
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บรรยาย จ านวน 118 ผลงาน และรูปแบบโปสเตอร์ จ านวน 166 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดท ารวมบทความ
ฉบับสมบูรณ์ มีการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ   
ฉบับนี้เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ในกลุ่มด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 146  ผลงาน  โดยแบ่งออกเป็น
ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จ านวน 99  ผลงาน 
ด้านการศึกษาและศลิปวัฒนธรรม              จ านวน 47  ผลงาน 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร  กองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดท ารายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย 
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การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของต าบลเกาะยอ สู่การท่องเที่ยวท่ียั่งยืน 
ญำโณทัย ชุมศรีเมฆ และ ห้ำวหำญ ทวีเส้ง......................................................................................................... 

 
651-662 

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์การท าเครื่องปั้นดินเผาโดยชุมชนเกาะ
เกร็ด อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสรมิสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ยุพิน  พิพัฒน์พวงทอง......................................................................................................................................... 

 
 

663-671 
การจัดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส าหรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง 
รัตชพล อินทรสมัพันธ์ และ จำรุวรรณ แดงบุบผำ.............................................................................................. 

 
672-685 

การด ารงอยู่ และการเปลีย่นแปลงความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลมิอ าเภอเกาะยาว  
จังหวัดพังงา 
รุ่งรัตน์  ทองสกุล................................................................................................................................................. 

 
 

686-695 
 

การด าเนินงานและการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์  



สารบัญ 
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จริยำณี จักรแก้ว  กวินทรำ นนทโคตร  สินำภรณ์ ศรสีว่ำง  สุพัตรำ พลูด้วง  วรวิทย์ บัวลม   
และ อมฤต วุ่นพูลสมบตัิ..................................................................................................................................... 

 
696-707 

ส่วนประสมการตลาด (7P) ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุร ี
นุขจรี บุญถม  เจนจริำ นำคสมัพนัธ์  ธนศร สระบัว   สรรค์ชัย  กิตยิำนันท์  และ กฤตภำส ลัยวงศ์…………..… 

 
 

708-716 
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารของคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาราชภฏัพิบูลสงคราม ผ่าน
ระบบ MQTT 
วิชิต เหล็กค ำ  ยอดเพชร ทองขำว  และ วีรวุธ เลพล......................................................................................... 

 
 

717-726 
พฤติกรรมการกลั่นแกล้งแรงงานตา่งด้าวในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
กุสุมำ ศรรีัตนำ  กิตติพิชญ์ มีแสง  และ ณภัทร วุฒธะพันธ์……………………...………………………………………………  

 
727-745 

การปรับตัวในการท างานของแรงงานต่างด้าวใน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
กตัญญู คณุำนันทศิลป์  สุดำรตัน์ คุ้มสวัสดิ์ และ ณภัทร วุฒธะพันธ์………………...................………………………… 

 
746-758 

การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมการปฏบิัติงานท่ีส่งผลต่อความสุขของ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ าเภอเมือง เขต 2 และอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
มิลตรำ ช่ำงกำร วำรุณี จันทะคำม และ ณภัทร วุฒธะพันธ์................................................................................ 

 
 

759-769 
การศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
ณัฐธิดำ  จงรักษ์.................................................................................................................................................. 

 
770-777 

การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟช่ันชายจากเศษผ้าเหลือใช้แรงบันดาลใจศิลปะป๊อปอาร์ต 
ปรำรถนำ ศิริสำนต์  ณัฐวตุิ ศรีสะอำด  และ เอกพงษ์ จันตะเรือง.................................................................... 

 
778-786 

การออกแบบผลติภณัฑ์ของที่ระลกึของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา 
ชุตินันท ์ ทองค ำ.................................................................................................................................................. 

 
787-796 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ และการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจสปาสุนัข ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
นภัค เกิดศิลป์ และ ภัคกร รักรำชกำร................................................................................................................ 

 
 

797-806 
ตัวช้ีวัดและรูปแบบการติดตามประเมินเสรมิพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย และภาคีพื้นที่ภาคเหนือ 
ปภำดำ ชมภูนติย์ ฉัตรนภำ พรหมมำ  และ เพ็ชรี อ้นทองทิม…......................................................................... 

 
 

807-812 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก 
สมคิด  ศรีสิงห…์……………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

 
813-821 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสรมิแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร 
สุภัทธนีย์ ขุนสิงหส์กุล และ พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธำดำ.................................................................................... 

 
 

822-831 

ค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と、ば、たらและなら 
สุฑำทิพย์  จันสน ภควรรณ  อัตตพรต เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี และ ณฏัฐิรำ ทับทิม…………..…………………………… 

 
832-842 
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การศึกษาอัตลักษณ์และบทบาทหน้าของประเพณลี าผีฟ้า ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ
ฐิติรดำ  เปรมปรี.................................................................................................................................................. 

 
843-853 

การพัฒนาตลาดทองค าแปรรปูเพือ่ตลาดอินเดีย 
ศรีสดุำ ลลีำสุวัฒน์ และ วิภำวรรณ จันทร์ประชุม…………………………………………………………………………………… 

 
854-858 

ความรู้และทัศนคตติ่อกฎหมายการแพทย์แผนไทย:กรณีศึกษาแพทยแ์ผนไทยในจังหวัดพิษณุโลก 
นิติรัตน์ มีกำย  ภัคจีรำ  สีหะวงษ์  สุนิสำ  ติ๊บแก้ว และ อริญชยำ ระวังกิ่ง……..………………………………………… 

 
859-868 

การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติของนักศึกษาภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูล
สงครามที่มตี่อ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
วชิรำภรณ์ แก้วจันทร์ฉำย ทัศไนย แสงสุวรรณ์  ธัญชนก  มีไชยโย ชลธีร์ ถิรชยันต์ และ สุวำรีย์ วงศ์วฒันำ …. 

 
 

869-877 
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสชันาลัย จังหวัดสโุขทัย 
ณัฐนพิน  ท ำควำมชอบ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
878-889 

การศึกษาการเตรยีมความพร้อมกอ่นเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุของประชาชน ในเขตต าบลเมืองบางยม อ าเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
อุดมลักษณ์  กำระเกษ และ พัฒนพันธ์  เขตต์กัน…………………………………………………………………………………… 

 
 

890-901 
การศึกษารูปไวยากรณ์พื้นฐานท่ีปรากฏในเพลงญี่ปุ่น 
กนกรัตน์ ปิลำผล  ธำรำรัตน์ จันทร์รักษ์  สุภัคขจี พู่ตระกลู  และ ปยิวัฒน์ จำนตำดี ………….……………………… 

 
902-908 

ความต้องการการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงาน แผนกบริการส่วนหน้าของ
โรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ณัฐวิภำ บุญเกิด  ธมลวรรณ สังข์สุวรรณ   ธันยธร ธรรมเนียมใหม่  นรินทร์ทิพย์ สุขใจช่ืน   
พนัส  มัตยะสุวรรณ  และ ธำรีรตัน์ สุนิพันธ์…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

909-918 
ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอ่การบริหารงานสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก 
กรรณสิทธ์ิ  สะและน้อย……………………………………………………………………………………………………..……………….. 

 
919-929 

การจัดการความรู้ในองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
สมนึก  วิโนทัย.................................................................................................................................................... 

 
930-941 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการเทศบาลนครพิษณโุลก 
ประเชิญ  ตรีเนตร์............................................................................................................................................... 

 
942-951 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการบริหารจดัการระบบสารสนเทศทางบัญชี 
ของผู้ประกอบการธรุกิจโฮมสเตย์ ในอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
อ ำภำภัทร ์ วสันต์สกลุ…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

952-963 
ภาวะผู้น าของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธาน ี
สรรเสริญ  ค ำภูแก้ว………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
964-971 

สภาพปัญหาด้านการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ภาค 5 
ศิธำชัย  ศรีอุดม…………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

 
972-982 

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณโุลก  
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มำนพ  เกตุเมฆ………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 983-992 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนท่ีมีต่ออาหารไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ 
นฤมล แมลงภู่ นลินำสน์ คล่ ำคง บุญญรตัน์ จันทร์หอม ศรัญยำ แก้วมำก พนัส มัตยะสุวรรณ และ Han Rui..  

 
993-1,000 

แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร 
ปำริชำต ิ ดำวเรือง…………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

 
 

1,001-1,008 
การศึกษาความหมายของกริยารูป te ที่ปรากฎในข่าวออนไลน์ NHK หมวดการเมือง 
จนู่ำ คำมะตะ วนิดำ แสงรัตน์ และ ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน……………………………..…………………………………………. 

 
1,009-1,015 

การศึกษาการใช้ค าอุทานภาษาญีปุ่่นท่ีปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะ 
กนกวรรณ พรพ่อแก้ว ชุติมณฑน์ สังข์ศรีอินทร์ กนกรัตน์ ปลิำผล และ ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่ำ…………………………… 

 
1,016-1,025 

การศึกษาค าปรากฏร่วมกับค ากรยิาวิเศษณ์ในภาษาญี่ปุ่น 
ปติญญำ พริิยะ สุนิษำ ตั๋นแก้ว  และ กนกรัตน์ ปลิำผล………………………………………………………….……………….. 

 
1,026-1,032 

การขับเคลื่อนนโยบายบตัรสวัสดกิารแห่งรัฐ(บัตรผู้มรีายได้น้อย)ที่สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตอ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
นริศรำ  บ ำยุทธ์ิ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

1,033-1,040 
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ที่มีต่อข่าวโทรทัศน ์
วรวุฒิ ชูเมือง  พิษณุ ปรำบพินำศ  วิมพวิภำ สักลอ  และ ศิรินญำ โกแสนตอ…………………………….……………… 

 
 

1,041-1,046 
การศึกษาวิธีใช้กลุ่มรูปค าแสดงหนา้ที่สันธานในภาษาญี่ปุ่นทีม่ีความหมายขัดแย้ง 
ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่ำ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1,047-1,053 

“เมาให้ลืมเธอ”:พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาในมหาวทิยาลัย กรณีศึกษาสถานศึกษาในจังหวัด
พิษณุโลก 
เสำวลักษณ์ กลิ่นสมำธิ และ ชัยพร อุโฆษจันทร์…………………………………………………………………………………….. 

 
 

1,054-1,061 
“คนกับหมา” : ชีวิตแห่งการพึ่งพาผ่านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัข กรณีศึกษาชุมชนบ้านเหนือ อ.เมือง 
จ.สุโขทัย 
มำนิตำ  ทองหล่อง และ สุเทพ ค ำเมฆ……………………………….…………………………………………………………………. 

 
 

1,061-1,068 
รูปแบบและกระบวนการรับน้องบนพ้ืนฐานความเป็นมนุษย ์
ฐิตินันท์  ตองสำรี และ  ปริญญำ หวันเหล็ม………………………………………..………………….……………………………..   

1,068-1,078 

พฤติกรรมการเปดิรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อสื่อวดีิโอคลปิออนไลน์ของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตรภ์าคปกติ
มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 
ธัญญำรตัน์ พำลำรักษ์  สิริพร ไกรทอง และ สุธิดำ ขวัญคง……………………………………………………………………… 

 
 

1,078-1,085 
พฤติกรรมการเปดิรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทีม่ีต่อ
บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มินตรำ เรือนทอง  ฐิติกำนต์ ทิพย์ชำ และ ธนบูลย์ เอี่ยมลออ…………………………………………..……………………… 

 
 

1,086-1,093 



สารบัญ 
  

หน้า 
การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคตินกัศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติที่มีต่อการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม
สนทนาบนอินเทอร์เนต็ 
กนกวรรณ รอดมณี  กิตติกร ทองโหม  วธิติวรดำ ลำด ำ มธุรดำ ใจผอ่ง โสรยำ เกตุแพร  วรำภรณ์จันทะศร 
และ สุวำรีย์ วงศ์วัฒนำ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

1,094-1,100 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก 
พนิดำ  ช่วงชิด………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

1,101-1,110 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ์
ลัดดำวลัย ์ เนียมเกิด…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1,111-1,123 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร 
ชำตร ี จ ำลองกุล………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1,124-1,132 

พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในภาคเหนือ 
ญำติพิชัย  กลิ่นเจริญ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1,133-1,142 

การจัดการความปลอดภยัทางถนนท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของผู้ขับข่ีรถสองและสาม
ล้อเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณโุลก 
พิสิฐพล  พำนุรัตน…์…………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
 

1,143-1,153 
การบังคับใช้กฎหมายจราจรภายในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ของสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อ าเภอเมอืง 
จังหวัดพิษณุโลก 
ไกรจักร  ภักดณีรงค…์……………………………………………………………………………………………….………………………… 

 
 

1,154-1,163 
 การบังคับใช้กฎหมายดา้นการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบูรณ ์
อนุสรณ ์ สอนใจด…ี…………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 
 

1,164-1,175 
การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
ดลชำ นุชศำสตร์  พัชรำภำ สิงหะ  สุทธิกำนต์ บ่องเขำย้อย และ วศนิ สุขสมบรูณ์วงศ…์………..…………………… 

 
1,176-1,183 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในอ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 
พริมรฎำ  สุขค ำภำ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1,184-1,192 
การบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวดัสุโขทัย 
วิทวัส  ทำเครือ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1,193-1,204 

ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลีย้งไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไรไ่ม้งาม จังหวัดตาก 
รุจำภำ สุกใส  สินีนำฏ วงค์เทียนชัย และ ธนำรินทร์ ศรีพัฒ …………………………………………………………………… 

 
1,205-1,210 

เทคนิคการลดต้นทุนจากการเลี้ยงปลานิลด้วยวิธีธรรมชาต ิกรณีศึกษาฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไอละมุน จังหวัดตาก 
สรินยำ สุภัทรำนนท์  ยุพิน มีใจเจริญ และ พรธิวัลย์ พนำเชิงชำญ …………………………………………………………… 

 
1,211-1,216 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการท าข้าวแตนน้ าแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง  



สารบัญ 
  

หน้า 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
น้ ำฝน  คงสกุล  และ ยศวิญกำญจน์ กอบกำญจนพฤติ  …………………………………………………………………………. 

 
1,217-1,225 

การศึกษาความคดิเห็นของประชาชนต่อการเข้าถึงบริการสาธารณะภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระ อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
ดนัย  จันทร์สำมเรือน………………………….………………………………………………………………………………………………. 

 
 

1,226-1,235 
ความคาดหวังและความต้องการดา้นการจัดการสวสัดิการผูสู้งอายุของเทศบาลต าบ ป่าเซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดติถ ์
สุพรรณวดี  วงศ์พุ่ม…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

1,236-1,250 
การศึกษาการแปลประโยครูปถูกกระท าและรูปให้กระท าในบทบรรยายใต้ละครชุดญี่ปุ่น เรื่องอรุณสวสัดิ์ ส่ง
รักมาทักทาย 
ธนัชพร มั่นเมือง  เสำว์ศิริ จันทรศ์รีเผือก และ สุจติรำ เลิศเสม บณุยำนันต์………………………………………………. 

 
 

1,251-1,257 
การศึกษารูปไวยากรณ์ระดับ N3 และ N2 ที่ปรากฏในนวนิยายญี่ปุน่ 
ศิริศักดิ์ วงรอด  ศุภฤกษ์ ตันติอ ำนวย และ สุจติรำ เลิศเสม บณุยำนันต์……………………………….…………………… 

 
1,257-1,267 

การศึกษาอนุพากย์วิเศษณ์แสดงเวลาในภาษาญี่ปุ่น 
รักษิณำ ภูท้วม  และ สุจติรำ เลิศเสม บุณยำนันต…์……………………………………………………………………………….. 

 
1,267-1,276 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนา
องค์กรในเขตอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
ทัศนีย์  วันทัศน…์…………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 
 

1,277-1,287 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ภาคสมัครใจกรณีศึกษา
กองทัพภาคที่ 3 
กฤชสร  ถือนูศร…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

1,287-1295 
ศึกษาความเป็นมา ความเชื่อ และบทบาทหน้าท่ีต่างๆของศาลเจา้พ่อเห้งเจียโรงเจไซทฮีุกตึ้ง อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 
ทักษิณำ  ฤทธ์ิสน  นุชนำฎ พันแนบ  โศรญำ สิงห์สอำด  ชัยธวัช หว่ันแสง  หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ  
และ KIM TAEHYUNG…………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 

1,296-1,301 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก 
กฤษณ์  ภูรีพงศ…์………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
1,302-1,309 

การจัดการความรู้ต้นทุนการผลติสินค้า กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวเดียด อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
ยุพรัตน์  จันทร์แก้ว  ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์  และ รุจำภำ สุกใส …………………………………………………………………… 

 
1,310-1,317 

รูปแบบการมสี่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมของประชาชนใน จังหวัดพิษณุโลก 
นนทชำ ชัยทวิชธำนันท์  กมลภพ ยอดบ่อพลับ และ  พึงรัก ริยะขัน………………………………………….……………… 

 
1,318-1,327 

การศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณโุลก 
เรวัต  ศิวชำต…ิ………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 
1,328-1,334 

การวิเคราะห์ค าศัพท์และความสามารถในการแปลค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ  



สารบัญ 
  

หน้า 
ประเภทข่าวการท่องเที่ยวในหนังสือพิมพ์ออนไลน์บางกอกโพสต ์
ภควัต สุม่พิทักษ์สกุล และ ณัฐกำนต์ เส็งช่ืน……………………………………….…………………………………………………. 

 
1,335-1,340 

การศึกษาโครงสร้างประโยค (Sentence Structure) ในข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับ 1 (Elementary) 
สิรินญำ ศรีชมภู และ จันทร์ทิพย์ สนโต…………………………………………………………………………………………………. 

 
1,341-1,346 

การศึกษาค าปรากฏร่วมประเภทค ากริยากับค านามและค ากรยิาวลี ค าว่า Make และ Do ที่มีความถีสู่งใน
หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอนศิลาอาถรรพ ์โดยใช้คลังข้อมูล 
ทิศำกร ไชยมงคล  ภรูินทร์ ประภำวงศ์ และ เมธสั แจ้งใจบุญ………………………………………………………..………… 

 
 

1,347-1,355 
การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ส าหรับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงด้วยคิวอาร์โคต้: เครื่อง
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมเิตอร ์
ธนำยุทธ กล่ ำเงิน  วชิรวิทย์ แก้วทองดี และ อนงค์ ศรีโสภำ…………….………………………………………………………. 

 
 

1,356-1,364 
การพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรตีะวันตกเรื่องขั้นคู ่ส าหรับนกัศึกษาสาขาดนตรีศึกษาช้ันปีท่ี 1 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต ์
จิรภัทร มีชัย  อัครชัย จันทะคะมดุ  พินิจ พนัสจุฑำบูลย์  ภำนุวัฒน์ กองแก้ว  เคลน บุณยำนันต์ และ  
สุจิตรำ เลิศเสม บุณยำนันต…์………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
 
 

1,365-1,373 
การวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสือเรื่องแฮรร์ี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ 
ยุทธนำ ภู่เสม และ อธิษฐำน งำมกิจวัตร………………………………………….……………………………………………………. 

 
1,374-1,379 

ควำมผูกพันต่อองค์กำรของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอโคน อ ำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก 
ปิยะพร  เสมำทอง  ณัชชิยำ  โม้ฟู  และ เนำวลักษณ์  เอื้อพิชญำนนท์……………………………………………………… 

 
1,380-1,393 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ 

A COMPARISON OF ENGLISH LEARNING ACHIEVEMENT ON  
PAST SIMPLE TENSE OF THE MATTHAYOMSUKSA 2 STUDENTS  

THEOUGH PROGRAMMED INSTRUCTION  
AND TRADITIONAL INSTRUCTION 

 
                         ศิริขวัญ ทองค าเหลือง1* และอรนุช ลมิตศริิ2 

1,2,คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
    *corresponding author e-mail : Maemsirist@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง Past Simple Tense  ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการสอนแบบปกติ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูปและการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
แสนสุข จ านวน 398 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง  Past Simple Tense จ านวน 4 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน 3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน  40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.56 – 0.78 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20–0.80 ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.973 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติที t - test Independent Sample และ t - test 
dependent Sample 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 81.08 / 79.08 2) นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ บทเรียนส าเร็จรูป  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ภาษาอังกฤษ 
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Abstract 
This research aimed to 1.) Develop and set the effectiveness of programmed instruction on Past 

Simple Tense for the Matthayomsuksa 2 students at the standard 80/80 criterion. 2.) To compare pretest 
and posttest of the English learning achievement on Past Simple Tense of Matthayomsuksa 2 students 
who learnt with programmed instruction. 3.) To compare pretest and posttest of the English learning 
achievement on Past Simple Tense of Matthayomsuksa 2 students who learnt with traditional Instruction. 
4) To compare English learning achievement of students learning with programmed instruction and 
traditional Instruction. The samples used in this research were 398 Matthayomsuksa 2 students at Saensuk 
School, Mueng, Chonburi, in the first semester of 2019 academic year. They were selected by multi-stage 
sampling. The research instruments used were: 1) 4 sets of programmed instruction on Past Simple Tense. 
2) 5 of lesson plans on Past Simple Tense. 3) 40-items academic achievement test which difficulty values 
ranged between 0.56 – 0.78 and discrimination power values between 0.20–0.80 which the reliability of 
0.973. The statistics used in data analysis were mean, percentage, standard deviation, E1/E2, t-test value 
both dependent and independent samples. The results were 1) the efficiency of Past Simple Tense’s 
instructional program on Past simple for the eighth-grade students was 81.08 / 79.08. 2) The posttest of 
students’ English learning achievement using programmed instruction was significantly higher than the 
pretest at the .05 level. 3) The posttest of students’ English learning achievement using the traditional 
Instruction was significantly higher than the pretest at the .05 level. 4) The posttest of students’ English 
learning achievement using programmed instruction was significantly higher than the posttest of students’ 
English learning achievement using the traditional Instruction at the .05 level.  
 
keywords: the efficiency, learning Instructional program, learning achievement, English 
 

บทน า   

 ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0  ซึ่งมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตร

แบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เปลี่ยนจาก 

Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ 

Startups เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services และเปลีย่นจาก

แรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง และรัฐได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตรร์ะยะ 20 ปี (พ.ศ.

2560-2579)  โรงเรียนและหน่วยงานต้องวางแผนงานให้รองรับกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน คือ ความมั่นคง การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทาง

สังคม การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวและเป็นจุดเริม่ต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การ

เป็นประเทศท่ีมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน ในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และ

มีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  สรา้งความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่ที่ยากข้ึน ซึ่งถือว่าเป็น

ความส าเร็จของการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของชาติ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นยุคข้อมลูข่าวสารที่มหีลายรูปแบบในการ
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เรียนรูภ้าษาอังกฤษ ครูและนักเรยีนมีโอกาสไดส้ัมผัสกับสื่อข้อมูลทางภาษาแบบหลากหลาย เช่น สื่อสิง่พิมพ์, สื่อดิจิตอล, E-

book และสื่ออ่ืนๆเป็นลักษณะของภาษาที่ใช้จริงในการสื่อสาร ครสูามารถจัดกจิกรรมให้นักเรยีนได้ฝกึฝนตนเองได้ (ประวิทย์ 

ธงชัย, 2560) ท าให้ต้องมีการพัฒนาการศึกษาให้มีคณุภาพมากที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

เพื่อน าไปใช้ในการสื่อสาร และติดต่อกับสังคมโลกท่ีมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ส าคัญในการ

ติดต่อสื่อสารใหเ้กิดความเข้าใจตรงกัน โดยถือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ท่ัวโลกยอมรับ และใช้ในการสื่อสาร สังคมโลก

ปัจจุบัน เป็นสังคมข้อมลูข่าวสาร (Information Society)ความก้าวหน้าความเคลื่อนไหวและการเปลีย่นแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีผลกระทบทั่วถึงอย่างรวดเร็วบุคคลในสังคมต้องติดต่อพบปะเพื่อด าเนินกิจกรรมทางสังคมหรือ

เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

จากความส าคัญของไวยากรณภ์าษาอังกฤษต่อการพัฒนาทักษะอื่นๆ ปัญหาที่พบในการเรียน การสอนไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ และจากปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมานักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนทดสอบ

ระดับชาติ (O-Net) ลดลงในรายวชิาภาษาอังกฤษร้อยละ -0.03 (ฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนแสนสุข) จึงมีความจ าเป็นต้องมี

การศึกษา โดยเน้นทักษะการอ่าน และการเขียนซึ่งต้องการความรู้ความเข้าใจไวยากรณ์เพื่อให้อ่านไดอ้ย่างเข้าใจและเขยีนได้

อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนที่เหมาะสมต่อไป จากงานวิจัย

พบว่าผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่จากประสบการณก์ารสอนที่พบมีนักเรียนบางส่วนท่ีเรียนอ่อนมาก เข้าใจใน

บทเรียนได้ช้าและไม่กล้าซักถามอาจารยผ์ู้สอนเมื่อไมเ่ข้าใจ ท าให้รู้สกึว่าตนเองไม่พร้อมเกิดความรู้สึกไม่อยากเรยีน ท าให้

ผลสัมฤทธ์ิต่างกันมากจนถึงไม่ประสบผลในการเรียน เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่างกันท้ังด้านลักษณะรูปแบบการเรียนรู้ 

สมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะการเรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานซึ่งเป็นการเรยีนรู้ที่ค่อนข้างยาก และถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาทักษะการสื่อสาร และไม่มคีวามจ าเป็นท่ีผู้เรยีนต้องเรยีนรู้สาระในหลักภาษา เพราะไม่ได้ช่วยการเรยีนรู้ภาษาให้เกิดขึ้น 

(เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ และคณะ, 2561 )  

บทเรียนส าเร็จรูปเป็นสื่อทางเทคโนโลยีการศึกษาชนิดหนึ่งที่นักเรยีนสามารถเรียนไดด้้วยตนเองตามความสามารถ

และความแตกต่างระหว่างบุคคล เรียนได้ตามล าพัง เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่

นักเรียนอย่างกว้างขวางเป็นการเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนือ้หา นักเรียนสามารถตรวจสอบวดัประเมินผลความรู้ของ

ตนเองได้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน  (อารินธร ตลับทอง, 2553)  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการสรา้งบทเรียนส าเร็จรูปเพื่อน าไปใช้สอน เพื่อเสริม

ทักษะทางด้านความรูด้้านไวยากรณ์ของนักเรียนโดยใช้ทักษะการเขยีน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและ

กระตุ้นใหผู้้เรยีนเกิดการเรียนรู ้ด้วยตนเองโดยเน้นกระบวน การเรยีนรู้ การคดิ การท าและการแก้ปญัหา เพื่อให้นักเรียน

พัฒนา ตนเองให้เป็นผู้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป 

เรื่อง Past Simple Tense  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการสอน

แบบปกติ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใช้บทเรียนส าเรจ็รูปและการสอนแบบปกติ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง Past Simple Tense ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป  

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการสอนแบบปกติ  

4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปและการสอนแบบปกติ 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน

แสนสุข อ าเมืองชลบรุี จังหวัดชลบุรี จ านวน 398 คน จ านวน 11 ห้องเรียน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  
2.1 กลุ่มหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกสุ่มแบบกลุ่ม โดย

วิธีจับสลาก ได้นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2/10 จ านวน 42 คน และท าการสุม่แบบกลุม่ ใช้ผลการเรยีนเป็นช้ันในการสุ่ม แล้ว
ท าการสุ่มอยา่งง่ายออกมาแต่ละขัน้ตามจ านวน ดังนี้  

1. การหาประสิทธิภาพรายบุคคล ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายโดยการจับสลาก 
- สุ่มจากกลุม่ปานกลาง จ านวน 2 คน 
- สุ่มจากกลุม่ต่ า จ านวน 1 คน 

2. การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายโดยการจับสลาก 
- สุ่มจากกลุม่เก่ง จ านวน 3 คน 
- สุ่มจากกลุม่ปานกลาง จ านวน 3 คน 
- สุ่มจากกลุม่ต่ า จ านวน 3 คน 

3. การหาประสิทธิภาพภาคสนาม ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายโดยการจับสลาก 
- สุ่มจากกลุม่เก่ง จ านวน 10 คน 
- สุ่มจากกลุม่ปานกลาง จ านวน 10 คน 
- สุ่มจากกลุม่ต่ า จ านวน 10 คน 
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่โดยวธีิสลาก ได้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

2/9 จ านวน 38 คน ใช้เป็นกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเรจ็รูป 
2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการควบคุม ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มโดยวธิีสลาก ได้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

2/11 จ านวน 39 ใช้เป็นกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
 

3. เนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ คือ เนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษ อ22101 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551เรื่อง Past Simple Tense 
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  3.1 หลักการใช้ 
3.2 Regular Verb  
3.3 Irregular Verb 
3.4 Affirmative Form 
3.5 Negative Form 
3.6 Question Form 

4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
4.1 ตัวแปรต้น คือ วิธีสอน ได้แก ่บทเรียนส าเร็จรูป และการสอนแบบปกต ิ
4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 

5. ระยะเวลาในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้และด าเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห ์ตามตารางเรียน 

สัปดาหล์ะ 2 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 60 นาที รวม 10 ช่ัวโมง โดยผู้วิจัยเปน็ผู้ด าเนินการจัดการเรียนรูด้้วยตนเอง ในการด าเนินการ

ท าวิจัยในครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองดังนี ้

 1. ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มนักเรียนเป็นการใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีจับสลาก
จากนักเรียนทั้งหมด 11 ห้อง  

2.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Past Simple Tense 
รวม 10 ช่ัวโมง โดยท าการสอนในเวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และแบ่งเนื้อหาการสอนได้ดังนี้  

2.1 หลักการใช้   จ านวน 1 ช่ัวโมง 
2.2 Regular Verb  จ านวน 1 ช่ัวโมง 
2.3 Irregular Verb  จ านวน 2 ช่ัวโมง 
2.4 Affirmative Form จ านวน 2 ช่ัวโมง 
2.5 Negative Form จ านวน 2 ช่ัวโมง 
2.6 Question Form จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 3. ท าการทดสอบนักเรียนหลังเรียน (post-test)  
4. น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนกัเรียนหลังเรียนมาวิเคราะห์ทางสถิติ จึงเขียนรายงานสรุป อภิปรายผลและ

ข้อเสนอแนะ 

เคร่ืองมือการวิจัย  

1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง Past Simple Tense จ านวน 4 เล่ม มผีลการวิเคราะห์บทเรียนส าเร็จรปูจากผู้เช่ียวชาญ 

อยู่ในระดับมาก และมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 81.08 / 79.08 

2. แผนการจัดการเรียนรู ้เรื่อง Past Simple Tense จ านวน 5 แผน ผลการวเิคราะห์แบบตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วน และเหมาะสมขององค์ประกอบภายในแผนการจดัการเรียน อยู่ในระดับมาก 

3. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง Past Simple Tense มีจ านวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่

ระหว่าง 0.56 – 0.78 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20–0.80 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.973 

 

5 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การวิเคราะหผ์ลการประเมินบทเรียนส าเร็จรูปและแผนการจัดการเรยีนรู้ จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                2.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC)  
 2.2 การหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  
 2.3 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อสอบทั้งฉบับ โดยค านวณจากสูตรของ Kuder – 
Richardson สูตร K-R 20  
 3.  การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป 
 3.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบในบทเรียน
ส าเรจ็รูปในแตล่ะเรื่องและคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
 3.2 หาประสิทธิภาพของบทเรยีนส าเรจ็รูป ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุม่ทดลอง และก่อน
เรียนและหลังเรียนของกลุม่ควบคมุ โดยใช้สถิติ t-test (dependent sample t-test) 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม ใช้สถิติ t-test (independent 
sample t-test) 
ผลการวิจัย 

1.  บทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 81.08 / 79.08 

ตารางที่ 1 ตารางผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง Past Simple Tense ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

การทดลอง จ านวนนักเรียน 
(คน) 

คะแนนระหว่างเรียน  
(40 คะแนน) 

แบบทดสอบหลังเรียน (40 
คะแนน) 

ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ(  ) ค่าเฉลี่ย   ร้อยละ(  ) (     ) 

รายบุคคล 3 30.33 75.83 29.67 74.18 75.83 / 74.18 

กลุ่มย่อย 9 31.33 78.33 31.89 79.73 78.33 / 79.73 

ภาคสนาม 30 32.43 80.08 31.63 79.08 81.08 / 79.08 

 
จากตารางที่ 1 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง Past Simple Tense ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 2  ตามล าดับขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของสื่อประสม ทั้ง 3 ขั้นตอน พบว่า การหาประสิทธิภาพขั้นที่ 1 (แบบ

รายบุคคล) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.83 / 74.18 ขั้นที่ 2 (แบบกลุ่มย่อย) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.33 / 79.73 และขั้นที่ 3 

(แบบภาคสนาม) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.08 / 79.08 นั่นคือประสิทธิภาพของเรื่อง Past Simple Tense ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 

 
2.  นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 2 ตารางการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้ 

dependent  samples t-test 

กลุ่มทดลอง  จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t Sig. 

ก่อนเรียน     38 13.47 5.40 -30.10 .000 

หลังเรียน     38 26.66 4.53  

P≤0.05 
จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุม่ทดลอง คะแนนก่อนเรยีนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

13.47 คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 26.66 คะแนน ดังนั้นจากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

3. นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีปกติมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่

ระดับ .05 

ตารางที่ 3 ตารางการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุม โดยใช ้
dependent samples t-test 

กลุ่มควบคุม จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t Sig. 

ก่อนเรียน 39 11.46 4.53 -26.80 .000 

หลังเรียน 39 22.05 4.65  

P≤0.05 
จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

11.46 คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.05 คะแนน ดังนั้นจากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
4. นักเรียนท่ีได้รับการเรยีนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกว่านักเรียนท่ีเรยีนโดยวิธีปกติ

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 

ตารางที่ 4 ตารางการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ 
independent samples t-test 

นักเรียน จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t Sig. 

กลุ่มทดลอง 38 26.46 4.64 4.07 .000 

กลุ่มควบคุม 39 22.13 4.69  

P≤0.05 
จากตารางที่ 4 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.46 

คะแนนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.13 คะแนน ดังนั้นจากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างผู้เรยีนกลุ่มทดลองสงู
กว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปผลการวิจัย   

 1) บทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดคือ 81.08 / 79.08  

2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

4) นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล  

ผู้วิจัยสามารถน าผลการวิเคราะหข์้อมูลมาอภิปรายผลได้ ดังนี ้

1.บทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง เรื่อง Past Simple Tense ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด คือ 80/80 ทั้งนี้ อาจเพราะบทเรียนส าเรจ็รูปได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบและวิธีการอย่างเหมาะสมโดยเนื้อหา
ในแต่ละเล่มประกอบด้วย ค าแนะน าส าหรับนักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาพร้อมตัวอย่างส าหรับนักเรียนศึกษาเนื้อหา
ด้วยตนเอง ผู้วิจัยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการจัดการสอนเอง จึงเล็งเห็นปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนที่ก าลังประสบปัญหาอยู่ผู้วิจัยจึงน าประเด็นปัญหา
มาแก้ไขเพื่อสร้างบทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ และได้น าไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูปได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และได้น ากลับมาท าการแก้ไขบทเรียนส าเร็จรูปตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บทเรียนส าเร็จรูปมี
ความน่าสนใจ ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน น าไปใช้เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เป็นเครื่องมือ
ประกอบการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรยีนไดศ้ึกษาบทเรยีนด้วยตนเอง ตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  ลดปัญหา
ความแตกต่างทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นขั้น 
ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรูแ้ละแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างกว้างขวาง สามารถ
ตรวจสอบวัดประเมินผลความรู้ของตนเองได้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป ตัวอย่างงานวิจัย (รัชดาพร อิศ
รางกูร ณ อยุธยา, 2558) การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผลการวิจัยพบว่า 1. 
ประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 
86.39/84.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี ก าหนดไว้คือ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูปวิชา ภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.28 (วิลาวัณย์ หาระมี และไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553)  ได้ศึกษาผลการใช้โปรแกรม
บทเรียนและการสอนปกติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษความคงทนในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เรื่อง ค าศัพท์ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 81.86/80.49 ผู้เรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีเจตคติและความคงทน
ในการเรียนรู้แตกต่างกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เรื่อง Past Simple Tense วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่
เรียนรู้ด้วยบทเรียนส าเร็จรูปกับการเรียนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐ านที่ตั้งไว้ 
สาเหตุที่ท าให้ผลทดลองแตกต่างกันเนื่องมาจาก การสอนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปนั้น เป็นการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่
ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้ได้เองตามความต้องการของตน และมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่างๆในเรื่องที่ไม่เข้าใจได้หลายครั้ง และไม่มี
ข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่ การใช้บทเรียนส าเร็จรูปช่วยให้การเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน ามาใช้ใน
การเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิลาวัณย์ หาระมี และ
ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553)  ได้ศึกษาผลการใช้โปรแกรมบทเรียนและการสอนปกติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษความคงทนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ค าศัพท์ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 
โปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีประสทิธิภาพเท่ากับ 81.86/80.49 ผู้เรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนที่เรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีเจตคติและความคงทนในการเรียนรู้แตกต่างกว่าผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

  1. ควรออกแบบบทเรียนส าเร็จรูปโดยมีแบบฝึกหัดที่หลากหลายและเหมาะสม เพื่อกระตุ้นความสนใจในการใฝ่รู้ใฝ่

เรียน และควรค านึงถึงความแตกต่างด้านความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

  2. การเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาสาระและนักเรียนในระดับช้ันอื่นๆ ได้ โดย

ต้องค านึงถึงหลักของการออกแบบบทเรียนส าเร็จรูปให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและวัยของผู้เรียนที่ต้องการสอน เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

  3. จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน 

ดังนั้นครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด โดยเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน  

  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

   1. ควรมีการวิจัยด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปวิชา

ภาษาอังกฤษ หรือทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ

ต่อไป และเพื่อให้การเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   2. ควรท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ กับนักเรียนช้ันอื่น ๆ หรือปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นต้น 

   3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโดยการประยุกต์ใช้บทเรียนส าเร็จรูปกับรูปแบบการสอนอื่นๆ เช่น การเรียนแบบกลุ่ม

ร่วมมือ การเรียนโดยใช้เกม การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นต้น 

   4. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปกับรูปแบบการเรียนแบบอ่ืนๆ  

   5. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน และการเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

บทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความช่วยเหลือและการสนบัสนุนเป็นอย่างดยีิ่งจาก คณาจารย์บุคลากร
หลายฝ่าย ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ลิมตศริิ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ สอบ
การศึกษาอิสระที่กรณุาให้ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมถึงการ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีท าใหว้ิจัยฉบับน้ีมีประโยชน์ และมีคุณค่ามากยิ่งขึน้  

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาใหค้ าแนะน าและข้อเสนอแนะ รวมถงึการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ท าให้วิจัยฉบับน้ีมีประโยชน์ และมีคณุค่ามากยิ่งข้ึน 

 ความส าเร็จในการท างานวจิัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมร าลึกถึง พระคณุบิดามารดาที่ได ้ส่งเสริมสนับสนนุ และได้รับ
ก าลังใจเป็นอย่างดีจากครอบครัวมาโดยตลอด และขอร าลึกถึงครูอาจารย์ทุกท่านทีป่ระสิทธิป์ระสาท วิชาความรู้ให้แก่ผู้ศึกษา
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  

และสดุท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครวัของข้าพเจ้า ที่คอยให้ก าลังใจรวมถึงขอขอบคุณทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ ท่ีมิไดก้ล่าวนามไว ้ณ โอกาสนี ้
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy 
habits ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว จ านวน 32 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงเป็นกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits จ านวน 3 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 
Healthy habits จ านวน 3 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง Healthy habits จ านวน 30 ข้อ 
เป็นแบบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก ที่มีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย  (     )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า E1/E2 และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ Dependent Sample  
t-test  ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.39/80.67 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Healthy habits 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
 

Abstract 
  

 The purposes of this research were: (1) to create English skill exercises on healthy habits 
for grade 5 that meet the standard criteria set at 80/80 (2) to compare the learning achievement 
before and after by using the skill exercises for grade 5. The samples were 32 grade 5 students at 
Bannongaeaw School in the first semester of academic year 2019, selected by purposive 
sampling. The research instruments were: 1) 3 English skill exercises on healthy habits, 2) 3 lesson 
plans on healthy habits, and 3) a learning achievement test with value which the reliability of 
0.94. The data were analyzed by using percentage, mean, E1/E2, and standard deviation. 
Dependent samples t-test  was used to test the hypothesis. The findings were as follows: the 
efficiency of English skill exercises on healthy habits for grade 5 students was 81.39/80.67 and the 
learning achievement of the students; posttest was higher than the pretest significant at the .05 
level difference. 
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บทน า 
 ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในชีวิตประจ าวันของคนเรามากขึ้น ซึ่งท าให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้หลากหลายช่องทางและหลายภาษาไม่ว่า
จะอยู่ที่ใดของโลก  ซึ่งภาษาที่ถือว่าเป็นภาษาสากลของคนทั่วโลก คือ  ภาษาอังกฤษ ที่ประเทศต่างๆ ได้ให้
ความส าคัญต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในด้านอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เป็นไปตามนโยบายของ Thailand 4.0 ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อ 
สื่อสาร และแลกเปลี่ยนทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม จากนานาประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่า 
ภาษาอังกฤษ คือ ภาษานานาชาติเป็นภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของมนุษยชาติ ไม่ว่าแต่ละคนจะ
ใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจ าชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษา
ตลอดชีวิต ถือได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของโลกที่มีบทบาทที่ส าคัญในการติดต่อสื่อสารกับประเทศต่างๆ 
(ทรรศนีย์  คีรีศรี, กันทริน  รักษ์สาคร  และ ศักดิ์ชัย  คีรีศรี , 2560)  นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีอิทธิพลต่อ
ประเทศในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการติดต่อธุรกิจการค้ากับนาน
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศหรือที่ขนานนาม
ว่าอาเซียน ท าให้ประเทศไทยตื่นตัวและเร่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนให้แก่นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป โดยภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษนั้นมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนควรได้รบัการพัฒนาให้สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (บุญญริน  
บุญญาบริรักษ์ และวิสาข์  วัติวัตว์, 2560) 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความมุ่งหวังให้ผู้ เรียนได้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ จนสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา ควรจะเป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน และสามารถสร้างเสริมความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างเท่าเทียม แม้ว่าสถานศึกษา
จะมีความแตกต่างกันในด้านความพร้อม แต่ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องควรเข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริม พร้อมทั้ง
สนับสนุนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีมาตรฐาน อีกทั้งยังส่งผล
ที่ดีต่อการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน (แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2557)  

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจ าเป็นตอ้งมีครูผูส้อนที่มีทักษะความรู้ความเข้าใจและความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นแบบอย่างด้านการใช้ภาษาให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้เครื่องมือที่สามารถ
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี คือ แบบฝึก ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่ใช้ฝึกให้กับผู้เรียน มี
ความส าคัญเพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่องนั้น ๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น  
(เอราวัต  โถแก้วเขียว, 2561, หน้า 45) และแบบฝึกทักษะยังเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและ
ประสบการณ์ได้ดีและช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนต่อสิ่งที่ก าลังศึกษา อีกทั้งส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคลให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความสามารถที่เหมาะสมของแต่ละคน  นอกจากนี้ชุดแบบฝึกทักษะยังเป็นสื่อทาง
การศึกษาอย่างหนึง่ที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ท าให้พัฒนาสติปัญญาความคิดที่เกิดจากการเรียน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ คอยช้ีแนะและเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ (สุพรรษา  แก้วพริ้ง, 2561, หน้า 7)   
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จากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้าน 
หนองเอี่ยว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  พบว่านักเรียนไม่สามารถอ่านและเขียนสะกด
ค าภาษาอังกฤษได้ ซึ่งคนท่ีอ่านได้มีจ านวนน้อยมาก จึงเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษต่ า ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนเมื่อปีการศึกษา  2561  
คิดเป็นร้อยละ  66.25  ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้รอ้ยละ 70  (ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลการเรียนรู้  โรงเรียน
บ้านหนองเอี่ยว : 2561) และจากการศึกษาข้อมูลการรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ เท่ากับ 31.56 ซึ่ง 
ต่ ากว่าระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.24 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2562)  

 
 
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
การใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้ม ี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

2.  เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

สมมุติฐานการวิจัย 
 
1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรยีนสูงกว่าก่อน 

เรียน   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว คือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 จ านวน 39 คน และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 จ านวน 32 คน 

รวม 71 คน 

 
กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/1 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว  

ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 39 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คอื นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว   
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 32 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

2.1 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
2.1.1 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits จ านวน 3 เล่ม 
2.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits จ านวน 3 แผน 
2.1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits  

จ านวน 1 ฉบับ 
 

2.2 ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.2.1  การหาคณุภาพของเครื่องมือการวิจัย ดังนี ้
   1. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรือ่ง Healthy habits จ านวน 3 เล่ม ประกอบด้วย  

แบบฝึกทักษะแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits แบบฝึกทักษะแบบฝึกหัด 
โดยมีขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะจ านวน 3 ข้ันตอน คือ 

1) ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits แบบ 
รายบุคคล (1:1 = 3 คน) 

2) ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits แบบ 
กลุ่มย่อย (1:3 = 9 คน) 

3) ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits แบบ 
ภาคสนาม (30 คน) 
 วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ E1/E2 ค านวณโดยใช้สูตร 
  

สูตรที่ 1 E1 =  
∑   ⁄

 
 x 100 

 เมื่อ  E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  ∑   แทน คะแนนรวม จากการท าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมในระหว่างเรียนของผู้เรียน 
       ทุกคน 

  N แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
  A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมในระหว่างเรียน 

สูตรที่ 2 E2 =  
∑   ⁄

 
 x 100 

เมื่อ  E2 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  ∑   แทน คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทุกคน 
  N แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
  A  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

2.  แผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits จ านวน 3 แผน 
โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท ดังต่อไปนี ้

 ระดับการประเมิน 5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สดุ 
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 ระดับการประเมิน 4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 
 ระดับการประเมิน 3 หมายถึงมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ระดับการประเมิน 2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อย 
 ระดับการประเมิน 1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อยที่สดุ 

มีเกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 มีความเหมาะสมมากที่สดุ 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 มีความเหมาะสมมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 มีความเหมาะสมปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 มีความเหมาะสมน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

  3. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits 
จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ เรื่อง Healthy habits ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท้ังฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94   
  2.2.2 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ีและอธิบายการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับ
นักเรียนกลุม่ทดลอง 

2.2.3 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  
Healthy habits ที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้น 
  2.2.4 ด าเนินการจัดการเรยีนรูต้ามแผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะจ านวน 3 เล่ม 
ดังนี ้

เล่มที่ 1  Fun with healthy vocabularies จ านวน 3 ช่ัวโมง 
เล่มที่ 2  Fun with food vocabularies จ านวน 4 ช่ัวโมง 
เล่มที่ 3  Fun with sport vocabularies จ านวน 3 ช่ัวโมง 

2.2.5  เมื่อสอนครบทั้ง 3 แผนการจัดการเรยีนรู้แล้ว ให้ผู้เรยีนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดิม จ านวน 30 ข้อ  

  2.2.6  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ  
 
ผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสทิธิภาพของ แบบฝึกทักษะ เร่ือง Healthy habits 
 

การทดลอง 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

คะแนนระหว่างเรียน 
 

คะแนนผลสัมฤทธิ ์
(30 คะแนน) 

ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ (E1) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ (E2)      E1/E2 
รายบุคคล 3 194.80 77.08 24.10 77.78 77.80/77.87 
กลุ่มย่อย 9 189.83 79.10 23.83 79.44 79.10/79.44 
ภาคสนาม 30 195.33 81.39 24.20 80.67 81.39/80.67 
 

จากตารางที่ 1  พบว่า ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ตามล าดับ
ขั้นตอนทั้ง 3 ข้ันตอน มีประสิทธิภาพดังนี้ ขั้นที ่1 (แบบรายบุคคล) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.08/77.78  ขั้นที่ 2 
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(แบบกลุ่มย่อย) มีประสิทธิภาพเทา่กับ 79.10/79.44 และขั้นที ่3 (แบบภาคสนาม) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.39/80.67 แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว ้คือ 80/80  
 

ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีดังนี ้
 
นักเรียน     N         ̅   S.D.     t Sig. 
ก่อนเรียน    32      11.81   3.095 

-24.037* .000 
หลังเรียน    32      19.03   3.924 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่จัดการเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรือ่ง 
Healthy habits มีคะแนนเฉลีย่กอ่นการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 11.81 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจดัการเรียนรู้เท่ากับ 
19.03 แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ส าหรบั
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ สามารถอภิปรายผลไดด้ังนี้ 

1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.39/80.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
เรื่อง Healthy habits ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นมา โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและวางแผนเนื้อหาสาระให้มีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยออกแบบให้มีรูปภาพและสีสันสวยงามประกอบเนื้อหาช่วยให้นักเรียนสามารถเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ อีกท้ังการสร้างแบบฝึกทักษะ ผู้วิจัยได้ค านึงถึงความสามารถและความรู้ของนักเรียนแต่ละ
คนที่มีความแตกต่างกัน นักเรียนได้เรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาอย่างมีขั้นตอน โดยแบบฝึกที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้น มี
รูปแบบที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนประกอบกับมีค าเฉลย นอกจากนี้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy 
habits  ทั้ง 3 เล่ม  มีรูปแบบที่สวยงามแตกต่างจากเนื้อหาในแบบเรียน อีกทั้งมีขนาดตัวหนังสือที่เหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน  มีรูปภาพสีสันสวยงามซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจได้เป็นอย่างดี และสามารถท า
ให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานและเพลินเพลินระหว่างการเรียนเป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนุดล ธนบัตร 
(2561) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านห้วยชัน ท่ีเรียนโดยแบบฝึก พบว่า แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/80.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 
80/80   

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนการสอน สูงกว่า ก่อนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน แสดงให้เห็นว่า การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
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นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits จ านวน 3 เล่ม อย่างมีล าดับขั้นตอนมาแล้ว ซึ่งนักเรียนได้
ทราบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตนเองจากการเฉลยค าตอบท้ายเล่มหลังการท าแบบฝึก และน าข้อบ่งพร่องมา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น อีกทั้งนักเรียนได้ฝึกฝนท าแบบฝึกหัดบ่อยๆ จะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและ
ความแม่นย ามากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนุดล  ธนบัตร (2561) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ท่ีเรียนโดยแบบฝึก พบว่า แบบ
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Healthy habits นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้าน 
ห้วยชัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. ควรบันทึกปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการทดลอง และเปดิโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น  

หรือข้อเสนอแนะที่เกีย่วข้องเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาในล าดับตอ่ไป 
2.   ควรเฉลยและอธิบายแบบฝึกทักษะในข้อที่นักเรียนไมเ่ข้าใจ หลงัจากท่ีนักเรียนตรวจแบบฝึกท่ี 

ตนเองท าเสรจ็แล้ว เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเอง และน าไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งตอ่ไป 
  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
1. ควรมีการวิจยัด้านอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และเพื่อให้การเรียนของผู้เรยีนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. ควรมีการวิจยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
กับรูปแบบการเรียนแบบอ่ืนๆ เช่น รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD และ รูปแบบการเรียนรูแ้บบร่วมมือ
เทคนิค LT เป็นต้น  
 3.   ควรท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศกับนักเรยีนช้ันอ่ืนๆ หรือประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 
สรุปผลการวิจัย 
  

1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.39/80.67  
ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว ้ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรยีนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจดัการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการจัดการเรยีนการสอน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 
 การวิจัยครั้งนีส้ าเร็จลงได้เพราะไดร้ับความกรณุาและให้ค าปรึกษาจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
อาจารย์ รศ.ดร.อรนุช ลิมตศิร ิอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ผู้วิจัยจึง
ขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
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 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองเอี่ยว และคณะครูที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมอื
และอนุเคราะหส์ถานท่ีในการทดลองการวิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณนางจ าลอง  เจริญสลุง กลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว นางปวรวรรณ  ทองหล่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
และนายรัชภูมิ  น้อยคนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี ้ 

ขอขอบใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการท าวิจัยจนเสร็จสมบรูณ์    
 คุณค่าและประโยชน์ที่พึงไดจ้ากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ทุกท่านท่ีมีส่วนส าคญัต่อความส าเรจ็
ของการวิจัยฉบับนี ้
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาจ านวน 227  
คนจาก 6 สาขา ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างนี้ก าหนดโดยใช้หลักการของ Taro Yamane และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ที่แบ่งข้อค าถามออกเป็น 3  ด้าน  คือ 
ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้  ด้านความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์   ด้านความเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อความรู้
ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา   แบบสอบถามได้รับการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยมีค่า
ความสอดคล้อง (IOC) ของข้อค าถามทุกข้ออยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน F-test (One way ANOVA) และ การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการสกัดตัวแปรด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก  
(Principle Component Analysis: PCA)  และหมุนแกน  (Factor  Rotation)  แบบมุมฉาก  (Orthogonal Rotation)  
ด้วยวิธีวาริแมกซ์  (Varimax)  ซึ่งตัวแปรที่ได้คือ  ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน  20  ตัวแปร  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อความรู้ความสามารถทางด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น  4  ปัจจัยมีดังนี้คือ 1)  ด้านการ
สนับสนุนการศึกษา 2)  ด้านการใช้งานการเรียนการสอน  3)  ด้านการใช้งานสื่อโซเชียล  และ 4)  ด้านการท างานผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งจะเห็นว่าปัจจัยที่มีผลกระทบมากท่ีสุดตอ่ทักษะทางคอมพิวเตอร์คอืประสบการณ์ต่อการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทั้งในโรงเรียนและที่บ้านรวมถึงการรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
ค าส าคัญ : ความรู้ความสามารถ,  คอมพิวเตอร์,  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 
Abstract 
 The objective of this research was to compare variables and to study factors that affect 
knowledge and skill standards in computer for students of faculty of Industrial Technology, Kamphaeng 
Phet Rajabhat University. The sample group, selected by using simple random technique, was consisted 
of 227 students from six field of studies. The size of this sample group was determined by the principle of 
Taro Yamane. The research instrument was a questionnaire consisting of three sections, the purpose of 
computer usage, computer literacy, opinions on factor affecting computer literacy standards.  The IOC 
(Index of Item–Objective Congruence) of the questionnaire in each question evaluated by three experts 
was between 0.67 - 1.00. The statistics used in this research were Mean, Percentage, F-test (One way 
ANOVA) and Factor analysis by extracting variables of Principle Component Analysis (PCA) and Orthogonal 
Factor Rotation (Orthogonal Rotation) with Varimax method of 20 variables. The result of the research 
showed that the factors affecting the knowledge and ability of computer standards can be divided into 
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four factors as follows: 1) Educational supports, 2) The use of computers in teaching and learning, 3) The 
use of social media, and 4) Working with the online systems. It can be shown that the most impacting 
factors on the computer skills are the experience of using computer technology at schools and home as 
well as students’ awareness of the benefits involving in the use of computers in daily life. 
Keywords : competence , computer , component analysis 
 
บทน า   
 ในปัจจุบันการศึกษาได้เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้  การปฏิบัติงาน 

และการด าเนินชีวิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะช่วยให้นักศึกษาสามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน  ดังนั้นการมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นท าให้ทั้งภาครัฐหรือเอกชนได้ปรับองค์กรเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปดังเช่น
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐมีความต้องการจะปรับเปลี่ยนความรู้ความสามารถของประชาชนไปสู่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพิ่มมากขึ้น (วิจารณ์ พานิช, 2555)  เพื่อให้คนไทยสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม  สร้างสรรค์สังคมใน
อนาคตอย่างยั่งยืน   
 การรับรู้ความสามารถของตน  (SELF-EFFICACY) คือการที่บุคคลเช่ือในความสามารถของตนเองในการแสดง
พฤติกรรมบางอย่างให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (Bandura, A, 1997) ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนมีผลต่อการกระท า
ของบุคคล ซึ่งบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถตนสูงจะเป็นคนท่ีจะมีความอดทน อุตสาหะและพยายามแสดงความสามารถนั้น
ออกมาจนประสบความส าเร็จได้ มักจะเป็นคนที่มีความตั้งใจ มีความสนใจใน การท างาน มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะ
ท างานให้ เสร็จบรรลุตามเป้าหมาย มีความพยายามและไม่ย่อท้อ ต่อความยากล าบาก และก่อให้เกิดการพัฒนาระดับความรู้
ความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพ (ตามพงษ์ วงษ์จันทร์, 2552) 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยความรู้และทักษะทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  
ซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพและนิยมใช้อย่างกว้างขวางเช่น  โปรแกรม
ประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ และโปรแกรมส าหรับการน าเสนอ  จึงถูกใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินความสามารถ
ของนักศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้บรรลุเป้าหมาย นักศึกษา
ทุกคนควรจะต้องมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ขั้นต่ าอย่างน้อยตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จากการประเมินผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาช้ันปีท่ี 1 – 4  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่ามีนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดจ านวนน้อยกว่าร้อยละ  50 

(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2556) และ จากผลการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 

แสดงให้เห็นว่านักศึกษายังขาดความรู้ความสามารถก าลังคอมพิวเตอร์อยู่เป็นจ านวนมาก  ซึ่งเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องแก้ไขโดย
ด่วน เพื่อให้สามารถพัฒนาความสามารถของนักศึกษาได้ตรงจุดจึงจ าเป็นต้องทราบถึงปัจจัยที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อ
ความรู้ความสามารถของนักศึกษา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะหาปัจจัยที่เหมาะสมส าหรับการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อน าไปสู่แนวทางและการวางนโยบายเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1)  ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ 2) เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถทางด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ และ  3) ปัจจัยที่มีผล
ต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คือ นักศึกษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 จ านวน 227 คน จ าแนกออกเป็น 6 สาขา ได้ดังนี้ 1) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน 3  
คน 2) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จ านวน 36  คน 3) เทคโนโลยีพลังงาน จ านวน 25  คน  4) การจัดการโลจิสติกส์ จ านวน   3 
คน  5) เทคโนโลยีก่อสร้าง จ านวน  21 คน และ  6) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 13  คน   รวมจ านวนทั้งสิ้น 
227 คน ซึ่งค านวณจากการใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, อ้างถึงใน ธานิน ศิลปะจารุ,  2553, หน้า 47)   
ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน  0.05  ได้ 
   2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน  
ตอนที่ 2 ด้านทั่วไป  เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น PC, iOS และแท็ปเล็ต ที่ไม่รวมโทรศัพท์มือถือ)  ตอนที่ 3 
ความรู้ความสามารถในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ด้าน
ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านความเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ ท่ีจะมีผลต่อการพัฒนาความสามารถใช้การงานทางด้าน
คอมพิวเตอร์   ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
 แบบสอบถามทั้งหมดได้รับการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินหาค่าความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) ด้วยการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) กับวัตถุประสงค์เฉลี่ยรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00  และท าการแก้ไขปรับปรุง
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะน าแบบสอบถามที่ได้มาตรฐานไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
 3.  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้อมูลกระท าโดยการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย โดยแจก
แบบสอบถามให้กับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆให้ได้ตามข้อก าหนดของกลุ่มตัวอย่าง 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (Percentage) 
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน F-test (One way ANOVA) วิเคราะห์องงค์ประกอบ (Factor  Analysis)  และการวัด
ระดับค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์  ส าหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์  
ส าหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วนคือ   
ด้านข้อมูลทั่วไป ด้านการเรียนรู้ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ด้านความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และด้าน
ความคิดเห็นต่อสิ่งท่ีจะมีผลต่อการพัฒนาความสามารถใช้การงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงไว้ในตารางที่ 6.1 ซึ่งจ านวนนักศึกษาตามการสุ่ม

แบ่งออกเป็น 6 สาขา ได้ดังนี้ 1) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน 3  คน 2) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จ านวน 36  คน 3) 
เทคโนโลยีพลังงาน จ านวน 25  คน  4) การจัดการโลจิสติกส์ จ านวน   3 คน  5) เทคโนโลยีก่อสร้าง จ านวน  21 คน  6) 
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 13  คน   รวมจ านวนทั้งสิ้น 227  คน   
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 

หญิง 
131 
96 

57.70 
42.30 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. อาย ุ
 

18-19 ปี 
20-21 ปี 
22-23 ปี 
24-25ปี 
สูงกว่า 25 ปี 

64 
99 
49 
12 
3 

28.20 
43.60 
21.60 
5.30 
1.30 

3. ระดับชั้นปีการศึกษา ช้ันปีท่ี 1 
ช้ันปีท่ี 2 
ช้ันปีท่ี 3 
ช้ันปีท่ี 4 

58 
70 
51 
48 

25.60 
30.80 
22.50 
21.10 

4. สาขาท่ีศึกษา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีพลังงาน 
เทคโนโลยีก่อสร้าง 
การจัดการโลจิสติกส์ 
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

39 
37 
24 
21 
93 
13 

17.20 
16.30 
10.60 
9.30 

41.00 
5.70 

5. คะแนนเฉลี่ยสะสม < 2.50 
2.50 - 2.99 
> 3.00 

57 
83 
87 

25.10 
36.60 
38.30 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 57.70 ระดับช้ันปี
การศึกษาช้ันปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 30.80 สาขาที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นสาขาการจัดการโลจิติกส์ คิดเป็นร้อยละ 41.00  และ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากท่ีสุดคือมากกว่า 3.00 คิดเป็นร้อยละ 38.30 

 ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ด้านการเรียนรู้พบว่า  นักศึกษาใช้เวลาในการเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมต่าง ๆ ประมาณ  1-2 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 38.30  มากที่สุด นักศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกสนุกในขณะที่ก าลังเรียนรู้
การใช้โกรแกรมใหม่ ๆ คิดเป็นร้อยละ 44.50   นักศึกษาส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 57.70 เรียนรู้วิธีการใช้งานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ตเช่น YouTube และ นักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต 
2 - 5  ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 36.10 

ตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ด้านการเรียนรู้ 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 
7. ปริมาณการใ ช้งานคอมพิว เตอร์ /

อินเตอร์เน็ต 
> 12 ช่ัวโมงต่อวัน 
6 –12 ช่ัวโมงต่อวัน 
3 - 5 ช่ัวโมงต่อวัน 
1 - 2 ช่ัวโมงต่อวัน 
< 1 ช่ัวโมงต่อวัน 

30 
67 
82 
15 
6 

13.20 
29.50 
36.10 
6.60 
2.60 
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ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 
2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
นาน ๆ ครั้ง 

17 
10 

7.50 
4.40 

8. ระยะเวลาในการเรียนรู้การใช้งาน
โปรแกรมหนึ่ง ๆ 

น้อยกว่า 30 นาที 
30-60 นาที 
1-2 ช่ัวโมง 
3-4 ช่ัวโมง 
มากกว่า 4 ช่ัวโมง 

32 
58 
87 
41 
9 

14.10 
25.60 
38.30 
18.10 
4.00 

9. ความรู้สึกเมื่อก าลังจะเรียนรู้โปรแกรม
ใหม่ๆ 

ไม่สนุกเลย/ไม่อยากเรียน 
ไม่ชอบแต่เรียนรู้เบื้องต้นได้ 
เฉยๆแต่ก็เรียนรู้ได้ถ้าจ าเป็น 
สนุกท่ีได้ใช้โกรแกรมใหม่ๆ 
ชอบและอยากรู้มาก 

6 
39 
57 

101 
24 

2.60 
17.20 
25.10 
44.50 
10.60 

10. วิธีที่ใช้ในการเรียนรู้การใช้งานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 

เรียน/อบรมหลักสูตรระยะสั้น 
เรียนรู้ด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต 
เรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนส าเร็จรูป 
เรียนรู้จากการเพื่อน ๆ 
เรียนรู้จากวิชาต่างๆที่เรียนในมหาวิทยาลัย 

15 
131 
19 
19 
43 

6.60 
57.70 
8.40 
8.40 

18.90 
  

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามด้านวัตถุประสงค์ของการใช้

งานอินเตอร์เน็ตและการใช้งานท่ัวไปเฉลี่ยอยูในระดับการใช้งาน มาก ( X =3.80, SD=0.55) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อนั้น

พบว่า ส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ของการใช้งานจะอยู่ในระดับ มาก ( X =4.30-3.52, SD=0.94-0.93)  และรองลงมาจะเป็นการ

ใช้อยู่ในระดับ ปานกลาง ( X =3.33-3.42, SD=1.27-1.10) 
 

ตารางที่ 3  ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้งาน X  SD. ความถี่ 
 อินเทอร์เน็ต 3.89 0.57 มาก 
10. เล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 3.33 1.27 ปานกลาง 
11. เพื่อใช้สนทนาผ่านทางข้อความ 4.22 0.93 มาก 
12. เพื่อสื่อสารกับผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค 4.30 0.94 มาก 
13. เพื่อการท าธุรกรรมออนไลน์ 3.42 1.10 ปานกลาง 
14. เพื่อค้นหาข้อมูลส าหรับการท างาน 4.11 0.76 มาก 
15. เพื่อใช้ให้ความบันเทิงเช่นYouTube 4.24 0.91 มาก 
16. เพื่อศึกษาหาความรู้ส่วนตัว  3.64 1.09 มาก 
 งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียน 3.70 0.77 มาก 
17. เพื่อใช้งานทางด้านประมวลผลค า 3.77 0.81 มาก 
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ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้งาน X  SD. ความถี่ 
18. เพื่อใช้งานทางด้านตารางค านวณ 3.52 0.93 มาก 
19. เพื่อใช้งานทางด้านการน าเสนอ 3.82 0.92 มาก 

รวม 3.80 0.55 มาก 

 ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เฉลี่ยอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( X =3.42, SD=0.62)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อนั้นพบว่า  ส่วนใหญ่อยู่ในปานกลาง ( X =3.27-2.87, 

SD=1.12-1.16)  โดยความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานมีคะแนนสูงสุด ( X =4.00, SD=0.7 ) 

ตารางที ่4  ด้านความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 X  SD. ความสามารถ 

 ความสามารถทางด้านทั่วไป 3.58 0.67 ดี 

20. การใช้อุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ 3.91 0.78 ด ี

21. การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 4.00 0.79 ด ี

22. การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน 3.51 0.86 ด ี

23. การดูแลคอมพิวเตอร์ 3.27 1.12 ปานกลาง 

24. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 3.19 1.13 ปานกลาง 

 ความสามารถทางด้านโปรแกรม 3.26 0.69 ปานกลาง 

25. โปรแกรมประมวลผลค า 3.65 0.81 ด ี

26. โปรแกรมตารางค านวณ  3.52 0.83 ด ี

27. โปรแกรมการน าเสนอ 3.70 0.87 ด ี

28. โปรแกรมแต่งภาพพื้นฐาน 3.24 0.92 ปานกลาง 

29. โปรแกรมแต่งภาพขั้นสูง 3.17 1.03 ปานกลาง 

30. โปรแกรมการวาดภาพลายเส้น 2.93 1.06 ปานกลาง 

31. โปรแกรมตกแต่งภาพถ่าย  3.00 1.07 ปานกลาง 

32. โปรแกรมส าหรับอ่านไฟล์ PDF 3.26 0.98 ปานกลาง 

33. โปรแกรมตัดต่อหนัง 2.87 1.16 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.62 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามด้านความเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ ที่
จะมีผลต่อการพัฒนาความสามารถใช้การงานทางด้านคอมพิวเตอร์โดยภาพรวมพบว่านักศึกษามีระดับความคิดเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับ มาก ( X =3.83, SD=0.65) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อนั้นพบว่า  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มาก ในด้านความเห็นต่อสิ่ง

ต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อการพัฒนาความสามารถใช้การงานทางด้านคอมพิวเตอร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  ( X =3. 6, SD=0.80)   

ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ( X =3.66, SD=0.98) โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับความคิดอยู่ในระดับเดียวกันคือ ระดับมาก 
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นต่อปัจจัยสิ่งที่จะมีผลต่อการพัฒนาความสามารถใช้การงานทางด้านคอมพิวเตอร์ 

 X  SD. ความส าคัญ 

 การสนับสนุนของสถานศึกษา    

34. มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 3.85 0.76 มาก 

35. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 3.86 0.82 มาก 

36. มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ดี 3.66 0.94 มาก 

37. มีอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ด ี 3.88 0.82 มาก 

38. มีโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธ์ิใช้งาน 3.66 0.98 มาก 

39. มีโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดใช้ 3.70 0.95 มาก 

40. มีการสอบวัดความรู้ทางด้านคอมฯ 3.95 0.81 มาก 

41. มีผู้ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาในการใช้งาน 3.84 0.85 มาก 

 ด้านอื่น ๆ    

42. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการเรียนรู้ 3.87 0.81 มาก 

43. นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการใช้งาน 3.89 0.81 มาก 

44. มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 3.96 0.80 มาก 

รวม 3.83 0.65 มาก 

 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐาน 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์  ส าหรับนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ในแต่ละด้าน  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน  F-test 

(One  way  ANOVA) เพื่อหาค่าความแตกต่างของตัวแปรที่ผลต่อความสามารถของนักศึกษาได้แสดงไว้ในตารางที่ 6 จาก

ตารางพบว่า มีอยู่ 5 ตัวแปรที่มีผลต่อความความสามารถของนักศึกษาที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ 

อายุ  ระดับช้ันปีการศึกษา   ความถี่ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และ/หรืออินเตอร์เน็ต ความถี่ในการใช้โปรแกรมตารางค านวณ

ในงานต่างๆ และ ความถี่ในการใช้โปรแกรมน าเสนอในการเรียนการท างาน  

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐาน 
 

ปัจจัย แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
2.  อาย ุ ระหว่างกลุ่ม 4.59 4 1.15 3.22 0.01 

ภายในกลุ่ม 79.09 222 0.36   
รวม 83.68 226       

3.  ระดับชั้นป ี
 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 4.20 3 1.40 3.93 0.01 
ภายในกลุ่ม 79.48 223 0.36   
รวม 83.68 226       
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ตารางที่ 6 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐาน 

ปัจจัย แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
9. ปริมาณการใช้งานคอมพิวเตอร/์อินเตอรเ์น็ต ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.70 6 1.12 3.190 0.01 
76.97 220 0.35   
83.68 226      

18. การใช้โปรแกรมตารางค านวณในงานต่างๆ ระหว่างกลุ่ม 20.96 4 5.24 18.550 0.00 
ภายในกลุ่ม 62.71 222 0.282   
รวม 83.68 266       

19.การใช้โปรแกรมน าเสนอในการเรียนการท างาน ระหว่างกลุ่ม 15.99 4 3.996 13.106 0.00 
ภายในกลุ่ม 67.69 222 0.305   
รวม 83.68 266       

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05   

3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์   

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์  

ส าหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจ านวน  20  ตัวแปร  ได้วิเคราะห์ตัวแปรโดย

การสกัดตัวแปรด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก  (Principle Component Analysis: PCA)  และหมุนแกน  (Factor  Rotation)  

แบบมุมฉาก  (Orthogonal Rotation)  ด้วยวิธีวาริแมกซ์  (Varimax)  ซึ่งตัวแปรที่ได้คือ  ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน  20  

ตัวแปร  และสามารถแบ่งออกได้เป็น  4  ปัจจัยดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 น้ าหนักความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 

ตัวแปร 
FACTORS 

การสนับสนุนการศึกษา   การใช้งานการเรียนการสอน การใช้งานสื่อโซเชียล การท างานผ่านระบบออนไลน์ 

39 .856    

38 .833    

37 .816    

36 .772    

35 .758    

43 .757    

34 .734    

41 .729    

42 .700    

44 .638    

40 .550    

19  .899   

18  .813   

17  .746   
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14  .636   

15   .773  

12   .771  

11   .691  

13    .656 

16    .626 

 ตารางที่ 7 แสดงน้ าหนักความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรซึ่งจะผลการวิเคราะห์พบว่ามีปัจจัยทั้งหมด 4  
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถของนักศึกษาคือ ปัจจัยที่ 1  ด้านการสนับสนุนการศึกษา  ปัจจัยที่ 2  ด้านการใช้งานการเรียน
การสอน  ปัจจัยที่ 3  ด้านการใช้งานสื่อโซเชียล  ปัจจัยที่ 4  ด้านการท างานผ่านระบบออนไลน์  โดยสามารถอธิบายกลุ่มตัว
แปรต่างๆ  ได้ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 1 และตารางที ่ 8 – 11 

 

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 4  ปัจจัย 

 จากตารางที่ 8  พบว่า ปัจจัยที่ 1  ด้านการสนับสนุนการศึกษาประกอบไปด้วยตัวแปร 11 ตัวแปร ที่มีน้ าหนัก

ตัวแปรตั้งแต่ ± 0.550  –  0.772 โดยมีตัวแปรที่ส าคัญคือ  สถานศึกษามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เวอร์ชันล่าสุดใช้  และปัจจัยนี้

เป็นแหล่งของความแปรปรวนร่วม  7.22  หรือคิดเป็นร้อยละ  34.418 ของความแปรปรวนท้ังหมด 

ตารางที่ 8 องค์ประกอบของของปัจจัยที่  1  ด้านการสนับสนุนการศึกษา 
ข้อ ตัวแปร น้ าหนักตัวแปร 
39 มีโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดใช้ 0.856 
38 มีโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธ์ิใช้งาน 0.833 
37 มีอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ทีดี 0.816 
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36 มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ดี 0.772 
35 มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 0.758 
43 นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการใช้งาน 0.757 
34 มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 0.734 
41 มีผู้ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาในการใช้งาน 0.729 
42 ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการเรียนรู้ 0.700 
44 มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 0.638 
40 มีการสอบวัดความรู้ทางด้านคอมฯ 0.550 

ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigen  Values)  เท่ากับ  7.228 
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ  34.418 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ปัจจัยที่ 2  ด้านการใช้งานการเรียนการสอนประกอบไปด้วยตัวแปร 4 ตัวแปร ท่ีมีน้ าหนัก
ตัวแปรตั้งแต่ ± 0.636  –  0.899 โดยมีตัวแปรที่ส าคัญคือ  การใช้โปรแกรมน าเสนอและปัจจัยนี้เป็นแหล่งของความ
แปรปรวนร่วม 2.796  หรือคิดเป็นร้อยละ 13.414 ของความแปรปรวนท้ังหมด 

ตารางที่ 9 องค์ประกอบของปัจจัยที่  2  ด้านการใช้งานการเรียนการสอน 

ข้อ ตัวแปร น้ าหนักตัวแปร 

19 การใช้โปรแกรมน าเสนอในการเรยีน การท างาน เช่น PowerPoint 0.899 

18 การใช้โปรแกรมตารางค านวณในงานต่างๆ  เช่น Excel 0.813 

17 การใช้โปรแกรมประมวลผลค าในการพิมพ์รายงาน บันทึก เช่น Microsoft Word 0.746 

14 เพื่อค้นหาข้อมูลส าหรับสนับสนุนการท างาน เช่น ข้อมูลท ารายงาน 0.636 

ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigen  Values)  เท่ากับ  2.796 

ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ  13.414 

 จากตารางที่ 10  พบว่า ปัจจัยที่ 3  ด้านการใช้งานสื่อโซเชียลประกอบไปด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ที่มีน้ าหนักตัว
แปรตั้งแต่  ± 0.691  –  0.773 โดยมีตัวแปรที่ส าคัญคือ  เพื่อใช้ให้ความบันเทิงเช่น YouTube NetfliX  ละปัจจัยนี้เป็นแหล่ง
ของความแปรปรวนร่วม   1.759  หรือคิดเป็นร้อยละ  8.375 ของความแปรปรวนท้ังหมด 

ตารางที่ 10 องค์ประกอบของปัจจัยที่  3  ด้านการใช้งานสื่อโซเชียล 
ข้อ ตัวแปร น้ าหนักตัวแปร 
15 เพื่อใช้ให้ความบันเทิงเช่นYouTube 0.773 
12 เพื่อสื่อสารกับผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค 0.771 
11 เพื่อใช้สนทนาผ่านทางข้อความ 0.691 

ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigen  Values)  เท่ากับ  1.75  
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 8.375 

 จากตารางที่ 11 พบว่า ปัจจัยที่ 4  ด้านการท างานผ่านระบบออนไลน์ประกอบไปด้วยตัวแปร 2 ตัวแปร ที่มี

น้ าหนักตัวแปรตั้งแต่    0.626  –  0.656 โดยมีตัวแปรที่ส าคัญคือ  “เพื่อการติดต่อท าธุรกรรมและบริการออนไลน์” และ

ปัจจัยนี้เป็นแหล่งของความแปรปรวนร่วม   1.165  หรือคิดเป็นร้อยละ  5.548  ของความแปรปรวนท้ังหมด 
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ตารางที่ 11  ตัวแปรของปัจจัยท่ี 4  ด้านการท างานผ่านระบบออนไลน์ 
ข้อ ตัวแปร น้ าหนักตัวแปร 
13 เพื่อการท าธุรกรรมออนไลน์ 0.656 
16 เพื่อศึกษาหาความรู้ส่วนตัว  0.626 

ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigen  Values)  เท่ากับ  1.165 
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.548 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐาน

คอมพิวเตอร์  ส าหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ในแต่ละด้านด้วยวิธีการหาค่า

ความแปรปรวน  F-test (One  way  ANOVA)  พบว่า มีตัวแปรจ านวน 5 ตัวแปรที่มีผลต่อความความสามารถของนักศึกษา

ที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ อายุ  ระดับชั้นปีการศึกษา   ความถี่ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และ/หรือ

อินเตอร์เน็ต ความถี่ในการใช้โปรแกรมตารางค านวณในงานต่างๆ และ ความถี่ในการใช้โปรแกรมน าเสนอในการ เรียนการ

ท างาน ซึ่งจะเห็นว่าความสามารถของนักศึกษาจะเกิดจากการฝึกฝนและการได้มีโอกาสใช้งานท่ีนอกเหนือจากงานที่ต้องท าใน

การเรียนการสอนปกติเช่นการหาข้อมูลที่ตนเองสนใจ หรือการได้มีโอกาสได้น าเสนอหน้าช้ันบ่อยๆเป็นต้น 

 นอกจากตัวแปรที่ผลต่อความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วนั้น เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของ

ปัจจัยที่จะมีผลต่อความรูค้วามสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอรจ์ านวน  20  ตัวแปรซึ่งสามารถจ าแนกออกได้เป็น  4 ปัจจัย

คือ  ปัจจัยด้านการสนับสนุนการศึกษา ด้านการใช้งานการเรียนการสอน  ด้านการใช้งานสื่อโซเชียล และ  ด้านการท างาน

ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากที่สุดคือการส่งเสริมการใช้งานคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาและ

ครอบครัว รวมทั้งการเห็นประโยชน์ของนักศึกษาเอง ในขณะที่ปัจจัยอีกสามด้านจะเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนการใช้ งาน

คอมพิวเตอร์ทั้งในชีวิตประจ าวันและการเรียนการสอน จะช่วยท าให้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนามาก

ยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่ควรน าไปปรับใช้  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

และสนับสนุนต่อการพัฒนาความสามารถใช้การงานทางด้านคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้ 

- ควรมีการจัดการอบรมการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในแต่ละเดือน 
- ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพียงพอต่อการใช้งาน 
- คณะควรมีห้องคอมพิวเตอร์ให้บริการในการสืบค้นข้อมูลหรือให้นักศึกษาเข้ามาใช้งานหลังจากเลิกเรียน 
- ควรส่งเสริมให้นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
- ควรประชาสัมพันธ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธีและปลอดภัยให้กับนักศึกษา 
- น าไปได้กับ ผู้บริหาร / อาจารย์  ในการที่จะพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
- การศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษา ใน   

ขอบเขตที่กว้างมากขึ้น  เช่น ในระดับมหาวิทยาลัย  หรือมหาวิทยาลัยในระดับภาคและในระดับประเทศ 
- การศึกษาความต้องการที่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ในอนาคต 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยใชบทเรียน

โปรแกรม 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนและหลังการจัดการเรยีนรูแบบปกต ิ4) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรมกับการจดัการเรียนรูแบบปกติ กลุมตัวอยาง  คือ นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 

30 คน ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนแสนสุข ไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

ประกอบดวย 1) บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Comparison of Adjectives จํานวน 3 เลม 2) แผนการจัดการเรยีนรูแบบปกต ิ

เรื่อง Comparison of Adjectives จํานวน 5 แผน 10 ช่ัวโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ 

เรื่อง Comparison of Adjectives จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลอืก จํานวน 30 ขอ มีคา

ความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.57–0.87 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.33–0.80 และคาความเช่ือมั่น อยูท่ี 0.80 สถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติที 

Dependent และ Independent Sample t - test  ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนโปรแกรม  เรื่อง Comparison of 

Adjectives มีคาประสิทธิภาพ 82.57/85.23 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรมสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีนโดยการจดัการเรียนรูแบบปกติสูงกวากอนเรยีน

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยหลังการจดัการเรียนรู โดยใชบทเรียนโปรแกรมสูงกวาการ

จัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คําสําคัญ : บทเรียนโปรแกรม  การจัดการเรียนรูแบบปกต ิ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

The purposes of this research were: 1) to construct and Act the effectiveness of programmed 

instruction on comparison of adjectives for the eighth-grade at the criterion of 80/80. 2) Compare the 

pretest – posttest English learning achievement on comparison of adjectives of the eighth-grade students 

who learning with programmed instruction. 3) Compare the pretest – posttest English learning 

achievement on comparison of adjectives of the eighth-grade students who learning with traditional 
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Instruction. 4. Compare learning achievement of students learning with programmed instruction and 

traditional instruction. The sample consisted of two classes of sixty students of the eighth-grade at 

Saensuk School in the first semester on of 2019 academic year. They were selected by sample random 

sampling. The research instruments were: 1) 3 sets of English programmed instruction on comparison of 

adjectives. 2) 5 of lesson plans on comparison of adjectives. 3) 30-items academic achievement test 

which difficulty values ranged between 0.57–0.87, discrimination power values between 0.33–0.80 and the 

reliability of 0.80. The statistics used in data analysis were mean, percentage, standard deviation, E1/E2. 

The dependent and independent Sample t-test was used for hypothesis testing. The findings were as 

follows: 

1.  The efficiency of programed instruction on comparison of adjectives for the eighth-grade was 

82.57/85.23 which met the criterion set at 80/80. 

2.  The pretest – posttest students’ English learning achievement after learning by the 

programmed instruction was significantly higher than before at the .05 level of significance.  

3.  The pretest – posttest students’ English learning achievement after learning by the 

traditional Instruction was significantly higher than before at the .05 level of significance.  

4.  The pretest – posttest students’ English learning achievement after learning by the 

programmed instruction was significantly higher than the students’ English learning achievement after 

learning by the traditional Instruction at the .05 level of significance. 

 

keywords: programmed instruction, traditional Instruction, achievement 

 

บทนํา   

ภาษาตางประเทศเปนภาษาสากลท่ีใชติดตอสื่อสารกันท่ัวโลก โลกปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสารความกาว 

หนา  ความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมผีลกระทบท่ัวถึงอยางรวดเร็ว บุคคลในสังคมตอง

ติดตอ พบปะ เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน ภาษาตางประเทศจึงกลายเปนเครื่องมืออันสําคัญอยางยิ่งในการ

สื่อสารความรูสึกนึกคิด เพ่ือใหเกิดความเขาใจกันและกันในการศึกษาหาขอมูลความรู การถายทอดวิทยาการตาง ๆ  ใหแกกัน

ในดานเศรษฐกิจ ภาษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการเจรจาตอรองทางดานการคาและการประกอบอาชีพการเรียนรูภาษตาง 

ประเทศจะชวยสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางชาตไิทยและชาติอ่ืน ๆ หากเรามีความเขาใจในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของแต

ละเช้ือชาติ จะทําใหสามารถปฏบัิติตอกันไดอยางถูกตองเหมาะสม มีความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถ

ถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลก(กรมวิชาการ,2545:1) 

            ภาษาตางประเทศจัดเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คือ ภาษาอังกฤษ สวนภาษาตางประเทศอ่ืน เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน  ญี่ปุน อาหรับ บาลี และภาษากลุมประเทศเพ่ือน

บาน หรือภาษาอ่ืน ๆ ใหอยูในดลุยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดทํารายวิชาและจดัการเรียนรูตามความเหมาะสม  

            การเรียนภาษาตางประเทศไมไดเรียนภาษาเพ่ือความรูเก่ียวกับภาษาเทาน้ันแตเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ

ติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการในสถานการณตาง ๆ ท้ังในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ การท่ีผูเรียนจะใช

ภาษาไดอยางถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมน้ัน ข้ึนอยูกับทักษะการใชภาษาดวย ดังน้ัน การจดัการเรยีนการสอนภาษาท่ีดี

น้ัน ผูเรียนทุกคนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากท่ีสดุ ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรยีน การจดักระบวนการ
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เรียนรูตองสอดคลองกับธรรมชาตแิละลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดการเรยีนการรูภาษาจึงควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

ท้ังกิจกรรมฝกทักษะทางภาษาและกิจกรรมฝกผูเรยีนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย อันจะนําไปสูการเปน

ผูเรยีนท่ีพ่ึงตนเองไดและสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตโดยใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในการเรยีน

สาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ในการศกึษาตอรวมท้ังในการประกอบอาชีพ ซึ่งเปนจุดหมายสาํคัญประการหน่ึงของการปฏิรูปการ

เรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ,2545:2) 

           ในสังคมโลกปจจุบัน การเรยีนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากเปน

เครื่องมือสําคญัในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับ

วัฒนธรรมและวิสยัทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมติร

ไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความ

แตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคดิ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติท่ีดีตอ

การใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารได รวมท้ังเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงายและกวางข้ึน และมี

วิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต     

          จากการศึกษาสภาพปญหาในการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน พบวา ปการศึกษา 2561 ท่ีผานมา

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 มีคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-Net) ลดลงในรายวิชาภาษาอังกฤษรอยละ -

0.03 (ฝายงานวิชาการโรงเรียนแสนสุข) สาเหตุท่ีนักเรยีนไดคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํามาจากตัวคร ู

นักเรียน และเน้ือหา ในดานตัวครู คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยดึครูเปนศูนยกลาง ครูเปนผูถายทอดความรู 

แสดงวิธีการใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียน มุงสอนไปท่ีคําตอบมากกวากระบวนการหาคําตอบ ใช

สื่อการสอนนอย สอนเร็วเพ่ือใหจบหลักสตูรจึงมองขามนักเรียนท่ีเรยีนไมเกง ปญหาท่ีเกิดจากตัวนักเรียนคือ นักเรียนมีความ

แตกตางระหวางบุคคล มีพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกัน นักเรียนเกงไมชวยเหลือเพ่ือนท่ีเรียนไมเกง นักเรียนไมกลา

แสดงความคดิเห็น นักเรยีนไมมีความกระตือรือรนในการเรียน และในดานเน้ือหาน้ันเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาภาษาอังกฤษ

เปนวิชาท่ีคอนขางเปนนามธรรมบางเน้ือหาก็ยากท่ีจะอธิบายใหเขาใจ ดังน้ัน การเรยีนรูดวยบทเรียนโปรแกรมจะสามารถ

แกปญหาดังกลาวได โดยเปนบทเรียนท่ีเสนอเน้ือหาในรูปแบบของกรอบหรือเฟรม  ท่ีบรรจเุน้ือหาทีละนอย  มีคําถามทาทาย

ใหผูเรียนคิดแลวตอและมีเฉลยใหทราบผลทันที  สวนมากเปนบทเรยีนในรูปสิ่งพิมพท่ีเสนอความคิดรวบยอดตามท่ีไดวิเคราะห

แลวเรียงลําดับไวดีดวย (ชัยยงค  พรหมวงศ, 2541 : 13-14) 

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวท่ีเกิดข้ึนน้ัน ทําใหผูวิจยัมคีวามสนใจในการศึกษาการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives ในการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรมกับ

การจัดการเรยีนรูแบบปกติ สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนแสนสุข สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 18 โดย

มุงหวังใหผูเรียนมีความใฝรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูภาษาอังกฤษและผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนใหสูงข้ึน   

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนและหลังการจดัการเรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรม  

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนและหลังการจดัการเรียนรูแบบปกต ิ

4. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใชบทเรียนโปรแกรมกับการจัดการเรยีนรูแบบปกติ  

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย 

2.1 บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Comparison of Adjectives จํานวน 3 เลม 

2.2 แผนการจัดการเรยีนรูท่ีจัดการเรียนรูแบบปกติ เรื่อง Comparison of Adjectives สําหรับนักเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 5 แผน 10 ช่ัวโมง 

2.3 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives จํานวน 1 ฉบับ 

เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. หาคาเฉลี่ย (�̅�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ี

เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมและการจัดการเรยีนรูแบบปกต ิ

2. หาคาเฉลี่ย (�̅�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการหาคุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรูท่ีใชบทเรียน

โปรแกรมและการจดัการเรียนรูแบบปกต ิ

3. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยคํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ (E2)  

4. หาคาความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ  

5. หาคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.57–0.87 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.33–0.80 และคาความเช่ือมั่น 

ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ท้ังฉบับมีคาเทากับ 0.80  

6. วิเคราะหผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใช

บทเรียนโปรแกรม ดังน้ี 

6.1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม 

ควบคุมโดย independent samples t-test 

6.2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม 

ควบคุมโดยใช independent samples t-test 

6.3 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง 

โดยใช dependent  samples t-test 

6.4 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุมควบคุม  

โดยใช dependent samples t-test 

 

ผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยครั้งน้ีพบวา 1. ผลการวิเคราะหตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ปรากฏวาดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม ตามลําดบัข้ันตอน 3 ข้ันตอน 

การทดลอง จํานวน

นักเรียน 

(คน) 

คะแนนระหวางเรียน  

(30 คะแนน) 

คะแนนผลสัมฤทธิ ์

(30 คะแนน) 

ประสิทธิภาพ 

คาเฉลี่ย  (𝑬𝟏) คาเฉลี่ย (𝑬𝟐) (𝐸1) /(𝑬𝟐) 

รายบุคคล 3 25.67 85.57 29.00 96.67 85.57/96.67 

กลุมยอย 9 25.67 85.57 26.22 87.40 85.57/87.40 

ภาคสนาม 30 24.77 82.57 25.57 85.23 82.57/85.23 
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จากตารางท่ี 1 ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียนโปรแกรม เรือ่ง Comparison of Adjectives ตามลําดับ

ข้ันตอนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม ท้ัง 3 ข้ันตอน พบวา การหาประสิทธิภาพข้ันท่ี 1 (แบบรายบุคคล) มี

ประสิทธิภาพเทากับ 85.57/96.67 ข้ันท่ี 2 (แบบกลุมยอย) มีประสทิธิภาพเทากับ 85.57/87.40 และข้ันท่ี 3 (แบบภาคสนาม) 

มีประสิทธิภาพเทากับ 82.57/85.23 น่ันคือประสิทธิภาพของบทเรยีนโปรแกรม เรื่อง Comparison of Adjectives ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2  มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว 80/80  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนโดยใชบทเรยีนโปรแกรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

(ดังตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรยีน – หลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง 

คะแนน N 𝒙� S.D. t Sig. 

กอนเรียน 30 14.23 1.76 -19.53* .000 

หลังเรียน 30 25.90 2.19   

p < 0.05 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเหน็วาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 

25.90 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 14.23 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสงูกวากอนเรียน  อยางมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 3.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกตสิูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 (ดังตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีน – หลังเรียนของนักเรยีนกลุมควบคุม 

คะแนน N 𝒙� S.D. t Sig. 

กอนเรียน 30 14.43 1.92 -18.78* .000 

หลังเรียน 30 20.63 2.17   

p < 0.05 

จากตารางท่ี 3 พบวาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลีย่หลังเรียน เทากับ 20.63 สูง

กวาคะแนนเฉลีย่กอนเรียน เทากับ 14.43 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ  0.05 

4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรยีนรูใชบทเรียนโปรแกรมสูงกวาการจดัการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ดังตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุมควบคมุ 

กลุมตัวอยาง N 𝒙� S.D. t Sig. 

กลุมทดลอง 30 25.90 2.19 7.49* .000 

กลุมควบคุม 30 20.63 2.17   

p < 0.05 
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 จากตารางท่ี 4 พบวาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 25.90 และกลุม

ควบคุม เทากับ 20.63 ผลการเปรียบเทียบ คา  t  จากการคํานวณเทากับ 7.49 คา Sig. เทากับ .000 แสดงวาการจัดการ

เรียนรูโดยใชบทเรยีนโปรแกรม เรือ่ง Comparison of Adjectives ทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 

Comparison of Adjectives สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมท่ีจดัการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อภิปรายผล  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยบทเรยีนโปรแกรมกับการจัดการเรยีนรูแบบปกติ  อภปิรายผลได ดังน้ี 

1. การหาประสิทธิภาพของบทเรยีนโปรแกรม เรื่อง Comparison of Adjectives สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 2 ท่ีเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ซึ่งไดคาประสิทธิภาพเทากับ 82.57/85.23 ซึ่งสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว แตยังอยูในชวงท่ีสามารถยอมรับไดตามการยอมรับเกณฑประสิทธิภาพ  ถาหากสูงกวาเกณฑ แตคาประ 

สิทธิภาพของท้ังสองหางกันไมเกิน 5% ถือวายังมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได อางอิงจาก (ชัยยงค  พรหมวงศ, 2556 : 11) 

ดังน้ันจึงถือวา  บทเรียนโปรแกรมเปนไปตามเกณฑ 80/80 ท้ังน้ีในการสรางบทเรียนโปรแกรมถือวาเปนปจจัยสําคัญประการ

หน่ึงท่ีทําใหการเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงคการเรยีนรู ซึ่งการสรางบทเรียนโปรแกรมเพ่ือใชในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัย

ไดคํานึงถึงรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมสอดคลองกับนักเรียนโดยใชวิธีการนําเสนอเน้ือหาจากงายไปหายาก จากสวนยอยไปหา

สวนใหญ นําเสนอเน้ือหาเพ่ิมข้ึนทีละนอย (Gradual approximation)  เนนหลักของการมีสวนรวม (Active participation)  

หลักการรูผล (Feedback) และหลักของความสําเร็จ (Success experience)  ซึ่งหลักดังกลาวถือวาเปนกระบวนการในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญและตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางด ี การจัดลําดับใหมคีวาม

ตอเน่ืองในการนําเสนอเน้ือหาโดยการศึกษาเน้ือหาแตละเรื่องใหเขาใจเสียกอนแลวจึงจะมีแบบทดสอบเพ่ือทดสอบความเขาใจ 

ในเน้ือหาน้ัน ๆ ถายัง ไมเขาใจนักเรียนสามารถยอนกลับไปอานเพ่ือทําความเขาใจใหมได ดวยเหตุน้ีจึงทําใหผลการหาประ

สิทธิ 

ภาพของบทเรียนโปรแกรมสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด สอดคลองงานวิจัยของ (รัชดาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2558) การพัฒนา

บทเรียนสาํเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนกอนและหลังเรียน โดยใชบทเรียนสาํเรจ็รปูวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง

หลักไวยากรณ สาหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  กลุมตัวอยางท่ีใชวิจัยในครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน

เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เทศบาลเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 26 คน

เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 1) บทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ และ 2) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิเคราะหขอมูล โดยใช รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัย พบวา 1. 

ประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรปูวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ สาํหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 

86.39/84.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ี กําหนดไวคือ 80/80 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนท่ีเรียนโดยใชบทเรียน

สําเรจ็รูปวิชา ภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เพ่ิมข้ึนมากกวา

กอนเรียน คิดเปนรอยละ 20.28 

 2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives สําหรับนักเรยีน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมกับการจดัการเรียนรูแบบปกติ พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 25.90 และกลุมควบคุม เทากับ 20.63 แสดงวาการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรยีนโปรแกรม 

เรื่อง Comparison of Adjectives ทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง Comparison  of Adjectives 

สูงกวานักเรียนกลุมควบคมุท่ีจัดการเรยีนรูแบบปกติ อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตจากคะแนนเฉลีย่ไมไดแตกตาง

กันมาก  จึงกลาวไดวา บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Comparison of Adjectives เหมาะกับการใชเปนสื่อในการเรยีนรูดวยตนเอง
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และทบทวนความรูในเรื่องท่ีตนเองยังไมเขาใจไดเปนอยางดี เน่ืองจากบทเรียนโปรแกรมท่ีผูวิจัยสรางข้ึนน้ัน วิจัยไดสงเสริม

สนับสนุนใหนักเรียนไดมสีวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใหนักเรียนตอบคําถามในแตละกิจกรรมดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย เชน การเตมิคําลงในชองวาง การจับคูประโยคกับความหมาย ตอบคําถามแบบถูกผิดและแบบเลือกตอบเปนตน 

ซึ่งการท่ีใหนักเรียนมสีวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีน้ีจะทําใหนักเรียนติดตามบทเรียนตลอดเวลาการเรียนรูโดย

การลงมือปฏิบัติเปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็วและคงทน เมื่อพิจารณาการวิจยั

ในครั้งน้ีแลวจะเห็นไดวามีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ (ปวีณ  เลิศกิจลักษณ, 2551 : 112-114) การเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางการสอนโดยใชบทเรียนสําเรจ็รูปประกอบภาพ

การตูนกับการสอนแบบปกต ิ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรง เรียนบานหนองใหญ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 24 คน ผลการวิจัยพบวา 1) 

ผลสัมฤทธ์ิดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรปูประกอบภาพการตูนสูง

กวาผลสัมฤทธ์ิดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสอนแบบปกติอยางมีนัยยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 2) ผลสัมฤทธ์ิดานการอานภาษาอังกฤษท่ีสอนโดยใชบทเรยีนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผลสัมฤทธ์ิดานการอานภาษาอังกฤษท่ีสอนแบบปกติ หลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยาง

มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 4) ผลสมัฤทธ์ิดานการอานภาษาอังกฤษท่ีสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรปูประกอบภาพการตูนสูง

กวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 5) ผลสมัฤทธ์ิดานการอานภาษาอังกฤษท่ีสอนแบบปกติไมแตกตาง

กับเกณฑรอยละ 80 ท่ีระดับนัยสาํคัญทางสถิติ .05 

 

สรุปผลการวิจัย   

1. บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Comparison of Adjectives มีปะสิทธิภาพ 82.57/85.23   

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนโดยใชบทเรยีนโปรแกรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกตสิูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  

4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรยีนรูใชบทเรียนโปรแกรมสูงกวาการจดัการเรียนรูแบบปกติอยางมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
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บทคัดยอ 

 จุดประสงคของการวิจัยครั้งน้ีเปนการทดสอบโปรแกรมการใชหลักฐานเชิงประจักษในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร

เพ่ือการพัฒนาความรูและทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ดวยการศึกษาวิจัยน้ี

เปนการทดสอบโปรแกรม (Pilot-test) แบบการทดสอบกอนและหลังเรียนในกลุมทดลอง 1 กลุม (One group pre-post 

test) โดยมปีระชากรท่ีใชในการศึกษาเปน นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 27 คน ระหวางเดือน ธันวาคม 

61 ถึง พฤษภาคม 2562 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนโปรแกรมการใชหลักฐานเชิงประจักษในการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาความรูและทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 15 ช่ัวโมง ประกอบดวย 1) 

การวางแผนการใชหลักฐานเชิงประจักษ 2) การประเมินและการวิเคราะหหลักฐานเชิงประจักษ 3) การออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู  4) การปฏิบัติการจัดการเรียนรู 1  5) การปฏิบัติการจัดการเรียนรู 2  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย   

คาความเท่ียง (Reliability)   คาความยากของแบบทดสอบ(Difficulty)  คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (Discrimination) 

และคาที (t-test dependent) ผลการวิจัยพบวา  1) การทดสอบคาความเท่ียงดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ       

ครอนบาค (α-Coefficient) ของแบบทดสอบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษมีคา 0.83   และแบบประเมิน

การออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ มีคา 0.88   2) คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 

(Discrimination) รายขอมีคา ระหวาง 0.10 – 0.91 3) คะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิง

ประจักษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 4) คะแนนเฉลี่ยการออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใช

หลักฐานเชิงประจักษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  

 

คําสําคัญ : หลักฐานเชิงประจักษในการจัดการเรียนรู การออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร  

    นักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร    
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Abstract 

 The objective of this research was to examine an evidence based instruction program affected 

knowledge and evidence based instruction design skills in science for pre-service teachers. This study was 

a pilot-study and one group pre-post design. A total of 27 pre-services teachers who study instruction 

course between December 2018 – May 2019. 15 hours an Evidence Based Instruction Program included; 1) 

Evidence based instruction planning 2) Assessing and analyzing evidence for instruction designing 3) 

Lesson plan development  4) Hands-on Science teaching 1  5) Hands-on Science teaching 2. The data 

were analyze using descriptive statistics, reliability, difficulty, discrimination and t-test dependent. The 

results showed that α-Coefficient of knowledge of evidence based instruction test was 0.83 and evidence 

based instruction design skills was 0.88. The discrimination was 0.10 – 0.86 and the difficulty was 0.10 – 

0.91. There was a significant difference in the scores for the pre-test of knowledge of evidence based 

instruction                  (Mean = 13.48, SD =7.01) and post – test knowledge of evidence based instruction 

(Mean = 22.22,                  SD = 8.58, t(26)=13.09, p = .000. There was a significant difference in the 

scores for the pre-test of evidence based instruction design skills (Mean = 9.55, SD = 1.42) and post-test 

of evidence based instruction skills (Mean = 15.44 SD = 1.11), t(26) = 19.21, p = .000. 

 

keywords : Evidence based instruction, Instructional design in science, Science Pre-service Teachers 

 

บทนํา   

 การใชหลักฐานเชิงประจักษเปนการศึกษางานวิจัยท่ีมีการปฏิบัติทดสอบอยางเปนระบบของกระบวนการวิจัยมา

วิเคราะหเพ่ือใหไดมาซึ่งความสอดคลองระหวางปญหาในการจัดการเรียนรูและรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีนํามาใชแกปญหา

หรือพัฒนาการเรียนรู  ความหลากหลายของรูปแบบการจัดการเรียนรูในปจจุบันวิทยาศาสตรท้ังในและตางประเทศ ดวยความ

ท่ีมีอยูอยางมากมายและไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง แตกลับไมไดถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางจริงจังในช้ันเรียนท่ี

เก่ียวของกับการจัดการรูของนักศึกษาท่ีจะไปเปนครูในอนาคต  นอกจากน้ีการเรียนเพียงแตในตําราจึงไมตอบสนองตอการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีควรใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง    การสืบคนขอมูลจากวารสารออนไลนและการวิเคราะห

ขอมูลดวยตนเองจึงเปนแนวทางหน่ึงท่ีจะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต จนนํามาใชในการจัดการเรียนรูไดจริงในช้ัน

เรียน (Turiman, et al., 2012, Voinea and Pălăşan, 2014)  การออกแบบการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษจึง

เปนรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งนิยมใชทางการแพทย การพยาบาลและการสาธารณสุข ซึ่ง

41 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

เมื่อนํามาปรับใชในการจัดการเรียนรูทางการศึกษา ตามแนวทางในศตวรรษท่ี 21 การใชหลักฐานเชิงประจักษมาศึกษาเพ่ือ

นํามาสูแนวทางในการปฏิบัติจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ   โดยการหลักฐานเชิงประจักษพิจารณาถึงความเปนไปได 

(feasibility) ความเหมาะสม (appropriateness) ความหมาย (meaningfulness) และประสิทธิผล (effectiveness) 

(Pearson, 2005) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   ระดับท่ี 1 – รูปแบบการวิจัยแบบการทดลอง (experimental Designs) 

   ระดับท่ี 2 – รูปแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (quasi-experimental Designs) 

   ระดับท่ี 3 – การวิจัยเชิงสังเกตวิเคราะห (observational – analytic Designs) 

   ระดับท่ี 4 – การวิจัยเชิงสังเกต-พรรณนา (observational –descriptive studies) 

   ระดับท่ี 5 – ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ และคณะผูเช่ียวชาญ (expert opinion and bench 

research) 

 ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมการใชหลักฐานเชิงประจักษเปนฐานในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาการ

ออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร มีวัตถุประสงคดังน้ี 

  1) ทดสอบโปรแกรมการใชหลักฐานเชิงประจักษเปนฐานในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาการออกแบบ

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

  2) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

  3) พัฒนาความรูและทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัยมีดังน้ี  

    1) สรางโปรแกรมการใชหลักฐานเชิงประจักษเปนฐานในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 15 ช่ัวโมง   

ประกอบดวย  

    1.1) การวางแผนการใชหลักฐานเชิงประจักษ      

    1.2) การประเมินและการวิเคราะหหลักฐานเชิงประจักษ  

    1.3) การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู   

    1.4) การปฏิบัติการจัดการเรียนรู 1   

    1.5) การปฏิบัติการจัดการเรียนรู 2 

   2) พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย  

    2.1) แบบทดสอบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ  จํานวน 40 ขอ เปนแบบ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

    2.2) แบบประเมินการออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ เปนมาตร

ประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย 

    2.2.1) ความสามารถในการสรางสรรคแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยการ

ปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ   
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     2.2.2) ความสามารถในการสรางสรรคสื่อใหสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู  

     2.2.3) ความสามารถในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร  

     2.2.4) ความสามารถในการออกแบบการประเมินใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร    

   3) นําแบบทดสอบและแบบประเมินท่ีใชในการประเมินใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 คน และแกไข

ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

   4)  ผูวิจัยยื่นขอจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย และผานการประเมินไดรับอนุมัติ รหัสรับรอง RU-HS-

RESC/xd-0050/62  

   5) นําไปใหนักศึกษาท่ีไมใชนักศึกษาท่ีใชในการทดสอบเครื่องมือประเมินภาษาท่ีใช จํานวน 10 คน    

   6) ทดสอบเครื่องมือ  (Pilot study)  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร 

จํานวน 27 คน  

   7) ประเมินผลการทดสอบเครื่องมือโดยใชสถิติ ดังน้ี คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาความเท่ียง 

(Reliability)   คาความยากของแบบทดสอบ(Difficulty)  คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (Discrimination) และคาที 

(Pair-sample t-test) 

 

ผลการวิจัย  

  1. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  1.1) การทดสอบคาความเท่ียงดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) ของ

แบบทดสอบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษมีคา 0.83   และแบบประเมินการออกแบบการจัดการเรียนรู

ดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ มีคา 0.88    

    1.2) คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (Discrimination) มีคาระหวาง 0.10 – 0.86 

   1.3) คาความยากของขอมูล รายขอมีคา ระหวาง 0.10 – 0.91 

 

  2. การพัฒนาความรูและทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

     

   2.1) คะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ 

 

 ตารางท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษกอนเรียนและหลังเรียน 

   

 คะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

t p-value 

ความรูกอนเรียน 13.48 7.01 13.09 .00* 

ความรูหลังเรียน 22.22 8.58 
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 *Sig < .05 

  ตารางท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษกอนเรียนและหลัง

เรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษแตกตางกันระหวางหลังเรียนและกอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยคะแนนคะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษหลัง

เรียนมีคา 22.22 คะแนน (S.D. = 8.58) สูงกวากอนเรียนซึ่งมีคา 13.48 คะแนน (S.D. = 7.01)  

 

    2.2) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ  

 

ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ 

  กอนเรียน 

Mean (S.D.) 

หลังเรียน 

Mean (S.D.) 
t p-value 

1 ความสามารถในการสร างสรรค

แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร

ด วยการปฏิ บัติตามหลักฐานเ ชิง

ประจักษ   

2.57 (3.09) 3.87 (4.89) 11.96 .00* 

2 ความสามารถในการสรางสรรคสื่อให

สอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู 

2.45 (0.54) 3.79 (0.31) 10.09 .00* 

3 ความสามารถในการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

2.08 (0.21) 4.03 (0.46) 22.01 .00* 

4 ความสามารถในการออกแบบการ

ประเมินใหสอดคลองกับการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร   

2.44 (0.88) 3.74 (0.40) 7.38 .00* 

 ผลรวมการออกแบบการจัดการเรียนรู

ดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ 

9.55 (1.42) 15.44 (1.11) 19.21 .00* 

*Sig < .05 

ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ พบวา 

ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดย

คะแนนเฉลี่ยผลรวมการออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษหลังเรียน 15.44 คะแนน สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานสูงกวากอนเรียน ซึ่งมีคา 9.55 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคา 1.42  

 

อภิปรายผล  

 โปรแกรมการใชหลักฐานเชิงประจักษเปนฐานในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาการออกแบบการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร: ทดสอบ   มีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบโปรแกรมฯ กอนนําไปทดลอง (Quasi-experimental research) 

เพ่ือศึกษาความเท่ียงของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย หาคาความยากและอํานาจจําแนกของเครื่องมือท่ีใช ตลอดจนคัดเลือกและ
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ปรับปรุงขอของแบบทดสอบและแบบประเมินผล และศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูดวย

การใชหลักฐานเชิงประจักษ อภิปรายผลการวิจัยในแตละหัวขอไดดังน้ี 

 1. คาความเท่ียงดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) ของแบบทดสอบการจัดการ

เรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ มีคา 0.83 และแบบประเมินการออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิง

ประจักษ มีคา 0.88   ซึ่งมากกวาเกณฑ 0.80 ซึ่งเปนเกณฑท่ีกําหนดข้ึน เน่ืองดวย ผูวิจัยไดใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบและ

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ รวมถึงผานกระบวนการยื่นขอจริยธรรมซึ่งมีการตรวจสอบแกไขเครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัย  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินมีถึง 2 สวนท้ังดานความรูและความสามารถซึ่งเปนลักษณะของเครื่องมือวัดผลท่ี

ดี ท่ีควรท่ีใหมีหลายประเภท และมีความแตกตางกัน (อนุวัติ คูณแกว, 2559) ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  โดยผูวิจัยได

กําหนดระยะเวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง ซึ่งเพียงพอตอการทําขอสอบจํานวน 20 ขอ และไดดําเนินการไปใชกับกลุมท่ีไมใชกลุม

ทดสอบจํานวน 10 คน เพ่ือจับเวลาในการทําขอสอบ โดยเรียงจากขอสอบท่ีงายไปยาก ซึ่งลักษณะดังกลาวสอดคลองกับ

แนวคิดในการทําใหเครื่องมือวัดผลมีความเท่ียงสูงสอดคลองกับแนวคิดหลักการวัดและประเมินผลการศึกษาของอนุวัติ คูณ

แกว (2559) และ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2559)  

  2. คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (Discrimination) (r)  และคาความยาก (Difficulty) (P) ของแบบทดสอบการ

จัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (Discrimination) รายขอมีคาระหวาง 0.10 

-  0.86 ผูวิจัยดําเนินการแกไขปรับปรุง ขอท่ีมีคา r ท่ีนอยกวา 0.2 โดยการเปลี่ยนแปลงขอคําถาม แตยังคงใหมีวัตถุประสงค

ของขอดังกลาวเชนเดิม  เชน ปรับแกไขจากการใหวิเคราะหคําตอบทุกขอ (“ขอใดตอไปน้ีถูกตองท่ีสุด”)  เปนการถามแบบ

เฉพาะเจาะจง (“การใช e-portfolio เปนเครื่องมือการประเมินผลจะนิยมใชประเมินอะไรของผูเรียน”) ซึ่งเมื่อนําไปทดสอบ

แลว พบวา คา r ขอน้ี ได 0.31  สําหรับขอท่ีมีคาความยาก (P) มีคาระหวาง 0.10 – 0.91  ผูวิจัยไดมีการปรับปรุงขอท่ีมีคา 

มากกวา 0.8 โดยการเปลี่ยนแปลงขอคําถามและคําตอบใหมีจุดประสงคเชนเดิมแตใหยากข้ึนโดยการยกสถานการณข้ึนมาแลว

ใหวิเคราะหสถานการณ แลวใชกระบวนการจัดการเรียนรูใดจึงสอดคลองกับสถานการณดังกลาว ซึ่งเมื่อนําไปทดสอบแลวทํา

ใหมีคา r เทากับ 0.39     และแกไขขอท่ีมีคา r นอยกวา 0.2 เน่ืองจากเปนโจทยใหวิเคราะหคําตอบทุกขอ  โดยแกไขใหเหลือ

เพียงการนําไปใช โดยขอคําถามท่ีปรับจะเปนขอเดียวกับขอท่ีมีคาอํานาจจําแนกนอยกวา 0.2 

  3. คะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยแบงเปนความรูเรื่องวิทยาศาสตรและการใชหลักฐานเชิงประจักษ  ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใช

หลักฐานเชิงประจักษเปนการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยซึ่งทําใหผูเรียนไดศึกษาลงมือสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง ซึ่งคลายคลึง

กับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (Inquiry learning method) แตกตางตรงท่ีเปนการสืบเสาะหาความรูจากงานวิจัยหรือ

หลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งมีผลตอผลสัมฤทธ์ิดานความรูของผูเรียน (ยุวพร ดวงศรีและบุญสม ทับสาย, 2561) 

 4. คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษหลังเรียนมีคาเฉลี่ย

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เน่ืองดวยโปรแกรมการใชหลักฐานเชิงประจักษเปนฐานในการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงเนนการฝกปฏิบัติทักษะ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

Sánchez-García, et al. (2019) ท่ีศึกษาการใชหลักฐานเชิงประจักษในการจัดการเรียนรูในมหาวิทยาลัย 3 แหงวาการจัดการ

เรียนรูดังกลาวไดมีการพัฒนาความรูเจตคติและทักษะของผูเรียนในการฝกปฎิบัติทักษะทางการพยาบาล  นอกจากน้ี การฝก

ปฏิบัติผูเรียนจะไดรับการสะทอนผลยอนกลับ (Feedback) ผูเรียนในทุกดาน เชนเดียวกับการปฏิบัติตามหลกัฐานเชิงประจักษ
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ทางการพยาบาลท่ีท่ีจะมีการฝกปฎิบัติและไดรับการสะทอนผลยอนกลับใหฝกจนถูกตองตามกระบวนการตามแนวทางการใช

หลักฐานเชิงประจักษ สอดคลองกับงานวิจัยของ Laske and Kurz  (2019) ท่ีกลาวถึง การฝกปฏิบัติทางการพยาบาล ท่ีทําให

ผูเรียนสามารถปฏิบัติทางการพยาบาลไดอยางถูกตองสูงข้ึนในขณะท่ีมีการปฏิบัติการทางคลินิก  อยางไรก็ตามจากคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษหลังเรียนมีคามากกวา สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ของคะแนนความรูเรื่องการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษกอนเรียน ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูเรียนท้ังกลุมมี

คะแนนหลังเรียนกระจายตัวคอนขางมาก   

 

สรุปผลการวิจัย   

 1. คุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมีความเท่ียง  คาอํานาจจําแนก และคาความยากงายตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

และในขอท่ีไมเปนไปตามเกณฑไดมีการปรับปรุงแกไข และจะนําไปใชทดสอบอีกครั้ง 

 2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบการจัดการเรยีนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจกัษกอนเรียนสงูกวาหลัง

เรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
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บทคัดยอ 

การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนจานกรอง โดยใชเทคนิคการถอดความดวย

งานศิลปะ  จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค และศึกษาความคิดสรางสรรคจาก

เทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2562 โรงเรียนจานกรอง แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 สวน ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค จํานวน 60 คน 

และศึกษาความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ จํานวน 20 คน กําหนดระยะเวลาในการศึกษา 21 

สัปดาห สัปดาหละ 4 ช่ัวโมง รวม 84 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามปจจัยท่ีมีผลตอความคิดสรางสรรค 

และแบบประเมินความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมจาก OEDC การวิเคราะหขอมูล ใชคารอยละ และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา 

1. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนจานกรอง พบวา ดานปจจัย

ในตัวนักเรียน คือโปรแกรมวิชาท่ีนักเรียนเลือกเรียนมีผลตอความคิดสรางสรรคมากท่ีสุด ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมทางโรงเรียน คือการมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับนักเรียนมีผลตอความคิดสรางสรรคมากท่ีสุด 

ปจจัยดานหลักสูตร การสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือ การสอนใหนักเรียนรูจักคิด และมีการแสดง

ความรูสึกมีผลตอความคิดสรางสรรคมากท่ีสุด  

2. ความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ พบวา นักเรียนสามารถสื่อสารถายทอดแนวคิด

การใชผลงานหรือช้ินงานท่ีเปนนวัตกรรมของผูเรียนไปยังผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

คําสําคัญ : พัฒนาความคิดสรางสรรค  /  เทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ  
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Abstract 

The development of creativity for matthayom suksa 2 of Janokrong school by using the 

paraphrase with art work technique. The purposes of this research were: 1) to study an influence factor 

for creativity 2) to study creativity from the paraphrase of art work. Research sample were the students of 

matthayom suksa 2 in the second semester of 2019 academic year. For the experiment, divided the 

research sample into 2 groups: 1) 60 students for studied an influence factor to creativity 2) 20 students 

for studied creativity from paraphrase with art work technique. the schedule of this study were 84 hours 

in 21 weeks:  4 hours per each week. The instruments used were the questionnaire of influence factor on 

creativity and the assessment form for creativity and innovation from OEDC. Data were analyzed statistics 

by using percentage and standard deviation.    

The result founded that:  

   1. The influence factor on creativity showed that: on the students factor the most affect factor 

was program of study; the school environment factor was good interaction between teachers and 

students; for the curriculum, teaching and learner development factor were critical thinking and emotion 

expression. 

2. The creativity from paraphrase with art work technique showed that: students were able to 

impart effectively an innovation works concepts to others.  

 

Keywords: creativity development,  paraphrase with art work technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

 

 

บทนํา   

 กระบวนการใชความคิดของมนุษยท่ีผานระบบการทํางานของสมองท่ีสําคัญ ไดแก การคิดวิเคราะห การคิด

สังเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการคิดสรางสรรค ซึ่งใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารโดย

กระบวนการคิด และการใชภาษาท่ีเกิดในทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ซึ่งเปนวิชาทักษะท่ีมีความจําเปนตอการเรียนรู 

และในขณะเดียวกันสามารถพัฒนาความคิดในลักษณะตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตนได 

 ธรรมชาติของวิชาภาษาไทย สามารถสรางสรรคเปนผลงานอันทรงคุณคามากมายไมวาจะเปนดานวรรณกรรม 

วรรณคดี เรื่องสั้น นวนิยาย ซึ่งเกิดจากกระบวนการคิดของมนุษย แตเปนการถายถอดความคิดออกมาในรูปแบบของตัวอักษร 

ผูอานจะตองมีจินตนาการในการเรียนรูความคิดของผูเขียน และท่ีสําคัญงานเขียนเหลาน้ีสามารถถายถอดออกมาในรูปแบบ

งานศิลปะได อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏกรรม สิ่งเหลาน้ีลวนแตจะตองใชทักษะกระบวนการความคิดสรางสรรค 

 ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดสรางสรรคผลิตผล หรือสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ ท่ีไมรูจัก

มากอน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีอาจจะเกิดจากการรวมความรูตาง ๆ ท่ีไดรับจากประสบการณแลวเช่ือมโยงกับสถานการณใหมๆ 

สิ่งท่ีเกิดข้ึนแตไมจําเปนสิ่งสมบูรณอยางแทจริง ซึ่งอาจออกมาในรูปของผลผลิตทางศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร (Torrance 

(1962) อารี พันธมณี (2537) ไดกลาวถึงความคิดสรางสรรควา เปนกระบวนการทางสมองท่ีคิดในลักษณะอเนกนัย อันนําไปสู

การคิดพบสิ่งแปลกใหมดวยการคิดดัดแปลง ปรุงแตงจากความคิดเดิมผสมผสานกันใหเกิดสิ่งใหม ซึ่งรวมท้ังการประดิษฐคิดคน

พบสิ่งตาง ๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎีหลักการไดสําเร็จ ความคิดสรางสรรคจะเกิดข้ึนไดมิใชเพียงแตคิดในสิง่ท่ีเปนไปได หรือ

สิ่งท่ีเปนเหตุผล เพียงอยางเดียวเทาน้ัน หากแตคิดจินตนาการก็เปนสิง่สําคัญยิ่งท่ีจะกอใหเกิดความแปลกใหม แตตองควบคูกัน

ไปกับ ความพยายามท่ีจะสรางความคิดฝนหรือจินตนาการใหเปนไปไดหรือเรียกวาเปนจินตนาการประยุกตน้ันเอง จึงจะทําให

เกิดผลงาน 

 มีนักการศึกษาหลายทานไดนําเสนอกระบวนการคิดสรางสรรคไวหลากหลาย เชน กระบวนการคิดแกปญหาอยาง

สรางสรรคของทอแรนซ และกระบวนการคิดสรางสรรคของแอนเดอรสัน แสดงใหเห็นวากระบวนการคิดสรางสรรคจะตองใช

ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสาร  

จะเห็นไดวากระบวนการคิดของมนุษยและการใชภาษาสามารถประสานกันไดอยางกลมกลืนผานกระบวนการคิดท่ี

เรียกวาความคิดสรางสรรค ดังน้ันในการพัฒนาความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาไดดวยการสอน การฝกฝน หากผูเรียนไดรับ

การพัฒนาความคิดสรางสรรคตั้งแตเยาววัย และบรรดาความคิดท้ังหลายความคิดสรางสรรคเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต

ของมนุษยมาก การเรียนการสอนจึงควรจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนความตองการสูงสุดและมีคา

มาก การเรียนการสอนแบบความคิดสรางสรรคจึงเปนรากฐานของกระบวนการคิดท้ังหมด Torrance (1962 อางอิงมาจาก 

อารี พันธมณี, 2537)  

 ผูวิจัยพบวา การใชเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ เปนเทคนิคท่ีใชกระบวนการคิดจากการอานแลวถายถอด

ออกมาในรูปแบบงานศิลปะ ซึ่งเปนกระบวนการคิดสรางสรรคท่ีสําคัญตอผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีความความสุขตอการเรียน 

วิชาภาษาไทยและสงเสริมใหผูเรียนมีกระบวนการคิดสรางสรรคมากยิ่งข้ึน  

งานวิจัยลักษณะดังกลาวเปนท่ีสนใจในปจจุบัน เน่ืองจากมีผูวิจัยดานน้ีคอนขางนอย และเปนการพัฒนาผูเรยีนดาน

ความคิดสรางสรรคเพ่ือตอบโจทยการเขาสูไทยแลนด 4.0 และการศกึษาในศตวรรษท่ี 21  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค  

50 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

2. เพ่ือศึกษาความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศลิปะ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

1. วิธีการดําเนินงานเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค  

1.1 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามปจจัยท่ีมีผลตอความคิดสรางสรรค เพ่ือศึกษาวาปจจัยใดท่ีสงผลตอความคิด

สรางสรรคมากท่ีสุด แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานท่ี 1 ปจจัยในตัวนักเรียน ดานท่ี 2 ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมทางโรงเรียน และดานท่ี 3 ปจจัยดานหลักสูตร การสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

1.2 จาก น้ันผู วิ จั ย นํ าแบบสอบถามหาค า  IOC เ พ่ือประ เมินคุณภาพของ เครื่ อ งมื อ  

จากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดแก รศ.ดร.สุขแกว คําสอน อาจารยภาควิชาการวัดและการประเมินผล  

อ.ดร.พรทิพย ครามจันทึก อาจารยภาควิชาภาษาไทย และครูเกรียงศักดิ์ สังขบัวแกว ครูสอนวิชา

ภาษาไทย โรงเรียนจานกรอง ผลการประเมินผานทุกขอคําถาม 

1.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหนักเรียนโรงเรียนจานกรองตอบแบบสอบถามเพ่ือนําผลท่ีไดมาวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติ 

2. วิธีการดําเนินงานเพ่ือศึกษาความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ 

2.1 ผูวิจัยมอบหมายช้ินงานใหนักเรียนถอดความออกมาดวยงานศิลปะ คือการถอดขอความตาง ๆ ของ

งานเขียน เชน บทความ บทประพันธ เรื่องสั้น นวนิยาย สรุปใจความสําคัญออกมาเปนงานศิลปะ 

อาทิ การวาดภาพ การปนดินนํ้ามัน หรืองานศิลปะแขนงอ่ืน ๆ โดยเน้ือหาท่ีสําคัญตรงตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สาระท่ี 5 วรรณกรรมและวรรณคดีไทย ตัวช้ีวัดท่ี 1 – 5 นักเรียน

สามารถจับประเด็นหรือถอดความจากบทรอยกรองออกเปนบทรอยแกวดวยสํานวนภาษาของ

นักเรียนได ผูวิจัยใชวรรณคดีเรื่อง “กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง” ซึ่งเปนบทพรรณนาถึงสัตว 

พืชพันธุนานาชนิด สามารถถายถอดออกมาเปนช้ินงานศิลปะไดอยางสรางสรรคจากจินตนาการของ

ผูเรียนไดงาย และชัดเจน  

2.2 จากน้ันผูวิจัยนําผลงานท่ีนักเรียนสรางสรรคมาศึกษาคนหาความคิดสรางสรรคของผูเรียนโดยใชแบบ

ประเมินความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมจาก OEDC ซึ่งมีผูเช่ียวชาญดานความคิดสรางสรรคเปน

จํานวนมากรวมสรางแบบประเมินความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมข้ึน การประเมินความคิด

สรางสรรคมีผูประเมนิท้ังหมด 3 คน ไดแก ครูเกรียงศักดิ์ สังขบัวแกว ครูผูสอนภาษาไทย โรงเรียนจา

นกรอง ครูศิริวรรณ ก่ีดํารงกูล ครูผูสอนภาษาไทย โรงเรียนจานกรอง และนายรุงวิกรัย หยดยอย 

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู โรงเรียนจานกรอง    

2.3 ผูวิจัยนําผลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพ่ือศึกษาความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความ

ดวยงานศิลปะดานใดมีคาความถ่ีมากท่ีสุด  

 

ผลการศึกษา  

3.1 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 60 คน ซึ่งเปนนักเรียน

โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณโุลก ปรากฏผลดังตารางท่ี  3.1 – 3.3   

ตารางท่ี 3.1 ปจจัยในตัวนักเรยีนโรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก   (n = 60) 

ลําดับ ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 
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ลําดับ ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1 ชวงวัยของนักเรียนมีผลตอความคดิ

สรางสรรค 

4.13 0.82 มาก 

2 เพศมีผลตอความคิดสรางสรรค 3.27 1.20 ปานกลาง 

3 บุคลิกภาพมผีลตอความคดิสรางสรรค 3.70 0.99 มาก 

4 โปรแกรมวิชาท่ีนักเรียนเลือกเรียนมีผล

ตอความคิดสรางสรรค 

4.17 0.87 มาก 

จากตารางท่ี 3.1 พบวาปจจัยในตัวนักเรียน โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนท่ีอยูในระดับมาก คือโปรแกรมวิชาท่ีนักเรียนเลือกเรียนมีผลตอความคิดสรางสรรค 

คาเฉลี่ย 4.17 รองลงมา ชวงวัยของนักเรียนมีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 4.13 และบุคลิกภาพมีผลตอความคิด

สรางสรรค คาเฉลี่ย 3.70 สวนท่ีอยูในระดับปานกลาง คือ เพศมีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 3.27  ตามลําดับ  

ตารางท่ี 3.2 ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางโรงเรียนโรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก (n = 60) 

ลําดับ ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1 การจัดสภาพบรรยากาศในการเรยีนการสอนท่ี

เนนความรูสึกปลอดภัยทางจิตมีผลตอความคดิ

สรางสรรค 

4.30 0.75 มาก 

2 การสรางบรรยากาศท่ีไมเนนการวัดผลและ

ประเมินผลมีผลตอความคิดสรางสรรค 

4.03 0.93 มาก 

 

3 การมีปฏสิัมพันธท่ีดรีะหวางครูกับนักเรียนมผีล

ตอความคิดสรางสรรค 

4.53 0.63 มากท่ีสุด 

4 การท่ีครูใชคําถามมผีลตอความคดิสรางสรรค 4.43 0.63 มาก 

 

5 ครูมีการกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูมี

ผลตอความคิดสรางสรรค 

4.37 0.61 มาก 

6 การจัดตารางเรียนใหมีช่ัวโมงวางบางมีผลตอ

ความคิดสรางสรรค 

4.20 0.85 มาก 

7 การจัดหองเรียนใหมีท่ีโลงวาง หรอืมีมุมอิสระใน

การทํางานเพียงลําพังมผีลตอความคิดสรางสรรค 

 

3.97 1.00 มาก 

8 บรรยากาศในหองสมุดโรงเรียนมผีลตอความคดิ

สรางสรรค 

4.00 0.87 มาก 

9 บรรยากาศในหองแนะแนวมีผลตอความคิด

สรางสรรค 

3.73 0.98 มาก 

10 การจัดปายนิเทศภายในโรงเรียนมผีลตอความคิด

สรางสรรค 

4.10 0.84 มาก 
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จากตารางท่ี 3.2 พบวาปจจัยดานสภาพแวดลอมทางโรงเรียน โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับนักเรียนมีผลตอ

ความคิดสรางสรรค  คา เฉลี่ ย  4.53 รองลงมา การ ท่ีครู ใชคํ าถามมีผลตอความคิดสรางสรรค  ค า เฉลี่ย  4.43  

การจัดสภาพบรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีเนนความรูสึกปลอดภัยทางจิตมีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ยน 4.30 ครูมี

การกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูมีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 4.37 การจัดตารางเรียนใหมีช่ัวโมงวางบางมีผล

ตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 4.20 การจัดปายนิเทศภายในโรงเรียนมีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 4.10 การสราง

บรรยากาศท่ีไมเนนการวัดผลและประเมินผลมีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 4.03 บรรยากาศในหองสมุดโรงเรียนมีผล

ตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 4.00 การจัดหองเรียนใหมีท่ีโลงวาง หรือมีมุมอิสระในการทํางานเพียงลําพังมีผลตอความคิด

สรางสรรค คาเฉลี่ย 3.97 และบรรยากาศในหองแนะแนวมีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 3.73 ตามลําดับ  

ตารางท่ี 3.3 ปจจัยดานหลักสูตร การสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก (n = 60) 

ลําดับ ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1 หลักสตูรและการสอน ท่ีมีการสงเสริมใหเด็กคิดเปนทํา

เปน แกปญหาเปน และสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนา

ศักยภาพอยางเตม็ท่ีมีผลตอความคิดสรางสรรค 

4.57 0.57 มากท่ีสุด 

2 การสอนใหนักเรียนรูจักคิด มีการแสดงความรูสึก 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

3 จัดการเรียนการสอนอยางเปนลําดับมีความตอเน่ืองมี

ผลตอความคิดสรางสรรค 

4.13 0.57 มาก 

4 การสอนท่ีไมเขมงวดกวดขันกับนักเรียนมากจนเกินไป 3.87 1.04 มาก 

5 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

ยุวกาชาด และกิจกรรมชุมนุมมผีลตอความคดิ

สรางสรรค 

4.03 0.93 มาก 

6 กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ เชน กิจกรรมวันสุนทรภู วัน

ตอตานยาเสพตดิ วันแมแหงชาติ วันภาษาไทยแหงชาติ 

วันวิทยาศาสตร มีผลตอความคิดสรางสรรค 

4.50 0.82 มาก 

7 กิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานท่ี มีผลตอความคิด

สรางสรรค 

4.40 0.97 มาก 

8 กิจกรรมการจัดนิทรรศการ หรือการจัดการแสดง มีผล

ตอความคิดสรางสรรค 

4.57 0.57 มากท่ีสุด 

9 กิจกรรมในช้ันเรยีนท่ีมีการสอดแทรกบทเพลง หรือ

กิจกรรมนันทนาการ มีผลตอความคิดสรางสรรค 

4.50 0.57 มาก 

10 กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรยีนแสดงความสามารถ มี

ผลตอความคิดสรางสรรค 

4.53 0.63 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 3.3 พบวาปจจัยดานหลักสูตร การสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสวนท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การสอนใหนักเรียนรูจักคิด มีการ

แสดงความรูสึก คาเฉลี่ย 4.60 รองลงมา กิจกรรมการจัดนิทรรศการ หรือการจัดการแสดง มีผลตอความคิดสรางสรรคและ
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หลักสูตรและการสอน ท่ีมีการสงเสริมใหเด็กคิดเปนทําเปน แกปญหาเปน และสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาศักยภาพอยางเต็มท่ี

มีผลตอความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยเทากัน 4.57 และกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถ มีผลตอความคิด

สรางสรรค คาเฉลี่ย 4.53 สวนท่ีอยูในระดับมาก คือ กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ เชน กิจกรรมวันสุนทรภู วันตอตานยาเสพติด 

วันแมแหงชาติ วันภาษาไทยแหงชาติ วันวิทยาศาสตร มีผลตอความคิดสรางสรรคและกิจกรรมในช้ันเรียนท่ีมีการสอดแทรกบท

เพลง หรือกิจกรรมนันทนาการ มีผลตอความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยเทากัน 4.50 รองลงมา กิจกรรมการทัศนศึกษานอก

สถานท่ี มีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 4.40 จัดการเรียนการสอนอยางเปนลําดับมีความตอเน่ืองมีผลตอความคิด

สรางสรรค คาเฉลี่ย 4.13 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมชุมนุมมีผลตอความคดิ

สรางสรรค คาเฉลี่ย 4.03 และการสอนท่ีไมเขมงวดกวดขันกับนักเรียนมากจนเกินไป คาเฉลี่ย 3.87 ตามลําดับ  

3.2 ผลการศึกษาความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนจานกรอง ผูวิจัยไดนําผลงานของนักเรียน จํานวน 20 คน เพ่ือประเมินทักษะการสรางสรรค และนวัตกรรม จาก

เทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ ผลการประเมินใชตารางประกอบคําบรรยาย ดังตารางท่ี 3.4 

ตารางท่ี 3.4 ความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน

จานกรอง จังหวัดพิษณุโลก (n = 20) 

ลําดับ ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1 สรางเทคนิคการคิดอยางสรางสรรค เพ่ือนํา

ความคิดสูการสรางผลงานหรือช้ินงานท่ีเปน

นวัตกรรม 

3.30 0.80 มาก 

2 สะทอนการคดิ การวิพากษ เพ่ือประเมินและ

ปรับปรุงเทคนิคการคิดของตนเอง จนนําไปสูการ

สรางสรรคผลงานหรือช้ินงานท่ีเปนนวัตกรรม 

3.50 0.69 มาก 

3 มีกระบวนการออกแบบ และสรางช้ินงานหรือ

ผลงานท่ีเปนนวัตกรรมไดอยางสรางสรรค 

3.90 0.31 มากท่ีสุด 

4 ทํางานรวมกับผูอ่ืน เพ่ือดําเนินการสรางผลงาน

หรือช้ินงาน จนเกิดเปนนวัตกรรมของผูเรียน 

1.75 0.55 ปานกลาง 

5 สะทอนการคดิ การวิพากษ เพ่ือประเมินและ

ปรับปรุงช้ินงานหรือผลงานท่ีเปนนวัตกรรมได

อยางตอเน่ือง 

2.95 0.22 มาก 

6 ผลงานหรือช้ินงานท่ีเปนนวัตกรรมของผูเรียน

สามารถนําไปใชเพ่ือการแกปญหาหรืออํานวย

ความสะดวกในการใชชีวิตไดอยางหลากหลาย 

2.00 0.00 ปานกลาง 

7 สื่อสารถายทอดแนวคิดการใชผลงานหรือช้ินงาน

ท่ีเปนนวัตกรรมของผูเรยีนไปยังผูอ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.00 0.00 มากท่ีสุด 

8 ใชทรัพยากรดิจิทัลและมลัตมิีเดยีเพ่ือนําเสนอ

ผลงานหรือช้ินงานท่ีเปนนวัตกรรมอยาง

สรางสรรค 

1.00 0.00 นอย 

 

54 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

จากตารางท่ี 3.4 พบวาความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสวนท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด 

คือ สื่อสารถายทอดแนวคิดการใชผลงานหรือช้ินงานท่ีเปนนวัตกรรมของผูเรียนไปยังผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ คาเฉลี่ย 

4.00 รองลงมา มีกระบวนการออกแบบ และสรางช้ินงานหรือผลงานท่ีเปนนวัตกรรมไดอยางสรางสรรค คาเฉลี่ย 3.90  

สะทอนการคิด การวิพากษ เพ่ือประเมินและปรับปรุงเทคนิคการคิดของตนเอง จนนําไปสูการสรางสรรคผลงานหรือช้ินงานท่ี

เปนนวัตกรรม คาเฉลี่ย 3.50 สรางเทคนิคการคิดอยางสรางสรรค เพ่ือนําความคิดสูการสรางผลงานหรือช้ินงานท่ีเปน

นวัตกรรม คาเฉลี่ย 3.30  สะทอนการคิด การวิพากษ เพ่ือประเมินและปรับปรุงช้ินงานหรือผลงานท่ีเปนนวัตกรรมไดอยาง

ตอเน่ือง คาเฉลี่ย 2.95 ผลงานหรือช้ินงานท่ีเปนนวัตกรรมของผูเรียนสามารถนําไปใชเพ่ือการแกปญหาหรืออํานวยความ

สะดวกในการใชชีวิตไดอยางหลากหลาย คาเฉลีย่ 2.00 ทํางานรวมกับผูอ่ืน เพ่ือดําเนินการสรางผลงานหรือช้ินงาน จนเกิดเปน

นวัตกรรมของผูเรียน คาเฉลี่ย 1.75 และใชทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียเพ่ือนําเสนอผลงานหรือช้ินงานท่ีเปนนวัตกรรมอยาง

สรางสรรค คาเฉลี่ย 1.00 ตามลําดับ  

 

อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนจานกรองดวยเทคนิคการ

ถอดคําประพันธดวยงานศิลปะ สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี  

1. ผลจากการตอบแบบสอบถามปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนจานกรอง พบวา ดานปจจัยในตัวนักเรียน คือโปรแกรมวิชาท่ีนักเรียนเลือกเรียนมีผลตอความคิด

สรางสรรคมากท่ีสุด เน่ืองจากอิทธิพลของโปรแกรมวิชาท่ีนักเรียนเลือกเรียนเกินจากความพึงพอใจ และความ

สนใจเปนหลัก จึงสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนไดอยางชัดเจน หากนักเรียนไมมีความพึง

พอใจ หรือสนใจในโปรแกรมวิชาน้ัน ๆ ความคิดสรางสรรคของนักเรียนก็ไมสามารถพัฒนาได เพราะนักเรียนไม

เกิดฉันทะในการเรียนรู ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางโรงเรียน คือการมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับนักเรียนมี

ผลตอความคิดสรางสรรคมากท่ีสดุ เน่ืองจาก ครูเปนผูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เปนผูสงเสริมการเรียนรู อีก

ท้ังสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดฉันทะในความรักในการเรียนรู หากครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับนักเรียนจะสงผลให

นักเรียนมีความคิดเชิงบวก และเกิดพลังความคิดในเชิงสรางสรรค ซึ่งตรงกับคํากลาวของ ดร.สุวิทย มูลคํา 

ผูเขียนหนังสือ “กลยุทธการสอนคิดสรางสรรค” ตอนหน่ึงวา “แนวทางในการฝกคิดสรางสรรค ทานสามารถ

นําไปใชกับตนเอง เด็กท่ีทานรับผิดชอบ หรือคนท่ีทานรัก สําหรับครูผูสอนกอนท่ีจะนําไปใชทานควรศึกษาให

เขาใจ ลงมือทดลองใชและปรับปรุงใหสมบูรณก็จะไดวิธีการฝกท่ีเหมาะกับกลุมสาระการเรียนรูแตละกลุม โดย

ระลึกอยูเสมอวาทานก็เปนสวนหน่ึงท่ีจะเปนเครือขายของการสรางชาติ เพ่ือพัฒนาคนในชาติใหมีความคิด

สรางสรรค ซึ่งเปนพลังอันยิ่งใหญและเปนความหวังของแผนดิน” จากคํากลาวของ ดร.สุวิทย มูลคํา ผูเขียน

หนังสือ “กลยุทธการสอนคิดสรางสรรค” อนุมานไดวา ครูคือผูปลุกสรางพลังความคิดใหแกนักเรียน โดยสราง

ปฏิสัมพันธท่ีดี หากมีปฏิสัมพันธท่ีดีนักเรียนจะมีความไววางใจ เช่ือมั่นในตัวครูผูสอน ในฐานะผูจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ซึ่งเปนพลังอันยิ่งใหญท่ีจะนําสูความคิดสรางสรรค และเปนพลังของชาติตอไป ปจจัยดานหลักสูตร การ

สอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือ การสอนใหนักเรียนรูจักคิด มีการแสดงความรูสึก มีผลตอความคิด

สรางสรรคมากท่ีสุด เน่ืองจาก “ความคิดสําคัญมากกวาความรู” หากครูผูสอนใหนักเรียนรูจักการคิด และมี

การแสดงความรูสึกจากกระบวนการคิดในเชิงสรางสรรค ทําใหนักเรียนมปีระสบการณสามารถสัมผัสสิ่งเราและ

ข อมู ลหรื อสิ่ งแ วดล อม เ พ่ือแก ปญหา  แสวงหาคํ าตอบตั ดสิ น ใจหรื อสร า งส ร รค สิ่ ง ใหม  ๆ  ไ ด  

สิ่งน้ันก็คือความคิดสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับผลงานรอยกรองของสุนทรภู ดังน้ี   
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“กระบวนการ ความคิด พิสิษฐนัก  

  ใครรูจัก นํามาใช ใหถูกตอง  

  โยนิโส มนสิการ หมั่นตรึกตรอง  

  ยอมเรืองรอง ดวยปญญา เปนอาจิณ”        

จากบทรอยกรองของสุนทรภูมีใจความสําคัญแสดงถึงกระบวนการคิดมีความสําคัญ และพิเศษ

มาก เราจะตองรูจักนําไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง และผูอ่ืน รูจักหมั่นเพียรคิดใครครวญ ตรึกตรอง จะ

สงผลใหมีปญญาสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได  

อีกนัยหน่ึงการพัฒนาความคิดสรางน้ัน เปนพฤติกรรมท่ีเกิดในสมองเปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นได

ดวยตาเปลา การท่ีจะรูวามนุษยคิดอะไร คิดอยางไร จะตองสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกหรือคําพูดท่ีพูดออกมา 

(ดร.ชาติ แจมนุช) ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงใหนักเรียนแสดงออกดวยการสรางสรรคงานศิลปะดวยการถอดความจากคํา

ประพันธจากวรรณคดีเรื่อง “กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง” และในขณะเดียวกันผูวิจัยคนพบเทคนิคการสอน

การถอดความดวยงานศิลปะอีกดวย 

 

2. ผลจากการศึกษาความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ พบวา นักเรียนสามารถสื่อสาร

ถายทอดแนวคิดการใชผลงานหรือช้ินงานท่ีเปนนวัตกรรมของผูเรียนไปยังผู อ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากการถายถอดองคความรูจากตัวอักษรในผลงานชนิดบทรอยกรองในลักษณะของตัวอักษรเปนการสื่อ

ความคิดคอนขางเขาใจยาก หากใชงานศิลปะเขามาบูณาการประกอบการบรรยายและสื่อความคิดก็จะทําให

ผูอ่ืนเขาใจไดงาย ซึ่งกระบวนการเหลาน้ีเปนกระบวนการคิดสรางสรรคท่ีสําคัญตอผูเรียน ทําใหผูเรียนมี

ความสุขตอการเรียนวิชาภาษาไทยและสงเสริมใหผูเรียนมีกระบวนการคิดสรางสรรคมากยิ่งข้ึน อีกท้ังงาน

ศิลปะเปนสิ่งท่ีเกิดจากจิตนาการของผูเรียนเปนหลัก เพราะจินตนาการเปนสวนหน่ึงของกระบวนการคิด อีกท้ัง

การคิดสงผลใหเกิดสิ่งใหม ๆ และสิ่งใหม คือนวัตกรรมท่ีจะพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 บทความวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก อ.ดร.พรทิพย ครามจันทึก อาจารยท่ีปรึกษาบทความวิจัยท่ีไดให

คําเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ มาโดยตลอด จนบทความวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยจึง

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  

 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุขแกว คําสอน ท่ีใหคําปรึกษาเก่ียวกับเครื่องมือในการเก็บขอมูลเพ่ือนําผลมาวิเคราะหทาง

สถิติ และตรวจหาคา IOC  

 ขอขอบพระคุณครูเกรียงศักดิ์ สังขบัวแกว ท่ีใหคําช้ีแนะเก่ียวกับกระบวนการสอนวิชาภาษาไทย ท่ีเนนกระบวนการ

คิดสรางสรรค ตลอดจนนิเทศการสอน ตรวจหาคา IOC และใหคําช้ีแนะในดานการจัดกิจกรรมการสอนเสมอมา  

 ขอขอบพระคุณครูมุกดา เอ่ียมยัง ท่ีคอยเปนครูพ่ีเลี้ยงใหคําเสนอแนะเก่ียวกับงานตาง ๆ ของครู รวมท้ังเปนกําลังใจ

ในการเขียนบทความ และตรวจสอบการเขียนบทความ  

  ขอคุณเพ่ือน ๆ ท่ีชวยใหคําแนะนําดี ๆ เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผูเรียนท่ีเนนกระบวนการเขียน และชวย

ออกแบบเทคนิคการสอนดวยงานศิลปะอีกดวย 

 สุดทายขอขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีไดใหความรวมมือในการเก็บ

ขอมูล ทดลองการใชเทคนิคการสอน และตอบแบบสอบถาม จนทําใหบทความวิจัยสําเร็จลุลวงไปได  
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การพัฒนาชุดทดลองเรียนรูสมารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO  

สําหรับรายวิชาไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 

A DEVELOPMENT OF SMART FARM LEARNING KITS BY ARDUINO MICROCONTROLLER 

FOR MICROPROCESSOR AND MICROCONTROLLER COURSE 
 

เดชทนง แพงมี1 เกียรติชัย บรรลผุลสกุล1* ปยะพงษ โอฬารทิชาชาต1 มณฑล ฟกเอม1 และ ก่ิงแกว บรรลผุลสกุล2 
1คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  

2โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก  
*corresponding author email : kiatchai@psru.ac.th  

บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางชุดทดลองเรียนรูสมารทฟารมพ้ืนฐานดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO 

หมายเลข ATMEGA328 รวมกับ ESP8266 สรางจากเน้ือหารายวิชาไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร แบงการ

ทดลองออกเปน 3 ชุดการทดลอง คือ 1) การใชงานไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO สําหรับสมารทฟารม และ 2) การ

ควบคุมการปลูกพืชแสดงผลผานทางโทรศัพทเคลือ่นท่ี รวม 15 วงจรสําหรับ 12 ใบงาน มีแบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน

อยางละ 100 ขอ นําไปใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน จากประชากรท้ังหมด 27 คนเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ปการศึกษา 

2560 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยคะแนนกอน

เรียนเทากับ 36.75  คะแนนสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.96 คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเทากับ 86.88 คะแนน สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 4.36 และ ผลการเปรียบเทียบระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนพบวาคะแนนทดสอบ

หลังเรียนเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ชุดทดลองน้ีสามารถใชเรียนรูระบบสมารทฟารม

และเรียนรูพ้ืนฐานอินเตอรเน็ตในทุกสิ่งดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
 

คําสําคัญ : สมารทฟารม  ไมโครคอนโทรลเลอร อินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง 

 

Abstract 

 This article aims to create a basic smart farm learning experiment using ARDUINO microcontroller 

number ATMEGA328 together with ESP8266 from microprocessor and microcontroller content. The 

experiment is divided into 3 sets of experiments, namely 1) the use of ARDUINO microcontrollers for 

smart farms, 2) The Plant controller and monitor by smart phone. There are 15 circuits for 12 worksheets. 

There are 100 pre-test tests and 100 post-test, applied to the sample group of 8 people from a total of 

27 people, which is the 3rd year student of the academic year 2017, majoring in electronics engineering 

technology, Pibulsongkram Rajabhat University. The results of the research showed that The mean score 

before study was 36.75 points, standard deviation 3.96, the mean score after study was 86.88, standard 

deviation 4.36 and the comparison between pre-test scores and post-test scores showed that the post-

study test scores were higher than the scores. Before studying with statistical significance at the level of 

0.05. This experimental set is also the starter learning kits for smart farm system and Internet of thing. 

 

keywords : smart farm, microcontroller, internet of things 
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บทนํา   

  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนหลักสูตรซึ่งมีการนํา

วิทยาศาสตร ไปประยุกตใชพัฒนาความรูและทักษะเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางความชํานาญการเฉพาะทางและเปนประโยชนใน

การดําเนินงานดานอุตสาหกรรม การพัฒนาของแผนชาติฉบับท่ี 12 ไดกลาวถึงสถานการณของบุคลากรดานการวิจัยและ

พัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับ

กาวหนา สอดคลองกับสมาคมนายจางอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรประเมินอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยครึ่งปพ.ศ.

2562 หลังยังเติบโตไดตอเน่ืองในอัตรา 5-10% ดวยอุตสาหกรรมตางๆ ลวนมีอิเล็กทรอนิกสเขาไปเก่ียวของ แรงงานคนท่ีเคย

ขาดแคลน จะมีเทคโนโลยีเขาทดแทน หมดยุคการจางงานจํานวนมาก ขณะท่ีกิจการท่ีจําเปนตองใชคนงานท่ีมีทักษะดาน

อิเล็กทรอนิกสมากข้ึนตองหาความรวมมือจากสถาบันการศึกษาเพ่ือสรางบุคคลากรท่ีไดคุณภาพ สําหรับพัฒนาระบบ

ปญญาประดิษฐและอินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลกท่ีมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปน

สวนมากจํานวน 2,404,936 ไรคิดเปนรอยละ 35.57 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดจํานวน 6,759,909 ไร นักศึกษาสวนหน่ึงครอบครัว

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความตองการนําองคความรูดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสไปใชในการพัฒนาอาชีพของครอบครัว 

อีกท้ังการทําเกษตรคือหน่ึงในอุตสาหกรรมสําคญัท่ีสุดในประวัติศาสตรของมนุษยท่ีตองการอาหารท่ีมีคุณคาทางอาหารครบท้ัง 

5 หมูและกากใยอาหารในการดํารงชีวิต อยางไรก็ตามปจจัยการผลิตอาหารมีการเจริญเติบโตต่ํา เมื่อเทียบกับประชากรโลกท่ี

เพ่ิมข้ึน  พ้ืนท่ีผลิตวัตถุดิบมีจํากัด  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ราคาเช้ือเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เกษตรกรมี

อายุเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีอายุเฉลี่ยนอยลง สําหรับประเทศไทยคือฐานการผลิตอาหารท่ีมี

ความสําคัญของโลก ถึงแมวาเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ป 2559 หดตัวรอยละ 2.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 

2558 ท้ังน้ีเน่ืองจากปรากฏการณเอลนีโญท่ีสงผลใหมีปริมาณนํ้าฝนนอยกวาปกติ กอใหเกิดภาวะแหงแลงในหลายพ้ืนท่ีของ

ประเทศตั้งแตชวงปลายป 2558 ตอเน่ืองมาจนถึงตนป 2559 แตดวยเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมท่ีพ่ึงพาฤดูกาลทําใหผลผลิตต่ํา

เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนท่ีนําเครื่องมือการเกษตรท่ีทันสมัย เชนประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย เปนตน แตการพัฒนาการสอนดวย

เทคโนโลยีจะทําให การสอนมีความทันสมัยตลอดเวลา 

จากสถานการณดังกลาวคณะผูวิจัยไดเลือกวิชาไมโครคอนโทรลเลอร ถือเปนวิชาหลักของสาขาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส นํามาพัฒนาชุดทดลองท่ีใชความรอนดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสมาใชในการจัดการฟารมเพาะปลูกพืช ดวย

การติดตั้งเซนเซอรตรวจจับลักษณะทางกายภาพ เชน อุณหภูมิ, รอยละความช้ืนสัมพัทธในอากาศ เปนตน ท่ีติดตั้งครอบคลุม

ในแปลงเพาะปลูกพืชในรูปแบบเครือขายเซนเซอร ซึ่งสามารถสรางรูปแบบการสื่อสารไดดวยโปรโตคอลเฉพาะหรือการ

บริหารงานเกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพได มีความแมนยําของขอมูลแบบเรียลไทมหรือ ณ เวลาน้ันๆ ดวย

ไมโครคอนโทรลเลอรอยางงายเช่ือมตอกับโมดูลเครือขายไรสายรวมไปถึงการควบคุมอุปกรณในแปลงผักใหสามารถเปด-ปดได

แบบอัตโนมัติหรือสามารถติดตามขอมูลและควบคุมผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีได โดยนําประสบการณเหลาน้ีมาปรับใหเหมาะสม

กับบริบทของผูเรียนในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยการออกแบบเน้ือหา ใบงาน วงจร ตางๆ ใหสอดคลองการ

เน้ือหารายวิชาไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร นําทดลองใชกับผูเรียนในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร วิชาเอก

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  ในรูปแบบการพัฒนาชุดทดลองเรียนรูสมารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO 

โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรATMEGA328 รวมกับโมดูล ESP8266 ท่ีเช่ือมตอผานเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายนําขอมูลผาน

ฐานขอมูลเก็บสถิติ โดยเลือกเซิฟเวอรThink Speak และการออกแบบแอปพลิเคช่ันบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีดวย App Inventor 
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ซึ่งมีตนทุนต่ําในการพัฒนางานดานสมารทฟารมนําไปสรางใชงานไดจริง เพ่ือสรางคนท่ีไดคุณภาพสําหรับพ้ืนฐานการพัฒนา

ระบบปญญาประดิษฐและอินเตอรเน็ตในทุกสิ่งตามความตองการของตลาดแรงงานและยังสามารถนําไปใชประโยชนใน

ครอบครัวของผูเรียนท่ีทําเกษตรกรรม  

  

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ชุดการทดลองเรียนรูสมารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร มีลําดับข้ันตอน 6 ข้ันตอนในการสรางดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 การออกแบบเน้ือหาชุดทดลองเรียนรูสมารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO โดยการ

วิเคราะหหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส จากรายวิชา ELTC325 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร สามารถแบงชุดทดลองเปน 2 ชุดการ

ทดลองดังน้ี 

ชุดการทดลองท่ี 1 การใชงานไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO สําหรับสมารทฟารม 

ใบงานท่ี 1 การเช่ือมตอกับพอรตดิจิทัล 

ใบงานท่ี 2 เทคนิคการเช่ือมตอกับพอรตอนาลอก 

ใบงานท่ี 3 เทคนิคการเช่ือมตออุปกรณรีเลย 

ใบงานท่ี 4 เทคนิคการเช่ือมตอบัซเซอร 

ใบงานท่ี 5 เทคนิคการเช่ือมตอจอแสดงผลชนิดผลึกเหลว 

ใบงานท่ี 6 เทคนิคการเช่ือมตอเซนเซอรวัดความช้ืนในดิน 

ใบงานท่ี 7 เทคนิคการเช่ือมตอกับโมดูลนาฬิกา  

ใบงานท่ี 8 เทคนิคการเช่ือมตอเซนเซอรวัดอุณหภูมิและความช้ืนอากาศ 

ใบงานท่ี 9 เทคนิคการเช่ือมตอเซนเซอรวัดระยะทาง 

ใบงานท่ี 10 เทคนิคการเช่ือมตอเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย 

ชุดการทดลองท่ี 2 การควบคุมการปลูกพืชแสดงผลผานทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

     ใบงานท่ี 11 การควบคุมการปลูกพืชในดินแสดงผลผานทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

     ใบงานท่ี 12 การควบคุมการปลูกพืชในอากาศแสดงผลผานทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

 

ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบวงจรท้ังหมดของชุดการทดลองลงบนแผนวงจรพิมพและนําไปสรางบอรดการทดลอง 

วงจรท่ี 1 วงจรพ้ืนฐานการเช่ือมตอไมโครคอนโทรเลอร ATMEGA328  

วงจรท่ี 2 วงจรจายแรงดันคงท่ี 5 โวลต 

วงจรท่ี 3 วงจรจายแรงดันคงท่ี 3.3 โวลต 

วงจรท่ี 4 วงจรเช่ือมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสายดวยโมดูล ESP8266 

วงจรท่ี 5 วงจรเช่ือมตอโมดูลสรางสัญญาณนาฬิกาและปฏิทิน 

วงจรท่ี 6 วงจรเช่ือมตอเซนเซอรวัดความช้ืนในดิน 

วงจรท่ี 7 วงจรเช่ือมตอเซนเซอรวัดความช้ืนและความสัมพัทธในอากาศ 

วงจรท่ี 8 วงจรสรางสัญญาณแอนาลอก 2 ชองสัญญาณ 

วงจรท่ี 9 วงจรสรางสัญญาณดิจิทัลดวยสวิตชกดติดปลอยดับ 4 ชองสัญญาณ 

วงจรท่ี 10 วงจรสรางสัญญาณดิจิทัลดวยสวิตชโยก 2 ชองสัญญาณ 

วงจรท่ี 11 วงจรแสดงผลดวยหลอดไดโอดเปลงแสง 8 ชองสัญญาณ 
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วงจรท่ี 12 วงจรแสดงผลดวยจอผลึกเหลว 

วงจรท่ี 13 วงจรแสดงผลทางเสียงดวยบัซเซอร 

วงจรท่ี 14 วงจรควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยรีเลย 

วงจรท่ี 15 วงจรเช่ือมตอเซนเซอรวัดระยะทางดวยคลื่นอัลตราโซนิค 

 

ภาพท่ี 1 วงจรชุดทดลองเรียนรูสมารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO  

 

ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบโปรแกรม ARDUINO และเขียนแอพลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนท่ีสําหรับชุดการทดลองท่ีออกแบบ

ไวในข้ันตอนท่ี 1 ใหสอดคลองกับวงจรท่ีสรางข้ึนในข้ันตอนท่ี 2 ดังภาพท่ี 2 ตัวอยางการควบคุมการปลูกพืชในอากาศแสดงผล

ผานทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี ท่ีตองออกแบบแอพลิเคชันสําหรับโทรศัพทเคลื่อนท่ีและนําเขามูลการเพาะปลูกเก็บไวผานเซิฟเวอร  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ก) รูปตัวอยางการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันสําหรับโทรศัพทเคลือ่นท่ีดวยโปรแกรม MIT App Inventor 2 
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ข) รูปตัวอยางการออกแบบหนาจอแสดงผลแอปพลิเคชันสําหรับโทรศัพทเคลื่อนท่ีดวยโปรแกรม MIT App Inventor 2 

 

 
ค) รูปตัวอยางการทดสอบชุดการทดลองปลูกพืชในอากาศแสดงผลผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

 

 
ง) รูปตัวอยางการเก็บขอมลูการเพาะปลูกผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีดวยฐานขอมูล ThinkSpeak 

 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางการออกแบบการทดลองควบคุมการปลูกพืชในอากาศแสดงผลผานทางโทรศัพทเคลือ่นท่ี 
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ข้ันตอนท่ี 4 ออกแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในแตละชุดการทดลองรวมท้ังสิ้น 105 ขอ ขอละ 1 คะแนน 

แบงเปนคะแนนชุดการทดลองท่ี 1 จํานวน 70 คะแนน และชุดการทดลองท่ี 2 จํานวน 30 คะแนน รวม 100 คะแนน นําไป

ใหอาจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจํานวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลอง

เน้ือหา ระหวาง 0.67 ถึง 1 เฉลี่ยรวมมีคาเทากับ 0.87 แสดงวาแบบทดสอบกอนและหลังเรียนมีความสอดคลองกับเน้ือหา

รายวิชาไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 

 ข้ันตอนท่ี 5 นําไปใชทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมจากประชากรท้ังสิ้น 27 

คน และแบงกลุมเรียนรูกลุมละ 2 คน จํานวน 4 กลุม 

 ข้ันตอนท่ี 6 วิเคราะหผลการใชงานชุดทดลองจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ดวยการเปรียบเทียบคะแนน

สอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยสถิติการทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระ (t-test dependent group) 

nS

X
t

µ−=  

 

เมื่อ  x    แทนคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

µ   แทนคาเฉลี่ยของกลุมประชากร หรือ เกณฑท่ีตั้งข้ึน 

S      แทนความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

n       แทนขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

ผลการวิจัย  

ผลการพัฒนาชุดทดลองเรียนรูสมารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO สําหรับรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร

และไมโครคอนโทรลเลอรสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือผลการสรางชุดการทดลองและผลการเปรียบเทียบคะแนนกอน

เรียนและหลังเรียนรายวิชาไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 

 1. ผลการสรางชุดการทดลองเรียนรูสมารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO ประกอบดวยเน้ือหา

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ชุดการทดลองจํานวน 2 ชุด แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนอยางละ 1 ชุด  

 

 

ก) ผลการออกแบบแผนวงจรพิมพ      ข) ผลการติดตั้งอุปกรณลงแผนวงจรพิมพ 

ภาพท่ี 3 ผลการออกแบบบอรดชุดทดลองเรยีนรูสมารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO  
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ภาพท่ี 4 การนําชุดทดลองไปใชงานกับกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ผลการใชงานชุดทดลองเรื่องเทคนิคการเช่ือมตอเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย 

  

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

  

ตารางท่ี 1 ผลคะแนนทดสอบกอนเรียนจากแบบทดสอบจํานวน 100 ขอ  n = 8 

ใบงานท่ี 

ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 2 
รวม 

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

(คะแนน) 
10 10 5 5 5 10 5 10 5 5 15 15 100 

คนท่ี 1 4 5 2 3 2 4 2 4 3 1 5 5 40 
คนท่ี 2 3 3 2 3 3 4 2 4 2 2 4 6 38 
คนท่ี 3 4 4 2 2 2 5 2 3 2 2 2 4 34 
คนท่ี 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 28 
คนท่ี 5 3 3 2 3 1 5 3 5 2 2 5 5 39 
คนท่ี 6 3 3 2 3 3 4 2 6 3 2 4 3 38 
คนท่ี 7 3 4 2 3 3 5 2 4 3 2 3 4 38 
คนท่ี 8 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 39 

คาเฉลี่ย 3.25 3.38 2.13 2.75 2.38 4.13 2.13 4.00 2.63 2.00 3.63 4.38 36.75 

S.D. 0.71 0.92 0.35 0.46 0.74 0.99 0.35 1.20 0.52 0.53 1.06 0.92 3.96 

รอยละ 32.50 33.75 42.50 55.00 47.50 41.25 42.50 40.00 52.50 40.00 24.17 29.17 36.75 
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ผลการทดสอบกอนเรียน ของกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน ใชแบบทดสอบชุดเดียวกันจํานวน 100 ขอ จากการ

ทดสอบพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 36.75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 36.75 โดยท่ีใบงานท่ี 4 เรื่อง 

เทคนิคการเช่ือมตอบัซเซอร มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยมากท่ีสุด 2.75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนนคิดเปนรอยละ 55 

รองลงมาคือใบงานท่ี 9 เรื่องเทคนิคการเช่ือมตอเซนเซอรวัดระยะทาง มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ย 2.63 คะแนนจากคะแนนเต็ม 

5 คะแนน คิดเปนรอยละ 52.50 และใบงานท่ี 11 เรื่องการควบคุมการปลูกพืชในดินแสดงผลผานทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี มี

คะแนนกอนเรียนเฉลี่ยนอยท่ีสุด 3.63 คะแนนจากคะแนนเต็ม 15 คะแนนคิดเปนรอยละ 24.17  
 

ตารางท่ี 2 ผลคะแนนทดสอบหลังเรียนจากแบบทดสอบจํานวน 100 ขอ  n = 8 

ใบงานท่ี 
ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 2 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

คะแนนเต็ม 

(คะแนน) 
10 10 5 5 5 10 5 10 5 5 15 15 100 

คนท่ี 1 8 9 5 4 5 8 4 8 4 4 12 12 83 

คนท่ี 2 8 8 4 4 4 9 4 8 5 5 13 14 86 

คนท่ี 3 9 10 5 4 4 8 5 9 5 4 14 13 90 

คนท่ี 4 8 9 4 5 4 8 4 8 4 5 12 12 83 

คนท่ี 5 8 8 4 4 4 8 4 9 4 5 12 12 82 

คนท่ี 6 9 9 4 5 4 9 5 8 4 4 14 13 88 

คนท่ี 7 10 10 4 4 5 9 5 8 4 4 12 13 88 

คนท่ี 8 10 10 5 4 5 9 5 9 5 5 14 14 95 

คาเฉลี่ย 8.75 9.13 4.38 4.25 4.38 8.50 4.50 8.38 4.38 4.50 12.88 12.88 86.88 

S.D. 0.89 0.83 0.52 0.46 0.52 0.53 0.53 0.52 0.52 0.53 0.99 0.83 4.36 

รอยละ 87.50 91.25 87.50 85.00 87.50 85.00 90.00 83.75 87.50 90.00 85.83 85.83 86.88 

 

ผลการทดสอบหลังเรียน ของกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน ใชแบบทดสอบชุดเดียวกันจํานวน 100 ขอ จากการ

ทดสอบพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 86.88 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.88 โดยท่ีใบงานท่ี 2 เรื่องเทคนิค

การเช่ือมตอกับพอรตอนาลอก มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยมากท่ีสุด 9.13  คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนนคิดเปนรอยละ 

91.25 รองลงมาคือใบงานท่ี 7 เรื่องเทคนิคการเช่ือมตอกับโมดูลนาฬิกา และใบงานท่ี 10  เรื่องเทคนิคการเช่ือมตอเครือขาย

คอมพิวเตอรไรสาย  มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 4.50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 90 และใบงานท่ี 8 เรื่อง

เทคนิคการเช่ือมตอเซนเซอรวัดอุณหภูมิและความช้ืนอากาศ มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยนอยท่ีสุด 8.38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 

10 คะแนนคิดเปนรอยละ 83.75  

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ �̅� S.D. 𝐷� S.D. t Sig.(1-tailed) 

กอนเรียน 36.75 3.96 
50.13 5.33 26.60* 0.0000 

หลังเรียน 86.88 4.36 
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ผลการเปรียบเทียบการเรียนดวยชุดทดลองของกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน คะแนนกอนเรียนมคีาเฉลี่ยเทากับ 36.75  

คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.96 คะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 86.88 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.36 ผลการ

เปรียบเทียบระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรยีนพบวาคะแนนทดสอบหลงัเรียนเรียนสูงกวาคะแนน

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและคะแนนทดสอบหลังพบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนเรียนสูงกวา

คะแนนกอนเรียนท้ังเปนเพราะวาชุดทดลองน้ีไดนําเทคโนโลยีปจจุบันผูเรียนมีความสนใจในเรื่องใกลตัวสอดคลองกับทิศนา 

แขมมนี ท่ีกลาววาการสอนดวยเทคโนโลยีมีความทันสมัยตลอดเวลาผูเรียนเกิดความสนใจทําใหมีผลคะแนนหลังเรียนสูงข้ึน 

 

สรุปผลการวิจัย 

ชุดทดลองเรียนรูสมารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO ท่ีสรางข้ึนจากเน้ือหารายวิชา ELTC325 

ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรแบงออกเปน 12 ใบงาน รวมท้ังสิ้น 14 วงจรมีผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 86.88 

คะแนน สูงกวา ผลคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 36.75 คะแนน ทําใหสามารถนําไปใชในการศึกษารายวิชาไมโครโปรเซสเซอรและ

ไมโครคอนโทรลเลอรหรือวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถนําไปเปนตัวอยางสําหรับการสรางระบบสมารทอิเล็กทรอนิกสใน

รูปแบบอ่ืนๆ มาสรางสถานการณเพ่ือใหผูเรียนแกไขปญหาดวยการใชไมโครคอนโทรลเลอรออกแบบรวมกับเทคนิคตางๆ ของ

ชุดการทดลองน้ี เขียนโปรแกรมใหสามารถเปนไปตามสถานการณท่ีสรางข้ึน  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษามโนทัศนทางวัฒนธรรมของนักเรียนตางวัฒนธรรมท่ีเรียนดวยกิจกรรมการ

เรียนรูเชิงประสบการณ และเปรียบเทียบมโนทัศนทางวัฒนธรรมของนักเรียนตางวัฒนธรรมหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู

เชิงประสบการณกับเกณฑรอยละ 70 ดําเนินการวิจัยแบบก่ึงทดลอง กลุมตัวอยางคือ นักเรียนตางวัฒนธรรมท่ีใชวัฒนธรรม

ไทยและวัฒนธรรมมง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 29 คน 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณท่ีสงเสริม

มโนทัศนทางวัฒนธรรม และแบบประเมินมโนทัศนทางวัฒนธรรม ดําเนินการวิจัยโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู             

เชิงประสบการณ จํานวน 5 แผน เปนเวลา 16 ช่ัวโมง วิเคราะหขอมูลมโนทัศนทางวัฒนธรรมโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean)          

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคา t – test (One sample test)  

ผลการวิจัย  พบวา  (1)  นักเรียนตางวัฒนธรรมท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณมีมโนทัศนทาง

วัฒนธรรมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.53) โดยนักเรียนไทยท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณมี            

มโนทัศนทางวัฒนธรรมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.51) และนักเรียนมงท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู                     

เชิงประสบการณมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.56) (2) นักเรียนตางวัฒนธรรมท่ีเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมหลังเรียน (รอยละ 91.85) สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ : กิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ, มโนทัศนทางวัฒนธรรม, นักเรียนตางวัฒนธรรม 

 

Abstract 

 The purpose of this research were to study the cultural concepts of students from different 

cultures studied through experiential learning activities and compare the cultural concepts of students 

from different cultures after learning by using experiences learning activities with criterion, 70 percent. 

Conducting quasi-experimental research, the sample group consisted of 29 grade 9 students which 

different cultures of Banchattrakan School, Chattatrakan district, Phitsanulok, Thailand in 2nd semester of 

academic year 2018. The tools used in the research were the experimental instruments were the 

experience learning activities plan which promoted cultural concepts, and the tools for collecting are the 
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evaluation of cultural concepts. The research was conducted by using 5 learning experiences activities for 

16 hours. Analyze cultural conceptual data by using mean of standard deviation and t – test (one 

sample).  

The results of the research revealed that (1) the intercultural students who learned with the 

experience of learning activities had the highest level ( X  = 3.53), the Thai students who learned with 

the experience learning activities has the highest level at ( X  = 3.51), and the Hmong students who 

learned with the experience learning activities has the highest level at ( X  = 3.56). (2) The intercultural 

students who learned with the experience of learning activities had cultural concepts 91.85 percent 

higher than the criteria of 70 percent with statistical significance at the level of .05. 

Key words: Experiential learning activities, Cultural concepts, Intercultural students 

บทนํา   

 การจัดการศึกษาในปจจุบันตองปรับเปลี่ยนใหตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนากําลังคนดังท่ีแผนการ

ศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)  ท่ีมุงเนนพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

(3Rs8Cs) ประกอบดวยทักษะและคุณลักษณะ คอื 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลข

เปน (Arithmetics) 8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะ

ดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and lnnovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน 

(Cross – cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา สัมพันธกับ “การเรียนรูจาก

การกระทํา” วิธีการเรียนการสอนจะเช่ือมโยงทักษะการเรียนรูกับสถานการณจริงในโลกของการทํางานจริง จึงเปนวิธีท่ีมุงให

ผูเรียนสรางความรูจากประสบการณเดิมซึ่งผูวิจัยไดสอบถามถึงสาเหตุดังกลาวพอสรุปไดวา นักเรียนไมรูจะปรับตัวอยางไร          

จะเรียนรูวัฒนธรรมไปทําไม เพราะคิดวาเปนเรื่องท่ีไกลตัวไมไดนํามาใชในชีวิตประจําวัน 

 จังหวัดพิษณุโลก มีชาวไทยภูเขาเขามาตั้งถ่ินฐานอยูตามภูเขาหรือท่ีราบเชิงเขา โดยกลุมชาติพันธุท่ีพบมากท่ีสุดคือ 

มง (Hmong) ซึ่งอาศัยอยูรวมกันในเขตพ้ืนท่ี 5 หมูบานของอําเภอนครไทย และอีก 4 หมูบานของอําเภอชาติตระการ กลุม

ชาติพันธุมงเปนชาวไทยภูเขาเผาท่ีใหญเปนอันดับสองในประเทศไทย รองจากกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง เดิมทีแลว มงมีภูมิลําเนา

อยูบนภูเขาทางทิศใตของมองโกเลีย ตอมาเคลื่อนยายเขามาในบริเวณตอนกลางของประเทศจีน และไดทําสงครามกับจีน

หลายครั้งแตไมสามารถเอาชนะจีนไดจึงอพยพลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทางทิศใตของจีนในมณฑลกวางสีและมณฑล

ยูนนานเปนเวลากวา 500 ป  จากน้ันจึงไดกระจายมาอยูทางทิศเหนือของประเทศเวียดนาม ประเทศลาวตอนกลาง ทางรัฐ

ฉานของประเทศพมา แลวจึงขยายมาทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยจากการสํารวจ  พบวามีประชากรชาวมงในประเทศ

ไทยอยูมากกวา 150,000 คน (สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย, 2561) จึงเปน

สาเหตุสําคัญท่ีมงมีความจําเปนตองมีการปรับตัวเพ่ือใหไดการยอมรับจากสังคม โดยตามหลักการ ระเบียบ และกฎหมายแลว

ปรากฏวามงจะไดรับสทิธิ เสรีภาพ และหนาท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด การรับบริการสาธารณะ ท่ีทางราชการจัดใหตามความ

จําเปนพ้ืนฐาน เชน การไดรับการบริการดานสาธารณสุข การไดรับบริการดานการศึกษา รับทราบขอมูลขาวสาร หนาท่ี

ปองกันประเทศ การรับราชการทหาร และอ่ืนๆ โดยสมบูรณ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หมวด 3 วาดวย

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 4 วาดวยหนาท่ีของชนชาวไทย) 
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 การดํารงชีวิตภายใตความหลากหลายทางสังคมและตองฝกความอดทนตอความยุงยากอันเน่ืองมาจากความไมเคย

ชินกับวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางกัน จึงมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดความขัดแยง ระหวางคนไทยและคนชาติพันธุมง ท่ีอาจเพ่ิม

สูงข้ึนในอนาคต ซึ่งนักเรียนไทยและนักเรียนมงตระหนักในเรื่องสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวนอยมาก และขาดการเตรียมการ

ท่ีดี สวนใหญยังใชชีวิตไมเตรียมการเพราะขาดการรับรูขอมูลประเด็นท่ีตองเตรียมตนเองเพ่ือทําใหตนเองมีความพรอม รับมือ

กับสถานการณในอนาคต เชน ควรใหความสนใจและตระหนักถึงผลท่ีเกิดข้ึน  ซึ่งการเรียนรูวัฒนธรรมรวมกัน จึงเปนสิ่งท่ี

จําเปนเพราะจะนําไปสูความเทาทัน การปรับตัวเขาสูวัฒนธรรมท่ีแตกตางไปจากของตน ดังน้ันการเรียนรูของนักเรียนยุคใหม 

จึงจําเปนตองปรับท้ังกระบวนการเรียนรู ปรับทัศนคติท่ีจะตองตระหนักถึงการอยูรวมกันอยางสันติสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2554) 

 จากการประมวลสภาพปญหาดังกลาว ซึ่งหากไมรีบดําเนินการแกไขแลวจะสงผลใหนักเรียนไมสามารถปรับตัวอยู

ภายใตสังคมท่ีอยูรวมกันได จึงเปนปญหาท่ีตองสงเสริมมโนทัศนทางวัฒนธรรมใหกับนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เชิงประสบการณท่ีสงเสริมกระตุนใหนักเรียนเกิดมโนทัศนทางวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ เปนกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีจะชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ทําใหนักเรียนสามารถเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็วมีประสิทธิผล

สูงกวา เกิดแรงจูงใจในการเรียนและสงเสริมมโนทัศนทางวัฒนธรรม ดังท่ี คอรป (Kolb,1984, อางอิงในชัยวัฒน สุทธิรัตน

,2555, หนา 300)  ท่ีวาการเรียนรูเชิงประสบการณเปนกลยุทธในการเช่ือมโยงประสบการณในหองเรียนและการจัดการเรียน

การสอนภายนอกหองเรียนเพ่ือกอใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง จุดมุงหมายของการเรียนรูเชิงประสบการณจึงสัมพันธกับ 

“การเรียนรูจากการกระทํา” วิธีการเรียนการสอนจะเช่ือมโยงทักษะการเรียนรูกับสถานการณจริงในโลกของการทํางานจริง 

ซึ่งเปนวิธีมุงเนนใหผูเรียนสรางความรูจากประสบการณเดิม  

 มโนทศันท์างวฒันธรรม จึงเป็นสิง่ท่ีครูควรสง่เสรมิให ้ผูเรียนเพ่ือให “คิดเปน” สามารถสรางมโนทัศนวัฒนธรรมใน

สังคมน้ันๆได นักเรียนจะเขาใจและสามารถอยูรวมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได คือ ความรักความรูสึกท่ีดี

ตอวัฒนธรรม  ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ขอ 7 รัก

ความเปนไทย ผูเรียนตองมีความภาคภมูิใจเหน็คุณคา รวมอนุรักษ สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติ เพราะความรูสึกหรือเจตคติน้ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอเด็กและเยาวชน เพราะวัฒนธรรมไทยเปนสิ่งท่ีคูมา

กับสังคมไทย ท้ังยังเปนเครื่องวัดความเจริญ หรือความเสื่อมของสังคม ซึ่งมีผลตอความกาวหนาของประเทศ เพราะประเทศ

จะเจริญหรือไมน้ันยอมข้ึนอยูกับการพัฒนาของคนในสังคม เด็กและเยาวชนตองตระหนักถึงรากเหงาของตนเอง    

 จากปญหาและเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณท่ีสงเสริมมโนทัศนทาง

วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนตางวัฒนธรรม เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนํามาพัฒนา

นักเรียนท่ีเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  ใหมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมท่ีถูกตองและเปน

พลเมืองท่ีสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนท่ีมีความตางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข 

วิธีดําเนินการวิจัย  

งานวิจัยน้ี ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยก่ึงทดลอง โดยมรีายละเอียด ดังน้ี 

1.  กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนตางวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบานชาติตระการ  

อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  1 หองเรียน

ประกอบดวยนักเรียนไทย 14 คน และนักเรียนมง 15 คน รวม 29 คน  ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง                   

(Purposive sampling)   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย เครื่องมือในการทดลองและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังน้ี 
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     2.1 เครื่องมือในการทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ ท่ีสงเสริมมโนทัศนทาง

วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนตางวัฒนธรรม จํานวน 5 แผน ใชเวลาเรียน 16 ช่ัวโมง โดยใชในเวลาเรียน 10 ช่ัวโมง และนอก

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง คือ แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง วัฒนธรรมความเปนอยู เวลา 4 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

เรื่อง สืบสานวัฒนธรรมภาษา เวลา 4 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง ความหลากหลายอัตลักษณทางวัฒนธรรม    

เวลา 2 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี เวลา 4  ช่ัวโมง และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5  

เรื่อง ความเช่ือ เวลา 2  ช่ัวโมง ซึ่งจากผลประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา แผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพอยูในระดับมาก

ท่ีสุด  ( X = 3.53, S.D. = 0.29 ) 

   2.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินมโนทัศนทางวัฒนธรรมของนักเรียนตางวัฒนธรรม 

เปนเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคาท่ีมีเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric)  4 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด  ระดับมาก  

ระดับปานกลาง  และระดับนอย  เพ่ือใชในการประเมินผูเรียนระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรูตามตารางออกแบบการประเมิน

มโนทัศนทางวัฒนธรรม ระดับมโนทัศนทางวัฒนธรรม  โดยปรับใชเกณฑการแปลความหมายระดับมโนทัศนทางวัฒนธรรม

ของบุญชม ศรีสะอาด (2556 : 121)   ดังน้ี  

  คาเฉลี่ย 3.51 – 4.00 หมายถึง  นักเรียนมมีโนทัศนทางวัฒนธรรมระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  นักเรียนมมีโนทัศนทางวัฒนธรรมระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  นักเรียนมมีโนทัศนทางวัฒนธรรมระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  นักเรียนมมีโนทัศนทางวัฒนธรรมระดับนอย 

 

3.  การดําเนินการทดลองและการเก็บรวมรวมขอมูล 

3.1 แบบแผนการวิจัย 

            การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการตามแบบแผนการทดลองกลุมเดียว วัดผลเฉพาะหลังการทดลอง one-group 

posttest only design (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2559, หนา123)  ดังน้ี 

 

        ทดลอง              วัดมโนทัศนทางวัฒนธรรม (ตัวแปรตาม) 

          Χ                                     O2 

 

   Χ      หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ  

   O2      หมายถึง การประเมินมโนทัศนทางวัฒนธรรม  
 

   3.2 ข้ันตอนการทดลอง  

             ดําเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ ตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน 

ใชเวลาดําเนินการทดลอง 16 ช่ัวโมง โดยใชในเวลาเรียน 10 ช่ัวโมง และนอกเวลาเรียน 6 ช่ัวโมง ผูวิจัยประเมินมโนทัศน         

ทางวัฒนธรรมของนักเรียนเปนรายบุคคลหลังเรียนในช่ัวโมงท่ี 4, 8, 10, 14 และ 16 แลวบันทึกผลลงในแบบประเมินมโน

ทัศนทางวัฒนธรรม 

 

   4. การวิเคราะหขอมูลและสถติิท่ีใชในการทดลอง 

       การวิจัยในครั้งน้ีดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 

4.1 นําแบบประเมินมโนทัศนทางวัฒนธรรมมาตรวจใหคะแนน โดยมีเกณฑการใหคะแนน  คือ 4 คะแนน 

หมายถึง นักเรียนมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมในรายการน้ันมากท่ีสุด 3 คะแนน  หมายถึง นักเรียนมีมโนทัศนทางวัฒนธรรม             

รูปแบบ 
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ในรายการน้ันมาก  2 คะแนน  หมายถึง นักเรียนมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมในรายการน้ันปานกลาง  และ 1 คะแนน  หมายถึง 

นักเรียนมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมในรายการน้ันนอย ซึ่งประเมินจากรายการมโนทัศนทางวัฒนธรรม 5 ดาน คือ  

1. การเขาใจวัฒนธรรมท่ีแตกตาง  ประกอบดวย เรียนรูวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ยอมรับวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

นําวัฒนธรรมท่ีแตกตางไปใช และปรับตัวใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมท่ีแตกตาง   

2. การเสนอแนวทางการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ประกอบดวย มีความรูเรื่องวัฒนธรรมท่ี

แตกตาง เสนอแนวทางการปรับตัววัฒนธรรมท่ีแตกตาง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดของตนเองใหเขากับวัฒนธรรมท่ี

แตกตาง และเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางอยางมีความสุข   

3. การยอมรับความคิดเห็นของวัฒนธรรมท่ีแตกตาง  ประกอบดวย ใชเหตุผลในการตัดสินรับวัฒนธรรมท่ี

แตกตาง เต็มใจปฏิบัติตามมติกลุมของเพ่ือนตางวัฒนธรรม รวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะสิ่งท่ีเปนประโยชนแกกลุม 

และยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนตางวัฒนธรรม    

4. ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประกอบดวย  เกิดความพึงพอใจในวัฒนธรรมชาติพันธุ ใชคําพูดและ 

สนมนากันโดยใชภาษาชาติพันธุของตนเอง แตงกายดวยชุดประจําชาติพันธุของตนในวันสําคัญหรืองานประเพณี และ            

บอกเชิญชวนเขารวมกิจกรรมงานประเพณ ี  

5. การเห็นคุณคาของวัฒนธรรม ประกอบดวย เกิดความรัก ความหวงแหน ในวัฒนธรรมชาติพันธุ            

การรับรูและยอมรับวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน  ประพฤติปฏิบัติดําเนินตามวัฒนธรรมท่ีแตกตางอยางถูกตองเหมาะสม และบอก

แนวทางสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมท่ีแตกตางได        

    4.2 นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหมโนทัศนทางวัฒนธรรม โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

    4.3 นําผลคะแนนมาวิเคราะหเปรียบเทียบมโนทัศนทางวัฒนธรรมของนักเรียนตางวัฒนธรรมหลังเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณกับเกณฑรอยละ 70 โดยใชคา t – test (One sample test) 

  

ผลการวิจัย  

1.  ผลการศึกษามโนทัศนทางวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนตางวัฒนธรรมท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู                 

เชิงประสบการณ 

    การศึกษามโนทัศนทางวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนตางวัฒนธรรม โรงเรียนบานชาติตระการ จํานวน 29 คน                   

ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ นําเสนอผลดังตาราง 1 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการศึกษามโนทัศนทางวัฒนธรรมสําหรับนักเรยีนตางวัฒนธรรมท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรยีนรู              

เชิงประสบการณ  
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รายการมโนทัศน 

ทางวัฒนธรรม 

นักเรียนไทย 

n = 14 

ระ
ดับ

มโ
นทั

ศน
 

ทา
งวั

ฒ
นธ

รร
ม นักเรียนมง 

n =15 

ระ
ดับ

มโ
นทั

ศน
 

ทา
งวั

ฒ
นธ

รร
ม รวม 

n = 29 

ระ
ดับ

มโ
นทั

ศน
 

ทา
งวั

ฒ
นธ

รร
ม 

X  S.D.   X  S.D         X  S.D       

1 การเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตาง 3.46 0.40 มาก 3.45 0.24 มาก 3.45 0.33 มาก 

2 การเสนอแนวทางการปรับตัว 

ใหเขากับวัฒนธรรมที่แตกตาง 
3.48 0.26 มาก 3.51 0.34 มากท่ีสุด 3.50 0.30 มาก 

3  การยอมรับความคิดเห็น 

ของวัฒนธรรมที่แตกตาง 
3.53 0.29 มากท่ีสุด 3.63 0.26 มากท่ีสุด 3.58 0.27 มากท่ีสุด 

4  ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม 3.55 0.32 มากท่ีสุด 3.63 0.15 มากท่ีสุด 3.59 0.25 มากท่ีสุด 

5  การเห็นคุณคาของวัฒนธรรม 3.53 0.35 มากท่ีสุด 3.61 0.32 มากท่ีสุด 3.57 0.33 มากท่ีสุด 

รวม 3.51 0.32 มากท่ีสุด 3.56 0.26 มากท่ีสุด 3.53 0.29 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 1 พบวานักเรียนไทยและมงท่ีตางวัฒนธรรม ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณมีมโนทัศน

ทางวัฒนธรรมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.53) เมื่อพิจารณาเปนรายการมโนทัศนทางวัฒนธรรมพบวา มีรายการ

มโนทัศนทางวัฒนธรรมในระดับมากท่ีสุด คือ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ( X = 3.59) การยอมรับความคิดเห็นของ

วัฒนธรรมท่ีแตกตาง ( X = 3.58) และการเห็นคุณคาของวัฒนธรรม ( X = 3.57) ตามลําดับ สําหรับรายการอ่ืน ๆ นักเรียน

ตางวัฒนธรรมมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมอยูในระดับมาก คือ การเสนอแนวทางการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

( X = 3.50) และการเขาใจวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ( X = 3.45) ตามลําดับ     

เมื่อพิจารณานักเรียนไทย พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณมีมโนทัศนทางวัฒนธรรม

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.51) เมื่อพิจารณาเปนรายการมโนทัศนทางวัฒนธรรม พบวา มีรายการมโนทัศนทาง

วัฒนธรรมมากท่ีสุดคือความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม( X = 3.55) การเห็นคุณคาของวัฒนธรรม  ( X = 3.53) และการยอมรับ

ความคิดเห็นของวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ( X = 3.53) ตามลําดับ สําหรับรายการอ่ืน ๆ นักเรียนไทยมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมอยู

ในระดับมาก คือ การเสนอแนวทางการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ( X = 3.48) และการเขาใจวัฒนธรรมท่ี

แตกตาง ( X = 3.46) ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณานักเรียนชาติพันธุมง พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณมีมโนทัศนทาง

วัฒนธรรมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.56) เมื่อพิจารณาเปนรายการมโนทัศนทางวัฒนธรรมพบวามีรายการมโน

ทัศนทางวัฒนธรรมมากท่ีสุด คือ การยอมรับความคิดเห็นของวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ( X = 3.63) ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม 

( X = 3.63)  การเห็นคุณคาของวัฒนธรรม ( X = 3.61)  และการเสนอแนวทางการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

( X = 3.51) ตามลําดับ สําหรับรายการอ่ืน ๆ นักเรียนชาติพันธุมงมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมอยูในระดับมากคือการเขาใจ

วัฒนธรรมท่ีแตกตาง ( X = 3.45)  

2.  ผลการเปรียบเทียบมโนทัศนทางวัฒนธรรมของนักเรียนตางวัฒนธรรมหลังเรียนดวยกจิกรรมการเรียนรู            

เชิงประสบการณกับเกณฑ รอยละ 70   

    การเปรียบเทียบมโนทัศนทางวัฒนธรรมของนักเรียนตางวัฒนธรรม หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู              

เชิงประสบการณกับเกณฑ  รอยละ 70 นําเสนอผลดังตาราง 2 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบมโนทัศนทางวัฒนธรรมของนักเรียนตางวัฒนธรรมหลังเรยีนดวยกิจกรรมการเรียนรู          

เชิงประสบการณกับเกณฑ รอยละ 70   
 

การทดสอบ n 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนเกณฑ   

(รอยละ) 

คะแนนหลังเรียน             

(รอยละ) 
 X  S.D. t p 

หลังเรียน 29 80 70 91.85  73.48 4.19 22.48* 0.0000 

*p<.05 

      จากตารางท่ี 2 พบวานักเรียนตางวัฒนธรรมท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณหลังเรียนมีคะแนน            

มโนทัศนทางวัฒนธรรมหลังเรียน (รอยละ 91.85) สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อภิปรายผล  

1.  นักเรียนตางวัฒนธรรมมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมระหวางเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณเรียน

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.53) ท่ีพบผลเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากท่ีผูวิจัยไดออกแบบแนวทางการจัดกิจกรรม         

การเรียนรูเชิงประสบการณท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนรูท่ีมีข้ันตอนอยางชัดเจน มีกระบวนการเรียนรูโดยจัดการ

เรียนรูท่ีเช่ือมโยงเน้ือหาบทเรียนกับชีวิตจริงโดยสถานการณท้ังในหองเรียน นอกหองเรียน และสื่อกระตุนใหนักเรียนไดคิด 

นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเปนกลุมตางวัฒนธรรมเพ่ือใหนักเรียนได

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะหปญหาและดําเนินการแกปญหารวมกัน เพ่ือหาขอสรุปของกลุมและ

ช้ันเรียน มีการนําเสนอผลงานของกลุม สงเสริมใหนักเรียนไดดึงประสบการณของตนเองออกมาใชในการเรียนรูและสามารถ

แบงปนประสบการณของตนท่ีมีใหแกเพ่ือนๆสมาชิกในกลุมและในช้ันเรียนท่ีอาจมีประสบการณเหมือนหรือตางไปจากตนเอง 

ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน เกิดการเรียนรูท่ีกวางขวาง และไดขอสรุปท่ีหลากหลาย นอกจากน้ีการปฏิบัติกิจกรรมกลุม

นักเรียนจะไดเรียนรูถึงการทํางานเปนทีมและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ท้ังน้ียังมีการนําสถานการณในชีวิตจริงท่ี

นักเรียนคุนเคยมาเปนกิจกรรมการเรียนรู เชน วิถีชีวิต ลักษณะบานเรือน ความเปนอยู ภาษา การแตงกาย เครื่องดนตรี 

ประเพณี และความเช่ือ  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู  ประกอบดวย 4 ข้ันตอน  คือ  

 ข้ันตอนท่ี 1 การสรางประสบการณ  เปนการทบทวนความรูเดิมหรือประสบการณเดิมดวยคําถามหรือสื่อหรือ

สถานการณตางๆ เพ่ือกระตุนใหนักเรียนคิดโดยใชประสบการณเดิมหรือความรูเดิม นักเรียนไดลงมือกระทํากิจกรรม  

 ข้ันตอนท่ี 2 แบงปน  นักเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณภายในกลุม โดยแบงนักเรียนเปนกลุมนักเรียนตาง        

วัฒนธรรมใหอยูในกลุมเดียวกันกลุมละ 5 – 6 คน เมื่อทํากิจกรรมเรียบรอยแลวนักเรียนทําใบกิจกรรมและบันทึกผลท่ีไดรับ

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง            

 ข้ันตอนท่ี 3 กระบวนการ  นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน และเลาถึงความภาคภูมิใจของตนเองท่ี

มีตอเรื่องน้ันของแตละชาติพันธุ    

 ข้ันตอนท่ี 4 การสรุป  นักเรียนวิเคราะหความรูหรือประสบการณท่ีไดรับ เพ่ือนําไปสูขอสรุปและแนวทางท่ี

สามารถใชไดในสถานการณจริง  สถานการณในชุมชนหรือสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ ลอเรน

(Lawrence ,1999)  ท่ีวา รูปแบบการเรียนรูจากประสบการณ เปนรูปแบบท่ีเหมาะสมในการสงเสริมการเรียนรูท่ีเกิดจากการ

มีสวนรวมเพ่ือแบงปนประสบการณ การไดฝกปฏิบัติจริง ดังน้ันการเรียนรูจากประสบการณ จึงเปนการสอนท่ีสงเสริมให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองและสงเสริมทักษะการทํางานในดานตางๆโดยเฉพาะทักษะการแกปญหา และสอดคลองกับ

แนวคิดของทิศนา แขมมณี (2556) ท่ีวาการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ เปนการดําเนินการอันจะชวยใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูตามเปาหมายโดยผูเรียนไดรับประสบการณท่ีจําเปนตอการเรียนรูในเรื่องท่ีจะเรียนรูกอนและใหผูเรียนสังเกต 
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ทบทวน สิ่งท่ีเกิดข้ึนและนําสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาคิดพิจารณาไตรตรองรวมกัน จนกระท่ังผูเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอดหรือ

สมมติฐานตางๆในเรื่องท่ีเรียนรูแลวจึงนําความคิดหรือสมมติฐานเหลาน้ันไปทดลองหรือประยุกตใชในสถานการณใหมๆตอไป 

มีผลในทํานองเดียวกับงานวิจัยของบุญมา เวียงคํา และคณะ (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เชิงประสบการณเพ่ิมเสริมสรางจิตสาธารณะของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบวา 1) ลักษณะสําคัญ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร, เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง, สรางความรูโดยการแลกเปลี่ยน

ประสบการณจากกลุมและสังคมรอบขาง, เปนกิจกรรมสงเสริมเสียสละเพ่ือสวนรวม, มีเน้ือหาเก่ียวกับสถาบันทางสังคม, 

เรียนรูจากแหลงเรียนรูหลากหลายท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนและนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล 2) รูปแบบการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวยหลักการจุดมุงหมายเน้ือหา การจัดกิจกรรมมี 5 ข้ัน ไดแก การใหความรูและสรางความ

ตระหนัก, การเสริมสรางความรู, การสรางผลงาน, การนําเสนอผลงานและการประยุกตใช, การประเมินผลและการสะทอน

กลับ การวัดผลและประเมินผล 3) ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคาเทากับ.765 นักเรียนมีความกาวหนา

รอยละ 76.50 และ 4)  นักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด  

 2.  นักเรียนตางวัฒนธรรมมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณสูงกวาเกณฑ

รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณท่ีสงเสริมมโนทัศนทางวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนตางวัฒนธรรม ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนอยางมี

ระบบ มีการจัดลําดับข้ันตอนเพ่ือใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรู โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีกอใหเกิดการกระตอืรือรนพรอมท่ีจะ

เรียนรู การจัดกิจกรรมท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง การจัดกิจกรรมใหนักเรียนตางวัฒนธรรมไดเรียนรูรวมกัน และการดึง

ประสบการณวัฒนธรรมของผูเรียนมากระตุนใหผูเรียนตางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณกัน รวมแสดงความคิดเห็น การ

ทํางานกลุมรวมกันของนักเรียนตางวัฒนธรรม และแบงปนความรูเรื่องวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันระหวางสมาชิกในกลุม 

จนกระท่ังผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนมีมโนทัศนทางวัฒนธรรม คือ (1) ความเขาใจวัฒนธรรมท่ีแตกตาง เชน 

การออกไปสํารวจขอมูลวัฒนธรรมความเปนอยูของคนในชุมชมตนเองและของเพ่ือนตางวัฒนธรรมในเรื่องวิถีชีวิต ลักษณะ

บานเรือน ประเพณี นอกเวลาเรียนและรวบรวมขอมูลมาสรุปในกลุมตนเองและนําเสนอขอมูลหนาช้ันเรียน  (2) การเสนอแนว

ทางการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมท่ีแตกตาง เชน สนทนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การพูดความรูสึกหลังจากท่ีไดออกไปสํารวจ

ขอมูลตางวัฒนธรรม และรวมกันสรุปแนวทางการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมท่ีแตกตาง (3) การยอมรับความคิดเห็นของ

วัฒนธรรมท่ีแตกตาง เชน การยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนตางวัฒนธรรม มีความกระตือรือรนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น          

และการเสนอแนะสิ่งท่ีเปนประโยชนตอกลุม  (4) ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม เชน การเลาความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ตนเองใหเพ่ือนตางวัฒนธรรมไดฟง การนําภาพลักษณะบานเรือน วิถีชีวิต เสื้อผาชุดมง เสื้อผาชุดไทย ประเพณีปใหมมง           

ภาพเครื่องดนตรีไทย ดนตรีมง มาใหเพ่ือนตางวัฒนธรรมไดดู และการเขียนความรูสึกความภูมิใจในวัฒนธรรมในกระดาษบรูฟ

นําเสนอหนาช้ันเรียน  (5) การเห็นคุณคาของวัฒนธรรม เชน เมื่อเพ่ือนตางวัฒนธรรมเลาเรื่องวัฒนธรรมของตนเองใหฟงก็จะ

ช่ืนชมในวัฒนธรรมของเพ่ือนตางวัฒนธรรมดวยความเต็มใจ และทํางานของตนเองใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามท่ีไดรับ

มอบหมาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ คอรป (Kolb,1984, อางอิงในชัยวัฒน สุทธิรัตน,2555) ท่ีวา การเรียนรูเชิง

ประสบการณเปนกลยุทธในการเช่ือมโยงประสบการณเดิมเขากับประสบการณใหมท้ังในหองเรียนและภายนอกหองเรียนเพ่ือ

กอใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง จนเกิดองคความรูท่ีชัดเจน ซึ่งผลการวิจัยน้ีผูวิจัยยังไมสามารถสืบคนพบวากิจกรรมการ

เรียนรูเชิงประสบการณมีผลตอการสงเสริมมโนทัศนทางวัฒนธรรมโดยตรงแตมีผลการวิจัยในทํานองเดียวกับงานวิจัยของ  

นําโชค วัฒนานัย และคณะ (2557)  ท่ีวิจัย พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ช้ันปท่ี 1 มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ ซึ่งแสดงใหเห็นวางานวิจัยในครั้งน้ีท่ีผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ 

สงผลใหนักเรียนตางวัฒนธรรมมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมสูงข้ึน 
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สรุปผลการวิจัย   

 1. นักเรียนตางวัฒนธรรมมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณโดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด  

 2. นักเรียนตางวัฒนธรรมมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณสูงกวาเกณฑ 

รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ  ดวยความเอาใจใสยิ่ง   

จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี  

และผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร ธํารงโสตถิสกุล อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, นางอุไร จันทะคุณ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานชาติตระการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และนางชรินรัชต พลน่ิม ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานชาติตระการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการคนควาอิสระ จนทําให

การคนควาอิสระในครั้งน้ีสมบูรณ สําเร็จลุลวงและทรงคุณคา 

และผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานชาติตระการ ท่ีไดใหความ

อนุเคราะหอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่งในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ เพ่ือเสริมสรางการรูเทาทันส่ือ  

   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 

THE RESULTS OF LEARNING MANAGEMENT BASED ON SITUATED LEARNING ACTIVITIES 

TO ENHANCE GRADE 10 STUDENTS' MEDIA LITERACY ABILITY 

                         ณัฐวุฒิ สุดจติร  ชัยวัฒน สุทธิรัตน 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : nut_nuttiw@hotmail.com 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อและเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการ

รูเทาทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ ดําเนินการวิจัยแบบ 

ก่ึงเชิงทดลอง (Quasi-Experimental Research) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ  

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองรูเทาทันสื่อ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 และแบบวัดความสามารถดานการ

รูเทาทันสื่อ กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนนครไทย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 36 คน 

ดําเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณตามแผนการจัดการเรียนรูเชิงสถานการณ จํานวน 4 แผน เปน

เวลา 12 ช่ัวโมง วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลีย่ (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติทดสอบที 

(t-test dependent) ผลการวิจัย พบวา (1) นักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ มีความสามารถดานการ

รูเทาทันสื่อหลังเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X = 4.21 , S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณาระดับความสามารถดานการรูเทาทัน

สื่อในแตละดาน พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่ออยูในระดับมากทุกดาน ( X = 4.13 - 4.38, S.D. = 0.18 

- 0.46) และเมื่อพิจารณาระดับความสามารถดานการรูเทาทันสื่อเปนรายกิจกรรม พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการ

รูเทาทันสื่ออยูในระดับมากทุกกิจกรรม ( X = 4.13 - 4.32, S.D. = 0.23 - 0.32) และ (2) นักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการ

เรียนรูเชิงสถานการณมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อหลังเรียน ( X = 4.21, S.D. = 0.19) สูงกวากอนเรียน ( X =1.97, 

S.D. = 0.13) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อเปนรายดาน พบวา 

นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อทุกดานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ : กิจกรรมการเรียนรู การเรียนรูเชิงสถานการณ การรูเทาทันสื่อ  

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study Grade 10 students’ Media literacy ability and            

2) to compare grade 10 students' Media literacy before and after learning with Situated learning activities. 

The researcher utilized the Quasi-Experimental research methodology. The instruments used in the study 

included Situated learning lesson plans on Social Studies, Religion and culture on the topic "Citizens know 

the Media Literacy” for Grade 10 students and Media Literacy test. The sample was grade 10 students 

from Nakhonthai school consisted of 36 tenth-grade students who studied in the first semester of the 

2019 academic year. Data were analyzed using Mean, Standard deviation and t-test dependent.                         

The researchers results revealed that (1) Students' media literacy ability after learning with Situated 

learning activities was generally at high level ( X = 4.21, SD = 0.19). Considering students' media literacy 

ability in each aspect, it was found that Students' media literacy was at a high level in all aspects ( X = 
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4.13 - 4.38, S.D. = 0.18 - 0.46) and when considering the level of students' media literacy by activity, it was 

found that students' media literacy in all activities was at a high levels ( X = 4.13 - 4.32, S.D. =  0.23 - 

0.32) and (2) students learning with activities Research findings were as follows: (2) Students' media 

literacy ability after learning with Situated learning activities was significantly higher ( X = 4.21, SD = 0.19) 

than before ( X = 1.97, SD = 0.13) at .05 level. 

keywords : learning activity situated learning media literacy             

บทนํา   

การจัดการศึกษาในปจจุบันตองปรับเปลี่ยนใหตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนากําลังคน โดยมุงเนนการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหไดท้ังความรูและทักษะท่ีจําเปนตองใชในการดํารงชีวิต 

การประกอบอาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลง ทักษะสําคัญจําเปน

ในโลกศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวยทักษะท่ีเรียกตามคํายอวา 3Rs8Cs น่ันคือ 3Rs ไดแก อานออก (Reading) เขียนได 

(Writing) คิดเลขเปน (Arithmetics) สวน 8Cs ประกอบดวย ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and 

Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Cross–cultural Understanding) ทักษะดานความ

รวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ

และรูเทาทันสื่อ(Communications Information and Media Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) ความมี

เมตตา กรุณา วินัย คุณธรรมจริยธรรม (Compassion) (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ในสวนของผลกระทบจากการ

เปดรับสื่อ ไมวาจะเปนโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ สื่ออินเทอรเน็ตตาง ๆ จากผลการสํารวจโดยแพทยหญิงเพ็ญจันทร             

ชูประภาพรรณ (2547) จากโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทยตั้งแตป พ.ศ.2543 - 2547 พบวา ทามกลางครัวเรือนไทย               

รอยละ 96 ท่ีมีสื่อโทรทัศน โดยสื่อโทรทัศนและวิทยุนําเสนอขาวราย รอยละ 71 ของขาวสารทางโทรทัศนและวิทยุ เปนขาว

รายหรือเรื่องท่ีชวนใหรูสึกหมดหนทางตอสู (helplessness - invoking) ในขณะท่ีขาวดีหรือเรื่องท่ีชวนใหมีความหวัง มีเพียง

รอยละ 12 เชนกันกับท่ีโครงการวิจัยระยะยาวในเด็ก พบวา เด็กไทยอายุต่ํากวา 5 ป ชมภาพความรุนแรง เชน การตีกัน การ

ฆาตกรรมท้ังจากขาวและละคร หรือโฆษณาวันละ 501  ครั้ง เด็กประถมท้ังชายและหญิงชมรายการการตูนท่ีเนนไปในทาง

เพศเปนอันดับ 1 ชมละครเปนอันดับ 2 และเพลงอันดับ 3 วัยรุนหญิงท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ใชเวลาดูโทรทัศนเฉลี่ยวัน

ละ 4 ช่ัวโมง เด็กๆ ท่ัวไปใชเวลาเรียนหนังสือในโรงเรียนปละ 900 – 1,000 ช่ัวโมง ในขณะท่ีใชเวลาดูโทรทัศน ปละ 1,000 – 

1,200 ช่ัวโมง เว็บไซตท่ีมีท่ัวโลก 7 ลานเว็บ จําแนกเปนเว็บโป 2 ลานเว็บ โดยเด็ก 1 ใน 5 ท่ัวโลกท่ีใชอินเทอรเน็ตไดรับเมล 

ท่ีสอการลอลวงทางเพศ    

สภาพของสังคมในปจจุบันเปนยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน                  

ท่ีเปรียบไดกับการเช่ือมตอถึงกันท่ัวโลกอยางไรพรมแดน ทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

ซึ่งนํามาสูการเปลี่ยนแปลงทางดานวิถีชีวิตของคนในสังคม เพ่ือความรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน แตผลท่ีตามมา 

พบวา ความตระหนักตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมยังไมสมดุลกัน โดยปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลในสังคม คือ “สื่อ” 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่ออินเทอรเน็ต ซึ่งนับวาเปนสื่อท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมและเปนสื่อท่ีสามารถเขาถึง

บุคคลไดทุกกลุมในสังคม ดังน้ันครูและโรงเรียนจึงเปนผูมีบทบาทท่ีสําคัญ ในการพัฒนาใหนักเรียนเกิดการรูเทาทันสื่อเพ่ิม 

มากข้ึน ในสังคมยุคปจจุบันสื่ออินเทอรเน็ตกลายเปนสวนหน่ึงในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในสังคมจํานวนมาก การใช

สื่อจากอินเทอรเน็ตไดขยายสูวิถีชีวิต การศึกษาตลอดจนการประกอบอาชีพของทุกกลุมในสังคม เน่ืองดวยสื่ออินเทอรเน็ต

สามารถนํามาใชประโยชนสําหรับงานตาง ๆ ไดอยางสะดวก แตในอีกดานหน่ึงน้ันสื่ออินเทอรเน็ตก็ยังกอใหเกิดความเสี่ยง 
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และมีโทษมากเชนเดียวกัน อันเน่ืองมาจากการใชสื่ออยางไมเหมาะสมจากการรูไมเทาทันสื่อหรือการขาดการปองกัน เพราะ

สื่ออินเทอรเน็ตน้ันถือเปนแหลงขอมูลท่ีลึกและกวางซึ่งทุกคนสามารถเขาถึงและใชงานไดงาย จึงทําใหยากตอการตรวจสอบ

และกํากับดูแล ประกอบกับการท่ีเด็กและเยาวชนซึ่งเปนวัยท่ีพัฒนาการทางสติปญญา ความนึกคิด ภาวะทางอารมณและ

ประสบการณการเรียนรูทางสังคมยังไมเจริญเต็มท่ีทักษะการรูเทาทันสื่อ (media Literacy) จึงเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญ

ประการหน่ึงท่ีจะชวยใหเด็กและเยาวชนเกิดการรูเทาทันและพรอมจะรับมือกับความเสี่ยงและสามารถใชงานสื่ออินเทอรเน็ต

ไดอยางปลอดภัยสามารถปองกันพฤติกรรมเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอการดําเนินชีวิตได 

 การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) เปนกระบวนการท่ีสรางความรู ความเขาใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การสื่อสารมวลชน โดยผูรับสารจะตองรูและเขาใจในคุณลักษณะระบบคิดของสื่อแตละประเภทจะตองรูและเขาใจใน

กระบวนการผลิต การเผยแพร การจําหนายแจกจายรวมท้ังจะตองรูและเขาใจถึงนโยบายการบริหารจัดการสื่อ อิทธิพลหรือ

ผลของสื่อในทางท่ีดีและไมดี ท้ังน้ีเพ่ือใหผูรับสารสามารถคิด กรองขาวสารไดอยางถูกตองเหมาะสม ไดสารท่ีเปนประโยชนท้ัง

ตอตนเอง ตอสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสําหรับผูเรียนน้ันการอานสื่อใหออกเพ่ือพัฒนาทักษะในการเขาถึง การวิเคราะหสื่อ 

การตีความเน้ือหาของสื่อ การประเมินคาและเขาใจผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถในการใชสื่อใหเกิดประโยชนได 

(อนงคนาฏ รัศมีเวียงชัย, 2556) ซึ่งการรูเทาทันสื่อเปนกระบวนการในการปองกันตนเองจากผลกระทบในดานลบจากสื่อได

เปนอยางดี หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนไดใหความสําคัญตอการผลักดันกระบวนการเรียนรู เพ่ือการรูเทา             

ทันสื่อใหถึงเยาวชนในทุกภาคสวนมากยิ่งข้ึน (พรทิพย  เย็นจะบก, 2552) โดยการรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) หมายถึง 

การอานสื่อใหออกเพ่ือพัฒนาทักษะในการเขาถึงสื่อ การวิเคราะหสื่อ การตีความเน้ือหาของสื่อ  การประเมินคาเขาใจ

ผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถในการใชสื่อใหเกิดประโยชนได การรูเทาทันสื่อเปนแนวคิดท่ีไดรับการยอมรับในระดับ

สากลและมีการระบุในยุทธศาสตรการดําเนินงานของสื่อมวลชนขององคการ UNESCO ซึ่งอยูในกรอบแนวคิดเรื่อง “การ

สงเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและการเสริมสรางสมรรถนะในการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูอยางท่ัวถึงและเทาเทียม

กัน” โดยมีหลักการหน่ึงระบุไววาดวยการยกระดับการรูเทาทันสื่อใหสูงข้ึน (UNESCO, 1982) 

 แนวทางท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อไดน้ัน คือ การเรียนรูเชิงสถานการณ ซึ่งเปนการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรียนนําขอมูลมาใชในการแกปญหาและในการใหเหตุผล เพ่ือแกปญหาในโลกท่ีเปนจริงจากตัวอยาง

ประสบการณของผูเช่ียวชาญ อีกท้ังการเรียนรูเชิงสถานการณเปนการหาเหตุผลเชิงอนุมาน การตรวจสอบและสงเสริมทักษะ

การรูคิด (Brown, et al, 1989) ทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย จากการกระทําจริงผานกิจกรรมและปฏิสัมพันธทาง

สังคมท่ีอยูในสถานการณตามวัฒนธรรมและประสบการณในบริบทของสภาพจริงหรือเสมือนจริง จากการศึกษาแนวคิดของ

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูเชิงสถานการณ (Situated learning) สามารถพัฒนาความสามารถในการแกปญหา 

โดยใหนักเรียนไดเผชิญกับปญหาหรือสถานการณท่ีเปนบริบทจริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดมุมมองและบทบาทท่ี

หลากหลาย  มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติระหวางนักเรียนดวยกัน ท้ังน้ีทําใหนักเรียนเขาใจวาตนเองกําลังทําอะไร ทําไมตองทํา

และสามารถเช่ือมโยงกิจกรรมการเรียนรูกับประสบการณในชีวิตประจําวันได จากลักษณะและความสําคัญของกิจกรรมการ

เรียนรูเชิงสถานการณยอมมีสวนชวยในการเสริมสรางการรูเทาทันสื่อ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณของวชิราภรณ อําไพ (2560) ท่ีพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยการจัดการ

เรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูเชิงสถานการณจากสื่อในการใชชีวิตประจําวัน มีความสามารถในการคิดไตรตรองการบริโภคหลัง

เรียนโดยรวมอยูในระดับดีมาก รวมถึงนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 จึงสรุปไดวาการเรียนรูเชิงสถานการณเปนวิธีการท่ีดีท่ีจะชวยพัฒนาใหนักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถดาน

การคิดและนํามาสูความสามารถดานการรูเทาทันสื่อได ผูวิจัยไดใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณมาปรับใช เพ่ือพัฒนาให

นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อใหสูงข้ึน โดยผูวิจัยเห็นวาการใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณนาจะเปน

ประโยชน เปนอยางมากในการเสริมสรางการรูเทาทันสื่อของนักเรียนได ซึ่งจะเปนการสอนใหนักเรียนเรียนรูจากสถานการณท่ี

เปนสภาพจริง เนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัตใินสถานการณจริงหรือมีกิจกรรมท่ีมีสภาพท่ีคลายจริงมากท่ีสุด เพ่ือเปดมุมมองและ
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ใหนักเรียนไดเขาถึงและการใชขอมูลจากสื่อ มีการวิเคราะหขอมูลของสื่อ ประเมินคาของสื่อและมีปฏิสัมพันธหรือการ

สรางสรรคสื่อไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถรูเทาทันสื่อได 

จากสภาพปญหาและแนวคิดสําคัญท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณข้ึน เพ่ือ

เสริมสรางการรูเทาทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใหสูงข้ึน และเปนแนวทางสําหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหมีประสทิธิภาพตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย  

งานวิจัยน้ี ดําเนินการวิจัยแบบก่ึงเชิงทดลอง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 6 หองเรียน 

 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random 

sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม   

 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ และแบบวัดความสามารถ

ดานการรูเทาทันสื่อ ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนา ดังน้ี   

    2.1.  การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ เพ่ือเสริมสรางการรูเทาทันสื่อ สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4  โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางความสามารถดานการรูเทาทันสื่อ และหลักการของจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเชิงสถานการณ แลวเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา และเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 

3 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมในองคประกอบตาง ๆ อยูในระดับ

มากท่ีสุด ( X  =  4.66,  S.D. = 0.01) 

    2.2.  การสรางแบบวัดความสามารถดานการรูเทาทันสื่อ ผูวิจัยศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวัดความสามารถ

ดานการรูเทาทันสื่อ วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 จากน้ันสรางแบบวัดความสามารถดานการรูเทาทันสื่อ 

ซึ่งเปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 56 ขอ จําแนกเปน 4 สถานการณ โดยกําหนดขอคําถามออกเปน 1 สถานการณจะมีขอ

คําถามจํานวน 7 ขอตามจุดประสงคการเรียนรูซึ่งเปนไปตามองคประกอบของการรูเทาทันสื่อ ตามความหมายและ

องคประกอบขององคการยูเนสโก คือ การเขาถึงสื่อ/การใชสื่อ การวิเคราะหสื่อ การประเมินคาสื่อและการสรางสรรคสื่อ 

จากน้ันผูวิจัยนําแบบวัดความสามารถดานการรูเทาทันสื่อเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาและเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน 

เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา พบวา แบบวัดความสามารถดานการรูเทาทันสื่อมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 

1.00 และจากการวิเคราะหหาคาความยาก (p) และอํานาจจําแนก (r) พบวา คาความยาก (p) อยูระหวาง 0.38-0.70 และคา

อํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.40-0.85 จากน้ันผูวิจัยไดนําแบบวัดความสามารถดานการรูเทาทันสื่อไปทดลองใชกับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยการคัดเลือก

แบบวัดความสามารถดานการรูเทาทันสื่อไว จํานวน 28 ขอ แลวนําไปวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบวัดความสามารถ

ดานการรูเทาทันสื่อท้ังฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค Cronbach Alpla Coeffcient พบวา มีคาเทากับ 

.98 จากน้ันไดทําการจัดพิมพแบบวัดความสามารถดานการรูเทาทันสื่อฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม

ตัวอยางตอไป 

 3.  การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
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                 การวิจัยน้ีใชแบบแผนการวิจัยแบบ (One Group Pretest – Posttest Design) ดําเนินการโดยการทดสอบ

กอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบวัดความสามารถดานการรูเทาทันสื่อ ช้ีแจงรายละเอียดข้ันตอนการทดลอง แลวดําเนินการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณตามแผนการจัดการเรียนรูเชิงสถานการณ จํานวน 4 แผน 12 ช่ัวโมง กับนักเรียนกลุม

ตัวอยาง จํานวน 36 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก                

โดยดําเนินการจัดกิจกรรมสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 4 สัปดาห แลวทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบวัด

ความสามารถดานการรูเทาทันสื่อฉบับเดิม  

 4.  การวิเคราะหขอมูล 

      4.1.  การวิเคราะหความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังเรียนโดยใชการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ ใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) แลวนําผลไป

เปรียบเทียบกับเกณฑ ดังน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) 

  4.51 – 5.00  หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อระดับมากท่ีสุด 

  3.51 – 4.50  หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อระดับมาก 

  2.51 – 3.50  หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อระดับปานกลาง 

  1.51 – 2.50  หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อระดับนอย 

  1.00 – 1.50  หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อระดับนอยท่ีสุด 

     4.2.  การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4                 

กอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ โดยนําคะแนนมาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบที (t-test 

dependent)  

ผลการวิจัย  

1.  ผลการศึกษาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4  ดวยกิจกรรมการเรียนรู

เชิงสถานการณ 

    ผลการศึกษาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู

เชิงสถานการณ นําเสนอผลดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการศึกษาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อหลงัเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

กิจกรรม 

การรูเทาทันส่ือ 

เฉล่ียรวม 
ดานท่ี 1  

การเขาถึงส่ือ/ 

การใชส่ือ 

ดานท่ี 2 

การวิเคราะหส่ือ 

ดานท่ี 3 

การประเมินคาส่ือ 

ดานท่ี 4 

การสรางสรรคส่ือ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

กิจกรรมที่  1 เรื่อง 

การปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
3.83 0.85 มาก 4.06 0.29 มาก 4.44 0.50 มาก 4.42 0.50 มาก 4.13 0.32 มาก 

กิจกรรมที่  2 เรื่อง 

สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย 
4.25 0.65 มาก 4.12 0.28 มาก 4.25 0.55 มาก 4.33 0.48 มาก 4.19 0.24 มาก 

กิจกรรมที่  3 เรื่อง 

การมีสวนรวมทางสังคม 
4.31 0.62 มาก 4.12 0.29 มาก 4.25 0.50 มาก 4.39 0.49 มาก 4.20 0.27 มาก 

กิจกรรมที่  4 เรื่อง 

การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
4.44 0.50 มาก 4.24 0.26 มาก 4.44 0.50 มาก 4.36 0.49 มาก 4.32 0.23 มาก 

เฉล่ียรายดาน 4.21 0.46 มาก 4.13 0.18 มาก 4.35 0.36 มาก 4.38 0.36 มาก 4.21 0.19 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา ความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการ

เรียนรูเชิงสถานการณ มีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อหลังเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.21, S.D. = 0.19)            

โดยเมื่อพิจารณาระดับความสามารถของการรูเทาทันสื่อในแตละดานพบวา นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานท่ี 4 การสรางสรรคสื่อ ( X = 4.38, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ ดานท่ี 3 การ

ประเมินคาสื่อ ( X = 4.35, S.D. = 0.36)  ดานท่ี 1 การเขาถึงสื่อ/การใชสื่อ ( X = 4.21, S.D. = 0.46) และดานท่ี 2 การ

วิเคราะหสื่อ ( X = 4.13, S.D. = 0.18) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายกิจกรรม พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการ

รูเทาทันสื่ออยูในระดับมากทุกกิจกรรม และนักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อแตละกิจกรรมเพ่ิมสูงข้ึน โดยกิจกรรม

ท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ กิจกรรมท่ี 4 เรื่อง การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ( X = 4.32, S.D. = 0.23) กิจกรรมท่ี 3 เรื่อง                

การมีสวนรวมทางสังคม ( X = 4.20, S.D. = 0.27) กิจกรรมท่ี 2 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย ( X = 4.19,                       

S.D. = 0.24) และกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ( X = 4.13, S.D. = 0.32) ตามลําดับ 

 2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนเรียนและหลัง

เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ 

    การเปรียบเทียบความสามารถดานการรูเทาทันสื่อกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 นําเสนอผลดังตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการรูเทาทันสื่อกอนเรียนและหลังเรียน ดวยกิจกรรมการเรียนรู                

เชิงสถานการณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยรวม 

การทดสอบ N 𝑿� S.D. 𝑫�  S.D.D t p 

กอนเรียน 36 1.97 0.13 
2.24 0.21 62.78* 0.0000 

หลังเรียน 36 4.21 0.19 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 2  พบวา  นักเรียนมคีวามสามารถดานการรูเทาทันสื่อหลังเรียน  ( X  = 4.21, S.D. = 0.19) สูงกวา

กอนเรียน ( X =1.97, S.D. = 0.13)  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05 

ตารางท่ี  3 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการรูเทาทันสื่อกอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู              

เชิงสถานการณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  จําแนกรายดาน 

ดาน การทดสอบ X  S.D. 
  

𝑺.𝑫.𝑫      t p 

ดานที่ 1  

การเขาถึงส่ือ/การใชส่ือ 

กอนเรียน 1.84 0.19 
2.38 0.51 28.09* 0.0000 

หลังเรียน 4.21 0.46 

ดานที่ 2  

การวิเคราะหส่ือ 

กอนเรียน 1.99 0.14 
2.14 0.22 58.03* 0.0000 

หลังเรียน 4.13 0.18 

ดานที่ 3  

การประเมินคาส่ือ 

กอนเรียน 1.99 0.31 
2.36 0.45 31.28* 0.0000 

หลังเรียน 4.35 0.36 

ดานที่ 4  

การสรางสรรคส่ือ 

กอนเรียน 1.99 0.20 
2.38 0.36 40.15* 0.0000 

หลังเรียน 4.38 0.36 

*p<.05 

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อดานท่ี 1 การเขาถึงสื่อ/การใชสื่อหลังเรียน           

( X  = 4.21, S.D. = 0.46) สูงกวากอนเรียน ( X =1.84, S.D. = 0.19)  ดานท่ี 2 การวิเคราะหสื่อหลังเรียน ( X  = 4.13, 

S.D. = 0.18) สูงกวากอนเรียน ( X  =1.99, S.D. = 0.14) ดานท่ี 3 การประเมินคาสื่อหลังเรียน ( X  = 4.35, S.D. = 0.36) 
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สูงกวากอนเรียน ( X =1.99, S.D. = 0.31) และดานท่ี 4 การสรางสรรคสื่อหลังเรียน ( X  = 4.38, S.D. = 0.36)                

สูงกวากอนเรียน ( X = 1.99, S.D. = 0.20) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05     

อภิปรายผล  

 1.  การศึกษาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ดวยกิจกรรมการเรียนรู                  

เชิงสถานการณ พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อหลังเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.21 , S.D. = 

0.19) โดยเมื่อพิจารณาระดับความสามารถของการรูเทาทันสื่อในแตละดาน พบวา นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับมากทุก

ดาน ท่ีพบผลเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีผูวิจัยไดออกแบบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดกําหนดและ

เลือกประเด็นปญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอยูในชีวิตประจําวัน ซึ่งนักเรยีนไดพบจากการใชสื่อตาง ๆ  ในชีวิตประจําวันหรือกําลัง

เปนประเด็นท่ีอยูในความสนใจของสังคม โดยเฉพาะตัวของนักเรียนเอง จึงทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและมีความตั้งใจใน

การสืบคนขอมูล การวิเคราะหประเด็นปญหาตาง ๆ การแสดงความคิดเห็นรวมถึงความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมในทุก

ข้ันตอน ซึ่งสามารถนําไปปรับใชในการแกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันได นักเรียนไดเรียนรูและศึกษาเก่ียวกับปญหา

ทางสังคมในหลากหลายดาน อาทิ ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการละเมิดกฎหมาย ปญหาหรือสถานการณของการละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพในสังคมไทย ปญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอยูในปจจุบัน เชนกรณีของปาหัวรอนใชขวานจามรถของประชาชนท่ีมาจอดรถ

ขวางทางเขาออกบริเวณหมูบาน กรณีของปญหาการคามนุษยในสังคมไทย รวมถึงกรณีการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนจากผูมีอํานาจในทางกฎหมาย เปนตน ซึ่งเปนกรณีตัวอยางท่ีสามารถพบเห็นไดจากสื่อในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสื่ออินเทอรเน็ต จึงทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ และเรียนรูจากสถานการณปญหาในบริบทท่ีเปนจริง  

 จากข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรู 5 ข้ันตอน ซึ่งเนนให

นักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริงหรือประสบการณจริงจากการใชสื่ออินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน ภายใตบริบทท่ีสมจริง

และสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวัน เนนกระบวนการท่ีใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัตกิิจกรรม คนหาคําตอบของปญหาและ

สรางความรูข้ึนมาจากความรวมมือระหวางกัน มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองระหวางนักเรียนดวยกัน สงผลใหนักเรียน

เขาถึงประสบการณท่ีเกิดข้ึนจริง มีการวิพากษและการสะทอนความคิดอยางสรางสรรคและสามารถถายทอดสิ่งท่ีตนเองรูและ

เขาใจ สามารถสรางความรูดวยการมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมนักเรียนกับครู มีการทํากิจกรรมรวมกัน โดยครูไดออกแบบแนว

ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ ซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันตอน  

 ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันทําความเขาใจเก่ียวกับปญหา เปนข้ันท่ีใหนักเรียนไดทําความเขาใจและรับรูเก่ียวกับปญหาการใช

สื่อในชีวิตประจําวัน คือ สื่ออินเทอรเน็ต เชน ปญหาการละเมิดกฎหมาย สถานการณการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย 

เพ่ือการรู เทาทันสื่อในสถานการณท่ีเปนจริง จากการใชสื่อในชีวิตประจําวันของนักเรียนท่ีนักเรียนใชและพบไดใน

ชีวิตประจําวัน ซึ่งเนนการพัฒนาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อในดานการเขาถึงสื่อ/การใชสื่อ  

 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันวิเคราะหแนวทางและแกปญหา เปนข้ันท่ีใหนักเรียนวิเคราะหขอมูลจากกรณีขาวสาร เหตุการณ

สําคัญสื่ออินเทอรเน็ต เชน ปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหา ความสัมพันธของเหตุการณตอสังคมตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซึ่ง

สอดคลองกับองคประกอบของการรูเทาทันสื่อในดานการวิเคราะหสื่อ โดยกําหนดใหนักเรียนวิเคราะหขอมูลและเน้ือหาจาก

สื่ออินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน แลวรวมกันกําหนดปญหา วิเคราะหสาเหตุของปญหาและแนวทางการแกปญหาอยาง

เหมาะสม 

 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันแสดงความรู เปนข้ันท่ีใหนักเรียนนําเสนอประเด็นปญหา ผลจากการวิเคราะหสาเหตุและแนว

ทางการแกปญหาการใชสื่ออินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบของการรูเทาทันสื่อในดานการประเมิน

คาสื่อ โดยใหนักเรียนและครูรวมกัน อภิปราย ซักถาม ใหขอเสนอแนะและสรุปประเด็นปญหา สาเหตุและแนวทางการ

แกปญหาการใชสื่ออินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน ซึ่งครูจะทําหนาท่ีเปนผูใหคําแนะนําหรืออธิบายเพ่ิมเพ่ือใหนักเรียนเกิดความ

เขาใจท่ีตรงกัน  

83 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันประยุกตใชประสบการณ เปนข้ันท่ีใหนักเรียนรวมกันแกปญหาจากการใชสื่ออินเทอรเน็ต เพ่ือการ

รูเทาทันสื่อในสถานการณใหม ซึ่งเปนข้ันตอนท่ีสัมพันธกับองคประกอบของการรูเทาทันสื่อในดานการเขาถึงสื่อ/การใชสื่อ 

การวิเคราะหสื่อและการประเมินคาสื่อ โดยการเสนอแนวทางการแกปญหา ระบุปญหา สาเหตุและแนวทางการแกปญหา

เก่ียวกับการรูเทาทันสื่อท่ีครูกําหนดสถานการณให โดยใชหลักการและวิธีการแกปญหาท่ีไดเรียนรูมาแลวในสถานการณใหม 

 ข้ันตอนท่ี 5 ข้ันประเมินผล เปนข้ันท่ีนักเรียนนําเสนอประเด็นปญหาและแนวทางการแกปญหาจากการใชสื่อ

อินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวันอยางเปนข้ันตอน โดยใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธในดานการใชสื่ออินเทอรเน็ตจากสถานการณจริง

ในชีวิตประจําวัน น่ันคือ การใชสื่อสังคมออนไลนในชีวิตประจําวันอันประกอบดวย Facebook Line Instagram Twitter ซึ่ง

สอดคลองกับองคประกอบของการรูเทาทันสื่อในดานการสรางสรรคสื่อ โดยครูทําหนาท่ีประเมินและใหคะแนนนักเรียนจาก

การปฏบัิติงาน ใบกิจกรรมรวมถึงแบบวัดความความสามารถดานการรูเทาทันสื่อหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ซึ่ง

เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน สอดคลองกับแนวคิด Brown, et al. (1989) ท่ีวาแนวคิดการเรียนรูเชิงสถานการณทําใหผูเรียน

มีการสรางความรูดวยตนเอง เปนความรูท่ีมีความหมายสําหรับผูเรียนและสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

สอดคลองกับเพลินตา พรหมบัวศรี (2545) ท่ีวา ความรูเปนความสามารถทางพุทธิปญญา (Cognitive Domain) ท่ีควร

เสริมสราง การเรียนรูเชิงสถานการณจะชวยพัฒนาผูเรียนใหมีเจตคติท่ีดีในการเรียนและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดี ซึ่งเปนสิ่งท่ีควร

เสริมสรางในการจัดการเรียนการสอนทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท้ังน้ีเมื่อผูเรียนมีเจตคติท่ีดีแลวน้ัน ยอมสงผลให

ตอการพัฒนาดานการรูเทาทันสื่อดวย เชนเดียวกับแนวคิดของชัยวัฒน สุทธิรัตน (2555) ท่ีวาการจัดการเรียนรูโดยใชการ

เรียนรูเชิงสถานการณใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ผูสอนจะตองคํานึงถึงผูเรียนเปนศูนยกลางของการ

เรียนรู โดยมุงเนนไปท่ีใหผูเรียนและผูสอนมีประสบการณรวมกัน ในการปรับความรูความเขาใจจนสามารถสรางความรูใหมได 

และใหผูเรียนไดพบกับสถานการณปญหาท่ีเปนจริง ซึ่งจะเปนการพัฒนานักเรียนจากการเปนผูท่ีไมมีประสบการณและมี

มุมมองในปญหาท่ีแคบจนกลายเปนผูเช่ียวชาญ และสามารถคนควาหาความรูจากสิ่งแวดลอมดวยมุมมองท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 

กลาวคือ นักเรียนตองเปนผูลงมือกระทํา ฝกหัดและปฏิบัติ นักเรียนตองมีการสรางความรูโดยการมีปฏิสัมพันธในสังคม 

นักเรียนตองมีการเรียนรูในบริบทท่ีเปนจริง และสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย อีกท้ังครูจะตองคัดเลือก

สถานการณปญหาท่ีเปนปญหาในสถานการณจริง มีความซับซอนเหมาะสมกับระดับของนักเรียน เน้ือหาสาระเปนรูปธรรม

และครูผูสอนจะตองแสดงบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก ผูสอนแนะผูชวยเหลือประคับประคองและเปนตัวแบบใหกับ

นักเรียน ในสวนของการวัดและประเมินผล ควรประเมินตามสภาพจริง เน่ืองจากการประเมินตามสภาพจริงเปนการ

ประเมินผลผูเรียนท่ีใชวิธีหลากหลาย เนนการประเมินทักษะการคิดท่ีซับซอน ทักษะการทํางาน ความสามารถในการแกปญหา

และการแสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง อยูบนพ้ืนฐานของเหตุการณจริงในชีวิตจริง ท้ังน้ีจึงสงผลใหนักเรียนเกิด

การพัฒนาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อไดอยางมีคุณภาพ 

 ท้ังน้ีผูวิจัยยังไมสามารถสืบคนพบวากิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณมีผลตอความความสามารถดานการรู             

เทาทันสื่อ แตมีผลในทํานองเดียวกับงานวิจัยของวชิราภรณ อําไพ  (2560) ท่ีไดศึกษาเรื่องผลการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรู

เชิงสถานการณจากสื่อในชีวิตประจําวัน ท่ีสงเสริมความสามารถในการคิดไตรตรองการบริโภคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 แลวพบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูเชิงสถานการณจากสื่อในการ

ใชชีวิตประจําวันมีความสามารถในการคิดไตรตรองการบริโภคหลังเรียนโดยรวมอยูในระดับดีมาก ซึ่งมีผลในทํานองเดียวกับ

งานวิจัยในครั้งน้ีท่ีผูวิจัยไดใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ มาปรับใชเพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถดานการรู               

เทาทันสื่อใหสูงข้ึน    

2.  การเปรียบเทียบความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนเรียนและหลังเรียน

ดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อโดยรวมหลังเรียน ( X = 4.21, 

S.D. = 0.19) สูงกวากอนเรียน ( X =1.97, S.D. = 0.13)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
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การวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนเชิงสถานการณ เพ่ือเสริมสรางความสามารถดานการรูเทาทันสื่อ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนอยางมีระบบ มีการจัดลําดับข้ันตอนเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู

ความเขาใจอยางตอเน่ือง ตรงตามกับสถานการณท่ีนักเรียนสนใจ ทันเหตุการณปจจุบัน สงผลใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ

อยางตอเน่ือง ไมสับสนและสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของเน้ือหาท่ีเรียนอยางเปนระบบ การจัดลําดับข้ันตอนเริ่มจากงาย

ไปยาก โดยในแตละข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ ไดปรับใชใหมีการใชสื่อตางๆ ในทุกข้ันตอน พรอม

สอดแทรกใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อขององคการ UNESCO อันประกอบดวย การเขาถึงสื่อ/การใช

สื่อ การวิเคราะหสื่อ การประเมินคาสื่อและการสรางสรรคสื่อ ดวยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณท้ังหมด             

5 ข้ันตอน จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดวา กิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณแตละข้ันตอนสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความ

คิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะอยางเสรี ทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาความรู ความคิดท่ีกวางขวาง อีกท้ังยังไดความคิดท่ีแปลก

ใหมและอาจนําไปใชในการแกปญหาหรือแนวคิด ขอคิดตาง ๆ ในการใชและเรียนรูสิ่งอยางเทาทันดวยความระมัดระวัง อีกท้ัง

การใชสื่อ ท่ีทันตอสถานการณมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางศักยภาพของการวิเคราะหสื่อ ประเมินคาสื่อ 

สอดคลองตอความตองการของการใชสื่อ ทําใหนักเรียนไดรูถึงรูปแบบและระดับในการสรางกระบวนการมีสวนรวมทางการ

เรียนรู รวมถึงการเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางมีคุณภาพและสามารถสรุปแนวคิดและสรางองคความรูในการรูเทาทันสื่อไดดวย

ตนเอง และสามารถจัดเก็บเปนองคความรูในการเลือกเรียนรูขอมูลจากสื่อ และมีการปรับใชองคความรูท่ีตั้งอยูบนแนวคิดการ

เรียนการสอนในการรูเทาทันสื่อ สอดคลองกับทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรูชวงกอนคริสตศตวรรษท่ี 20 ทฤษฎีของกลุมท่ีเนนการ

รับรูและเช่ือมโยงความคิดและทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง คือ นักเรียนมีสวนรวมในการเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนได

เลือกสิ่งท่ีเรียนและลงมือกระทํา ยอมรับผลการตัดสินใจหรือการกระทําของตนเอง โดยในทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 

สอดคลองกับแนวคิดของลอริง (1998) ท่ีวาการเรียนรูเชิงสถานการณ คือ การเรียนรูในบริบทการเรียนรูจากประสบการณ 

เปนการเรียนรูอยางกระตือรือรน เปนการเรียนรูโดยการสอนท่ีมีผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งอาจเรียกวาเปนพุทธิปญญาใน

สถานการณ (Situated Cognition) และสอดคลองกับเพลินตา พรหมบัวศรี (2545) ท่ีวาการเรียนรูเชิงสถานการณเปนการ

เรียนรูท่ีเกิดข้ึนโดยผูเรียนมีประสบการณในบริบทของสภาพจริง (Authentic context)  ผูเรียนไดลงมือกระทําในสภาพจริง 

(Authentic activity) หรือมีกิจกรรมท่ีมีสภาพท่ีคลายจริงมากท่ีสุดเปนการเรียนรูอยางกระตือรือรน เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

โดยการสรางความรูจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ท้ังบุคคล อุปกรณ เครื่องมือและสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ  เชนเดียวกับ

งานวิจัยในครั้งน้ีท่ีมุงเนนใหนักเรียนเรียนรูจากสถานการณขาวหรือเหตุการณสําคัญจากสื่ออินเทอรเน็ต โดยนักเรียนเปนผูลง

มือปฏิบัติและสืบคนตามแนวทางของการพัฒนาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อ 

จากการวิจัยครั้งน้ีพบวา กิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณเปนวิธีการสอนท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริม

ใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณในบริบทของสภาพจริง นักเรียนไดลงมือกระทําในสภาพจริง และมีกิจกรรมท่ีมีสภาพท่ี

คลายจริงมากท่ีสุด เปนการเรียนรูอยางกระตือรือรน เนนนักเรยีนเปนศูนยกลางโดยการสรางความรูจากการมีปฏิสัมพันธทาง

สังคม ท้ังบุคคล อุปกรณ เครื่องมือ และสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่ออินเทอรเน็ต ซึ่งเปนสื่อท่ีนักเรียนสามารถ

เขาถึงไดอยางรวดเร็วในโลกยุคปจจุบัน จึงทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาทักษะความสามารถในดาน

การสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแสดงความคิดเห็น การประเมินคุณคาของขอมูลในดานความนาเช่ือถือและความ

เปนไปไดของขอมูลท่ีไดทําการสืบคนอยางมีเหตุผล จึงสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในดานการรูเทาทันสื่อไดอยางมี

ประสิทธิภาพซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ ผูวิจัยพบวา นักเรียนไดเรียนรูการแกปญหาจาก

สถานการณท่ีเปนจริง ไดพัฒนาความสามารถดานการสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูล การประเมินคาขอมูล และการมีสวน

รวมในการสรางสรรคสื่อ จึงทําใหนักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อหลังเรียนอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิด

ของการรูเทาทันสื่อในองคประกอบของการเขาถึงสื่อ คือ การท่ีนักเรียนจะมีความสามารถในการรูเทาทันสื่อนักเรียนจะตอง

ไดรับสื่อประเภทตาง ๆ ไดอยางเต็มท่ีและรวดเร็ว สามารถรับรูและเขาใจเน้ือหาของสื่อประเภทตาง ๆ ไดอยางเต็ม

ความสามารถ มีการแสวงหาขาวสารท่ีไดจากสื่อหลายประเภทและไมถูกจํากัดอยูกับสื่อประเภทใดประเภทหน่ึง อีกท้ังมี
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ความสามารถในการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนพรอมท้ังทําความเขาใจความหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตามท่ี 

เพียเจยและบรุนเนอร (อางอิงในจีระ งอกศิลป, 2553) ไดอธิบายวา การท่ีนักเรียนจะเกิดการพัฒนาการทางสติปญญาไดน้ัน

จะตองพัฒนาสติปญญาของบุคคลท่ีเปนไปตามวัยและเช่ือวามนุษยเลือกท่ีจะรับรูสิ่งท่ีตนเองสนใจและเกิดการเรียนรูจาก

กระบวนการการคนพบดวยตนเอง ดังน้ัน การใหเน้ือเรื่องท่ีนาสนใจในการศึกษาแกนักเรียนจะสงผลใหนักเรียน เลือกท่ีจะรับรู

สิ่งท่ีตนเองสนใจ จะทําใหเกิดการเรียนรูและสามารถเช่ือมโยงความรูในช้ันเรียนกับชีวิตประจําวันเขาดวยกันไดอยางสมดุล 

และฝกใหนักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดท่ีเปนไปตามองคประกอบของการรูเทาทันสื่อได ตามแนวคิดเก่ียวกับการศึกษา

และการจัดการเรียนการสอนของวิชัย ตันศิริ (อางอิงใน ธเนศ เจริญทรัพย, 2557) กลาวไววา กระบวนการเรียนการสอนควร

มุงเนนการแสดงความคิด การฝกใหนักเรียนไดมองกวางและมองไกล มีความเขาใจในระดับมหภาคและสามารถวิเคราะห

แยกแยะไดในระดับจุลภาค โดยข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรูยังสงผลใหนักเรียนเขาใจวาความรูไมไดจํากัดอยูแตในเฉพาะ

หนังสือหรือในช้ันเรียนเพียงเทาน้ัน จากการสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต ครูจึงควรพัฒนากระบวนการเรียนรูใหเช่ือมโยง

ระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติ ทําใหนักเรียนเกิดความรูความชํานาญในเรื่องท่ีนักเรียนสนใจและสามารถนําไปใชไดจริง อีกท้ัง

การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนตองไดรับโอกาสในการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงลงมือทําจริงดวยตนเอง 

ดังน้ัน ครูจึงมีหนาท่ีสรางความกระตือรือรนและสรางแรงจูงใจในการเรียนรู คอยกระตุนและแนะนําในสิ่งท่ีนักเรียนสงสัย 

พรอมกันน้ียังตองฝกฝนใหนักเรียนเกิดสมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใน

การใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นไดวาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาชวยใหกลวิธีการรูเทา

ทันสื่อของนักเรียนเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง อีกท้ังยังไดสรางองคความรูจากกรณีศึกษาท่ีครูนํามาเปนตัวอยางเพ่ือศึกษาเทคนิคใน

การนําเสนอเรื่องราวตาง ๆ จากสื่ออินเทอรเน็ต และนอกจากน้ีนักเรียนจะไดรูเทาทันสื่อในทุกองคประกอบ ซึ่งเปนไปตาม

กิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณท่ีครูไดกําหนดไวอยางเปนระบบจากแนวคิดของมาสโลวท่ีกลาวไววา มนุษยทุกคนมีความ

ตองการพ้ืนฐานตามธรรมชาติเปนลําดับข้ัน และตอบสนองความตองการพ้ืนฐานน้ันอยางพอเพียง ใหอิสรภาพและเสรีภาพแก

นักเรียนในการเรียนรูมีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ซึ่งชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดประสบการณ ในการรูจักตนเอง

ตามสภาพจริง สอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงสถานการณท่ีเนนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรีผาน

ประสบการณจริง สงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานความคิด เนนกระบวนการคิดเพ่ือใหเกิดประโยชนตรงตามวัตถุประสงคของ

การรูเทาทันสื่อ  

 ท้ังน้ีผูวิจัยยังไมสามารถสืบคนพบวากิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณมผีลตอความความสามารถดานการรูเทาทัน

สื่อ แตมีผลในทํานองเดียวกับงานวิจัยของปนยารักษ  งอยภูธร  (2551)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการ

สอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงสถานการณ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 แลวพบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิด

แกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยในครั้งน้ีท่ีผูวิจัยไดใชสื่อ

อินเทอรเน็ต ซึ่งเปนสื่อสังคมออนไลนมาปรับใชในสถานการณจริงใหนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ สงผลให

นักเรียนมคีวามสามารถดานการรูเทาทันสื่อสูงข้ึน 

 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 1. ครูควรเพ่ิมสถานการณใหนักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณปญหาในบริบทท่ีเปนจริงในสังคมท่ีใกลตัวและ

กวางขวางมากข้ึน เพ่ือกระตุนความสนใจในการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป  

 2. จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถดานการรูเทาทันสื่อดานท่ี 3 การประเมินคาสื่อ และดานท่ี 4 การ

สรางสรรคสื่อ มีคาเฉลี่ยในกิจกรรมท่ี 1 มากกวากิจกรรมท่ี 2 , 3 และ 4 ซึ่งจากการสังเกตพบวา นักเรียนจะสนใจสถานการณ
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ท่ีอยูในความสนใจในสื่อออนไลนเปนอยางมาก ครูจึงควรเลือกสถานการณท่ีเหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียนมาใช

ในการกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจมากยิ่งข้ึน 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาคร้ังตอไป 

 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ เพ่ือเสริมสรางการรูเทาทันสื่อ พบวา นักเรียนในกลุมปานกลาง

และออนจะไมคอยมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นมากเทาท่ีควร ดังน้ันครูจึงควรวิจัยเพ่ือหาวิธีการกระตุนการมีสวนรวม

ของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางท่ัวถึงทุกคน โดยการศึกษาการมีสวนรวมของนักเรียน

ดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีเหมาะสม 

 2. จากผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการรูเทาทันสื่อดานการวิเคราะหสื่อมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอ่ืน จึงควร

มีการวิจัยเก่ียวกับวิธีการพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในดานน้ีเพ่ิมมากข้ึน โดยใชวิธีการเรียนรูในสถานการณท่ีเสมือนจริง 

เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถพัฒนาความสามารถดานการวิเคราะหสื่อไดสูงข้ึน 

สรุปผลการวิจัย   

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ มีความสามารถดานการรูเทาทัน

สื่อหลังเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X = 4.21, S.D. = 0.19) โดยนักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่ออยูในระดับ

มากทุกดาน ( X = 4.13 - 4.38, S.D. = 0.18 - 0.46) 

 2. นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อโดยรวมหลังเรียน ( X  = 4.21, S.D. = 0.19) สูงกวากอนเรียน             

( X  =1.97, S.D. = 0.13) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อเปน             

รายดาน พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อทุกดานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                   

ท่ีระดับ .05 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณอาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสยิ่ง จน

การศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี  

 และผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร ธํารงโสตถิสกุล อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ดร.อรรฏชนม สัจจะพัฒนกุล อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม, นางสมคิด ทองมวง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

39 ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการคนควาอิสระ จนทําใหการคนควาอิสระในครั้งน้ีสมบูรณ 

สําเร็จลุลวงและทรงคุณคา ตลอดจนผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนนครไทย ท่ีได

ใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่งในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 4) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 5) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือ

สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ” สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 36 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 

Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 1) รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร  โดยใช WANNASIN Model 2) คูมือรูปแบบแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี

วิจารณญาณ 6) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 7) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดย

ใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) การทดสอบหาคาที (t-test dependent) และ 3 3การวิเคราะห

เน้ือหา (Content analysis) ผลการวิจัยพบวา 1. รูปแบบการเรียนการสอน WANNASIN Model มีองคประกอบคือ

หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการการเรียนการสอน สาระหลัง สิ่งท่ีสงเริมการเรียนรู ระบบสังคม หลักการตอบสนองและสิ่ง

สนับสนุน การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีรูปแบบการเรียนการสอน 6 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันสรางความ

สนใจ (World of excitement and Arouse interest : WA) 2) ข้ันจัดกระบวนการเรียนรู (Navigate the idea : N) 3) ข้ัน

สรางองคความรู (Narrow down the idea : N) 4) ข้ันการนําไปใช (Apply the idea : A) 5) ข้ันสรุป (Summary : S) และ 

6) ข้ันความคิดรวบยอด (Imperative idea and Need thinking evaluating : IN) มีคาประสิทธิภาพ 86.11/87.67 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 5. นักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช 

WANNASIN Model โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน  วิทยาศาสตร  ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to develop and find the efficiency of science teaching 

model by using the WANNASIN Model to enhance the ability in solve problems critically of prathom suksa 

5 students as efficiently as 80/80, 2) to compare the learning achievement of prathom suksa 5 students 

learning by using the science teaching model using the WANNASIN Model to promote the ability in solve 

problems critically before learning and after learning management, 3) to compare the  ability of critical 

thinking in problem solving of prathom suksa 5 students learning by using the science teaching model 

using the WANNASIN Model to promote the ability in solve problems critically before and after learning 

management, 4) to compare the science process skills of prathom suksa 5 students learning by using the 

science teaching model using the WANNASIN Model to promote the ability in solve problems critically 

before and after learning management and 5) to study the satisfaction of prathom suksa 5 students 

towards teaching by using the WANNASIN Model to promote the ability in solve problems critically of 

prathom suksa 5 students. The sample group used in this research was 36 prathom suksa 5 students at 

Tessaban 2 (Ratchamangkhanusorn) School under the department of Education, Sisaket Municipality, 

Department of Local Administration, Ministry of Interior in the second semester of academic year 2018 by 

purposive sampling. The research instruments consisted of 1) science teaching model by using WANNASIN 

model to enhance ability of critical thinking in problem solving of prathom suksa 5 students, 2) learning 

management plan, 3) assessment form for teaching consistency, 4) academic achievement test, 5) test of 

critical thinking ability to solve problems, 6) science process skill tests and 7) satisfaction questionnaire of 

prathom suksa 5 students. Statistics including percentages, mean, standard deviation, t-test, and content 

analysis were used to analyze. The research findings revealed that. 1. The teaching model, named 

WANNASIN Model, enduringly, consisted of principles, objectives, lesson plan, substance, learning objects, 

social systems, principles of response and support. The instructional model developed has 6 steps of 

teaching process, there are as follows; 1) world of excitement and arouse interest: WA, 2) navigate the 

idea: N, 3) narrow down the idea: N, 4) apply the idea: A,  5) summary: S and 6) imperative idea and need 

thinking evaluating; IN. The efficiency value was 86.11/87.67 which meets the standard 80/80 criteria set. 

2. The comparison result of learning achievement before and after learning management with science 

teaching model by using WANNASIN Model to promote ability of critical thinking in problem solving of 

prathom suksa 5 students, it was found that prathom suksa 5 students had higher learning achievement 

after learning than before learning at the statistically significant at the .05 level. 3. The comparison result 

of the ability of critical thinking in problem solving before and after learning management with science 

teaching model by using WANNASIN Model to promote ability of critical thinking in problem solving of 

prathom suksa 5 students, it was found that prathom suksa 5 students had higher of critical thinking in 

problem solving after learning than before learning at the statistically significant at the .05 level. 4. The 

comparison result of the science process skills before and after learning management with science 

teaching model by using WANNASIN Model to promote ability of critical thinking in problem solving of 

prathom suksa 5 students, it was found that prathom suksa 5 students had higher of science process skills 

after learning than before learning at the statistically significant at the .05 level. 5. The students satisfied 
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on science teaching model using the WANNASIN Model to promote an ability to solve problem critically 

of prathom suksa 5 Students in overall at the highest level. 

keywords : Teaching  Science  Promote an Ability to Solve Problem Critically 
 

บทนํา   

 การศึกษานับเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางความเขมแข็งใหแกบุคลากรของประเทศ อีกท้ังบงบอก

คุณภาพของประเทศแตละประเทศ ทุกประเทศในโลกตางก็ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา เพ่ือการแขงขันระหวาง

ประเทศ ประเทศไทยมีวิวัฒนาการทางการศึกษามาตั้งแตโบราณกาล ไดพยายามขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงโดย

กําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาตั้งแตเด็กใหมีความพรอมดานสติปญญา อารมณและศีลธรรม ภายใตระบบการศึกษาท่ีมุง

การเรียนรูท้ังทางปฏิบัติและวิชาการ มุงพัฒนาเด็กเริ่มตั้งแตในครรภมารดาจนกระท่ังเกิดใหเติบโตตามวัยอยางเหมาสมและ

พรอมเรียนรู เสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหกับพอแมในการดูแลสุขภาพและพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดท้ังทางจิตใจ อารมณ 

สังคมและสติปญญา ฝกใหเด็กคิดวิเคราะหอยางมีเหตผุล เปนระบบ รูจัก เขาใจและสามารถควบคุมตนเองไดอยางเหมาะสม รู

ถึงความสามารถท่ีตนมีอยูและรวมมือกับผูอ่ืน ผานการเรียนรูรวมกันจากประสบการณจริงและมีความสุขจากการเรียนรู 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ซึ่งเนนท่ีการพัฒนาการคิดของเด็กท่ีเปนกําลังสําคัญของประเทศ 

สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ 2545 – 2559 ท่ีเนนใหคนไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห

และการแกปญหามีความใฝรูและสามารถประยุกตใชความรูไดอยางถูกตองเหมาะสมสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ืองเต็ม

ตามศักยภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชความคิดในทางท่ีถูกท่ีควรซึ่งเปนการคิดท่ีเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน โดยเนนท่ี

สวนรวมมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติเปนอยางยิ่ง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  

2551) 

 การคิดท่ีมีความสําคัญจําเปนตองพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนในยุคสมัยปจจุบันและอนาคตท้ังตางประเทศและในประเทศ

ไทย ซึ่งในขณะเดียวกันก็เปนการคิดท่ียังมีอุปสรรคปญหาในการพัฒนาคือ การคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดแกปญหาซึ่งเปนการคิดท่ีมีข้ันตอนหรือกระบวนการท่ีซับซอน ผูเรียน

ตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรอง และการจัดการเรียนรู

ของครูท่ีจะชวยสงเสริมความสามารถในการคิดข้ันสูงของนักเรียนน้ันตามแนวคิดของเพียเจต (Piaget) สามารถพัฒนาดาน

สติปญญาของเด็กนักเรียนไดมากท่ีสุดตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีอายุ 11 ป เพราะอยูในข้ันปฏิบัติการคิดคนดวยรูปธรรม 

(Concrete Operational Stage) และเริ่มข้ันปฏิบัติการคิดคนดวยนามธรรม (Formal Operational Stage) เด็กวัยน้ี

สามารถสรางกฎเกณฑและตั้งเกณฑในการแบงสิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมูได สามารถท่ีจะเขาใจเหตุผล รูจักแกปญหาสิ่ง

ตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมได สามารถท่ีจะเขาใจเรื่องความคงตัวของสิ่งตางๆ สามารถท่ีจะเขาใจความสัมพันธของ

สวนยอย สวนรวมโยลักษณะเดนของเด็กวัยน้ีคือ ความสามารถในการคิดยอนกลับ ความสามารถในการจําของเด็กในชวงน้ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถสนทนากับบุคคลอ่ืนและเขาใจความคิดของคนอ่ืนไดดี โดยไมตองอาศัยสิ่งเราและการกระตุน 

เพ่ือใหคนพบกับปญญาของตนท่ีแอบแฝงไว อีกท้ังยังสามารถคิดอยางเปนเหตุผลและคิดในสิ่งท่ีซับซอนและเปนนามธรรมมาก

ข้ึน เด็กสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรได เมื่อเด็กพัฒนาไดอยางเต็มท่ีแลวจะสามารถคิดอยาง

เปนเหตุเปนผลและแกปญหาไดอยางดี จนพรอมท่ีจะผูใหญท่ีมีวุฒิภาวะ ทําใหผูวิจัยสนใจพัฒนาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยมีการสงเสริมความสามารถท่ีสอดคลองกับทักษะการเรียนรูและการคิดท่ีจําเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 ไดแก การคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ซึ่งตอง

อาศัยการสืบเสาะและไตรตรองหาวิธีการแกปญหาท่ีหลากหลาย (John Dewey, 2007) อีกท้ัง ADP (American Diploma 

Project, 2008) วัตสัน กลาสเซอร (Watson Glaser, 2008) กลาววา ทักษะการคิดท่ีสําคัญสําหรับนักเรียนและนักศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 คือ การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงไดแก การคิดแกปญหา (Problem Solving) และการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking)  
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วัตถุประสงคในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model              

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร               

โดยใช WANNASIN Model  

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบ            

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model  

4. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model  

5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิด

แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : 

R & D) โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research) : การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 

  ข้ันตอนน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน โดยดําเนินการดังน้ี 

1. แหลงขอมูล 

2. การดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

3. การสรางเครื่องมือวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 

 ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development) : การออกบแบบและพัฒนา 

  ข้ันตอนน้ีมีการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยดําเนินการดังน้ี 

1. วัตถุประสงค 

2. วิธีดําเนินการ 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

4. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

5. การพัฒนาเครื่องมือ 

 ข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research) : การนําไปใช 

  ข้ันตอนน้ีมีการนําไปทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน โดยดําเนินการดังน้ี 

1. ขอบเขตของการวิจยั 

2. ข้ันตอนการดําเนินการทดลอง 

 ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุง 
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 ข้ันตอนนี้เปนการนําขอมูลผลการทดลองใชภาคสนามมาวิเคราะห เพ่ือพิจารณาประเมินผลและ

ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน โดยดําเนินการดังนี้ 

1. ตรวจใหคะแนนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2. ตรวจใหคะแนนผลการทดสอบทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  

3. ตรวจใหคะแนนผลการทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

4. ตรวจใหคาคะแนนผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  

 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนการทดลอง (Pretest) และหลังดําเนินการทดลองจนเสร็จสิ้นแลว 

(Posttest) ดวยคาเฉลี่ย ( X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชการทดสอบคาทีแบบไมอิสระ (t-test 

dependent) 

2. การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กอนการทดลอง (Pretest) และหลังดําเนินการทดลองจน

เสร็จสิ้นแลว (Posttest) ดวยคาเฉลี่ย ( X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชการทดสอบคาทีแบบไมอิสระ 

(t-test dependent)  

3. ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กอนการทดลอง (Pretest) และหลังดําเนินการ

ทดลองจนเสร็จสิ้นแลว (Posttest) ดวยคาเฉลี่ย ( X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชการทดสอบคาที

แบบไมอิสระ (t-test dependent) 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช 

WANNASIN Model ดวยคาเฉลี่ย ( X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) 

 

ผลการวิจัย  

 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและ

หลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model  

3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

กอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model  

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการสอนดวยรูปแบบ

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model  
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรยีนการสอน 

วิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสรมิความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ            

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังการจดัการเรียนรู 

การทดสอบ n  Χ  S.D.  df  test-t  p  

กอนเรียน (Pretest) 36 18.11 4.19 
35 -31.964** 0.000 

หลังเรียน (Posttest) 36 33.72 3.33 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ (Χ =18.14 , S.D.=4.19) มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ (Χ =33.72 , 

S.D.=3.33) และ t-test=-31.964 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวย

รูปแบบการเรียนการสอน วิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา

อยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรู 

ความสามารถในการคิด

แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
N  Χ  S.D.  df  test-t  Sig.  

กอนเรียน (Pretest) 36 12.03 1.46 
35 -23.889** 0.000 

หลังเรียน (Posttest) 36 17.17 1.56 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 2 พบวา การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ (Χ =12.03 , S.D.=1.46) มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ (Χ
=17.17 , S.D.=1.56) และ t-test=-23.889 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรยีน

การสอน วิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคดิแกปญหาอยางมี

วิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังการจดัการเรียนรู 

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
N  Χ  S.D.  df  test-t  Sig.  

กอนเรียน (Pretest) 36 1.56 0.27 
35 -19.621** 0.000 

หลังเรียน (Posttest) 36 1.96 0.33 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ (Χ =1.56 , S.D.=0.27) มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ (Χ
=1.96 , S.D.=0.33) และ t-test=-19.621 
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ตารางท่ี 4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการจัดการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม 

ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 

ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ WANNASIN Model Χ  S.D.  ความพึงพอใจ 

1. ดานครผููสอน 4.56 0.19 มากท่ีสุด 

2. ดานการเรียนการสอน 4.78 0.18 มากท่ีสุด 

3. ดานการวัดผลและประเมินผล 4.58 0.26 มากท่ีสุด 

4. ดานประโยชนของรูปแบบการเรียนการสอน 4.64 0.27 มารท่ีสดุ 

รวม 4.64 0.11 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4 การสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการจัดการเรียนดวยรูปแบบการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาพรวม พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด (Χ = 

4.64 , S.D. = 0.11) ทุดกดาน 
 

อภิปรายผล  

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีประเด็นท่ีสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผลการวิจัยได

ดังน้ี 

1. รูปแบบการเรียนการสอนน้ีมีช่ือเรียกวา “WANNASIN Model” มีองคประกอบดังน้ี หลักการ วัตถุประสงค 

กระบวนการเรียนการสอน สาระความรูและทักษะความสามารถ สิ่งท่ีสงเสริมการเรียนรู ระบบสังคม หลักการตอบสนองและ

สิ่งสนับสนุน รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีกระบวนการสอน 6 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันสรางความสนใจ (World of 

excitement and Arouse interest : WA) 2) ข้ันจัดกระบวนการเรียนรู (Navigate the idea : N) 3) ข้ันสรางองคความรู 

(Narrow down the idea : N) 4) ข้ันการนําไปใช (Apply the idea : A) 5) ข้ันสรุป (Summary : S) และ 6) ข้ันความคิด

รวบยอด (Imperative idea and Need thinking evaluating : IN) ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการเรียน

การสอนท่ีพัฒนาข้ึน โดยผูเช่ียวชาญ พบวา รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลองกัน (IOC = 0.89) และนําไปหา

ประสิทธิภาพ ( 21/EE )เทากับ 86.11/87.67 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 

วิเคราะหแนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ หลักการและแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครูส (Kevin 

Kruse, 2008) ซึ่งนํามาประยุกตรวมกับกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบดวย ข้ันตอนท่ี 

1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน (Analysis) ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Design & Development) ข้ันตอนท่ี 3 การนําไปใช 

(Implementation) และข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผล (Evaluation) สอดคลองกับงานวิจัยของมนตชัย  พงศกรนฤวงษ 

(2552) ท่ีพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการสรางความรูของนักเรียน

ชางอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเรียนการสอนน้ีมีช่ือเรียกวา MARCE Model มีองคประกอบ คือ หลักการ 

วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน สาระความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ระบบสังคม หลักการตอบสนองและสิ่ง

สนับสนุน ซึ่งมีกระบวนการสอน การสอน 5 ข้ันตอน ประกอบดวย คือ ข้ันเตรียมความพรอม (Motivation) ข้ันปฏิบัติ 

(Action) ข้ันสะทอนความรู (Reflection of Knowledge) ข้ันสรางความรู (Construction of Knowledge) และช้ัน

ประเมินผล (Evaluation)  
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับเบญจมาศ  เกตุแกว 

(2548) พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการคิดข้ันสูง โดยมีจํานวนนักเรียน 26 คน ผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนน

เต็ม คิดเปนรอยละ 74.29 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ฟสิกส เรื่อง แสงกับทัศนูปกรณ โดยมีจํานวนนักเรียน 26 

คน ผานเกณฑความรอบรูรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ 74.29 และสอดคลองกับกัญญารัตน  แสวงสุข (2547) 

พบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร เฉลี่ยรอยละ 72.25 มีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 70.58 ซึ่งผาน

เกณฑท่ีกําหนด และนักเรียนมีคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดพ้ืนฐานเฉลี่ยรอยละ 70.81 จํานวนนักเรียน

ผานเกณฑรอยละ 72.97   

3. ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนเรียนและหลังเรียน

ดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี

วิจารณญาณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนหลงัเรียนสงู

กวากอนเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ จิราภรณ  พิมใจใส (2553) พบวา พัฒนาการของความสามารถในการเรียนรูดาน

การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคาและการแกปญหาของนักศึกษาพยาบาลในชวงระหวางการเรียนการสอนดวย

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะรัตน  

คัญทัพ (2545) พบวา นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดข้ันสูง คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเน้ือหาและคะแนน

ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวาคะแนนทักษะการคิดข้ันสูง คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเน้ือหาและ

คะแนนความสามารถในการใชคอมพิวเตอรกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน สอดคลองกับงายวิจัยของ มุกดาพร  พนาสันและประสาท  หนวงเฉลิม (2553) พบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานมีคาประสิทธิภาพเทากับ 89.05/78.79 และแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ มีคาประสิทธิภพเทากับ 

87.58/78.64 นักเรียนท่ีเรียนรูจากการสอนแบบโครงงานและการสอนแบบสืบเสาะท่ีเปนการจัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมการ

คิดและการเรียนรู นักเรียนจึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการคิดวิเคราะห ไมแตกตาง

กันท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2544) Marzano และคณะ (1991) ท่ีไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับมิติของ

การคิด 6 ดาน คือ 1) มิติขอมูลหรือเน้ือหาท่ีใชในการคิด 2) มิติคุณสมบัติท่ีเอ้ืออํานวยตอการคิด 3) มิติดานทักษะการคิด                

4) มิติลักษณะการคิด 5) มิติกระบวนการคิด และ 6) มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง  

5. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดย

ใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

ภาพรวม พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model 

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด สวนความพึงพอใจรายดานท่ีมี

คะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ กิจกรรมการเรียนการสอนและเมื่อแยกเปนรายขอ ไดแก ผูเรียนมีปฏิสัมพันธและแสวงหาขอมูลจาก

แหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย ผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติการคิดดวยตนเองและรวมกันเรียนรูกับผูอ่ืน มีการเรียงเน้ือหาและ

กิจกรรมไดอยางเหมาะสมและสรุปความรู เช่ือมโยงนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางหลากหลายและนักเรียนจะไดอาน ได

ทดลอง ไดรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนจนไดคําตอบท่ีเห็นวาถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของ อารีรักษ  มีแจง 

(2547) พบวา นิสิตคณะมนุษยศาสตรและนิสิตคณะเภสัชศาสตรมีพฤติกรรมการทํางานรวมกันแตกตางกันในประเด็นเก่ียวกับ
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การจัดการภายในกลุมและบรรยากาศในการทํางาน แตนิสิตท้ังสองกลุมใชโครงสรางการทํางานของพฤติกรรมทางวาจาท่ี

คลายคลึงกันและสอดคลองกับงานวิจัยของมนตชัย  พงศกรนฤวงษ (2552) พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการ

เรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการสรางความรู อยูในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะ

บรรยากาศในการเรียนไมตึงเครียด เรียนรูไดตลอดเวลา สามารถพัฒนาวิธีการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมได นักเรียนชอบเรียน

ดวยรูปแบบการเรียนการสอนน้ี  
 

สรุปผลการวิจัย   

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีช่ือเรียกวา “WANNASIN Model” โดยมีองคประกอบดังน้ี หลักการ 

วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน สาระความรูและทักษะความสามารถ สิ่งท่ีสงเสริมการเรียนรู ระบบสังคม หลักการ

ตอบสนองและสิ่งสนับสนุน รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีกระบวนการสอน 6 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันสรางความสนใจ 

(World of excitement and Arouse interest : WA) 2) ข้ันจัดกระบวนการเรียนรู (Navigate the idea : N) 3) ข้ันสราง

องคความรู (Narrow down the idea : N) 4) ข้ันการนําไปใช (Apply the idea : A) 5) ข้ันสรุป (Summary : S) และ 6) 

ข้ันความคิดรวบยอด (Imperative idea and Need thinking evaluating : IN) ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน โดยผูเช่ียวชาญ พบวา รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลองกัน (IOC = 0.89) และเมื่อนําไป

หาประสิทธิภาพ ( 21/EE ) แบบกลุมใหญ (Filed Tryout) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) 

จํานวน 30 คน ไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เทากับ 86.11/87.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 80/80  

2. ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

5 กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิด

แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน  

3. ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ดานทักษะการคดิแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน 

4. ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน 

5. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอกรเรียนดวยรูปแบบการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ภาพรวม 

พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพ่ือ

สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  
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ความสัมพันธระหวางความสามารถดานภาษาอังกฤษและความสามารถดานภาษาจีนของนักศึกษา: 

กรณีศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ENGLISH PROFICIENCY AND CHINESE PROFICIENCY OF 

UNDERGRADUATES: A CASE STUDY OF TEACHING CHINESE PROGRAM, THE FACULTY OF 

EDUCATION, UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY 

นรากร จันลาวงศ1 และ วรรณา เหลาเขตกิจ2 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
*corresponding author email: Narakorn.ja@udru.ac.th 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสามารถทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2) ศึกษา

ความสัมพันธของความสามารถดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน 3) นําผลการวิจัยไปเปนแนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรม

พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา ประชากรของการวิจัยคือนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 34 คน ทําการเก็บขอมูลโดยใชขอสอบ

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และขอสอบ HSK ระดับ 2 เพ่ือหาความสัมพันธของทักษะภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีน ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) มีคาเทากับ 0.39 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งช้ีใหเห็นถึง

ความสัมพันธกันในดานบวก ดังน้ันจึงสรุปไดวาการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน สามารถนํามาบูรณาการและ

เปนไปในแนวทางเดียวกันได จากการใชกิจกรรมท่ีเปนการฝกทักษะท้ังสองภาษาควบคูไปดวยกัน  

  

คําสําคัญ: ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ, ระดับความสามารถภาษาจีน, ความสมัพันธ 

  

Abstract 

 The purpose of this study was to 1) investigate English and Chinese proficiency, 2) find out the 

relationship between English and Chinese, and 3) use the result as the guideline to enhance Chinese skills 

along with English skills for students through learning activities. The population was 34 first-year students 

majoring in teaching Chinese program at the Faculty of Education, Udon Thani Rajabhat University. The 

data were collected using the English proficiency test of the university and HSK level 2 test to study the 

relationship. The result of Pearson correlation coefficient was 0.39 at the significance level of 0.05, which 

indicates a positive relationship between the English proficiency and Chinese proficiency. Therefore, the 

integration of English and Chinese through learning activities could be employed to enhance students’ 

language skills. 

    

keywords: English proficiency, Chinese proficiency, Relationship   
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บทนํา 

ในปจจุบันการเรียนภาษาตางประเทศมีความจําเปนอยางมาก เน่ืองจากผลของโลกาภิวัฒนและติดตอสื่อสารท่ีไมได

จํากัดอยูท่ีภายในประเทศใดประเทศหน่ึง โดยภาษาท่ีมีการใชกันอยางแพรหลายคือภาษาอังกฤษ ซึ่งพบวาประชากรโลก

จํานวน 1.75 พันลานคนใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร และภายในป ค.ศ. 2020 คาดวาจะมีการเพ่ิมจํานวนข้ึนเปน สอง

พันลานคนรวมถึงผูท่ีกําลังเรียนรูท่ีจะเริ่มใชภาษาอังกฤษดวย เน่ืองจากภาษาอังกฤษถือวาเปนภาษาสากลใชการดานธุรกิจและ

กิจกรรมตางๆ ท่ีมีการติดตอสื่อสารกันระหวางประเทศ (British Counsil, 2013) ท้ังน้ีภาษาท่ีมีการใชอยางแพรหลายในลําดับ

ตอมาคือภาษาจีน เน่ืองจากประเทศจีนเปนประเทศท่ีมีอํานาจเศรษกิจสูง และในป ค.ศ. 2013 จีนไดเปนชาติท่ีมีการทําธุรกิจ

คาขายมากท่ีสุดในโลก ซึ่งนอกจากความกาวหนาดานเศรษฐกิจแลว จีนยังมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี (Woetzel et al., 

2019 ) ดังน้ันการใชภาษาจีนในการติดตอสื่อสารก็เพ่ิมมากข้ึนเชนกัน ซึ่งจะเห็นไดวาการท่ีมีความสามารถในดาน

ภาษาตางประเทศท้ังสองท่ีกลาวไปน้ันทําใหเกิดขอไดเปรียบเปนอยางมาก 

ในบริบทดานการศึกษา การผลิตนักศึกษาครูในปจจุบัน คือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูเรียนตามนโยบาย

ของรัฐบาล และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร

(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) ระบุวาเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษแกผูเรียน ใหสถาบันกําหนดเกณฑข้ันต่ําของทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละกลุมสาขาวิชา 

และบริบทของสถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับความตองการของการใชครูของประเทศ ใหสถาบันจัดทําแผนระยะสั้นและระยะ

ยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผูเรียนใหผานเกณฑข้ันต่ําตามท่ีสถาบันกําหนด และกําหนดอัตราสวนรอยละของ

ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑข้ันต่ําตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด ใหสถาบันกําหนดเปาหมาย

ระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จํานวนป) ท่ีผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําตาม

นโยบายของรัฐบาล  

สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดเรยีนในสาขาภาษาอังกฤษโดยตรงน้ัน อาจมีโอกาสท่ีจะพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษเพ่ือให

ผานเกณฑดังกลาวนอยกวา เมื่อเทียบนักศึกษาท่ีอยูในภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตามในบางสาขาอาจมีแนวโนมท่ีจะนํา

ภาษาอังกฤษมาบูรณาการเขากับกิจกรรมในหลักสูตรเพ่ือเปนการพัฒนาภาษาอังกฤษและรายวิชาอ่ืนๆ ควบคูกันไป 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาท่ีเ ก่ียวกับภาษาเชน สาขาภาษาจีน ซึ่งเปนสาขาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับ

ภาษาตางประเทศเชนเดียวกัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีไดใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพดานภาษาจีนของคนไทยและการผลิตบัณฑิต

ครูท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของสถาบันการศึกษา จึงไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภาษาจีนข้ึน ท้ังน้ี คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดทําการสํารวจความคิดเห็นและความสนใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2561 พบวา 

กลุมตัวอยางนักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 337 คน มีความคิดเห็นและความ

สนใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 (คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2562) 

  สําหรับภาษาอังกฤษและภาษาจีนน้ัน เปนภาษาท่ีมีความแตกตางกันหลายดานเชน ดานระบบตัวอักษร ซึ่งใน

ภาษาจีนจะไมมีตัวอักษรท่ีใชรผสมกันเปนคําศัพทดังเชนในภาษาอังกฤษ แตภาษาจีนจะใชระบบอักษรท่ีเปนสัญลักษณ 

(Logographic system) และในลักษณะการออกเสียงในภาษาอังกฤษจะมีความแตกตางจากภาษาจีนเชน ในเรื่องของการเนน
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คํา (Stress) และ การออกเสียงสูงต่ํา (Intonation) (Frankfurt International School, n.d.) จากขอแตกตางดังกลาว อาจ

กลาวไดวาการเรียนและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีอาจจะความยากและทาทายสําหรับผูเรียนท่ีเรียนภาษาจีนเปนหลัก

เชน นักศึกษาท่ีเรียนในสาขาภาษาจีน   

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธระหวางการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาจีนวา การเรียน

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนน้ันสามารถเปนไปในแนวทางเดียวกันไดหรือไม โดยใชผลสอบภาษาอังกฤษ และผลสอบ HSK 

ระดับ 2 ในการทําการศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาภาษาท้ังสองควบคูกันไดดียิ่งข้ึนสําหรับผู

ท่ีมีความสนใจ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของความสามารถในการเรียนรูภาษาจีนและภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

3. เพ่ือนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาจีนและ

ภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากร 

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี          

จํานวน 34 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  2.1 ขอสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 200 ขอ  

  2.2 ขอสอบ HSK ระดับ 2 (ชุดตัวอยาง) จากสํานักงานใหญสถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปน (Hanban/Confucius 

Institute Headquarters)   

3. การเก็บรวบรวมขอมลู 

  นําแบบทดสอบท้ังสองชุดไปเก็บขอมูลกับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี จํานวน 34 คน 

4. การวิเคราะหขอมูล 

  วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย 𝑋�  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. และวิเคราะหความสมัพันธระหวาง

ผลสอบท้ังสองชุดโดยใชสถิติ Pearson Correlation  

 

ผลการวิจัย  

ตอนท่ี 1 

จากการศึกษาขอมลูผลสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา จํานวน 200 ขอ ไดผลดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 ผลสอบภาษาอังกฤษ 

จํานวนผูเขาสอบ 𝑿� S.D. 

34 คน 108.47 30.87 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงระดับคะแนนภาษาอังกฤษ 

จากขอมูลท่ีแสดงในตารางและแผนภูมพิบวาคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา 108.47 ซึ่งถือวาอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง

จะเห็นวานักศึกษาทําคะแนนไดในระดับปานกลางเปนสวนใหญ จํานวน 18 คน  รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 8 คน ระดับ

นอย จํานวน 6 คน และมีผูท่ีทําคะแนนไดในระดับมากท่ีสุด จาํนวน 2 คน  

ตอนท่ี 2 

สําหรับการศึกษาระดับความสามารถทางภาษาจีนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 34 คน ผูวิจัยใชขอสอบ HSK ระดับ 2 (ชุดตัวอยาง) จากสํานักงานใหญสถาบันขงจื๊อ/

ฮั่นปน (Hanban/Confucius Institute Headquarters)  ในการทดสอบระดับความรูทางภาษาจีนของนักศึกษาเพ่ือวัด

ความสามารถทางภาษาจีนและนําผลการสอบมาศึกษาความสัมพันธของความสามารถในการเรียนรูภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา นักศึกษากลุมตัวอยางน้ีผานการเรียนภาษาจีนมาแลว 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 มีความรูใน

คําศัพทภาษาจีนพ้ืนฐานอยางนอย 300 คํา ซึ่งเทียบเทากับ HSK ระดับ 2 (The Chinese Testing International, n.d.) ท่ี

ระบุวาผูสอบ HSK ระดับ 2 จะตองมีความรูความเขาใจคําศัพทท่ีใชบอยจํานวน 300 คําและมีความรูทางไวยากรณท่ีเก่ียวของ 

ขอสอบ HSK ระดับ 2 มีจํานวนท้ังสิ้น 60 ขอ แบงเปนการทดสอบทักษะการฟง จํานวน 35 ขอ และทักษะการอาน จํานวน 

25 ขอ ผลคะแนนแบงเปน 3 สวน  ผลคะแนนสอบขอสอบการฟง 100 คะแนน ขอสอบการอาน 100 คะแนน และผลคะแนน

รวม 200 คะแนน ผานเกณฑการสอบท่ีคะแนนรวม 120 คะแนน 
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รายงานผลการทดสอบระดับความสามารถทางภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ช้ันปท่ี 1 จากจํานวนนักศึกษา 34 คน ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการทําขอสอบ HSK 

ระดับ 2 จํานวน 34 ชุด ไดคืนกลับมาจํานวน 34 ชุด คิดเปนรอยละ 100 สามารถวิเคราะหผลไดดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี 2 แผนภูมิแสดงผลคะแนนการสอบวัดระดบั HSK ระดับ 2 

 จากแผนภูมิขางตนแสดงใหเห็นวา ผลคะแนนการสอบวัดระดับ HSK ระดับ 2 ของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาการ

สอนภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผานเกณฑการสอบจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 73.53 ซึ่งมี

คะแนนระหวาง 120-200 คะแนน โดยคะแนนสูงสุดของนักศึกษาอยูท่ี 197.24 คะแนน และมีนักศึกษาไมผานเกณฑข้ันต่ํา

การสอบ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 26.47 ซึ่งมีคะแนนต่ํากวา 120 คะแนน โดยคะแนนต่ําสุดของนักศึกษาอยูท่ี 87.48 

คะแนน และการวิเคราะหจากผลคะแนนเฉลี่ยรวม พบวา นักศึกษาจํานวน 34 คน มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมอยูท่ี 133.72 

คะแนน ผานเกณฑข้ันต่ําการสอบท่ีคะแนน 120 คะแนน แสดงวานักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีผานการเรียนภาษาจีนมาแลว 1 ภาค

การศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 มีความรูพ้ืนฐานภาษาจีนอยูใน HSK ระดับ 2 หรือเทียบเทามาตรฐานความสามารถ

ทางภาษาจีนระดับสากล ระดับ 2 

ตอนท่ี 3 

ความสัมพันธระหวางความสามารถทางภาษาอังกฤษและความสามารถทางภาษาจีน 

ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวางความสามารถทางภาษาอังกฤษและความสามารถทางภาษาจนี 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความสามารถทางภาษาจีน 

รวม Pearson Correlation 

Sig.  (2 tailed) 

N 

  .39 

.021 
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จากตารางท่ีไดแสดงขอมูลขางตน พบวาความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการหาคาสหสัมพันธของ

เพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient)  พบวา ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยรวมมีความสัมพันธ

กันท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 (r = .39)  

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษและภาษาจีนพบวา มีความสัมพันธ

ไปในทางบวก จึงสรุปไดวา การท่ีผูเรียนมีความสามารถในภาษาอังกฤษจะสามารถสงผลตอการเรียนและความสามารถในดาน

ภาษาจีนเชนกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ Huang (2011) ซึ่งไดทําการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง

ความสามารถดานการเขียนภาษาจีนและความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 จํานวน 26 คน 

ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางความสามารถดานการเขียนภาษาจีนและความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา เปนไปในทางท่ีดี และสรุปวาเกิดการถายโอนการเรียนรูทางบวก (Positive transfer) จากความสามารถในการใช

ภาษาจีน ท่ีทําใหเกิดการเรียนและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษท่ีเปนไปในทางท่ีดีตามมา ท้ังน้ี Curtain and 

Dahlberg (2004) ซึ่งกลาววาการเรียนภาษาตางประเทศอ่ืนๆ สามารถสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษใหเปนไปในทางท่ีดีได 

โดยเฉพาะในเรื่องของคําศัพทและโครงสรางประโยค ซึ่งจะเห็นวาแนวคิดดังกลาวมีความสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีมี

ความสัมพันธระหวางความสามารถทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษท่ีเปนไปในทางท่ีดี  

ขอเสนอแนะ 

- ผลการวิจยัสามารถนํามาตอยอดงานวิจัยตอไปในอนาคตเก่ียวกับการศึกษาพัฒนาการการเรยีนรูภาษาจีนและ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

- ควรศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดการเรียนรูและกลยุทธท่ีใชในการเรียนรูภาษาตางประเทศของนักศึกษา 

เพ่ือใหการเรียนรูภาษาตางประเทศประสบความสําเร็จ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยการวัดระดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาการ

สอนภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบวาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยูในระดับ

ปานกลาง และความสามารถทางภาษาจีนของนักศึกษาเทียบเทา HSK ระดับ 2 และจากการศึกษาความสัมพันธของระดับ

ทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักศึกษาพบวา มีความสัมพันธไปในแนวทางเดียวกัน ดังน้ันจึงสามารถ

จัดแนวทางการพัฒนาทักษะทางดานภาษาจีนใหควบคูไปกับภาษาอังกฤษ  โดยผานการจัดโครงการ กิจกรรมในช้ันเรียน หรือ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนาสนใจ เพ่ือศึกษาพัฒนาการ กระตุนการเรียนรู และเพ่ิมพูนความรูความสามารถทางภาษาจีนรวม

ไปถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาในสาขาวิชาเอกภาษาจีน เชน โครงการคลินิกภาษา เพ่ือแกไขปญหาการ

ใชภาษาจีนท้ังทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ตลอดจนปญหาการใชคําศัพทและไวยากรณท่ีเก่ียวของ 

นอกจากน้ีสามารถบูรณาการภาษาอังกฤษเขาไปในบางรายวิชาภาษาจีนเชน รายวิชาคําศัพทท่ีใหนักศึกษาไดเรียนรู

ความหมายของคําศัพทในภาษา ไทย จีน และอังกฤษ   

 

 

104 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยฉบับน้ีสามารถ0สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความเมตตาและความอนุเคราะหจาก ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ ท่ีได

กรุณาสละเวลามาใหคําแนะนําช วยเหลืออยางมีคุณคายิ่ งจนทําใหงานวิจัย น้ี เสร็จสมบูรณ  ขอขอบพระคุณ                          

0ผศ.ดร.ปยวดี ยาบุษดี รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีท่ีไดใหโอกาสและสนับสนุนใหเกิด

การวิจัยในครั้งน้ี 0ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนท่ีใหความรวมมือในการเก็บขอมูล 0ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา

การศึกษาคนควางานวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนตออาจารยผูสอนในการวางแผนการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาจีนของ

นักศึกษา และผูวิจัยจะนําความขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปตอยอดในงานวิจัยครั้งตอไป  
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การศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีประชากรเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จํานวน 114 แหง กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอรแกน ไดกลุม

ตัวอยางเปนสถานศึกษา จํานวน 92 แหง  กลุมของผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 92 คน และครู

หัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 92 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 184 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก 

ดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ และมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากจํานวน 3 ดาน 

โดยเรียงจากดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังน้ี การมุงความสัมพันธเปนรายคน ดานการกระตุนการใชปญญาและดานการ

จูงใจดานแรงดลใจ ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง,  ผูบริหารสถานศึกษา,  ครู 

 

Abstract 

 The purpose of this study was to study the Transformational leadership’s the school 

administrators under the Office of Phitsanulok Primary Educational Service Area 1. The population of the 

study was 114 schools under the Office of Phitsanulok Primary Educational Service Area 1.The selection of 

the sample by selecting through the Table of Krejcie & Morgan were the sample of 92 schools consisted 

by 92 school administrators and 92 chief academic teachers totally 184 persons. The research instrument 

was rating scale questionnaires with five levels. The statistics used for analysis were mean and standard 

deviation. The results found that the Transformational leadership’s the school administrators under the 
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Office of Phitsanulok Primary Educational Service Area 1 in overall the was at the high level and 

considered in an aspect found that study the Transformational leadership’s the school administrators was 

the most at the high level as followed the using of idealized influence and the Transformational 

leadership’s the school administrators was the  at the high level 3 aspects by ordered from the highest to 

the lowest mean in order as followed individualized consideration, intellectual stimulation and  

inspirational motivation  respectively. 

Keywords :   transformational leadership, school administrator, teacher 

 

บทนํา 

 จากกระแสโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษท่ีผานมา สงผลใหหลายประเทศท่ัวโลกตองเผชิญกับความ

หลากหลายท้ังดานสังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจและการศึกษา    เกิดนวัตกรรมสมัยใหมและการเปลี่ยนแปลงความคิด

และคานิยมของสังคมยุคใหมท่ีสงผลกระทบตอการปรับตัวขององคการภาครัฐภาคเอกชนและองคการทางการศึกษา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงศึกษาธิการไดเรงรัดมาตรการในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและกําหนดกลยุทธ

สถานศึกษาในทุกประเภททุกระดับท้ังระบบสูวิสัยทัศนท่ีวาคนไทยทุกคนมีโอกาส และมีความเสมอภาคทางการศึกษาอยาง

ท่ัวถึงในทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม และถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด   จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะทําใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนแนวคิดการสอนของครู การปรบัเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหารภายในองคกรดังน้ันผูบริหารสถานศึกษา การศึกษา

จึงเปนกระบวนการทุกอยางท่ีชวยพัฒนาหรือปรับปรุงจิตใจอุปนิสัยและคุณสมบัติทางกายภาพตางๆของมนุษยใหดีข้ึนสามารถ

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขสามารถเก้ือหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ในดานตางๆของประเทศ (ธร  สุนทรายุทธ, 2550) เพ่ือใหสังคมไทยกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคง มีความรูและทักษะ

ความสามารถท่ีจะปรับตนเอง อยูในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางมีความสุข สามารถแขงขันกับนานาประเทศได การพัฒนา

คุณภาพคนจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด 

การจัดการศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่ง ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ  การบริหารจัดการศึกษา

ของโรงเรียน พฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการท่ีผูบริหาร

กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเห็นในการบริหารหรือการปฏิบัติงานเปนกระบวนการท่ีผูบริหารกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา มีความ

ตองการและมีความพึงพอใจมากกวาท่ีมีอยู โดยจูงใจใหผูบังคับบัญชามองใหไกลกวาความสนใจของตนเองไปสูประโยชนของ

สถานศึกษา เกิดเปนความภาคภูมิใจในตนเอง ผูบริหารตองแสดงวิสัยทัศนและถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูใตบังคับบัญชา ใหมี

ความมุงมั่นทุมเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ กลาเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง สรางเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีการสงเสริม

ใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นอยางหลากหลาย และสรางสรรค สามารถวิเคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูล

หลักฐาน มีความสามารถในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล และมีเทคนิคการมอบหมายงานท่ีดี (วันเพ็ญ  รัตนอนันต, 2555) 

ผูบริหารยุคใหมตองเปนผูจุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพงาน  ในสถานศึกษา ศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองให

ทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีใหมเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับกันมากในปจจุบันคือแนวคิดทฤษฎีภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงตาม แนวคิดของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990 อางถึงใน สุเทพ  พงศศรีวัฒน, 2550) จํานวน 

4 องคประกอบ ไดแก 1) การใชอิทธิพลดานอุดมการณ (Idealized Influence) 2) การมุงความสัมพันธเปนรายคน 
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(Individualized Consideration) 3) การจูงใจดานแรงดลใจ (Inspiration Motivation) 4) การกระตุนการใชปญญา 

(Intellectual Stimulation) 

เน่ืองจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะทําใหการบริหารเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองพัฒนาตนเองเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลง ความกาวหนาของเทคโนโลยีตางๆของสังคมโลก ซึ่ง

สงผลใหผูปฏิบัติงานและผูมีสวนเก่ียวของตองปรับเปลี่ยนวิธีการในการทํางาน และใชทรัพยากรทางการบริหาร ไมวาจะเปน

เงิน วัสดุ อุปกรณ และการจัดการ ซึ่งองคการใดๆก็ตามถาเริ่มตนดวยการมีบุคลากรท่ีดี มีความรู และมีความเหมาะสมกับงาน 

ก็จะสงโดยตรงกับประสิทธิภาพในการบริหารงานและสงผลใหปจจัยดานอ่ืนๆขององคการประสบความสําเร็จ (สุจิตรา  นภา

คณาพร, 2554) ดังน้ันภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาเปน ปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีสงผลตอการยอมรับ

ความไววางใจ ความเช่ือมั่น และศรัทธา ถาผูบริหารมีภาวะผูนําเหมาะสมยอมทําใหขวัญและกําลังใจ รวมท้ังความเลื่อมใสตอ

ผูบริหารของ ผูใตบังคับบัญชาอยูในระดับสูงดวยงานของสถานศึกษาก็จะสามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอยแตถาผูบริหารมี

ภาวะผูนําไมเหมาะสม ยอมสงผลใหสถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ ผูใตบังคับบัญชา ขาดความเช่ือถือ ขาดขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 

เขต 1 พบวามีจุดออน (Weakness) จํานวน 13 ประเด็นคือ 1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีบุคลากรไมครบตามกรอบ

อัตรากําลัง 2) บุคลากรบางสวนยังปฏิบัติงานไมสอดคลองกับความสามารถ และภาระงานท่ีรับผิดชอบ 3) นโยบายกําหนดโดย

สวนกลาง บางครั้งไมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 4) การ

นํากลยุทธไปสูการปฏิบัติไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว 5) การจัดการงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ไมสอดคลองกับระยะเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัด 6) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ี ยังไมครบถวน

ตามภารกิจงาน 7) คุณลักษณะเฉพาะของสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ  ไมทันสมัย ไมตรงความตองการของสถานศึกษาและสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 8) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขาดแคลนบุคลากรดาน ICT และบุคลากรขาดความรู และทักษะICT 9) 

ระบบสารสนเทศยังไมครอบคลุมและไมพรอมใชในการบริหารจัดการ ขาดศูนยขอมูลสารสนเทศ 10) การประสานงานภายใน

องคกรไมเปนระบบ 11) บุคลากรบางสวนขาดความตระหนักในการทํางานเปนทีม 12) บุคลากรบางสวนขาดจิตสาธารณะ ใน

การรักษาผลประโยชนสวนรวม 13) ขาดกระบวนการPLCภายในกลุมงานเพ่ือสะทอนปญหารวมกัน (แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1, 2562) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพ่ือใหทราบถึงภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อันจะทําใหไดขอมูลท่ี

เปนประโยชนเปนประโยชนตอการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามความมุงหวังของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และ

ทองถ่ินตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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 1.1 ประชากร ไดแก สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 

จํานวน 114 แหง (รายงานการดําเนินงาน ตามจุดเนนนโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1, 2561)  

 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

โดยใชเกณฑกําหนดจํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง จากสถานศึกษาท้ังหมดจํานวน 114 แหง และนําไปเปดตารางเครจซี่ และ

มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1986 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 92 แหง กําหนดกลุมผูให

ขอมูลของสถานศึกษาแหง ละ 2 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและตัวแทนครูวิชาการ รวมท้ังสิ้นจํานวน 184 คน 

2. เครื่องท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

            เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 

Scale) ตามแบบของลเิคอรท (Likert) มีข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม ดังน้ี 

 2.1. ศึกษาหลักการทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2.2 เสนอรางแบบสอบถามและเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา แลวนําขอเสนอมาปรับปรุงแกไขใหครอบคลุม

ท้ังดานโครงสราง เน้ือหา และความเหมาะสมในการใชภาษา 

 2.3 นําแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 

validity) วาครอบคลุมเน้ือหาถูกตองตามกรอบแนวคิดการวิจัย และท่ีไดกําหนดเปนนิยามศัพทไวหรือไม โดยพิจารณาคาดัชนี

ความสอดคลองระหวางคําถามกับจุดมุงหมายของการวิจัย (Index of Item Objective Congruence: IOC) พบวา 

แบบสอบถามท้ังฉบับมีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.60 – 1.00 

 2.4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยางใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลจากแบบสอบถาม 

ท่ีไดจากการทดลองมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม และหาคาสัมประสทิธิแอลฟาของคอนบาค 

ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.99 

 2.5 ปรับปรุงแกไขเครื่องมือและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณนําไปเก็บรวมรวมขอมูลกับกลุม

ตัวอยางตอไป 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

          3.1 ขอความอนุเคราะหจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทําหนังสือนําสง

แบบสอบถามถึงสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล  

          3.2 ผูวิจัยดําเนินการสงและรับแบบสอบถามคืนดวยตนเองและทางไปรษณีย โดยไดรับกลับคืนมาท้ังหมด

จํานวน 184 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

         ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการตอบแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา จากน้ันดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลแบบสอบถามโดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและการวิเคราะหหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
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         สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ย (�̅�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวิจัย  

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยภาพรวม 

ลําดับ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา Mean S.D. ระดับสภาพ 

1 การใชอิทธิพลดานอุดมการณ 4.52 0.51 มากท่ีสุด 

2 การมุงความสัมพันธเปนรายคน 4.49 0.45 มาก 

3 การจูงใจดานแรงดลใจ 4.45 0.53 มาก 

4 การกระตุนการใชปญญา 4.45 0.52 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.48 0.47 มาก 

 

        จากตารางท่ี 1 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก ดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ และมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากจํานวน 3 ดาน โดยเรียงจากดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังน้ี การมุงความสัมพันธ

เปนรายคน ดานการกระตุนการใชปญญาและดานการจูงใจดานแรงดลใจ ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ โดย

ภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด และเมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขอ6 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนดวยความขยันขันแข็งในการ

ทํางานอยางเต็มท่ีและเต็มใจ ขอ2 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเปนท่ีนายกยอง นับถือ ในดานความซื่อสัตย สุจริต 
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คาเฉล่ียรายขอดานการใชอิทธิพลดานอดุมการณ 
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และขอ8 ความยุติธรรม และผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยางทุมเทและอุทิศตนในการทํางาน โดยคํานึงถึง

ความสําเร็จเปนหลัก สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอ11 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในการควบคุมการใชอารมณ

ของตนเองมีความมั่นคงทางอารมณในการบริหารงาน 

 

 

 
  

 

 ภาพท่ี 2 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขอ5 ผูบริหารสถานศึกษามีการเปดโอกาสใหครูเขารวมอบรมหรือเรียนรูสิ่งใหมๆท่ีเปน

ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน ขอ6 ผูบริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของครูตามความตองการ

เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และขอ12 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจใน

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ขอ3 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเปนผูใหคําแนะนําและ

ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและการแกไขปญหาการดํารงชีวิตของครูได 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการจูงใจดานแรงดลใจอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
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แรก ไดแก ขอ11 ผูบริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนใหครูเกิดแนวคิดในการปฏิบัติงานท่ีดี เกิดประโยชนตอสถานศึกษาอยาง

แทจริง ขอ5 ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหครูมีวิธีคิดเชิงบวก ในการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน 

และขอ10 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเปนผูกระตุนใหครูเกิดความตระหนักในภาระหนาท่ีของตนและสวนรวม 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ขอ9 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนโดยมีผลการปฏิบัติงานท่ีโดดเดน ทําใหครูเกิด

ความกระตือรือรนในการทํางานอยางเต็มความสามารถ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการจูงใจดานการกระตุนการใช

ปญญา และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 

อันดับแรก ไดแก ขอ12 ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหครูเห็นวาเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางไดจากความรวมมือ

รวมใจในการแกปญหาของครูทุกคน ขอ10 ผูบริหารสถานศึกษาใหกําลังใจและสงเสริมใหครูพยายามหาทางแกไขปญหาดวย

ตนเองอยางถูกตอง และขอ6 ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนและเปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ในสถานศึกษา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ขอ1 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิใหครวิูเคราะห สังเคราะห หาแนวปฏิบัติท่ีดีใน

การจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

อภิปรายผล   

 การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษา มีความจําเปนตองเปนผูนําเปลี่ยนแปลง

ความพยายามของผูรวมงานใหสูงข้ึน ใชบารมี ความรู ความสามารถและประสบการณ เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี

ยิ่งใหญแกองคกร ใหมองเห็นงานในแงมุมใหม ทําใหผูรวมงานเกิดความศรัทธาเช่ือมั่น มีทัศนคติยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงใน

ทางบวก มีการสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา หรือการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยผูนําจะยกระดับวุฒิ

ภาวะและอุดมการณของผูตาม กระตุน ช้ีนํา และมีสวนรวมในการพัฒนาความสามารถของผูตามและผูรวมงาน ดวยการมอบ
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อํานาจความรับผิดชอบและการตัดสินใจแกผูตาม ไปสูระดับความสามารถท่ีสูงข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับ ภารดี  อนันตนาวี (2551) 

ไดกลาวา การบริหารจัดการในสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพไดน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีลักษณะภาวะผูนําสูง 

จําเปนตองใชอิทธิพลของตน เพ่ือกระตุน ช้ีนํา สงเสริม หรือสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามีความเต็มใจ และกระตือรือรนใน

การทําสิ่งตางๆ โดยมีความสําเร็จขององคกรเปนเปาหมาย ปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของผูบริหารในการนําพาองคการใหอยู

รอดและเจริญกาวหนาก็คือ ภาวะผูนํา องคการใดมีผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําท่ีดี มีความสามารถยอมสามารถนําองคการสู

ผลสําเร็จตามเปาหมาย ในทางตรงกันขามหากองคการใดก็ตามมีผูบริหารท่ีดอยคุณภาพ ยอมทําลายขวัญและกําลังใจของ

ผูใตบังคับบัญชา อันจะนําไปสูผลผลิตท่ีต่ําลงและผลการดําเนินงานท่ีลมเหลว และสอดคลองกับ รุจิรัตน นาคะรัมภะ (2554) 

พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. ดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากผูบริหารจะตองแสดงออก

ดวยแบบตัวอยางบทบาทท่ีเขมแข็งใหผูตามมองเห็น มีการประพฤติปฏิบัติท่ีมีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูง จนเกิด

การยอมรับวาเปนสิ่งท่ีถูกตองดีงาม ดังน้ันจึงไดรับการนับถืออยางลึกซึ้งจากผูตาม พรอมท้ังไดรับความไววางใจอยางสูงอีกดวย 

ผูนําจึงสามารถจะทําหนาท่ีใหวิสัยทัศนและสรางความเขาใจตอเปาหมายของพันธกิจแกผูตาม ซึ่งสอดคลองกับ สัมมา  รธนิธย 

(2556) ไดใหความหมายของการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของผูบริหาร หมายถึง พฤติกรรมผูนําท่ีผูบริหารแสดงออกถึงการ

มีวิสัยทัศน และความสามารถใหผูตามไววางใจ ยอมรับ เช่ือมั่น ศรัทธา ภาคภูมิใจ เคารพนับถือ และเช่ือมั่นวาสามารถ

ดําเนินการตามวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดไวได เกิดประโยชนแกสวนรวม ไมใชมาจากอํานาจหนาท่ีโดยตําแหนงหรือ

ประเพณี  

 2. ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารแสดงตอผูรวมงาน 

ใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล และทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช และเปนท่ีปรึกษาดูแล

เอาใจใส ดวยความสัมพันธ สนใจ สงเสริมสนับสนุน ใหกําลังใจ เปนท่ีปรึกษาใหผูรวมงานไดพัฒนาศักยภาพของตนเองให

สูงข้ึน ตามความตองการความสนใจและความสามารถ ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล ชวยเหลือช้ีแนะให

ประสบการณ การเรียนรูสิ่งใหมๆดวยบรรยากาศการสนับสนุนของผูรวมงานอยางเทาเทียมกันมีการติดตอสื่อสารสองทางเปน

รายบุคคล และเปนผูคอยใหคําปรึกษาสนใจเรื่องทุกขสุขของผูปฏิบัติตลอดเวลา ซึ่งจะชวยใหไดขอมูลในการตัดสินใจท่ีดีข้ึน 

ทําใหผูรวมงานรูสึกมีคุณคาและความสําคัญ เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ ชาญชัย  

อาจินสมาจาร (2550) ไดกลาววา กระบวนการท่ีผูบริหารแสดงความสัมพันธกับผูตาม ซึ่งมีการจัดการแบบมีสวนรวมโดยให

พูดตามมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ใหความสนใจ เขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหคําแนะนําปรึกษาผูตาม

ทุกคน ทุกเรื่อง ยอมรับฟงปญหาและแสดงความเห็นอกเห็นใจ  ท้ังในเรื่องสวนตัวและเรื่องความเกาหนาในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองคํานึงถึงปจเจกบุคคลของผูตาม เพ่ือสรางความคุนเคยและเปนกันเอง สงผลใหการปฏิบัติงานใน

องคการประสบผลสําเร็จ  

 3. ดานการจูงใจดานแรงดลใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากผูบริหารไดมีการแสดงออกดวยการ

สื่อสารใหพูดตามทราบถึงความคาดหวังท่ีสูงของผูนําท่ีมีตอผูตาม ดวยการสรางแรงดลใจโดยจูงใจใหยึดมั่นและรวมสานฝนตอ

วิสัยทัศนขององคการ ในทางปฏิบัติผูนํามักจะใชสัญลักษณและการปลกุเราทางอารมณใหกลุมทํางานรวมกันเพ่ือไปสูเปาหมาย

แทนการทําเพ่ือประโยชนเฉพาะตน ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจึงถือไดวาเปนผูสงเสริมนํ้าใจแหงการทํางานทีม ผูนําจะพยายามจูง
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ใจผูตามใหทํางานบรรลุเกินเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยสรางจิตสํานึกของผูตามใหเห็นความสําคัญวาเปาหมายและผลงานน้ัน

จําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจะทําใหองคการเจริญกาวหนาประสบความสําเร็จได ซึ่งสอดคลองกับ ชัย

เสฏฐ  พรหมศรี (2549) ไดกลาววา ผูบริหารแสดงใหเห็นในการบริหารจัดการท่ีเปนกระบวนการ ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิด

แรงจูงใจภายใน มีการสรางเจตคติท่ีดใีนการคิดในแงบวก มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูง และทาทายพรอมกับเช่ือมั่นวาจะ

สามารถบรรลุเปาหมายได ทําใหผูไดบังคับบัญชารูสึกวาตนเองมีคุณคาและสามารถกระตุนใหสามารถจัดการกับปญหาได 

ผูบริหารจะแสดงใหเห็นถึงการอุทิศตนเพ่ือวิสัยทัศนและเปาหมายของสถานศึกษา  

 4. ดานการจูงใจดานการกระตุนการใชปญญา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากผูบริหารไดมีการกระตุน

ใหเกิดการริเริ่มการสรางสรรคสิ่งใหมๆ โดยใชวิธีการฝกคิดทวนกระแสความเช่ือและคานิยมเดิมของตน หรือของผูนําหรือของ

องคการ ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะสรางความรูสึกทาทายใหเกิดข้ึนแกผูตาม และจะใหการสนับสนุนหากผูตามตองการทดลอง

วิธีการใหมๆของตน หรือตองการริเริ่มสรางสรรคใหมท่ีเก่ียวกับงานขององคการ สงเสริมใหผูตามแสวงหาทางออกและวิธีการ

แกปญหาตางๆดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ไดกลาวโดยสรุปไดวา การท่ีผูนํามีการกระตุนผูตาม

ใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน ทําใหพูดตามมีความตองการหาแนวทางใหมๆ มาแกปญหาในหนวยงานเพ่ือ

หาขอสรุปใหมท่ีดีกวาเดิม เพ่ือทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค มีการตั้งสมมุติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปญหาและการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวยวิธี

ทางแบบใหมๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา มีการให

กําลังใจผูตามใหพยายามหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ ผูนําจะมีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผลและไม

วิจารณความคิดของผูตามแมวามันจะแตกตางไปจากความคิดของตนเองและกระตุนทางปญญาเปนสวนท่ีสําคัญของการ

พัฒนาความสามารถของผูตามในการท่ีจะตระหนักเขาใจและแกไขปญหาดวยตนเอง  

ท้ังน้ี จากการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในภาพรวม พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ จึงมี

ขอเสนอแนะวา ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางเปนท่ียกยอง เคารพ นับถือ ศรัทธา ไววางใจ มีความคิดริเริ่ม 

มีวิสัยทัศน ซื่อสัตย สุจริต มีความยุติธรรม มีความขยัน จะสงผลใหครูพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูบริหารสถานศึกษา 

ปฏิบัติงานอยางทุมเท เสียสละเพ่ือประโยชนแกสวนรวมและผูอ่ืน มีความเช่ือคานิยมและการมีเปาหมายท่ีชัดเจน มีความ

มั่นใจท่ีจะเอาชนะอุปสรรค เห็นคุณคาในตนเอง มีศีลธรรมและจริยธรรม ควบคุมอารมณ รับฟงความคิดเห็นกอนการตัดสินใจ 

สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานการจูงใจดานแรง

ดลใจ จึงมีขอเสนอแนะวา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสงเสริม สนับสนุนใหครูเกิดแรงจูงใจภายใน สรางเจตคติท่ีดีในการคิดใน

แงบวก มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูง มีผลการปฏิบัติงานท่ีโดดเดน เช่ือมั่นวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได รูสึกวาตนเอง

มีคุณคา สรางแรงบันดาลใจ กระตือรือรน จุดประกายความคิดกระตุนใหครูตระหนักในภารกิจสวนรวม สามารถจัดการกับ

ปญหาท่ีมีความทาทาย อุทิศตนเพ่ือวิสัยทัศนและเปาหมายของสถานศึกษา และอาจตองแกไขดวยการศึกษางานวิจัยในครั้ง

ตอไป คือ การศึกษาความสัมพันธระหวางการจูงใจดานแรงดลใจกับประสิทธิผลของการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพ่ือจะไดรู ทิศทางการสงเสริมสนับสนุนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารงานใหมีความโดดเดนยิ่งข้ึนตอไป 
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สรุปผลการวิจัย   

 จากวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด และพบวา มีภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศกึษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก จํานวน 3 ดาน โดยเรียงจากดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหา

ต่ําสุด ไดแก ดานการมุงความสัมพันธเปนรายคน ดานการกระตุนการใชปญญา และดานการจูงใจดานแรงดลใจ ตามลําดับ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในการ

ตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ตลอดจนใหความชวยเหลือเปนอยางดี และขอขอบพระคุณครอบครัวท่ีเปนกําลังใจการเขียนบทความฉบับน้ีจนสําเร็จลงดวยดี

  คุณคาและประโยชนอันพึงได ผูวิจัยขอขอบเปนกตเวทิตาคุณแด บิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานท่ี

ผูวิจัยขอนอมคาราวะ แดผูเขียนงานวิชาการท่ีไดศึกษาคนควาและใชอางอิงทุกทาน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูภาษาอังกฤษและความรูดานภาษาศาสตรสังคมและ

ศึกษาความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมในการปฏิสัมพันธภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 82 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบทดสอบความรูภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ

ความรูดานภาษาศาสตรสังคม  และแบบสังเกตการปฏิสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา ความรูภาษาอังกฤษและความรูดาน

ภาษาศาสตรสังคมมีความสัมพันธกัน และผลการสังเกตความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมในการปฏิสัมพันธพบวานักศึกษา

มีการใชภาษาไดอยางเหมาะสมกับการสื่อสาร และสามารถใชสํานวนทางธุรกิจได ท้ังน้ียังพบวามีการใชภาษาท่ีแสดงความ

คิดเห็น และแสดงความไมเห็นดวย แตไมใชหนาท่ีทางภาษาเพ่ือการโนมนาว 

 

คําสําคัญ: ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคม, การปฏิสัมพันธ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

Abstract 

 This research aimed to investigate the relationship between English knowledge and sociolinguistic 

knowledge; and study the sociolinguistic competence in English interaction of Business English students. 

Research instruments included an English proficiency test, a sociolinguistic knowledge test, and an 

interaction observation form. The result reveals the relationship exists between English knowledge and 

sociolinguistic knowledge. In addition, the results of the observation of the sociolinguistic competence in 

English interaction show that the students demonstrated an appropriate level of language use and were 

able to use English business expressions. Expressing opinions and disagreement among students were 

included; however, the students ignored to use persuasive function of language.   

 

Keywords: Sociolinguistic competence, Interaction, Business English 
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บทนํา   

 ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในฐานะภาษากลางท่ีใชในการติดตอสื่อสาร และการทํางาน ท้ังในระดับ

ภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพการณทางเศรษฐกิจแบบไรพรมแดนเชนในปจจุบัน ทรัพยากรบุคคลท่ี

มีความสามารถดานภาษาอังกฤษจึงมีความจําเปนมาก ดังจะเห็นไดจากการกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีใชในการ

ทํางานในกฎบัตรอาเซียน  (ASEAN Secretariat, 2017)  ซึ่งผูท่ีทํางานหรือทําธุรกิจดังกลาวจําเปนท่ีจะตองมีความสามารถ

ทางภาษาพอเพียงท่ีจะปฏิสัมพันธกับคนตางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในการทํางานภาคธุรกิจเปนความทาทายอยางยิ่งและ

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในสถานท่ีทํางาน หรือในบริบทการทํางานน้ัน ไดระบุไวในคําจํากัดความระดับของภาษา

ของสภายุโรปตั้งแตระดับ B2 ข้ึนไป  (Council of Europe, 2001) ซึ่งในปจจุบันสถาบันการอุดมศึกษาในประเทศไทยได

พยายามหามาตรการเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษใหบัณฑิตทุกสาขาวิชามีความสามารถทางภาษาในระดับดังกลาวเมื่อจบ

การศึกษา อยางไรก็ดีการท่ีผูเรียนเรียนภาษาในบริบทของไทยซึ่งไมไดใชงานจริงในชีวิตประจําวัน อาจทําใหการปฏิสัมพันธไม

มีประสิทธิภาพเต็มท่ี ดังท่ีมีผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาความรูดานโครงสรางทางภาษาไมไดสะทอนถึงความสามารถในการสื่อสาร

เมื่อวัดความสามารถทางภาษาจากการใชงานจริง (Moeller & Catalano, 2015)  

การปฏิสัมพันธถือวาเปนหัวใจของการสื่อสาร ซึ่งประกอบดวยการปฏิสัมพันธดวยการพูด (Spoken interaction) 

และการปฏิสัมพันธดวยการเขียน (Written interaction)  (Brown, 2001) การปฏิสัมพันธดวยการพูดน้ันมีความสําคัญเปน

อันดับแรก เน่ืองจากเปนทักษะทางภาษาโดยตรงท่ียังไมตองมีสัญลักษณหรือตัวอักษรเขามาเก่ียวของ และในการทํางานทาง

ธุรกิจน้ัน การปฏิสัมพันธดวยการพูดจะถูกใชกอน และใชมากกวาการปฏิสัมพันธดวยการเขียน  ซึ่งการปฏิสัมพันธใหมี

ประสิทธิผลน้ัน ไมไดใชเพียงทักษะการฟงเพ่ือรับขอมูลและสรางขอความท่ีจะสื่อสารเทาน้ัน แตยังตองใชความสามารถอ่ืนๆ

ดวย  (Council of Europe, 2001)  

ความสามารถอ่ืนๆท่ีกลาวถึง หมายถึงความสามารถในการสื่อสาร  (Communicative competences) ซึ่งเปน

พ้ืนฐานของการปฏิสัมพันธ Canale & Swain  (1980) ไดแบงความสามารถในการสื่อสารออกเปน 4 ประการดังน้ี 

1. ความสามารถดานกฎเกณฑไวยากรณของภาษา (Grammatical competence) ซึ่งหมายถึง

ความสามารถดานระบบเสียง  คําศัพท ระบบคํา และโครงสราง 

2. ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic competence) หมายถึงความสามารถในการใช

ภาษาไดเหมาะสมในบริบททางสังคมท่ีแตกตางกัน 

3. ความสามารถดานการสัมพันธความ (Discourse competence)  หมายถึงความสามารถในการตีความ

ถอยคําท่ีมีความสําพันธกันเพ่ือใหเขาใจความหมายโดยรวม 

4. ความสามารถดานกลวิธีการสื่อสาร (Communication strategy; Strategic competence) หมายถึง

ความสามารถในการใชวิธีการตางๆเพ่ือใหการสื่อสารสัมฤทธิผล 

ซึ่งการแบงความสามารถในการสื่อสารออกเปน 4 ประการน้ีสอดคลองกับความเห็นของนักภาษาศาสตรและนักการ

ศึกษาอีกหลายทาน และเปนรูปแบบท่ีนักวิจัยทางการศึกษาดานการเรียนการสอนภาษาสวนใหญยึดถือเพ่ือศึกษาเรื่อง

ความสามารถในการสื่อสาร 
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Littlewood  (2011) ไดแบงความสามารถในการสื่อสารออกเปน 5 ประการ เพ่ิมเติมจากรูปแบบของ Canale & 

Swain ดังน้ี 

1. ความสามารถดานภาษาศาสตร (Linguistic competence) หมายถึงความสามารถดานคําศัพท 

ไวยากรณ อรรถศาสตร และสรวิทยา 

2. ความสามารถดานการสัมพันธความ (Discourse competence) หมายถึงความสามารถในการใชและ

ตีความขอความท่ีมีความตอเน่ืองและมีความยาว และปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนโดยผลัดเปลี่ยนกันพูด  

3. ความสามารถดานวัจนปฏิบัติ (Pragmatic competence) หมายถึงความสามารถในการใชความรูดาน

ภาษาศาสตรเพ่ือใชภาษาและเขาใจความหมายในสถานการณจริง 

4. ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic competence) ประกอบดวยการใชภาษาไดอยาง

เหมาะสมกับสถานการณทางสังคม เชน ดานระดับความสุภาพและความเปนทางการ เปนตน 

5. ความสามารถดานสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural competence) ประกอบดวยความตระหนักถึง

ความรูและสมมติฐานทางวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการสื่อความหมาย และอาจมีผลใหเกิดความเขาใจผิดพลาด

ในการสื่อสารขามวัฒนธรรม 

       จะเห็นไดวาความสามารถในการสื่อสารท่ีสําคัญประการหน่ึงคือ ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคม เมื่อพิจารณา

จากการท่ีการปฏิสัมพันธน้ันเปนกิจกรรมทางสังคม  (Yavuz Kirik, 2015)  และในการใชภาษาเพ่ือการทํางานน้ัน ความ

เหมาะสมของภาษาท่ีใชก็มีความสําคัญไมนอยกวาการใชภาษาไดถูกตอง ผูพูดท่ีมีประสิทธิภาพ จึงตองมีความรูความสามารถ

ดานภาษาศาสตรสังคม ซึ่งจะชวยใหผูพูดเลือกใชภาษาไดเหมาะสมกับวาทะพฤติกรรม (Speech acts) สามารถใชลีลาทาง

ภาษา (Language styles) ท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ สามารถพูดไดหลายแบบ และเหมาะสมกับสถานการณ    

ทางสังคมและคูสนทนา (Scarcella & Oxford, 1992) 

 ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมหมายถึงการใชภาษาไดอยางเหมาะสมกับบริบทหรือสถานการณ โดยอางอิง

จากบริบททางภาษาศาสตรสังคม ซึ่งมีผูแบงประเภทไวดังน้ี 

 Finocchiaro & Brumfit  (1983)ไดกลาวถึงองคประกอบของบริบททาง ภาษาศาสตร สังคม ท่ีควรนํามาใชในการ 

สอนภาษา ท่ีสําคัญอยู 3 ประการ คือ 

1. หนาท่ีของภาษา (Language function)  หมายถึง จุดประสงคในการปฏิสัมพันธของภาษา  ซึ่งใชจริงใน

ชีวิตประจําวัน 

2. ความหลากหลายของภาษา (Variety of language)  หมายถึง ความแตกตางของการใชภาษา ซึ่งเกิดจาก 

สภาพทางภูมิศาสตร  ปจจัยทางสังคม และทําเนียบภาษา ซึ่งทําใหเกิดเปนลีลาทางภาษาข้ึน  โดยการเลือกใช

ลีลาทางภาษาท่ีเหมาะสมจะข้ึนอยูกับคูสนทนา และสถานท่ี เปนตน 

3. ความรูทางวัฒนธรรม (Cultural knowledge) หมายถึง ความรูทางสังคม วัฒนธรรม ท่ีแฝงอยูใน

ภาษาเปาหมาย 

Halliday & Hasan  (1989) ไดแบงองคประกอบของบริบททางภาษาศาสตรสังคม ออกเปน 3 หัวขอใหญดังน้ี 

1. ขอบเขตของขอความ (Field of discourse) หมายถึงการกําหนดขอบเขตของการใชภาษาในวัฒนธรรมหน่ึงๆ 

ซึ่งบงบอกวาผูพูดกําลังใชภาษาภายใตหัวขอใด  
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2. ลีลาของขอความ (Tenor or style of discourse) หมายถึงความหลากหลายของภาษาซึ่งข้ึนอยูกับบทบาทใน

การปฏสิัมพันธของคูสนทนาวาผูท่ีสื่อสารกันอยูคือใคร มีความสัมพันธกันอยางไร 

3. ชองทางของขอความ (Mode of discourse) หมายถึงหนาท่ีทางภาษา (Functions) ในสถานการณหน่ึงๆ 

จุดประสงคในการปฏิสัมพันธของผูใชภาษาวาตองการใชภาษาเพ่ือทําอะไร และยังหมายถึงชองทางท่ีใชในการ

สื่อสารดวย เปรียบไดกับบทบาท (The parts) ของผูแสดงในการแสดงบทละครดังกลาว 

Martin  (1992) ไดแบงองคประกอบของบริบทภาษาศาสตรสังคมออกเปน 3 ประการ เชนกันดังน้ี 

1. ขอบเขต (Field) หรือการกระทําทางสังคม (The social action) หมายถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึน และมีความหมาย   

ในทางสังคม หรือการกระทําอะไรหลายอยางท่ีประกอบกันข้ึน และมีความหมายเมื่อเราใชขอความแสดง

บทบาทอยางใดอยางหน่ึงอยู และรวมถึงเรื่องราว (Subject-matter) ของสถานการณน้ันๆดวย 

2. ลีลา (Tenor) หรือโครงสรางของบทบาท (Role structure) หมายถึงความสัมพันธระหวางคูสนทนา ท้ังใน

ดานความสัมพันธแบบถาวรของคูสนทนา และความสมัพันธตามบทบาทเฉพาะในสถานการณน้ันๆ รวมถึง

บทบาทของขอความท่ีมีความหมายตางๆกัน 

3. ชองทาง (Mode) หรือการจัดระบบทางสัญลักษณ (Symbolic organization) หมายถึงสถานภาพเฉพาะของ

ขอความในการสื่อสารในสถานการณหน่ึงๆ หรือหนาท่ีทางภาษาท่ีมคีวามสัมพันธกับองคประกอบอีกสอง

ประการดังท่ีไดกลาวมาแลว และยังรวมไปถึงสื่อของภาษาท่ีใช เชน ภาษาพูดหรือภาษาเขียนดวย 

การใชภาษาอังกฤษในการทํางานทางธุรกิจเปนการปฏิสัมพันธท่ีมีการหวังผลชัดเจน เชนเพ่ือการริเริม่ทางธุรกิจ

การคา การเจรจาตอรอง หรือการสรางความสัมพันธอันดรีะหวางคูคา เปนตน การใชภาษาไดอยางเหมาะสมมีความจําเปน

อยางยิ่ง ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมในการปฏสิัมพันธภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี: กรณีศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี โดยพิจารณาจากบริบททางภาษาศาสตร

สังคม ของ Halliday & Hasan  (1989) ซึ่งประกอบดวย ขอบเขตของขอความหรือหัวขอในการปฏิสมัพันธ ลีลาของขอความ 

และชองทางของขอความ ซึ่งหมายถึงจุดประสงคในการปฏสิัมพันธหรือหนาท่ีทางภาษา 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูภาษาอังกฤษ และความรูดานภาษาศาสตรสังคมของนักศึกษาสาขาวิชา

อังกฤษธุรกิจ 

2. เพ่ือศึกษาความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมในการปฏิสัมพันธภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยน้ีเปนกรณีศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประชากรในการวิจัย ไดแก 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

จํานวน 82 คน เขารวมการอภิปรายกลุมภาษาอังกฤษ กลุมละ 3 – 4 คน โดยกําหนดหัวขอเพ่ือการปฏิสัมพันธ จํานวน 6 

หัวขอ และกําหนดหนาท่ีทางภาษาบังคับท่ีนักศึกษาตองใชในการอภิปราย ไดแก การเปรียบเทียบ การแสดงความเห็น การ
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เห็นดวย การไมเห็นดวย และการโนมนาว ซึ่งเปนหนาท่ีทางภาษาเชิงธุรกิจท่ีเอ้ือตอการปฏิสัมพันธท่ีใชเวลายาวกวาการถาม

ตอบปกต ิ

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวย 1) แบบทดสอบความรูภาษาอังกฤษ แบบ

ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 100 ขอ เปนขอคําถามทางไวยากรณและการอาน  2) แบบทดสอบความรูดานภาษาศาสตร

สังคมเนน แบบขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 40 ขอ  และ 3) แบบสังเกตการปฏิสัมพันธ โดยสังเกตตามบริบททาง

ภาษาศาสตรสังคม 3 ดาน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมในการปฏิสัมพันธภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ไดนําเสนอตามลําดับวัตถุประสงคท่ีตั้งไวดังน้ี 

1. ความสัมพันธระหวางความรูภาษาอังกฤษ และความรูดานภาษาศาสตรสังคมของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ  

ผูวิจัยนําขอมูลรอยละของคะแนนจากการทดสอบระหวางความรูภาษาอังกฤษ และรอยละของคะแนนความรูดาน

ภาษาศาสตรสังคม มาวิเคราะหดวยสถิติพ้ืนฐาน โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

และหาความสัมพันธโดยใชการหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลท่ีไดแสดง

ไวในตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 คาสถิติพ้ืนฐานของความรูภาษาอังกฤษและความรูดานภาษาศาสตรสังคม 

 x� S.D. แปรผล 

ความรูภาษาอังกฤษ 37.62 8.56 ตองปรับปรุง 

ความรูดานภาษาศาสตรสังคม 51.34 15.14 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 1 พบวาคาเฉลี่ยของรอยละของคะแนนความรูภาษาอังกฤษอยูในระดับตองปรับปรุงและคาเฉลี่ยของ

รอยละของคะแนนความรูดานภาษาศาสตรสังคมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งการกระจายของคะแนนท้ังสองชุดอยูในระดับสูง 

ตารางท่ี 2 คาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) ของความรู

ภาษาอังกฤษและความรูดานภาษาศาสตรสังคม 

  

ความรูภาษาอังกฤษ ความรูดาน

ภาษาศาสตรสังคม 

ความรูภาษาอังกฤษ 

Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed) 1.00 

.27 

.013 

ความรูดานภาษาศาสตรสังคม 

Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed) 

.27 

.013 1.00 

   

จากตารางท่ี 2 พบวาความรูภาษาอังกฤษและความรูดานภาษาศาสตรสังคมมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

(r =.27) 
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2. ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมในการปฏิสัมพันธภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

ผลการสังเกตความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมท่ีปรากฏในการปฏิสัมพันธภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจตามหัวขอบริบททางภาษาศาสตรสังคม พบวา 

2.1 ขอบเขต หรือ หัวขอในการปฏิสัมพันธ  

พบวานักศึกษาใชภาษาไดเหมาะสมกับหัวขอในการสื่อสารเปนสวนใหญ ยกเวนในหัวขอท่ีเก่ียวกับ

เทคโนโลยี จะมีการใชคําศัพทท่ีไมใชศัพทเฉพาะทางแทบท้ังหมด 

2.2 ลีลาของขอความ  

จากท่ีกําหนดใหบริบทเปนการสื่อสารระหวางคูสนทนาท่ีติดตอทางธุรกิจ พบวานักศึกษาสวนใหญสามารถ

ใชสํานวนภาษาในระดับธุรกิจไดเมื่อเริ่มการสนทนา เชน การแสดงความไมเห็นดวย มีการใชสํานวนเชน 

“As a matter of fact…”  “I can see your point but…” แตเมื่อมีการปฏิสัมพันธตอเน่ืองยาวนาน

ออกไป หรือมีการอภิปรายแบบเขนขน นักศึกษาจะใชลีลาแบบไมเปนทางการ เชน “No, no, no.” 

“Nonsense!” เปนตน 

2.3 ชองทาง หรือหนาท่ีทางภาษาในการสื่อสาร 

หนาท่ีทางภาษาในการสื่อสารท่ีกําหนดในการอภิปรายกลุมประกอบดวย การเปรียบเทียบ การแสดงความ

คิดเห็น การแสดงความเห็นดวย การแสดงความไมเห็นดวย และการโนมนาว ซึ่งเปนหนาท่ีทางภาษาท่ีเอ้ือ

ตอการอภิปรายแบบตอเน่ือง  ผลการสังเกตพบวานักศึกษาสวนใหญจะไมใชหนาท่ีทางภาษาเพ่ือการโนม

นาว แตจะมีการใชภาษาท่ีแสดงความคิดเห็น และแสดงความไมเห็นดวยมากท่ีสุด 

  

ผลการสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมพบวา นักศึกษามีขอจํากัดดานคําศัพทและ

ไวยากรณ (Vocabulary and grammar limitations) และมีการหลีกเลี่ยงไปใชคําอ่ืนๆ แทนคําท่ีไมรูความหมาย 

อภิปรายผล  

 จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาความรูภาษาอังกฤษและความรูดานภาษาศาสตรสังคมมีความสัมพันธกัน ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของเยาวลักษณ ยิ้มออน (2557) ท่ีพบวาปจจัยทางสังคม ดานประเภทบริษัท หนาท่ีความรับผิดชอบ และสถานท่ี

ทํางาน มีความสัมพันธกับการใชภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพของบัณฑิตไทย ซึ่งปจจัยดังกลาวเปนองคประกอบของ

บริบททางภาษาศาสตรสังคม ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากลักษณะการสื่อสารของคนไทยท่ีคํานึงถึงบริบททางสังคม ดังจะเห็นไดจาก

การศึกษาของ ฤทธิณัณฑ เช้ือทอง และ รุจิระ โรจนประภายนต  (2559) ท่ีพบวา รูปแบบการสื่อสารของคนไทยประกอบดวย 

5 มิติ ซึ่งมิติหน่ึงคือ คนไทยมีการสื่อสารแบบเนนอิงบริบท 

   จากผลการสังเกตพบวา นักศึกษาสวนใหญจะไมใชหนาท่ีทางภาษาเพ่ือการโนมนาว แตจะมีการใชภาษาท่ีแสดงความ

คดิเห็น และแสดงความไมเห็นดวยมากท่ีสุด ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ สรัลนันท ภูมิชิษสานันท และ หน่ึงหทัย แรง

ผลสัมฤทธ์ิ  (2561) ท่ีพบวาผูเรียนไทยสวนใหญมักเงียบและไมแสดงความคิดเห็น และ Gunawan  (2016) ท่ีระบุวาลักษณะ

สําคัญประการหน่ึงของคนไทยคือการหลีกเลีย่งความไมแนนอนและขัดแยง ซึ่งประเด็นน้ีอาจอธิบายไดจากแนวคิดพ้ืนท่ีรอยตอ
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พัฒนาการ (Zone of Proximal Development) ซึ่งระบุวาผูเรียนจะรูสึกปลอดภัยถาอยูกับเพ่ือนๆ และในกลุมเพ่ือนผูเรียน

จะรวมสนทนา และปฏิสัมพันธท่ีสงผลในเชิงสรางสรรคในดานการเรียน  (Vygotsky, 1978) แนวคิดพ้ืนท่ีรอยตอพัฒนาการ

ดังกลาวยังอธิบายถึงการท่ีนักศึกษาปรับลีลาของขอความจากระดับธุรกิจเปนไมเปนทางการเมื่อมีการอภิปรายตอเน่ือง ท้ังน้ี

การท่ีนักศึกษาไดอภิปรายกลุมในหมูเพ่ือนทําใหรูสึกปลอดภัยและไมกังวลในการปฏิสัมพันธ  สวนในประเด็นท่ีนักศึกษาสวน

ใหญไมใชภาษาเพ่ือการโนมนาวอาจเน่ืองมาจาก การใชภาษาในการโนมนาวเปนทักษะข้ันสูง ซึ่งระดับภาษาของนักศึกษายังไม

เพียงพอท่ีจะใชทักษะน้ีไดโดยพิจารณาจากผลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีอยูในระดับตองปรับปรุง 

 ในประเด็นหัวขอในการสื่อสาร นักศึกษามีการใชภาษาโดยเฉพาะคําศัพทท่ัวไปแทนศัพทเฉพาะทางเมื่อมีปฏิสัมพันธ

ในหัวขอเทคโนโลยีอาจเน่ืองมาจากเทคโนโลยีตางๆในปจจุบันมีคําสั่ง วิธีใช และฟงกช่ันตางๆเปนภาษาไทย ทําใหนักศึกษาซึ่ง

ใชเทคโนโลยีในบริบทภาษาไทยเปนประจําไมคุนเคยกับคําศัพทเฉพาะทางท่ีเปนภาษาอังกฤษ เน่ืองจากศัพทเฉพาะทางมัก

ปรากฏในบริบทการสื่อสารท่ีเฉพาะ เมื่อพบนอกบริบทดังกลาวอาจไมเปนท่ีเขาใจได  (Murray, 2012) 

สรุปผลการวิจัย   

 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูภาษาอังกฤษและความรูดานภาษาศาสตรสังคมและศึกษาความสามารถ

ดานภาษาศาสตรสังคมในการปฏิสัมพันธภาษาอังกฤษของนักศึกษา พบวามีความสัมพันธกัน ดังน้ันการใชเน้ือหาท่ีอางอิง

ความรูและบริบทภาษาศาสตรสังคมมาใชการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถพัฒนาความสามารถของผูเรียน

ท้ังสองดานไปพรอมกันได และจากการสังเกตความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมในการปฏิสัมพันธภาษาอังกฤษ ของ

นักศึกษาสามารถสรุปไดวา นักศึกษามีการใชภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมในบริบทตางๆ แตมีการใชคําศัพทท่ัวไปแทนศัพทเฉพาะ

ทางในบางหัวขอ และมีการใชภาษาในการแสดงความคิดเห็นและแสดงความไมเห็นดวย แตไมมีการใชภาษาในการโนมนาว จง

ควรมีการจัดสถานการณการปฏิสัมพันธ ใหมีนักศึกษามีโอกาสใชศัพทเฉพาะทางมากยิ่งข้ึน และเพ่ือฝกการใชภาษาและสราง

ความตระหนักใหเห็นถึงความสําคัญของหนาท่ีทางภาษาในการโนมนาว เน่ืองจากหนาท่ีทางภาษาดังกลาวมีความสําคัญใน

บริบทของการเจรจาทางธุรกิจ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2. เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3. เพื่อศึกษาระดับความ

คิดเห็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 

ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จ านวน 280 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
อยู่ในระดับมาก 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(X1) ด้านความพร้อมของทรัพยากร (X3) ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร (X4) และด้านเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (X2) ทั้ง 4 ปัจจัยร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 21.10 และสร้างสมการพยากรณ์ ได้ดังน้ี  Ŷ = .183 + .376X1 + 

.137X3 + .211X2 + .133X4 และ  Ẑ = .226X1 + .154X3 + .133X2 + .153X4 3. ระดับความคิด เห็นการบู รณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมาก 

  

ค าส าคัญ : การบูรณาการ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สะเต็มศึกษา 

 

Abstract 

 The purposes of this study were 1. to study the level of opinion of teaching STEM 
Education and 2. to study the factors affecting to integration information and communication for STEM 
Education and 3. to study the level of opinion of integration information and communication for STEM 
Education. The sample were 280 teachers in Phichit primary educational service area office 1, with 
stratified random sampling. Questionnaires were used as a tool for collecting data. The data were analysis 
by mean, standard deviation, the Pearson Product Moment correlation coefficient and stepwise multiple 
regression analysis. The study results found that 1. the level of opinion of teaching STEM Education were 
at high level. And 2. The factors affecting to integration information and communication for STEM 
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Education in statistical significant level .05 were to 4 variables, Information and Communication 
Technology Skills, Resource Availability, Executive Support and Attitude to Using Information and 
Communication Technology, all these four effecting factors yielded 21.10 percent in explaining the total 
variance of dependent variable and stepwise regression analysis which is raw and standard score are as 

follow, Ŷ = .183 + .376X1 + .137X3 + .211X2 + .133X4 and Ẑ = .226X1 + .154X3 + .133X2 + .153X4  3. The 
level of opinion of integration information and communication for STEM Education were at high level. 
 

keywords : Integration, Information and Communication Technology, STEM Education 

 

บทน า   

 จากผลการประเมิน TIMSS 2015 เม่ือเปรียบเทียบย้อนหลังกับคะแนนเฉลี่ยในปี 2011 พบว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งวิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่เม่ือพิจารณาในภาพรวมถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มระดับต่ า ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และ

วิชาวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2558) และจากผลการประเมิน PISA 2015 ซ่ึง

ประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซ่ึงเป็นวัยที่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ  มีนักเรียนเกือบครึ่งหน่ึงยังรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ต่ ากว่า

ระดับพื้นฐานต่ าสุดที่วัยน้ีควรจะรู้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) สาเหตุหลักอาจเกิดจากการ

เรียนที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดทักษะในการคิดที่น าไปสู่การแก้ปัญหาการคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือการคิด

ซับซ้อนอ่ืน ๆ การจัดการเรียนรู้ผ่านสะเต็มศึกษา เป็นวิธีการหน่ึงที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ

การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดขั้นสูง ซ่ึงเป็นทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (สนธิ พลชัยยา, 

2557) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหา จึงส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการการศึกษา 

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเน้ือหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ าวันและการท าอาชีพ การพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1, 2561) 

ครูผู้สอนเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ไปถึงเป้าหมาย  การส่งเสริมให้ครูเข้าถึง

เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการบูรณาการเทคโนโลยีในการปฏิบัติทางวิชาชีพให้แก่ครูอย่างมาก ( Schrum & 

Dehoney, 1998 อ้างใน ปิยานี  จิตร์เจริญ, 2557) แต่ปัญหาที่พบคือ ครูส่วนใหญ่ยังไม่สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีไป

ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร (Guze & Roehring, 2012 อ้างใน ศิรประภา  ศรีสุพรรณ และ

คณะ, 2560) ดังที่ จันทวรรณ  ปิยะวัฒน์ (2555) กล่าวว่า ปัญหาเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยส่วนใหญ่ได้แก่ ปัญหาความ

พร้อมของผู้สอน ครูยังขาดความพร้อมในการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ครูผู้สอนไม่เห็นความส าคัญของนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้สอนขาดความรู้ขาดประสบการณ์และความช านาญในการใช้สื่อ สร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อจัดการเรียนการสอน การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพได้น้ัน ก็จะต้องเริ่มจากการพัฒนาครูก่อน ปัญหา

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ยังขาดงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม สอดคล้องกับ ศิวนิต อรรถวุฒิกุล และคณะ (2558) ที่กล่าวว่า 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน้ัน จ าเป็นต้องมีปัจจัยหลายอย่างมาส่งเสริม 
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สนับสนุน ซ่ึงสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งคือ ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี มีสมรรถนะ ตลอดจนความสามารถพื้นฐาน

ด้าน ICT และสอดคล้องกับ นวพล  แก้วสุวรรณ (2558) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษาประกอบการสอนของครู พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ประกอบการสอนของครูประกอบด้วย ปัจจัยด้านสภาพสังคมของสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา และ

ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจะเกิดประสิทธิผลและสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ

ตามสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้น้ัน จ าเป็นที่จะต้องน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงการที่

ครูผู้สอนจะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้น้ัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจและเห็นความส าคัญที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้

สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้แก่ ด้านทักษะความสามารถด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส าร ด้านความพร้อมของ

ทรัพยากร และด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  

3. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ได้แก่ ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

จ านวนทั้งสิ้น 1,034 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 280 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยให้อ าเภอเป็นตัวก าหนดชั้น และใช้ครูเป็นหน่วยสุ่ม 

ดังน้ี 1) ค านวณจ านวนครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบสัดส่วนในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง  2) สุ่มตัวอย่างโดยวิธีเลือกแบบ

เจาะจงของโรงเรียนในแต่ละอ าเภอจนได้ครูครบตามสัดส่วนที่เทียบไว้ 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ปัจจัย 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (X1) ด้านเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X2) ด้านความพร้อมของทรัพยากร (X3) และด้านการ

สนับสนุนของผู้บริหาร (X4) ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้     

สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 (Y) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 1 ฉบับ มีจ านวน 

69 ข้อ ซ่ึงมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และ ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยสัมประสิทธ์ิแอลฟา ดังน้ี ตอนที่ 1 

แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ค่าความเชื่อม่ัน .92 ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ค่าความเชื่อม่ัน .89 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียว

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ค่าความเชื่อม่ัน .96 เก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถามโดยตรงและผ่าน Google Form รวบรวมและน าข้อมูลจากแบบสอบถาม ไปวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 

ผลการวิจัย  

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู ในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในภาพรวม 

ที่ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา X̅ S.D. ระดับ 

1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3.72 0.65 มาก 
2 ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 4.15 0.57 มาก 

รวม 3.89 0.54   มาก 

จากตาราง 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.89 , 
S.D.=0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านความส าคัญของการ

จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (X̅ = 4.15, S.D.=0.57) รองลงมา ได้แก่ ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (X̅ = 3.72, 
S.D.=0.65) 
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด

เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในภาพรวม 

ที่ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา X̅ S.D. ระดับ 

     

1 ด้านทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.56 0.37 มากที่สุด 
2 ด้านเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.29 0.39 มาก 
3 ด้านความพร้อมของทรัพยากร 3.68 0.70 มาก 
4 ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร 3.85 0.71 มาก 

รวม 4.12 0.38 มาก 
จากตาราง 2 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้

สะเต็มศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.12, S.D.=0.38) เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับปัจจัยด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X̅ = 4.56, S.D.=0.37) รองลงมา 

ได้แก่ ด้านเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X̅ = 4.29, S.D.=0.39) ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร (X̅ = 

3.85, S.D.=0.71) และระดับปัจจัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความพร้อมของทรัพยากร (X̅ = 3.68, S.D.=0.70)  
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ตาราง 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้

สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y 

X1 1     
X2 .478** 1    
X3 .153* .191** 1   
X4 .125* .171** .681** 1  

Y .332** .297** .318** .309** 1 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 4 ตัวแปร มีความสัมพันธ์ในทางบวกและมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X1) ความ
พร้อมของทรัพยากร (X3) การสนับสนุนของผู้บริหาร (X4) และ เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X2)  
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

ตัวแปร b SEb β t Sig 

constant .186 .465  .399 .690 
ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(X1) 

.376 .102 .226 3.696 .000 

ความพร้อมของทรัพยากร (X3) .137 .065 .154 2.098 .037 
เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X2) .211 .098 .133 2.156 .032 
การสนับสนุนของผู้บริหาร (X4) .133 .064 .153 2.082 .038 

R = .459  SEest = .557    F = 18.356   a = .186 
R2 = .211  R2

Adjusted = .199  
จากตาราง 4 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ

เรียนรู้สะเต็มศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 4 ตัวแปร คือ ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (X1) ความพร้อมของทรัพยากร (X3) เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X2) 
การสนับสนุนของผู้บริหาร (X4) และ มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของการพยากรณ์ที่อยู่ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .376,  
.137,  .211และ .133  ตามล าดับ มีค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ที่อยู่ ในรูปของคะแนนดิบ (a) เท่ากับ .186 และค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยของการพยากรณ์ในรูปมาตรฐาน (β) เท่ากับ .226 , .154, .133 และ .153  ตามล าดับ มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .459 มีค่าอ านาจพยากรณ์ (R2) ร้อยละ 21.1 และมีค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของการพยากรณ์ (SEest) เท่ากับ .557 ซ่ึงสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังน้ี  Ŷ = 

.183 + .376X1 + .137X3 + .211X2 + .133X4  และ  Ẑ = .226X1 + .154X3 + .133X2 + .153X4 
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้สะเต็ม

ศึกษาของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในภาพรวม 

ที่ 
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา X̅ S.D. ระดับ 
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ที่ 
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา X̅ S.D. ระดับ 

1 ขั้นการเตรียมการสอน 4.05 0.60   มาก 
2 ขั้นการสร้างสื่อการสอน 3.86 0.69   มาก 
3 ขั้นกระบวนการสอน 3.81 0.70   มาก 
4 ขั้นการติดต่อสื่อสาร 3.69 0.78   มาก 
5 ขั้นการวัดผลและประเมินผล 3.71 0.71   มาก 

รวม 3.83 0.62 มาก 
จากตาราง 5 พบว่า ระดับความคิดเห็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะ

เต็มศึกษา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.83, S.D.=0.62) เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการบูรณาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ขั้นการเตรียมการสอน (X̅ = 

4.05, S.D.=0.60) รองลงมา ได้แก่ ขั้นการสร้างสื่อการสอน (X̅ = 3.86, S.D.=0.69) ขั้นกระบวนการสอน (X̅ = 3.81, 

S.D.=0.70) ขั้นการวัดผลและประเมินผล (X̅ = 3.71, S.D.=0.71) และระดับการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ขั้นการติดต่อสื่อสาร (X̅ = 3.69, S.D.=0.78) 
 

อภิปรายผล  

1. ระดับความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้าน

ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา รองลงมา ได้แก่ ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 

    1.1 ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระดับความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 3 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็นการออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งน้ี ก็เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ 

แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม ดังที่  พรทิพย์  ศิริภัทราชัย (2556 อ้างใน ดารารัตน์  ชัยพิลา , 2558) กล่าวว่า Stem 

Education คือ การสอนบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชาระหว่างศาสตร์สาขาต่าง  ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหาการค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ใน

สถานการณ์โลกปัจจุบัน ซ่ึงสอดคล้องกับ อภิสิทธ์ิ  ธงไชย (2556 อ้างใน พรสวัสดิ์  สองแคว, 2559) ที่กล่าวว่า การเรียนการ

สอนในชั้นเรียนควรให้มีการลงมือปฏิบัติด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ให้มากขึ้นและเน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง รวมทั้ง

การพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการท างาน  

    1.2 ด้านความส าคัญของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 6 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้

ทางด้านเทคโนโลยี สอดคล้องกับ Koehler, Faraclas, Giblin, Moss and Kazerounian (2013 อ้างใน สิรินภา กิจเก้ือกูล, 

2558)  ที่กล่าวว่า สะเต็มศึกษา คือ การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการรู้เรื่องทางเทคนิค สามารถน ากระบวนการ

ออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ปัญหาอย่างผู้มีความรู้ความเข้าใจใน

เทคโนโลยี และสอดคล้องกับ ฐิติยา เนตรวงษ์ (2561) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
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การคิด ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสารซ่ึงทักษะดังกล่าวน้ีเป็นทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 

  2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X1) 

ความพร้อมของทรัพยากร (X3) เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X2) การสนับสนุนของผู้บริหาร (X4) 

    2.1 ปัจจัยด้านทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นปัจจัยที่ดีที่สุดในการพยากรณ์

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .226 กล่าวคือ การจัดการ

เรียนการสอนแบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน้ัน ครูจ าเป็นต้องมีความสามารถพื้นฐานด้าน ICT 

ในทางปฏิบัติที่จ าเป็น ได้แก่ ความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศ ความรู้ความสามารถด้านสื่อ และความสามารถด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (ศิว

นิต อรรถวุฒิกุล และคณะ , 2558) ซ่ึงสอดคล้องกับ ธิราลักษณ์  ธีรวัจณนาภา (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้

คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี โดยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับการใช้คอมพิวเตอร์ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ การสนับสนุนของโรงเรียน และความพร้อม

ด้านวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับ ธีรวัฒน์  ขัดมะโน (2558) ได้ศึกษา ปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อการใช้

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยระดับครูที่

มีความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ สูงสุด คือ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (PCOM) โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายเท่ากับ .712 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    2.2 ปัจจัยด้านความพร้อมของทรัพยากร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  และมีค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .154  กล่าวคือ การสร้างความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มี

สมรรถนะและจ านวนเพียงต่อการใช้งานของครู รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตลอดเวลาจะเป็น

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ดังที่  พัชราภรณ์  ผางสระน้อย และเกศินี  จุฑาวิจิตร (2540 อ้างใน ธิรา

ลักษณ์  ธีรวัจณนาภา, 2554) กล่าวว่า การที่บุคลากรครูได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนด้านความพร้อมของทรัพยากร ได้แก่ 

วัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินงานเป็นปัจจัยหน่ึงที่ช่วยให้ครูใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ธิราลักษณ์  ธีรวัจณนาภา 

(2554) ที่สรุปว่า การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ และ

สะดวกต่อการน ามาใช้ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครู 

    2.3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และมีค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .153 กล่าวคือ การที่ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรมจาก
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หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูเก่ียวกับ ICT รวมถึงมีนโยบายสนับสนุนให้ครูทุกคนต้อง

ได้รับการฝึกอบรมในการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ จะช่วยผลักดันให้ครูใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับ นวพล  แก้วสุวรรณ (2558) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ประกอบการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษาประกอบการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ

ปัจจัยด้านสภาพสังคมของสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา และด้านโสต ทัศนูปกรณ์ ทั้ง 3 ปัจจัย

ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 59.20 

    2.4 ปัจจัยด้านเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .133 กล่าวคือ การที่ผู้ใช้จะประสบ

ความส าเร็จในการใช้ ICT หรือไม่น้ัน สิ่งหน่ึงที่ส าคัญคือความรู้สึกที่ดีต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับ พีระวัตร  จัน

ทกูล (2559) ที่กล่าวว่า การพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูจ าเป็นต้องมีความตะหนัก เห็น

คุณค่า และประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อ มาเป็นแหล่งเรียนรู้ การรู้เทคนิค วิธีการเพื่อการเรียนการสอนจะช่วยให้

ครูมีแรงขับในการสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรม ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีจะต้องเกิดจากการที่ครูเห็นความส าคัญ เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์ 

และมีความตระหนักในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  

  3. ระดับความคิดเห็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูใน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า มีระดับความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ขั้นการเตรียมการสอน รองลงมา ได้แก่ ขั้น

การสร้างสื่อการสอน ขั้นกระบวนการสอน ขั้นการวัดผลและประเมินผล และระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 

ขั้นการติดต่อสื่อสาร รายละเอียดดังน้ี 

    3.1 ขั้นการเตรียมการสอน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นราย

ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 4 ศึกษาเทคนิควิธีการสอนผ่านโซเชียลมีเดียที่มีบุคคลเผยแพร่  เช่น Youtube, 

Facebook, Web Blog เน่ืองจาก ปัจจุบันการใช้งานด้านโซเชียลมีเดีย สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและเป็น

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพหากผู้ใช้งานโดยเฉพาะองค์กรด้านการศึกษาน าไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์  (ประนอม  เบิกบาน, 2556) 

สอดคล้องกับ เขมณัฏฐ์  ม่ิงศิริธรรม (2013) ที่กล่าวว่า เฟซบุ๊กมีซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ หรือ แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา

จ านวนมากที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนในการเตรียมเน้ือหาการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่  ๆ และ

สอดคล้องกับ ภาสกร  เรืองรอง และคณะ (2014) ที่กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายความรู้เพื่อรวมตัวกันท างาน

เป็นทีม โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการท างานร่วมกัน ซ่ึงจะช่วยให้ครูไม่ก าจัดเพียงวิธีการสอนของ

ตนเองเท่าน้ันแต่ยังได้เรียนรู้วิธีการสอนอ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ครูจึงควรพัฒนาตนเองให้มี

ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้รวมถึงใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน 

    3.2 ขั้นการสร้างสื่อการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด ได้แก่ ข้อ 1 ใช้ ICT ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กล่าวคือ ปัจจุบันครู
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สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน สื่อการสอนได้ผ่านโซเชียลมีเดียได้หลากหลายช่องทาง ครูจึงสามารถค้นหาความรู้

เทคนิคต่าง ๆ ในการพัฒนาสื่อได้ สอดคล้องกับ พชตวรรณ  พัฒทุม (2555) ที่ได้ศึกษา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่า 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาล

นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสื่อการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านแล้วเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน ในการเตรียมสื่อ

การเรียนรู้ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการเตรียมสื่อการเรียนรู้ และสืบค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บประเภท Search Engine 

เช่น Google ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ 

    3.3 ขั้นกระบวนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด ได้แก่ ข้อ 4 ใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตในการน าเสนอข้อมูลเน้ือหาพร้อมภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

เน่ืองจาก สื่ออินเตอร์เน็ตประเภทมัลติมีเดียน้ัน ผู้เรียนสามารถควบคุมขั้นตอนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยการคลิกเมาส์

เลือกรายการที่สนใจได้ ท าให้ผู้เรียนผ่อนคลายความเบื่อหน่ายจากการอ่านหนังสือ (กิดานันท์  มะลิทอง , 2548 อ้างใน     

กรณ์สิณี  ฐิติกรประภาพงศ์, 2559) ครูจึงสามารถใช้สื่อมัลติมีเดียที่อยู่บนอินเตอร์น าเสนอในชั้นเรียนได้อย่างน่าสนใจและ

หลากหลาย สอดคล้องกับ พชตวรรณ  พัฒทุม (2555) ที่ ได้ศึกษา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่า ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านแล้วเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการบริหารงานทั่วไป และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสื่อการเรียนรู้ 

    3.4 ขั้นการวัดผลและประเมินผล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 3 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดพิมพ์แบบทดสอบในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกิจกรรมสะ

เต็มศึกษา เช่น Microsoft Office, Google Docs เป็นต้น เน่ืองจากปัจจุบันการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้น าเทคโนโลยี

สารสนเทศ มาใช้ เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สอดคล้องกับ            

นิตยา  ยศจันทร์ (2560) ที่ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศในการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  พบว่า การใช้สื่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศในการสอนของครู อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศในการจัดพิมพ์แบบทดสอบ 

    3.5 ขั้นการติดต่อสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

ได้แก่ ข้อ 2 ใช้โปรแกรมโชเชียลมีเดีย เช่น Line, Facebook, Google Classroom, E-Mail เป็นต้น ในการติดต่อสื่อสารกับ

ผู้เรียนนอกเหนือจากปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สอดคล้องกับ ธนะวัฒน์ วรรณประภา (2560) ที่

กล่าวว่า สื่อสังคมออนไลน์ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนมีความใกล้ชิดกัน มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ช่วยให้

การเรียนการสอนน้ันดีขึ้น ผู้เรียนไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ของความตึงเครียด ครูสามารถติดตามงานที่ได้มอบหมายให้กับ

ผู้เรียน และโต้ตอบได้อย่างทันถ่วงที ครูสามารถตอบข้อค าถามจากผู้เรียนได้ทุกที ทุกเวลา หากผู้เรียนเกิดข้อสงสัยหรือมี
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ปัญหาระหว่างการท า การบ้าน หรือการค้นคว้าเพื่อรายงาน และผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับครูได้ตลอดเวลา ท าให้ผู้เรียน

มีความรู้สึกว่าท างานได้อย่างต่อเน่ืองไม่ขาดช่วง 

    ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผู้ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาครูผู้สอนสามารถใช้ผลการวิจัยน้ีเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ และในการวิจัยในอนาคต ควร
ศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษาครั้งน้ี ที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เช่น การยอมรับนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ประโยชน์การใช้งาน ความง่ายในการใช้งาน สภาพสังคม
ของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย   

1. ระดับความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านความส าคัญ
ของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา รองลงมา ได้แก่ ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 ตัวแปร คือ ด้าน
ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X1) ด้านความพร้อมของทรัพยากร (X3) ด้านการสนับสนุนของ
ผู้บริหาร (X4) และด้านเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X2) ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 21.10 และสร้าง

สมการพยากรณ์ได้  Ŷ = .183 + .376X1 + .137X3 + .211X2 + .133X4 และ Ẑ = .226X1 + .154X3 + .133X2 + .153X4 
3. ระดับความคิดเห็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูใน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ขั้นการเตรียมการสอน รองลงมา ได้แก่ ขั้นการสร้างสื่อการสอน ขั้นกระบวนการสอน 
ขั้นการวัดผลและประเมินผล และระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ขั้นการติดต่อสื่อสาร 
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ค าแนะน า แก้ไข และตรวจสอบเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย และขอขอบพระคุณครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บข้อมูลและ

ตอบแบบสอบถาม คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับน้ี ผู้ศึกษาค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Research) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนรายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 ช้ันปท่ี 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเช่ือมโยง ระหวาง

กอนและหลังเรียน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนโดยใชการเรียนรู

แบบความสัมพันธเช่ือมโยง ซึ่งใชเครื่องมือในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนต

สากล 1 ช้ันปท่ี 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเช่ือมโยง 1 แผน 10 ช่ัวโมง แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ โดย ผูวิจัยใชเน้ือหาในรายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 ท่ีเปนพ้ืนฐานในการฟง

และการอานโนตเบ้ืองตน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย X� คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คาเฉลี่ย ท่ีกลุม

ตัวอยางสัมพันธกัน (t-test Dependent) ผลการวิจัยปรากฏผลดังน้ี   

1. ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

สากลช้ันปท่ี 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเช่ือมโยงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนโดยใชการเรียนรูแบบ

ความสัมพันธเช่ือมโยง ท้ัง 3 ดานคือ ดานชุดกิจกรรมโสตทักษะ ดานกระบวนการ และดานประโยชนคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 อยู

ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาแตละดานไดผลดังน้ี 1) ดานชุดกิจกรรมโสดทักษะ นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนนเฉลี่ยรวม

เทากับ 4.76 อยูระดับ มากท่ีสุด ซึ่งมีความพึงพอใจเรื่องท่ีสูงสุดคือ ชุดกิจกรรมโสตทักษะทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะใน

การอานโนตสากล  2) ดานกระบวนการ นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.88 อยูระดับ มากท่ีสุด ซึ่งมี

ความพึงพอใจเรื่องท่ีสูงสุดคือ คือ ผูเรียนมีสวนรวมการชวยเหลือกันในกลุม 3) ดานประโยชน นักศึกษามีความพึงใจและให

คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.89  อยูระดับ มากท่ีสุด ไดระดับคุณภาพมากท่ีสุด คือเรียนสามารถแกไขปญหาอยางเปนระบบใน

การเรียนเปนกลุม 

คําสําคัญ : การฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 ความสัมพันธเช่ือมโยง ชุดกิจกรรม 
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Abstract 

 This research is Classroom Research with the objective of To study the achievement of 

learning, listening, reading and writing the 1st year international notes by using interrelated learning 

Between before and after school And to study the satisfaction of the first year students of the 

Department of International Music towards learning by using interrelated learning. The research tools are 

Plan for learning management, listening, reading and writing 1 year international notes 1 by using linked 

learning 1, 10 hours plan. Pre-test and post-test. A questionnaire for satisfaction by the researcher using 

the content in the subjects for listening, reading and writing universal notes 1 as the basis for listening and 

reading basic notes. The statistics used for data analysis were the average X�, standard deviation (S.D.), the 

mean of the t-test Dependent, and the research results were as follows: 

1. The achievement in learning, listening, reading and writing the international notes 1 of the 

students in the Department of Music of Year 1 by using the linked learning after learning is significantly 

higher than before learning. At the level of 0.05 

2. The satisfaction of the first year students of the Department of International Music towards 

learning by using relationship learning in all 3 areas, namely the audiovisual skill set Process And in terms 

of benefits, the average value was 4.84, at the highest level. When considering each aspect, the results 

are as follows: 1) Single activity skill sets The students were satisfied with the average score of 4.76 at the 

highest level, which was the highest. The audiovisual skill set helps the learners to develop the skills for 

reading notes internationally. 2) Process The students were satisfied with an average score of 4.88 at the 

highest level, with the highest satisfaction being that the students were involved in helping the group. 3) 

In terms of benefits, the students were satisfied with an average score of 4.89. Highest level, highest 

quality Meaning that students can solve problems systematically in group learning 

keywords : Listening, reading and writing of universal notes 1, Relationship , Activity set 

 

บทนํา   

 ปจจุบันการศึกษามีการพัฒนาอยางรวดเร็วและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบโดยท่ัว ๆ ไปประกอบดวยหลักสูตร

ท่ีมีคุณภาพและการเรยีนการสอนท่ีดีและมีแนวทางการพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของสังคม โดยท่ีทราบ

กันท่ัวไปวาสังคมโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและโลกอนาคตยิ่งทวีความสลับซับซอนในมิติตาง ๆ หลักสูตร

การศึกษาเปรียบเสมือนกับพิมพเขียวเพ่ือใชเปนแนวทางการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพแกผูเรียนท้ังในและนอกช้ันเรียน   

( Oliva, 1997 ) นอกจากน้ันเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการศึกษาในศตวรรษท่ี 21และสามารถนามา

ประยุกต (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 2555) ไดแกการจัดโปรแกรมการสอนโดยใช
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คอมพิวเตอรชวยสอนในปจจุบันมักอยูในรูปของสื่อประสม (Multimedia) หมายถึงนําเสนอไดท้ังภาพ ขอความ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหวฯลฯ โปรแกรมชวยสอนน้ีเหมาะกับการศึกษาดวยตนเอง และเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียน

ไดตลอด เพ่ือใหผูเรียนรูบทเรียนไดอยางถูกตองและเขาใจในเน้ือหาวิชาของบทเรียนน้ัน ๆ การใชมัลติมีเดีย คือการใช

คอมพิวเตอรรวมกับโปรแกรมซอฟตแวรในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานหลายชนิด เชน ขอความ สีสันภาพกราฟก 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพยนตร วีดีทัศน และผูใชสามารถควบคุมสื่อไดตามตองการ ระบบการเรียนการสอนทางไกล 

ระบบการกระจายการศึกษา ท่ีไดผลในปจจุบันและเขาถึงมวลชนจํานวนมาก ยอมตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขาชวย เพ่ือ

กระจายโอกาสทางการศึกษา โดยไมมีขอจํากัดดานเวลา ผูเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งท่ีตนเองตองการเรียนหรือสนใจไดใน

ดานการศึกษาน้ัน ได  

 ทฤษฎีการเช่ือมโยงของ ธอรนไดค คิดคนโดย ธอรนไดค มีทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

สรุป ไดดังน้ี (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552 : หนา 18-19) ทฤษฎีการเรียนรู กฎการเรียนรูของธอรนไดค สรุปไดดังน้ีกฎแหงความ

พรอม (Law of readiness) ท่ีวาการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดีถาผูเรียนมี ความพรอมท้ังทางรางกายและจิตใจ กฎแหงการฝกหัด 

(Law of exercise) ท่ีวาการฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ ดวยความเขาใจจะทําใหการเรียนรูน้ันคงทนถาวร กฎแหงการใช (Law 

of use and disuse) ท่ีวาการเรียนรูเกิดจากการเช่ือมโยง ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ซึ่งความมั่นคงของการเรียนรูจะ

เกิดข้ึน หากไดมีการนําไปใชบอย ๆ หากไมมีการนําไปใชอาจลืมได กฎแหงผลท่ีพึงพอใจ (Law of effect) เมื่อบุคคลไดรับผล

ท่ีพึงพอใจยอมอยากจะ เรียนรูตอไปแตถาไดรับผลท่ีไมพึงพอใจจะไมอยากเรียนรู 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาชุดกิจกรรมข้ึนโดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบความสัมพันธเช่ือมโยง เพ่ือพัฒนาทักษะ

การอานโนตสากล เพ่ือสงผลตอการเรียนรายวิชา MUS 132 การฟงการอานและเขียนโนตสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชา

ดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 ระหวางกอนและหลังเรียน และใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  (e – Learning) เปนสื่อเสริม ประกอบชุด

กิจกรรมมาใชพัฒนาทักษะการอานโนตสากล อันเปนการปลูกฝงทักษะท่ีจะนําไปสูการเรียนดนตรีระดับสูงข้ึนตอไป  

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอานโนตสากล ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ช้ันปท่ี 1 โดยใชชุดกิจกรรม  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียน โดยใชชุดกิจกรรม 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Research) โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเช่ือมโยง เปน

การวิจัยแบบทดลองเพ่ือปรับพ้ืนฐานการฟงการอานโนต ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ช้ันปท่ี 1 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ผูวิจัยมีวิธีการศึกษาคนควาดังน้ี  

1) ประชากรและกลุมตัวอยาง  

2) เครื่องมือท่ีใชและวิธีสรางเครื่องมือในการวิจัย 

3) การเก็บรวบรวมขอมูล  

4) การวิเคราะหขอมูล 

5)  สถิติท่ีใชในการวิจัย 

140 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 เครื่องมือท่ีใชและวิธีสรางเครื่องมือในการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาการ

ฟงการอาน และเขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเช่ือมโยง ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 ป

การศึกษาท่ี 1/61  มีดังน้ี 

 1) แผนการเรียนรูรายวิชาการฟงการอานและเขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเช่ือมโยง สราง

แผนการเรียนรูรายวิชาการฟงการอานและเขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเช่ือมโยง ศึกษาสาระและ

มาตรฐานการเรียนรูตามแผนการ คัดเลือกเน้ือหาท่ีใชสอน โดยพิจารณาเลือกเน้ือหาใหเหมาะสมเพ่ือสามารถนําไปใชตอการ

ปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 โดยการจัดระเบียบ กฎเกณฑ วิธีการและเทคนิคตาง ๆ จนกระท่ังผูเรียนเกิด

การเรียนรูและบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

 2) แบบทดสอบวัดองคความรูพ้ืนฐานการอานโนต ซึ่งเปนแบบทดสอบปฏิบัติ โดยการอานโนตและปรบมือตาม

จังหวะ กอนเรียนและหลังเรียน สรางแบบทดสอบวัดองคความรูพ้ืนฐานการฟงการอานและเขียนโนตสากล 1 ซึ่งเปน

แบบทดสอบแบบปฏิบัติ 20 ขอ กอนเรียนและหลังเรียน แลวใหผูเช่ียวชาญตรวจเพ่ือหาความเช่ือมั่นสอดคลองของ

แบบทดสอบและเน้ือหา จากน้ันนําแบบทดสอบทําการทดลองสอบกับกลุมผูเรียนใกลเคียงตรวจหาความยากงายของขอสอบ 

เพ่ือคัดขอสอบไปทําการทดลองวิจัย  

3) แบบประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาการฟงการอานและเขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบ

ความสัมพันธเช่ือมโยงของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1กําหนดวัตถุประสงคของบทเรียนท้ังดานความรูและทักษะ

กระบวนการตาง ๆ คือ สามารถอธิบายถึงระดับเสียงและสัญลักษณท่ีใชในดนตรีสากลไดและสามารถอธิบายลักษณะตาง ๆ

ของจังหวะและการจัดกลุมตัวโนตตามจังหวะได กําหนดขนาดของกลุม โดยผูสอนจัดกลุมผูเรียนท้ังหมดจํานวน 30 คน 

แบงเปนกลุมละ 5 คน ไดเปนจํานวนท้ังหมด 6 กลุม และกําหนดองคประกอบใหมีสมาชิกในกลุมคละกัน ผูสอนกําหนด

บทบาทหนาท่ีของแตละคนใหรับผิดชอบดวยตัวเองและท้ังการชวยเหลือกันภายในกลุม สรางแบบประเมินความพึงพอใจตอ

การเรียนรายวิชาการฟงการอานและเขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเช่ือมโยงแลวใหผูเช่ียวชาญตรวจ

เพ่ือหาความสอดคลอง  

 การวิเคราะหขอมูลทําการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน จากแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ท้ังน้ีใช

เกณฑทดสอบสมมุติฐานวาหลังจากเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 จะมีผลสัมฤทธ์ิของคะแนนสอบสูงข้ึน

กวากอนเรียน การวิเคราะหขอมูล ใชการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t แบบ t-test 

Dependent 

ผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาการฟงการการอานและ

เขียนโนตสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเช่ือมโยง มีวัตถุประสงคของ

การวิจัยคือ  

1) เพ่ือพัฒนาทักษะการอานโนตสากล ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ช้ันปท่ี 1 โดยใชชุดกิจกรรม 

2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียน โดยใชชุดกิจกรรม 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

1) ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวิชาการฟงการอานและเขียนโนตสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 

1 โดยใชการเรียนรูแบบสัมพันธเช่ือมโยง เมื่อสิ้นสุดการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดผลดังแสดง

ดังน้ี  

2) แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบและระดับนัยสําคัญทางสถิตของการทดสอบ

เปรียบเทียบคะแนนสอบกอนและหลังเรียน (n =30) 

ตารางท่ี 1 สถิติตัวอยางคู (Paired Samples Statistics) 

                                                                          Mean                           N                    Std. Deviation 

Pair 1       Pre – test.                                      7.20                               30                           1.37 

               Posttest.                                       18.23                              30                           0.86 

 

ตารางท่ี 2 การทดสอบตัวอยางแบบคู (Paired Samples Test) 

                                                                          Paired Differences 

                                                 Mean           Std. Deviation        Std. Error Mean            t          df 

Pair 1 Posttest – Pretest                11.03                1.45                       0.26                  41.6793    29     

 

ตารางท่ี 3 การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ                 X             S.D.                                                t                            Sig.(1-tailed) 

กอนเรียน                  7.20         1.37  

11.03          1.45              41.68 *                         0.0000 
หลังเรียน                   18.23      0.86         

 

         จากตารางท่ี 3 พบวา  ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของการเรียนรายวิชาการฟงการอานและเขียนโนตสากล 1  

ของนักศึกษาสาขา วิชาดนตรีสากล ช้ันป ท่ี  1  โดยใช การ เรียนรู แบบสัม พันธ เ ช่ือมโยงมีคะแนน 
X�  กอนเรียนเทากับ 7.20 คะแนน และหลังเรียนเทากับ 18.23 คะแนน ตามลําดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอน

และหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 สูงกวากอนเรียน ผลคาสถิติ t มีคา

เทากับ 41.68 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังเรียน เทากับ 0.86 กอนเรียนเทากับ 1.37  คา Sig. (1-tailed) และ Sig. 

(2-tailed) มีคา 0.0000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวาคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีความสัมพันธ

กันและเมื่อนักศึกษาไดรับการเรียนการสอนรายวิชาการฟงการอานและเขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบสัมพันธ

เช่ือมโยงแลวคะแนนหลังสอบเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05     
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 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนรายวิชาการฟงการอานและเขียนโนต

สากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบสัมพันธเช่ือมโยง ท้ัง 3 ดาน คือ ดานชุดกิจกรรมโสตทักษะ ดานกระบวนการ และดาน

ประโยชน ซึ่งท้ัง 3 ดานมีจํานวนขอแบบสอบถามท้ังหมด 12 ขอ และจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 30 คน มีคาเฉลี่ย X� 

และ แปลผลดังตารางตอไปดังน้ี 

ตารางท่ี  4 คะแนนเฉลี่ย X� และการแปลผลความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีตอการเรยีนรายวิชาการฟงการอาน

และการเขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรยีนรูแบบสัมพันธเช่ือมโยง 

การประเมิน คาเฉลี่ย 
X� 

สวนเบ่ียงเบน

ม า ต ร ฐ า น 

S.D. 

ความพึง

พอใจ 

1. ดานชุดกิจกรรมโสตทักษะ 

    1.1 ชุดกิจกรรมโสตทักษะเขาใจงาย 

    1.2 ชุดกิจกรรมโสตทักษะทําใหผูเรยีน (ทาน) เกิดการพัฒนาทักษะในการ

อานโนตสากล 

    1.3 ชุดกิจกรรมโสตทักษะมีความนาสนใจและกระตุนใหผูเรยีน (ทาน) เกิด

การเรยีนรู 

   1.4 ชุดกิจกรรมโสตทักษะสามารถสรางความสามัคคีในกลุมการเรยีน 

                                     มีผลรวมคาเฉลี่ยดานชุดกิจกรรมโสตทักษะ 

2. ดานกระบวนการ 

   2.1 ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการเปนกลุม 

   2.2 ผูเรียนมสีวนรวมการชวยเหลือกันในกลุม 

   2.3 สงเสริมใหผูเรยีนกลาคดิและกลาแสดงออก 

  2.4 ชุดกิจกรรมทําใหผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียนมากข้ึน 

                                             มีผลรวมคาเฉลี่ยดานกระบวนการ 

3. ดานประโยชน 

   3.1 ชวยใหผูเรยีนมีการพัฒนาการอานโนตไดดีข้ึน 

   3.2 การเรียนแบบสัมพันธเช่ือมโยงสามารถนํา ไปพัฒนาและประยุกตใชใน

รายวิชาอ่ืน ๆ ได 

  3.3 ผูเรยีนสามารถแกไขปญหาอยางเปนระบบในการเรียนเปนกลุม 

  3.4 ผูเรยีนสามารถายทอดความรูใหผูอ่ืนไดถูกตอง 

                                                          มีผลรวมคาเฉลี่ยดานประโยชน 
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0.41 

 

0.41 

 

 

0.35 

0.25 

0.31 

0.38 

 

 

0.35 

0.35 

 

0.25 

0.31 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวมคะแนนเฉลี่ยท้ังหมด 4.84 0.19  

จากตารางท่ี 4 พบวา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนการฟงการอานและการ

เขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบสัมพันธเช่ือมโยง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 และแปลผลระดับความพึงใจในระดับ 

มากท่ีสุด ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจและใหคะแนน X� ในแตละดานเปนผลดังน้ี 
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ดานชุดกิจกรรมโสดทักษะ นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนน X� สูงสุดเทากับ 4.90 ไดระดับคุณภาพ มากท่ีสุด 

คือขอ 1.2) ชุดกิจกรรมโสตทักษะทําใหผูเรียน(ทาน)เกิดการพัฒนาทักษะในการอานโนตสากล รองลงมาคือขอ 1.3) ชุด

กิจกรรมโสตทักษะมีความนาสนใจและกระตุนใหผูเรียน(ทาน)เกิดการเรียนรูผลคะแนน X� เทากับ 4.80 ไดระดับคุณภาพ มาก

ท่ีสุดและขอ 1.4) ชุดกิจกรรมโสตทักษะสามารถสรางความสามัคคีในกลุมการเรียน คะแนน X� เทากับ 4.80 ไดระดับคุณภาพ 

มากท่ีสุด รายการท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือขอ 1.1) ชุดกิจกรรมโสตทักษะเขาใจงาย ผลคะแนน X� เทากับ 4.53 ไดระดับ

คุณภาพ มากท่ีสุด ซึ่งดานปจจัยนําเขาท้ัง 4 ขอ มีผลรวมคาเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมด 30 คน มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยเทากับ 

4.76 ไดระดับคุณภาพมากท่ีสุด 

ดานกระบวนการ นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนน X� สูงสุดไดระดับคุณภาพมากท่ีสุด คือขอ 2.2) ผูเรียนมีสวน

รวมการชวยเหลือกันในกลุม คะแนน X� สูงสุดเทากับ 4.93 ไดระดับคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือขอ 2.3) สงเสริมใหผูเรียน

กลาคิดและกลาแสดงออก คะแนน X� สูงสุดเทากับ 4.90 ไดระดับคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือขอ  2.1) ผูเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการเปนกลุม ผลคะแนน X� เทากับ 4.87 ไดระดับคุณภาพมากท่ีสุด  รายการท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คือขอ 2.4) ชุดกิจกรรมทําใหผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียนมากข้ึน ผลคะแนน X� เทากับ 4.83 ไดระดับคุณภาพ

มากท่ีสุด ซึ่งดานกระบวนการท้ัง 4 ขอ มีผลรวมคาเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมด 30 คน มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยเทากับ 4.88  

ไดระดับคุณภาพมากท่ีสุด 

ดานประโยชน นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนน X� สูงสุด ไดระดับคุณภาพมากท่ีสุด คือขอ 3.3) เรียนสามารถ

แกไขปญหาอยางเปนระบบในการเรียนเปนกลุม ผลคะแนน X� เทากับ 4.93 ไดระดับคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือขอ 3.4) 

ผูเรียนสามารถายทอดความรูใหผูอ่ืนไดถูกตอง ผลคะแนน X� เทากับ 4.90 ไดระดับคุณภาพมากท่ีสุด รายการท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

นอยท่ีสุดท่ีไดคะแนนเทากันคือขอ3.1) ชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาการอานโนตไดดีข้ึน ผลคะแนน X� เทากับ 4.87 ไดระดับ

คุณภาพ มากท่ีสุด และขอ 3.2) การเรียนแบบสัมพันธเช่ือมโยงสามารนํา ไปพัฒนาและประยุกตใชในรายวิชาอ่ืน ๆ ได ผล

คะแนน X� เทากับ 4.87 ไดระดับคุณภาพ มากท่ีสุด ซึ่งดานผลผลิตท้ัง 4 ขอ มีผลรวมคาเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมด 30 คน มี

ความพึงพอใจคาเฉลี่ยเทากับ 4.89  ไดระดับคุณภาพ มากท่ีสุด 
 

 

อภิปรายผล  

    1. ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 โดยการเรียนรู

แบบความสัมพันธเช่ือมโยง มีผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งพบวาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวิชา

การฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธ

เช่ือมโยง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในเน้ือหารายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนต

สากล 1 ไดดีมากข้ึนและยังสอดคลองกับสมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2554, หนา 1-3) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนโดย

ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางน้ัน มีหลักสําคัญคือการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึง ความตองการและความสนใจของผูเรียน 

เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูใหมากท่ีสุด เนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง การพ่ึงพา

ตนเองเพ่ือใหเกิดทักษะ เนนประเมินตนเองจะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองไดชัดเจนข้ึนและพรอมท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา

ตนเองใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เนนความรวมมือซึ่งเปนทักษะท่ีสําคัญในชีวิตประจําวัน และเนนรูปแบบการเรียนรูซึ่งอาจจัดได

เปนกลุมหรือรายบุคคล การเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางมียุทธศาสตรดังน้ี 1) การเรียนแบบรวมมือ 
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(Cooperative Learning) 2) การเรียนแบบประสบการณ (Experential Learning) 3) การเรียนแบบอภิปญญา 

(Metacognition Learning) 4) การเรียนแบบสงเสริมความคิดสรางสรรค (Creativity) ซึ่งเปนยุทธศาสตรหน่ึงท่ีมีการจัด

กลุมทํางานเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและเพ่ิมพูนแรงจูงใจทางการเรียน เปนการจัดกลุมผูเรียนแบบมีโครงสรางอยางชัดเจน 

สมาชิกแตละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธตอกันในการเรียนรู และเกิดการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจเพ่ือท่ีจะชวยเหลือและเพ่ิมพูน

การเรียนรูของสมาชิกในทีม  

    2. เมื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนแบบ

ความสัมพันธเช่ือมโยง จํานวน 1 ชุด ซึ่งแบงประเด็น 3 ดาน คือ ดานชุดกิจกรรมโสตทักษะ ดานกระบวนการ และดาน

ประโยชน เมื่อพิจารณาแตละดานพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนโดยใช

การเรียนรูแบบความสัมพันธเช่ือมโยงอภิปรายผลไดดังน้ี  1) ดานชุดกิจกรรมโสดทักษะ นักศึกษามีความพึงใจและให

คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.76 อยูระดับ มากท่ีสุด ซึ่งมีความพึงพอใจเรื่องท่ีสูงสุดคือ ชุดกิจกรรมโสตทักษะทําใหผูเรียน

(ทาน)เกิดการพัฒนาทักษะในการอานโนตสากล 2) ดานกระบวนการ นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 

4.88 อยูระดับ มากท่ีสุด ซึ่งมีความพึงพอใจเรื่องท่ีสูงสุดคือ คือ ผูเรียนมีสวนรวมการชวยเหลือกันในกลุม 3) ดานประโยชน 

นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.89  อยูระดับ มากท่ีสุด ไดระดับคุณภาพมากท่ีสุด คือเรียนสามารถ

แกไขปญหาอยางเปนระบบในการเรียนเปนกลุม จากผลท้ัง 3 ดาน ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวย

กระบวนการเปนกลุมแบบตอเน่ือง ผูเรียนมีสวนรวมการชวยเหลือกันในกลุม ท้ังยังสงเสริมใหกลาคิดและกลาแสดงออก 

สามารถแกไขปญหาอยางเปนระบบในการเรียนเปนกลุม การเรียนแบบสัมพันธเช่ือมโยงสามารนําไปพัฒนาและประยุกตใช

ในรายวิชาอ่ืน ๆ ได และผูเรียนยังสามารถายทอดความรูใหผูอ่ืนไดถูกตอง และสอดคลองกับ ณัฐสินี ภาณุศานต (2553, 

หนา 72-73) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจจากการเรียนการสอนออนไลนในเวลาเดียวกัน วิชาศิลปะ 

เรื่องทักษะการบรรเลงดนตรีประเภท ขลุยรีคอรเดอร พบวา ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงกวากอนเรียน ดานความพึงพอใจ

ของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนออนไลนในเวลาเดียวกัน วิชาพ้ืนฐานศิลปะ เรื่องทักษะการบรรเลงดนตรีประเภทขลุยรี

คอรเดอร คือการเรียนออนไลนในเวลาเดียวกัน ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน สามารถฝกทักษะการบรรเลงดนตรี

ประเภทขลุยรีคอรเดอรได สามารถสอบถามพูดคุยขอสงสัยจากเน้ือหาหรือทักษะการบรรเลงดนตรีกับครูโดยผานการเรียน

ออนไลนในเวลาเดียวกัน  นักเรียนมีความพึงพอใจและเขาใจในเน้ือหาบทเรียนจากการออนไลนในเวลาเดียวกัน และการ

ปฏสิมัพันธกับครูในดานทักษะการบรรเลงดนตรีจากการเรียนออนไลนในเวลาเดียวกัน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ( x ) เทากับ 

4.00 ไดระดับดีมาก 

     ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรูแบบความสัมพันธเช่ือมโยง นอกจากผูเรียนไดปรับตัวเขาหากัน

แลว จึงสงผลใหผูเรียนไมแสดงอาการเกรงในขนาดทํากิจกรรมและยังสามารถกระตุนเพ่ือนในกลุมใหเกิดการแขงขันกับกลุม

ตาง ๆ ทําใหมีความสนุกสนานในการเรียน ทําใหบรรยากาศภายในหองเรียนไมตึงเคลียดสงผลใหนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี

สากลช้ันปท่ี 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาวิชาการฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 โดยการเรียนรูแบบ

ความสัมพันธเช่ือมโยงในระดับท่ี มากท่ีสุด จาการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีอาจนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือแกปญหา

หรือพัฒนาการเรียนการสอนและเพ่ือการวิจัยครั้งตอไปดังน้ี กิจกรรมท่ีพัฒนาความเขาใจความสัมพันธเช่ือมโยง ควรเปน 

กิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกับพัฒนาการ ความสนใจของผูเรียน เปนสิ่งท่ีผูเรียนคุนเคยและสามารถ นาไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 
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สรุปผลการวิจัย   

 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชา

ดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเช่ือมโยง ผูวิจัยสรุปผลวิจัยดังน้ี 

 1. ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันป

ท่ี 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเช่ือมโยงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนโดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธ

เช่ือมโยง ท้ัง 3 ดานคือ ดานชุดกิจกรรมโสตทักษะ ดานกระบวนการ และดานประโยชนคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 อยูระดับมาก

ท่ีสุด 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใหโอกาส

แดผูวิจัยในครั้งน้ี ขอบคุณคณาจารยสาขาวิชาดนตรีสากลทุกทานท่ีใหคําแนะนําและคอยเปนท่ีปรึกษา ขอบคุณนักศึกษา

สาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 รหัส 61 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกคนท่ีใหความรวมมือในการทําวิจัยในครั้งน้ี 

ประโยชนอันพึงไดรับจากบทความวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูใหทุนสนับสนุนการวิจัย 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1                                      

ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ  

A Study of the First Year Western Music Students’ Achievement of and Satisfaction 

with the Course of Music Theory 1 Using Collaborative Learning Method 

                                 นพดล พันธุเพ็ชร  

หลักสตูรสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
*corresponding author e-mail : xbnk-s@hotmail.com 

  

บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิและ                        

ความพึงพอใจของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 โดยใชการเรียนรู                   

แบบรวมมือ ระหวางกอนและหลังเรียนผลการวิจัยปรากฎดังน้ี ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1                    

ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ                   

ท่ีระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ                  

ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต นักศึกษามีความพึงพอใจไดผลคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 

4.29 อยูในระดับ มาก 

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิ, ความพึงพอใจ, ทฤษฎีดนตรีสากล 1, การเรียนรูแบบรวมมือ 

 

Abstract 

 The classroom research aimed to study the achievement of the first-year Western Music Program 

students who studied the course of Music Theory 1 with the theory of collaborative learning, together 

with pretest and posttest. Also, it was to study the students’ satisfaction with the method of 

collaborative learning. The results of the research were as follows: The students’ achievement of the 

posttest was significantly higher than the pretest’s at the level of 0.05. The students’ satisfaction in 3 

aspects, namely, input, process, and output, was at high level with the overall average of 4.29. 

 

keywords : Achievement, satisfaction,  Music Theory 1 , cooperative learning 

บทนํา   

 ปจจุบันระบบการศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนาไปอยางกวางไกล ท้ังในดานการพัฒนาผูสอน ดานการพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือใหทันยุคสมัย ดานเครื่องมือสื่อการเรียนการสอน ดานเทคนิคและรูปแบบการสอน เปนตน ซึ่งการเรียนการสอน

ในระดับอุดมศึกษา เปนอีกระบบการศึกษาหน่ึงท่ีตองมีการพัฒนาดานตางๆดังกลาวอยูเสมอ เน่ืองดวยการสอนใน

ระดับอุดมศึกษาเปนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดสําเร็จการศึกษาเพ่ือออกไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ และนํา
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องคความรูท่ีเรียนไปพัฒนาตอหนาท่ีการงานใหเปนประโยชนตอสังคมท้ังน้ีผูสอนนอกจากตองศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง

แลวน้ัน การสรางบรรยากาศในการเรียนดวยเทคนิครูปแบบการสอนน้ันจึงเปนสิง่สําคัญตอการเรียนรูของผูเรยีน เพราะเทคนิค

และรูปแบบการสอนตางๆ ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูอยางมีระบบระเบียบ 

 รูปแบบการสอนเปนเทคนิคการสอนอยางหน่ึงท่ีผูสอนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับเน้ือหาท่ีตนเองสอนโดย

ศึกษาจากทฤษฎีและแนวคิดรูปแบบการสอนเพ่ือใหการเรียนการสอนในหองเรียนมีบรรยากาศไมซ้ําเดิม จากผูสอนใชวิธีการ

สอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียวน้ัน ทําใหเกิดเปนปฏิสัมพันธเพียงแคผูสอนและผูเรียน แตการเรียนการสอนในหองเรียนควร

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหครอบคลุมปฏิสัมพันธหลายรูปแบบ เพ่ือสงเสริมกระบวนการทางความคิด การวิเคราะหของผูเรียนให

เกิดข้ึน ปจจุบันผูสอนจําเปนท่ีตองควรจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูควบคู ซึ่งการจัดการการเรียน

การสอนมีหลายรูปแบบ และการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเปนรูปแบบหน่ึงท่ีตองการใหผูเรียน

ไดเกิดปฏิสัมพันธในดานอ่ืนนอกเหนือจากดานผูเรียนกับผูสอนและผูเรียนกับบทเรียนแลว ทําใหผูเรียนสามารถดึงศักยภาพ

ของตนเองออกมาชวยกันเพ่ือใหกลุมของตนบรรลุเปาหมาย โดยการเรียนรูแบบรวมมือมีองคประกอบท่ีสําคัญอยู 5 ประการ

ดังท่ี (Johnson and Johnson, 1994: 31-37, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2560, หนา 99-101 ) กลาวไว คือ 1. การพ่ึงพา

และเก้ือกูลกัน (positive interdependence) 2. การปรึกษาหารืออยางใกลชิด (face to face promotive interaction) 3.

ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดของสมาชิกแตละคน (individual accountability) 4. การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (interpersonal and small group skills) 5. การวิเคราะหกระบวนการกลุม (group 

processing)             

 การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มุงเนนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตใหสําเร็จไป

ประกอบวิชาชีพในสังคม และในทุกปการศึกษามีนักศึกษาจํานวนมากท่ีเขารับการศึกษาตามคณะฯลฯ และตามสาขาวิชาท่ี

ตนเองตองการศึกษาเรียนรู ซึ่งการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาในปการศึกษาใหมของทุกป เมื่อเปดภาคเรียนนักศึกษาทุกคนท่ีมา

จากคนละสถานท่ีจะตองมาปรับตัวกับสถานท่ีใหม ระบบการเรียนการสอนแบบใหม ผูสอนใหมและรวมถึงเพ่ือนใหม                 

ซึ่งปจจัยหลายอยางดังกลาวยอมสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม นักศึกษาตองใชเวลาเพ่ือปรับสภาพ

ใหเขากับสถานการณใหมท้ังหมด ดังน้ันนอกจากระบบการสรางความสัมพันธของนักศึกษาท่ีทางหนวยงานตางๆ                          

ในมหาวิทยาลัยฯ จัดข้ึนแลวน้ัน ระบบการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีชวยใหผูเรียนเกิดความสัมพันธ

และปฏิสัมพันธท่ีดีตอการเรียนรูของนักศึกษา  

 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนสาขาหน่ึง         

ในระดับช้ันอุดมศึกษา มีท้ังการเรียนดานทฤษฎีและดานปฏิบัติควบคูไปพรอมกัน การฝกปฏิบัติทักษะใหเกิดความชํานาญได

จําเปนท่ีตองสามารถอธิบายในทางทฤษฎีเพ่ือใหเกิดองคความรูศาสตรของดนตรีในทางวิชาการได การเรียนวิชาทฤษฎีดนตรี

สากลเปนสิ่งจําเปนตอการเรียนวิชาดนตรีสากล เพราะทฤษฎีชวยใหเกิดการวิเคราะห การสรางสรรคผลงานไดอยางกวางขวาง 

ซึ่งการเรียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากลมีตั้งแตระดับพ้ืนฐานไปจนถึงระดับสูง ดังน้ันการเรียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากลจําเปนตองมี

ความรูข้ันพ้ืนฐานท่ีดีเพ่ือการศึกษาและพัฒนาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

 ปการศึกษา 2561 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ช้ันปท่ี 1 ตองปรับตัวจากการเรียนระดับมัธยมศึกษามา                  

เปนระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการเรียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 เปนวิชาท่ีนักศึกษาตองมีความรูดานพ้ืนฐานทฤษฎีดนตรี

สากลในระดับใกลเคียงกัน เพ่ือสงผลตอการเรียนของนักศึกษาตลอดท้ังปการศึกษาและในระดับท่ีสูงข้ึน เมื่อนักศึกษามีความ
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เขาใจและไดชวยเหลือกัน มีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน จะชวยลดปญหาการลาออกระหวางภาคการศึกษาได เน่ืองจากปการศึกษาท่ี

ผานมาปญหาการลาออกของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลพบวาไมสามารถศึกษาตอไดในระดับท่ีสูงข้ึน เพราะองคความรู

ทฤษฎีดนตรีสากลของนักศึกษาตั้งแตเริ่มตนอยูในระดับท่ีไมเทากัน และสงผลใหผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูอยูในระดับท่ีตางกัน 

 จากความสําคัญและท่ีมาของปญหา จึงทําใหผูวิจัยสนใจ ศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชา

ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งมีเน้ือหาท่ีเปนการปรับ

พ้ืนฐานดานทฤษฎีดนตรีสากลในเรื่องสัญลักษณตางๆ ท่ีใชในดนตรีสากล และจังหวะ โดยจัดการเรียนการสอนนอกตาราง

เรียนของนักศึกษา หาคะแนนผลสัมฤทธ์ิโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

รวมถึงผลระดับความพึงพอใจดวยแบบประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบ

รวมมือ ท้ังน้ีเพ่ือเปนประโยชนตอนักศึกษาดานพ้ืนฐานองคความรูทฤษฎีดนตรีสากล และใหมีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับท่ีสูงข้ึน 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1                  

โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ ระหวางกอนและหลังเรียน 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบทดลองเพ่ือปรับพ้ืนฐานองคความรูทฤษฎีดนตรีสากลของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

สากล ช้ันปท่ี 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

        1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 30 ไดมาโดยการ

เลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. เครื่องมือท่ีใช และวิธีสรางเครื่องมือในการวิจัย 

 2.1 แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 จํานวน 1 แผน 10 ช่ัวโมง แยกเปนเรื่องสัญลักษณตางๆ                  

ท่ีใชในดนตรีสากล จํานวน 2 สัปดาห สัปดาหละ 2  ช่ัวโมง, เรื่องจังหวะจํานวน 2 สัปดาห สัปดาหละ 2  ช่ัวโมง และPre-test 

กอนเรียน 1 ช่ัวโมง Post-test หลังเรียน 1 ช่ัวโมง รวมเปน 10 ช่ัวโมง ซึ่งผานผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ                     

หาคุณภาพของแผนการสอนโดยผลสรุปภาพรวมท้ังหมดของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 

ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทากับ คาเฉลี่ย 4.84 แปลคาความหมาย สามารถ

นําไปใชได                    

 2.2 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

และทําการหาคุณภาพของแบบทดสอบดังน้ี 

  2.2.1 นําแบบทดสอบใหผูเช่ียวชาญตรวจเพ่ือหาคาความสอดคลอง (IOC) ของขอสอบกับจุดประสงคเชิง

พฤติกรรมและเน้ือหา ซึ่งมีผลคะแนน IOC ตั้งแต 0.50-1.00 จํานวน 25 ขอ มีความสอดคลองนําไปใชได และคะแนน IOC 
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ตั้งแต 0.00-0.49 จํานวน 15 ขอ ตองปรับปรุงคําตอบใหไปในทิศทางเดียวกัน และปรับคําท่ีใชเปนประโยคคําถามใหมให

เขาใจมากยิ่งข้ึน  

  2.2.2 นําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญและการปรับปรุงแกไข และนําไปทําการทดลอง

สอบกับกลุมผูเรียนใกลเคียง (Try out) จํานวน 30 คน แบบทดสอบของจํานวนกลุมสูงและกลุมต่ําตรวจหา คาความยาก (P) 

อยูในเกณฑ 0.20-0.08 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูในเกณฑ 0.20-1.00 ไดจํานวน 25 ขอ 

  2.2.3 นําแบบทดสอบจํานวน 25 ขอไปทําการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยใชการเรียนรู                    

แบบรวมมือ จํานวน 1 ชุด ซึ่งแบงประเด็น 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต นําแบบประเมิน

ความพึงพอใจใหผูเช่ียวชาญตรวจเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีตองการวัด (IOC) โดยทุกขอมีผลคะแนน 

IOC ตั้งแต 0.50-1.00 หมายถึง มีความสอดคลองนําไปใชไดท้ังหมด 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.1 ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาจากการทําขอสอบกอนเรียน      

40 ขอ โดยกําหนดเกณฑคือ คะแนน 1-15 อยูในระดับต่ํา คะแนน 16-25 อยูในระดับกลาง คะแนน 26-40 อยูในระดับสูง 

 3.2 ดําเนินการจัดการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยใชรูปแบบการสอนของการเรียนรูแบบรวมมือ  

 3.3 ผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาอีกครั้ง และนําผลมาเปรียบเทียบ

กับคะแนนกอนสอบ 

                   3.4 ผูวิจัยนําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยการ

เรียนรูแบบรวมมือ เพ่ือหาคาความพึงพอใจ  

4. การวิเคราะหขอมูล 

 4.1 ทําการวิเคราะหผลสมัฤทธ์ิกอนเรยีนและหลงัเรียน จากแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ท้ังน้ีใชเกณฑทดสอบ 

โดยตั้งสมมุติฐานวาหลงัจากเรียนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 จะมีผลสัมฤทธ์ิของ

คะแนนสอบสูงข้ึนกวากอนเรียน   

 4.2 การวิเคราะหขอมูล ใชการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t แบบ                       

t-test Dependent  

 

ผลการวิจัย  

ตารางท่ี 2 แสดงผลคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ                              

ของการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนและหลังเรียน (n =30) 

การทดสอบ 𝐗� S.D. t Sig.(1-tailed) 

กอนเรียน 11.13 3.95 
11.90* 0.0000 

หลังเรียน 18.03 4.21 

จากตารางท่ี 2 พบวา  ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1                    

ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ มีคะแนนเฉลี่ย 𝐗� กอนเรียนเทากับ 11.13 คะแนน 
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และหลังเรียนเทากับ 18.03 คะแนน ตามลําดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบ

หลังเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 สูงกวากอนเรียน ผลคาสถิติ t มีคาเทากับ 11.90 คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) หลังเรียน เทากับ 4.21 สูงกวากอนเรียนเทากับ 3.95  คา Sig.(1-tailed) มีคา 0.0000 ซึ่งนอยกวาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวาคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีความสัมพันธกันและเมื่อนักศึกษาไดรับการเรียนการ

สอนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยการเรียนรูแบบรวมมือแลวคะแนนหลังสอบเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย 𝐗� และการแปลผลความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 

โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ  

รายการประเมิน 𝐗� แปลผล 

1. ดานปจจัยนําเขา 

   1.1 คําช้ีแจงของกิจกรรมการเรยีนรูทําใหเขาใจงาย 

 

4.20 

 

มาก 

   1.2 รูปแบบกิจกรรมเหมาะสมสําหรับผูเรียน 4.07 มาก 

   1.3 สื่อ/เอกสารในกิจกรรมทําใหผูเรยีนเขาใจไดงายข้ึน 4.30 มาก 

   1.4 เน้ือหาท่ีเรียนเหมาะสมกับการปรับพ้ืนฐานผูเรยีนไดด ี 4.23 มาก 

2. ดานกระบวนการ 

   2.1 กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง 

 

4.20 

 

มาก 

   2.2 กิจกรรมชวยสงเสรมิผูเรียนไดแสดงความคดิรวมกับผูอ่ืน 4.33 มาก 

   2.3 ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 4.37 มาก 

   2.4 กระบวนการกลุมชวยสงเสริมใหผูเรียนกลาคิดและกลาแสดงออก 4.33 มาก 

   2.5 กิจกรรมทําใหผูเรยีนมีความรู ความเขาใจในบทเรียนมากข้ึน 4.37 มาก 

3. ดานผลผลติ 

   3.1 ขาพเจาไดเรียนรูจากตนเองและสมาชิกผูอ่ืนภายในกลุม 

 

4.27 

 

มาก 

   3.2 ขาพเจาสามารถหาแนวทางแกปญหาอยางเปนระบบจากการเรียนรูในกลุม 4.40 มาก 

   3.3 ขาพเจาแสวงหาความกาวหนาของตนเองและกลุมของตนเอง 4.27 มาก 

   3.4 กิจกรรมการเรยีนรูชวยใหขาพเจาประสบความสําเร็จในการเรียน 4.30 มาก 

   3.5 การเรียนรูแบบรวมมือน้ีขาพเจาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 4.40 มาก 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.29 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรี

สากล 1 โดยการเรียนรูแบบรวมมือ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และแปลผลระดับความพึงใจในระดับ มาก ซึ่งนักศึกษามี

ความพึงพอใจและใหคะแนน 𝐗� ในแตละดานเปนผลดังน้ี 

ดานปจจัยนําเขา นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนน 𝐗� สูงสุดเทากับ 4.30 ไดระดับคุณภาพ มาก คือขอ 1.3) สื่อ/

เอกสารในกิจกรรมทําใหผูเรยีนเขาใจไดงายข้ึน รองลงมาคือขอ 1.4) เน้ือหาท่ีเรียนเหมาะสมกับการปรับพ้ืนฐานผูเรียนไดดี ผล

คะแนน 𝐗� เทากับ 4.30 ไดระดับคุณภาพ มาก และขอ 1.1) คําช้ีแจงของกิจกรรมการเรียนรูทําใหเขาใจงาย ผลคะแนน 𝐗�

เทากับ 4.20 ไดระดับคุณภาพ มาก รายการท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือขอ 1.2) รูปแบบกิจกรรมเหมาะสมสําหรับผูเรียน 

ผลคะแนน 𝐗� เทากับ 4.07 ไดระดับคุณภาพ มาก ซึ่งดานปจจัยนําเขาท้ัง 4 ขอ มีผลรวมคาเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมด 30 คน 

มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ไดระดับคุณภาพ มาก 
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ดานกระบวนการ นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนน 𝐗� สูงสุดเทากับ 4.37 ไดระดับคุณภาพ มาก คือขอ              

2.3) ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม และขอ 2.5) กิจกรรมทําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจใน

บทเรียนมากข้ึน รองลงมาคือขอ  2.2) กิจกรรมชวยสงเสริมผูเรียนไดแสดงความคิดรวมกับผูอ่ืน และขอ 2.4) กระบวนการ

กลุมชวยสงเสริมใหผูเรียนกลาคิดและกลาแสดงออกผลคะแนน 𝐗� เทากับ 4.33 ไดระดับคุณภาพ มาก  รายการท่ีมีคะแนน

เฉลี่ยนอยท่ีสุด คือขอ 2.1) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง ผลคะแนน 𝐗� เทากับ 4.20 ไดระดับคุณภาพ มาก 

ซึ่งดานกระบวนการท้ัง 5 ขอ มีผลรวมคาเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมด 30 คน มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยเทากับ 4.32  ไดระดับ

คุณภาพ มาก 

ดานผลผลิต นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนน 𝐗� สูงสุดเทากับ 4.40 ไดระดับคุณภาพ มาก คือขอ 3.2) ขาพเจา

สามารถหาแนวทางแกปญหาอยางเปนระบบจากการเรียนรูในกลุม และขอ 3.5) การเรียนรูแบบรวมมือน้ีขาพเจาสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได รองลงมาคือขอ 3.4) กิจกรรมการเรียนรูชวยใหขาพเจาประสบความสําเร็จในการเรียน 

ผลคะแนน 𝐗� เทากับ 4.30 ไดระดับคุณภาพ มาก รายการท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือขอ 3.1) ขาพเจาไดเรียนรูจากตนเอง

และสมาชิกผูอ่ืนภายในกลุม และขอ 3.3) ขาพเจาแสวงหาความกาวหนาของตนเองและกลุมของตนเอง ผลคะแนน 𝐗� เทากับ 

4.27 ไดระดับคุณภาพ มาก ซึ่งดานผลผลิตท้ัง 5 ขอ มีผลรวมคาเฉลี่ยจากนักศึกษาท้ังหมด 30 คน มีความพึงพอใจคาเฉลี่ย

เทากับ 4.328  ไดระดับคุณภาพ มาก 

 

อภิปรายผล   

 1. ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 โดยการเรียนรูแบบ

รวมมือ มีผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งพบวาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 

ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวาการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในเน้ือหารายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ไดดีมากข้ึน จึงสงผลใหผล

สัมฤทธ์ิของการเรียนสูงข้ึน ท้ังน้ีอันเน่ืองมาจากรูปแบบของการจัดการเรียนสอนดวยการเรียนรูแบบรวมมือเปนการเรยีนรูแบบ

จับกลุมรวมมือกันเพ่ือศึกษา คนควา ทําความเขาใจในบทเรียนท่ีผูสอนกําหนดให ซึ่งเปนการเรียนรูโดยใชปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเรียนตอผูเรียนเอง เปนการสรางบรรยากาศในการเรียนท่ีลดชองหวางระหวางผูสอนกับผูเรียนลงในระดับหน่ึง ผูเรียนจึงเกิด

ความสบายใจ กลาคิด กลาถาม กลาตอบ กลาแกปญหารวมกัน ตลอดจนการกลาติเตือนในคําตอบผิดและยอมรับฟงกันได      

ซึ่งการเรียนรูแบบรวมมือน้ี ใหความสําคัญตอปฏิสัมพันธระหวางเรียนกับผูเรียนมาก ซึ่งสอดคลองกับสลาวิน (Slavin) เดวิด 

จอหนสัน (David Johnson) และรอเจอร จอหนสัน (Roger Johnson) อางถึงใน ทิศนา แขมมณี (2560, หนา 98-105)          

ไดกลาวไววา การเรียนรูแบบรวมมือ คือการเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกท่ีมีความสามารถท่ีแตกตางกันประมาณ 3-6 คน

ชวยกันเรียนรูเพ่ือไปสูเปาหมาย ซึ่งสลาวิน (Slavin) เดวิด จอหนสัน (David Johnson) และรอเจอร จอหนสัน (Roger 

Johnson) กลุมนักการศึกษา 3 คนสําคัญท่ีเผยแพรแนวคิดของการจัดการเรียนรูแบบน้ี คือในการจัดการเรียนการสอนท่ัวไป 

เรามักจะไมใหความสนใจเก่ียวกับความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน สวนใหญเราจะมุงไปท่ีปฏิสัมพันธระหวางครูกับ

นักเรียน หรือระหวางผูเรียนกับบทเรียน ความสัมพันธระหวางผูเรียนเปนมิติท่ีมักจะถูกละเลยหรือมองขามไปท้ังๆท่ีมี

ผลการวิจัยช้ีชัดวา ความรูสึกของผูเรียนตอตนเอง ตอโรงเรียน ครูและเพ่ือนรวมช้ัน มีผลตอการเรียนรูมาก และยังสอดคลอง

กับสมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2554, หนา 1-3) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางน้ัน มีหลักสําคัญ

152 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึง ความตองการและความสนใจของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

เรียนรูใหมากท่ีสุด เนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง การพ่ึงพาตนเองเพ่ือใหเกิดทักษะ เนนประเมินตนเอง

จะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองไดชัดเจนข้ึนและพรอมท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เนนความรวมมือซึ่งเปน

ทักษะท่ีสําคัญในชีวิตประจําวัน และเนนรูปแบบการเรียนรูซึ่งอาจจัดไดเปนกลุมหรือรายบุคคล การเรียนการสอนโดยยึด

ผูเรียนเปนศูนยกลางมียุทธศาสตรดังน้ี 1) การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 2) การเรียนแบบประสบการณ 

(Experential Learning) 3) การเรียนแบบอภิปญญา (Metacognition Learning) 4) การเรียนแบบสงเสริมความคิด

สรางสรรค (Creativity) ซึ่ง การเรียนแบบรวมมือเปนยุทธศาสตรหน่ึงท่ีมีการจัดกลุมทํางานเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและเพ่ิมพูน

แรงจูงใจทางการเรียน เปนการจัดกลุมผูเรียนแบบมีโครงสรางอยางชัดเจน สมาชิกแตละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธตอกันในการ

เรียนรู และเกิดการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจเพ่ือท่ีจะชวยเหลือและเพ่ิมพูนการเรียนรูของสมาชิกในทีม และยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ จุฑารัตน มณีวัลย (2556, หนา 40-42) ไดศึกษาเรื่องผลสัมฤทธ์ิของการใชแบบวัดผลประเมินผล ตามสภาพจริง

แบบรูบริคในวิชาทักษะเครื่องลิ่มน้ิวกด 2 ของนักศึกษาสาขาศิลปกรรมศาสตร (ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยราชภัฏ               

พิบูลสงคราม พบวา ผลสัมฤทธ์ิของการใชแบบวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง แบบรูบริคในวิชาทักษะเครื่องลิ่มน้ิวกด 2       

ของนักศึกษาสาขาศิลปกรรมศาสตร (ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลคะแนนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 เน่ืองจากนักศึกษามีสวนรวมในการออกแบบคําอธิบายระดับช้ันความสามารถและกําหนดคะแนนในการ

วัดผลดวยตนเอง จึงมีผลใหนักศึกษามีความขยันฝกซอมมากข้ีน ซึ่งในผลการสรุปดังกลาวจะพบวาการวัดผลประเมินผลมี

กระบวนใหนักศึกษาไดรวมมือกันปรึกษาหารือชวยออกแบบใหแบบวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงสามารถมีคุณภาพเพ่ือวัด

ผลสัมฤทธ์ิตามสภาพท่ีผูเรียนตองการน่ันหมายความวาผูเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีจึงกลาคิด กลาแสดงออกในดานความเขาใจท่ีจะ

รวมมือกันออกแบบคําอธิบายระดับช้ันความสามารถของตนเองได และยังสอดคลองกับ ธิปไตย สุนทร (2559, หนา 47-48) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู รายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 2 เรื่องอัตราจังหวะ ของนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา

ช้ันปท่ี 1 ในการสงเสริมสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ดานการสื่อสารและการรวมมือผานภูมิปญญาทองถ่ินโดยใชเทคนิคแบบ

รวมมือ พบวานักศึกษามีทักษะในดานการสื่อสารและความรวมมือสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสงผลตอ

ความมีปฏิสัมพันธระหวางกันเพ่ิมข้ึน มคีวามสนใจเรียนเพ่ิมข้ึน มีการคิดเชิงวิเคราะหตั้งคําถามและแสวงหาคําตอบ สงผลให

นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน  ในการจัดการเรียนรูผูสอนจึงควรใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝก

ทักษะ กระบวนการตางๆ ทุกครั้งใหแกผูเรียน 

 2. เมื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ              

ท้ัง 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ไดผลคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.29 อยูในระดับ มาก เมื่อ

พิจารณาอภิปรายผลไดวา จากผลท้ัง 3 ดาน ท้ังน้ีอันเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือมุงเนน

ใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธซึ่งกัน ลดความกดดัน ความเกรงใจในกลุมท่ีพึงอันควร จึงทําใหนักศึกษามีความกลาแสดงออกทาง

ความคิด การยอมรับ การกลาแสดงออกในการนําเสนอแมจะเปนคําตอบท่ียังไมถูกตองท่ีสุดก็ตาม โดยสุดทายนักศึกษาจะได

คําตอบท่ีถูกท่ีสุดจากคําแนะนําจากเพ่ือน และผูสอนเสมอ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีคือบรรยากาศท่ีจะชวยสงเสริมใหนักศึกษามีความ

ยอมรับเพ่ือพัฒนาเปนความเขาใจไดถูกตองเปนอยางดี จึงทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจเรื่องของสื่อ/เอกสารในกิจกรรมทําให

ผูเรียนเขาใจไดงายข้ึน เรื่องผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม และเรื่องกิจกรรมทําใหผูเรียนมี

ความรู ความเขาใจในบทเรียนมากข้ึน ตลอดจนนักศึกษาสามารถหาแนวทางแกปญหาอยางเปนระบบจากการเรียนรูในกลุม 
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และเรื่องการเรียนรูแบบรวมมือน้ีขาพเจาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โดยแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน

ใหเกิดปฏิสัมพันธดังกลาวไดสอดคลองกับ ทิศนา  แขมมณี (2554, หนา 4-6) กลาวถึงรูปแบบการเรียนการสอนและระบบการ

เรียนการสอนไววา ในการจัดระบบใดๆ ยอมมีการกําหนดองคประกอบและมีการจัดระบบใหมีความสัมพันธกันอยางดีเพ่ือ

นําไปสูจุดมุงหมายท่ีตองการ หรืออาจจัดความสัมพันธขององคประกอบน้ันใหเปนไปตามลําดับข้ันตอนท่ีจะชวยใหระบบน้ันมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนก็คือ องคประกอบตางๆของการเรียนการสอนท่ีไดมีการจัดไวใหมีความสัมพันธ

และสงเสริมกันอยางเปนระเบียบ เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว สวนรูปแบบการ

เรียนและการสอนน้ันหมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนอยางเปนระบบระเบียบตามหลัก

ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด โดยมีการจัดกระบวนการหรือข้ันตอนโดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ                   

เขาไปชวยทําใหการเรียนการสอนเปนไปตามหลักการท่ียึดถือ และไดรับการพิสูจนและทดสอบแลววามีประสิทธิภาพ               

และสอดคลองกับ พิรุณโปรย สําโรงทอง (2554, หนา 95-98 ) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอการเรียน

ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับการจัดการเรียนรูตาม

คูมือครูดานการเปรียบเทียบเจตคติพบวา ผลกอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญอยูในระดับ 0.05 

ท้ังน้ีแตเดิมนักเรียนมรเจตคติตอการเรียนภาษาไทยไมคอยดีนัก นักเรียนสวนใหญคิดวาภาษาไทยเปนวิชาท่ีเขาใจยาก 

องคประกอบท่ีทําใหเจตคติตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปอาจเน่ืองมาจากการเกิดการเรียนรูของนักเรียน 

วิธีการจัดกิจกรรมการสอนของครู และบรรยากาศในหองเรียน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเปนสิ่งท่ี

สําคัญมากท่ีสุดท่ีจะสรางเจตคติท่ีดีหรือไมดีแกนักเรยีน หากนักเรียนเรียนรูอยางสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเกิดความเขาใจใน

บทเรียน จะสงผลใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนเพราะการจัดการเรียนรูมุงเนนเสริมสรางความรูความเขาใจเปนสําคัญ 

การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรูแบบรวมมือ นอกจากจะชวยใหนักศึกษาเกิดความรูสึกท่ีดีตอปฏิสัมพันธระหวางเพ่ือน 

และผูสอน จึงสงผลใหมีความกลาคิด กลาวิเคราะห กลาแสดงออกโดยการนําเสนอ กลาลองผิดลองถูกในการตัดสินใจ ยัง

สามารถชวยกระตุนใหนักศึกษามีความตองการในการมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเองทุกข้ันตอน การเรียนท่ีมุงเนน

ปฏิสัมพันธ บรรยากาศท่ีดีในการเรียนสามารถพัฒนาความรูความคิด ความรูสึก และทักษะของนักศึกษาไปพรอมกัน จึงสงผล

ใหนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยการเรียนรูแบบ

รวมมือในระดับท่ี มาก 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

  1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ตองใชการเรียนแบบแบงกลุม ผูสอนตองคอยดูแลและใหคําปรึกษาอยางใกลชิดให

ท่ัวถึงทุกกลุม 

  2. ผูสอนตองมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอมีความรอบรูในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและเทคนิคการสอน ความขยัน รวมถึง

การพูดจาเปนกันเองเพ่ือคอยแกปญหาและสรางบรรยากาศท่ีผอนคลาย 

  3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือตองวางแผนการจัดเวลาใหเหมาะสม เน่ืองจากบางเน้ือหาตองจัดกิจกรรม

เปนระยะเวลานาน 

  4. ในระหวางการนําเสนอจากผูเรียน ผูสอนควรใหคําแนะนํา และอธิบายเน้ือหาเพ่ือใหผูเรียนเขาใจไปในทิศทางท่ี

ถูกตอง 
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  5.ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ในรูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบอ่ืน 

  6. ควรนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือไปใชหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเน้ือหาอ่ืนในรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 

  

สรุปผลการวิจัย   

 1. ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 โดยใชการ

เรียนรูแบบรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือท้ัง 3 ดาน

คือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 อยูระดับ มาก 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Problem-based Learning (PBL) ของครูผูสอนกลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Problem-based Learning (PBL) ของครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายจังหวัดเชียงราย ท่ีเหมาะสมและตอบสนองกับผูเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแกไขปญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ 

คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการงานอาชีพและสงเสริมใหผูเรียนมี

ทักษะและความพรอมตอการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 กลุมตัวอยางในการวิจัยไดแก ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 10 ทาน จาก 10 โรงเรียนท่ีใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดการเรียนการสอนโดย

ยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครูผูสอนสวนใหญมีความรูและความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนโดย

ใชปญหาเปนฐานในระดับนอย ครูผูสอนสวนใหญมีแนวคิดตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานวาควรเนนให

ผูเรียนสรางกระบวนการคิดและการแกปญหาจากเรื่องท่ีใกลตัวในรูปแบบของโครงงานโดยมีครูผูสอนเปนผูแนะนํา ท้ังน้ี

โรงเรียนควรใหการสนับสุนนโดยสงครูผูสอนเขารับการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สนับสนุนสื่อและ

อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน และเพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในรายวิชา

การงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากข้ึน  

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การงานอาชีพ 
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Abstract 

 The study of using Problem-based Learning: PBL of teachers in the Department of Career upper 

secondary School in Chiang Rai aimed to study the approaches for managing learning by using problems 

as a base. (Problem-based Learning: PBL) of teachers in the Department of Career, senior High School in 

Chiang Rai that appropriate to learners in order to develop problem-solving skills critical thinking, critical 

thinking, synthesis, creative thinking as well as to improve the learning management in the occupational 

education subject and to promote the students to have skills and readiness for education in the 21st 

century. The sample groups in the research were the teachers in the department of career in upper 

secondary schools in Chiang Rai province, consisting of 10 people from 10 schools that use the core 

education curriculum 2008 (revised edition 2017) and being a secondary school network of Chiang Rai 

Rajabhat University. The instrument used in the research was a semi - structured interview form. The 

researcher analyzed the results by using qualitative research methods. The result shows that the most 

teaching and learning management based on the core curriculum of basic education. Most of the 

teachers had knowledge and expertise in teaching and learning by using problems at a low level. Most 

teachers had the concept of teaching and learning by using problems as the base that should focus on 

the students to create thinking processes and problem solving from the real life situation while the 

teacher acts as the coach and consultant.  However, schools should support by sending teachers to 

receive training on problem-based learning management. Also, schools should support learning media 

and teaching equipment. And, add more extracurricular activities that focus on problem-based learning 

management in upper vocational courses 

 

keywords: instruction, Using Problem-based Learning, Career, Upper Secondary 

 

บทนํา 

การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผูเรียนพึงมีทักษะท่ีจําเปนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การ

เรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตโดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางเสริมแรงบันดาลใจตามความคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ เพ่ือปลูกฝงจิต

สาธารณะ โดยมีสวนรวมการเรียนรูเพ่ือนําไปปฏิบัติสูการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางมีคุณภาพ การจัดการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 ควรจัดกิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประสบการณตรงและนําไปตอยอดความรูไดอยางอยางแทจริง ทักษะ

ดานการเรียนรูและนวัตกรรมอันไดแก การใชความริเริ่มสรางสรรคทํางานกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคสรางนวัตกรรม การคิดอยาง

มีวิจารณญาณและการแกปญหาโดยการใหเหตุผลอยางมีประสิทธิภาพอยางเปนระบบพิจารณาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

และการสื่อสารอยางชัดเจนจากความรูมือกับผูอ่ืน (ไสว ฟกขาว,2561) ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ชวยใหผูเรียนรูจักการแกไขปญหาดวยกระบวนการคิด วิเคราะหหา

เหตุผลแสวงหาคําตอบเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได สําหรับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการงานอาชีพเปนอีกกลุมวิชาหน่ึงท่ี
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ปลูกฝงใหพัฒนาผูเรียนแบบองครวมใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการทํางาน ซึ่งเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการ

ดํารงชีวิต ประยุกตใชในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการงานอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ควรใหผูเรียนไดเรียนรู

และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองจากการปฏิบัติจริง มิใชเพียงจดจําเน้ือหาผูสอนตองออกแบบกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

เช่ือมโยงกับสภาพแวดลอมชุมชนสังคมสวนรวม การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning: PBL)  

เปนรูปแบบการเรียนรูโดยการนําปญหามาเปนตวักระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในบริบทของการเรยีนรู (Learning Context)

เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา เผชิญหนากับปญหาดวยตนเองจะทําใหไดฝกทักษะในการคิด

วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค (ไพศาล นอยสุวรรณ, 2559)  

ท้ังน้ี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ มุงเนนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการ

ดํารงชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเก่ียวกับการดาํรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี  มาใชประโยชนในการ

ทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล ตลอดจนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการ

ทํางาน มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข (สํานักคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560) ผูวิจัยไดเลง็เห็นถึงการสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดรวมกับการเรียนรูแบบกระบวนการ

กลุมในรายวิชาการงานอาชีพเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูดังกลาว จึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาแนวทางการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Problem-based Learning (PBL) ของครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายจังหวัดเชียงราย ท่ีเหมาะสมและตอบสนองกับผูเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแกไขปญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ 

คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการงานอาชีพและสงเสริมใหผูเรียนมี

ทักษะและความพรอมตอการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 ตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Problem-based Learning (PBL) ของครูผูสอนราย

วิชาการงานอาชีพ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย กลุมประชากร คือ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงราย โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling 

Technique) โดยเลือกจากการลงพ้ืนท่ีนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภายในกลุมโรงเรียน

เครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปการศึกษา 2561 ในจังหวัดเชียงราย จํานวน 10 โรงเรียน ดังน้ัน กลุมตัวอยางท่ี

ใชในการศึกษาครั้งน้ีประกอบไปดวย ครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเทศบาล 6 

นครเชียงราย จํานวน 1 ทาน โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จํานวน 1 ทาน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จํานวน 1 

ทาน โรงเรียนหวยไรสามัคคี จํานวน 1 ทาน โรงเรียนสันติวิทยา จํานวน 1 ทาน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จํานวน 1 ทาน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย จํานวน 1 ทาน โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จํานวน 1 ทาน โรงเรียนแมจัน

วิทยาคม จํานวน 1 ทาน และโรงเรียนเทิงวิทยาคม จํานวน 1 ทาน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ

ก่ึงโครงสราง (Semi-structured Interview) โดยนํากรอบออกแบบการเรียนรูเชิงระบบ ADDIE มาใชในการสรางและหา

คุณภาพเครื่องมือ ไดแก ข้ันวิเคราะหขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของ ข้ันออกแบบการกําหนดคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ ข้ันการ

พัฒนาโดยใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหา ข้ันการดําเนินการทดลองใชนําไปทดลองกอนการนําไปใช
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จริง ข้ันการประเมินผลโดยการหาคาสัมประสิทธิแอลฟา ซึ่งแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง ประกอบดวยคําถามปลายเปด

เก่ียวกับ การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Problem-based Learning (PBL) ของครูผูสอนกลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพ จํานวน 7 ขอ โดยผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหและลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลดวยตนเอง จากน้ันผูวิจัย

ไดนําวิธีการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) มาวิเคราะหผลการวิจัยเชิงเน้ือหา (Content 

Analysis)และสรุปเปนประเด็นในครั้งน้ี 

 

ผลการวิจัย  

 จากการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสามารถวิเคราะหผลการวิจัย ดังตอไปน้ี 

บริบทการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 จากการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา การจัดการเรียนรูท้ัง 10 โรงเรียน มีการออกแบบเน้ือหาของกลุมสาระ

การงานอาชีพยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในรายวิชาการงานอาชีพแบง

เน้ือหาออกเปน 5 งาน คือ งานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงานธุรกิจ แบงออกเปนวิชาเพ่ิมเติมและวิชา

พ้ืนฐาน วิชาเพ่ิมเติม คือวิชาท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียนโดยมีครูผูสอนเปนผูกําหนดเน้ือหาตามจุดเนนของ

โรงเรียนหรือตามความสนใจของผูเรียนโดยยึดผลการเรียนรูเปนกรอบในการวัดและประเมินผล สําหรับวิชาพ้ืนฐาน คือวิชาท่ี

ผูเรียนทุกระดับข้ันเรียน ยึดมาตรฐานและตัวช้ีเปนกรอบในการวัดและประเมินผลซึ่งลักษณะของเน้ือหาของรายวิชาพ้ืนฐาน

เรียนวา วิชาการงานอาชีพ ท้ัง 10 โรงเรียน ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2560) ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมใหมีความสามารถ มีทักษะในการทํางาน โดยยึดสาระสําคัญ 2 สาระ คือ สาระท่ี 1 การ

ดํารงชีวิตและครอบครัว เก่ียวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน ชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจท่ี

พอเพียง ไมทําลายสิ่งแวดลอม เนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจในผลงานสําเร็จ เพ่ือใหคนพบความสามารถ ความถนัด 

ความสนใจของตนเอง และสาระท่ี 2 การอาชีพ เก่ียวกับทักษะจําเปนตออาชีพ เห็นความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมและ

เจตคติท่ีดีตออาชีพ ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ตามสวนหน่ึง

ของการสัมภาษณ ดังน้ี 

 “ท่ีโรงเรียนใชหลักสูตรแกนกลาง ป 51 มาตลอด แตมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในสวนของ กอท แบง

ออกเปน 2 สาระ” ครูผูสอนโรงเรียน A 

 “วิชาการงานอาชีพของ ม.ปลาย ท่ีโรงเรียน แบงเน้ือหาออกเปน 5 งาน ก็จะมี งานบาน งานเกษตร งานชาง งาน

ประดิษฐ และงานธุรกิจ ท่ีสําคัญคือเรามีการวิเคราะหความตองการของผูเรียนกอนออกแบบหนวยการเรียนรู วาจะเนน

อะไรบาง” ครูผูสอนโรงเรียน D 

 “หลักการของการออกแบบหลักสูตร กอท ท่ีโรงเรียนยึดตามหลักสูตรแกนกลางเหมือนทุกโรงเรียน แตในสวนของ 

ม. ปลาย ครูผูสอนจะทําการแบงเน้ือหาออกเปน 2 สาระ สาระแรกจะเนนเรื่องการดํารงชีวิตและครอบครัว สาระท่ี 2 จะ

เก่ียวกับอาชีพ” ครูผูสอนโรงเรียน H 

     

ความรูและเขาใจการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญ มีความรูและเขาใจการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในระดับนอย เน่ืองจากขาดโอกาสในการอบรมและพัฒนาตนเองเก่ียวกับแนวทางการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Problem-based Learning (PBL) ซึ่งครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญมีการศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูออนไลนและการพูดคุย

แลกเปลี่ยนภายในกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนตนเอง ตามสวนหน่ึงของการสัมภาษณ ดังน้ี 

 “ความรูเก่ียวกับ PBL ก็พอเคยไดยินมาบาง แตไมไดลงลึกรายละเอียดวาจริงๆ แลวจะนํามาใชจัดการเรียนการสอน

ไดยังไง” ครูผูสอนโรงเรียน B 

 “ตอนน้ีความรูเก่ียวกับ PBL ยังมีนอย เพราะไมเคยไดไปอบรมหรือลองเอามาจัดการเรียนการสอน” ครูผูสอน

โรงเรียน C 

 “เอาจริงๆ วา ถาถามถึงความรูเก่ียวกับ PBL ยอมรับวายังมีนอยอยู คือเราไมคอยไดไปอบรม ก็พอทราบมาจากครูท่ี

สอนกลุมสาระเดียวกันท่ีเคยไปอบรมมาบาง” ครูผูสอนโรงเรียน I  

 

แนวคิดในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการงานอาชีพกลุมสาระการงานอาชีพการจัดการ  

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 ทาน มีแนวตอการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการงานอาชีพกลุมสาระการงานอาชีพการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวา เปนการ

ฝกฝนใหผูเรียนคิดและวิเคราะหปญหาท่ีเปนเรื่องใกลตัวของผูเรียนโดยมีครูทําหนาท่ีเปนผูกระตุนใหผูเรียนคิดหรือนึกถึง

ปญหาและประเด็นท่ีเกิดข้ึนใกลตัว เชน ปญหาขยะมูลฝอย การอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ การสรางสิ่งประดิษฐสิ่งใหมๆ 

และการสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑในทองถ่ินของตนเอง ตามสวนหน่ึงของการสัมภาษณ ดังน้ี 

“คิดวาหลักๆ ควรจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักเรียนคิดถึงปญหาใกลๆตัว และเอามาประยุกตเขากับวิชาท่ีเขาได

เรียน” ครูผูสอนโรงเรียน A 

“จากท่ีศึกษามาก็คิดวาการจัดการเรียนรูแบบ PBL นาจะเปนการฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะหดวยตัวเอง โดยครูให

คําแนะนําแกนักเรียน” ครูผูสอนโรงเรียน E 

นอกเหนือจากน้ีครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 4 ทาน คิดวา

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการงานอาชีพกลุมสาระการงานอาชีพการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

ควรเนนใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูจากกระบวนการกลุมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางผลงานรวมกัน โดย

ครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูจากการทําโครงงาน ซึ่งครูผูสอนทําหนาท่ีเปนผูแนะแนวและใหคําแนะนําในการ

ทําโครงงานมากกวาการเปนผูสอนหนาช้ันเรียน ตามสวนหน่ึงของการสัมภาษณ ดังน้ี 

“การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียน ม.ปลาย ควรเปนการเนนกระบวนการกลุมในการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางผลงานรวมกัน” ครูผูสอนโรงเรียน B 

“การนํากระบวนการสอนท่ีใช PBL ในรายวิชา กอท ก็นาจะเปนการเนนการเรียนการสอนแบบโครงงานหรือ

โครงการ” ครูผูสอนโรงเรียน H 
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ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาการงานอาชีพกลุมสาระการงานอาชีพ  

จากการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา ครูผูสอนท้ัง 10 โรงเรียนประสบปญหาและปญหาและอุปสรรคในการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาการงานอาชีพกลุมสาระการงานอาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีคลายคลึง

กัน ไดแก โรงเรียนไมไดใหความสําคัญในรายวิชาการงานอาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สงผลใหการ

จัดการเรียนรูในรายวิชาดังกลาวไมมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ อีกท้ังขาดการสงเสริมการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรในรายวิชาดังกลาว นอกเหนือจากน้ีครูผูสอนยังขาดความรูความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

และขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและความตอเน่ืองจากหนวยงานตนสังกัด 

ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานท่ีสามารถพัฒนาทักษะของผูเรียนสูศตวรรษท่ี 21 

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ัง 10 โรงเรียน ใหขอเสนอแนะในการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาการงานอาชีพท่ีสามารถพัฒนาทักษะของผูเรียนสูศตวรรษท่ี 21 ไปในแนวทาง

เดียวกัน ดังน้ี ครูผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนเกิดการอยากคนควาตอยอดจากสิ่งใกลตัว และตองมีสื่อการจัดการเรียนรูท่ีพรอม

และเพียงพอ ครูผูสอนควรมีเทคนิควิธีการในการสงเสริมใหผูเรียนเปนผูนําและผูตามตอการเรียนรูโดยกระบวนการกลุมท่ีรอบ

รูและหลากหลาย โดยเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูอยางแทจริง อีกท้ังโรงเรียนควรมีการสนับสนุนใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดรับโอกาสในการอบรมพัฒนาตนเองในการจัดการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และควรเพ่ิม

ระยะเวลาในการเรียนการสอน ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมเสรมิสรางทักษะชีวิตดานการแกปญหาอยางสรางสรรคในรายวิชาการ

งานอาชีพใหมากข้ึน 

 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Problem-based Learning (PBL) ของครูผูสอนกลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย พบวา ครูผูสอนควรไดรับการสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีความรูความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใหมากข้ึน เน่ืองจากในปจจุบันครูและบุคลากร

ทางการศึกษาควรไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือใหมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน โดยเนนใหครูผูสอนทําหนาท่ีเปนผู

แนะนําผูเรียนใหเกิดกระบวนการคิดมากกวาเปนผูสอนแบบบรรยายหนาช้ันเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สิรีวัฒน อา

ยุวัฒน, 2554) ท่ีกลาววา ผูสอนควรเนนการใหคําแนะนําในการปฏิบัติมากกวาการบรรยาย เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะและ

คุนเคยกับการเรียนรูในสตวรรษท่ี 21 นอกเหนือจากน้ีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตองสงเริมใหผูเรียนเกิด

กระบวนการคิด วิเคราะห ถึงประเด็นปญหาจากเรื่องใกลตัว สอดคลองกับการศึกษาของ นุจรี ศรีใส เมธินี วงศวานิช รัมภกา

ภรณ สุวชาวดี และปานเทพ ลาภเกสร, (2560) ท่ีทําการศึกษา ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพ่ือเสริมสราง

ทักษะชีวิตดานความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จังหวัดสมุทรสาคร ผลจากการศึกษาพบวา การจัดการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning: PBL) ตองมีสถานการณใกลตัวท่ีเปนปญหาและเริ่มตนการจัดการ

กระบวนการเรียนรูดวยการใชปญหาเปนตวักระตุนใหเกิดกระบวนการเรยีนรูและปญหาท่ีนํามาใชในการจัดกระบวนการเรยีนรู

ควรเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนพบเห็นไดในชีวิตจริงของผูเรียนหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจริง อีกท้ังจากผลการวิจัยพบวาการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ควรมีการสงเสริมการทํางานกลุมเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดการฝกกระบวนการทํางานรวมกับผูอ่ืน
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และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ กมล,(2560) ท่ีพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานความสําคัญทําใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูอยางแทจริง การทํางานเปนทีมเปนกลุมยอยชวยใหผูเรียนเปนผู

แกปญหาโดยการแสวงหาขอมูลใหมดวยตนเอง เปดโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวคิดกับผูอ่ืนทําใหมีความรู

กวางขวางมากข้ึน นับเปนการพัฒนาทักษะทางสังคมใหเกิดกับผูเรียน 

 

สรุปผลการวิจัย   

 การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning: PBL) ของครูผูสอนกลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย เปนการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning: PBL) ของครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัดเชียงราย ท่ีเหมาะสมและตอบสนองกับผูเรยีนเพ่ือพัฒนาทักษะการคดิแกไขปญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห 

คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการงานอาชีพและสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะและความ

พรอมตอการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 ผลการวิจัยพบวา มีการออกแบบเน้ือหาของกลุมสาระการงานอาชีพ ยึดตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท้ังน้ีครูผูสอนมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการ

สอนในระดับนอย เน่ืองจากขาดโอกาสในการอบรมและพัฒนาตนเอง อยางไรก็ตามครูผูสอนมีแนวคิดตอการจัดการเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐานวาควรเปนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดและวิเคราะหจากปญหาและการ

แกปญหาจากเรื่องท่ีใกลตัว อีกท้ังควรเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากกระบวนการกลุม ครูผูสอนควรใหผูเรียนถายทอดองค

ความรูในรูปแบบของโครงงานโดยมีเปนผูแนะนํา (Coaching) หรือผูใหคําแนะนํา (Consultant) มากกวาการเปนผูบรรยาย 

(Lecturer) นอกเหนือจากน้ีสถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนไดรับการอบรม จัดสื่อและเพ่ิมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรในรายวิชาการงานอาชีพเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะและมีทัศนคติท่ีดีในรายวิชาดังกลาว  

 

กิตติกรรมประกาศ 

  การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning: PBL) ของครูผูสอนกลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย สําเรจ็ลุลวงไปไดดวยดี ภายใตการสนับสนุน

ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และการอนุเคราะหของผูบริหารและคณะครูกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ไดแก โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนดํารงราษฎร

สงเคราะห โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โรงเรียนหวยไรสามัคคี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม โรงเรียนแมจันวิทยาคม และ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ประชากรและกลุมตัวอยางเปนโรงเรียน จํานวน 136 

โรงเรียน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 136 คน และครูวิชาการโรงเรียน 136 คน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 รวมเปน 272 คน ใชวิธีสุมกลุมตัวอยางโดยสุมอยางงาย กําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางตามตารางของ เครจซี่ และเมอรแกน เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม จากน้ันนําผลท่ี

ไดมาดําเนินการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป หาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปญหาการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับนอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

การวิจัยในช้ันเรียน รองลงมาคือ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร และต่ําท่ีสุด คือ การจัดการเรียนการสอน 

 

คําสําคัญ : ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา 

 

Abstract 

                This research aims to study problems of Academic Administration in Primary Schools 

of Phichit Primary Educational Service Area office 1. The population includes the samples of 136 

primary schools, 136 school directors and 136 teachers who responsible for academic work. All 

of the samples are under Phichit Primary Educational Service Area1. Sample random sampling 

were used to select the samplings. The sample size determined by Krejcie & Morgan Table 

Questionnaire were used to collect the data. The data were analyzed using package program. 

Mean and standard deviation of problems of academic administration in Primary school were 

generated. The results show, that problems of Academic Administration in Primary School of 

Phichit Primary School of Phichit Primary Educational Service Area Office 1, are in low level and 

the results show that classroom research has the highest problem. The second highest problem 

is curriculum and curriculum development. Problems in learning and teaching the lowest level. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการในโลกยุคปจจุบันสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ แต

ละประเทศจึงมีการเรียนรูเพ่ือปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาและ เตรียมพรอมท่ีจะเผชิญ

ตอปญหาตาง ๆ ท่ีจะสงผลตอคุณภาพของมนุษย ปจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยยอมข้ึนอยูกับ

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จึงเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดประการหน่ึงในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและ 

แกไขปญหาตาง ๆ ในสังคมไดเน่ืองจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเองดาน ตาง ๆ ตลอด

ชีวิต กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทและหนาท่ีโดยตรงในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือพัฒนาประชากรของ

ประเทศใหมีคุณภาพในทุก ๆ ดานท้ังความรู ประสบการณ บุคลิกภาพและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถนํา

ความรูไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การศึกษาไมไดเปนเพียงแตการเรียนข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนดไว 

ในระยะเวลา 9 ป ถึง 12 ป แตการศึกษาและการเรียนรูจะตองเกิดจากการตอยอดออกไปเปน “การศึกษาตลอด

ชีวิต”  

กระทรวงศึกษาธิการโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ใหสถานศึกษาดําเนินการจัด

การศึกษาภาค บังคับท่ีมุงใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปท่ีสิบหก มี

ความรูความสามารถในข้ันพ้ืนฐานใหสามารถคงสภาพการอานออก เขียนไดคิดคํานวณไดเปนคนดี คนเกง และมี

ความสุข สมบูรณท้ังรางกายจิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมในการ ดาํรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางมีความสุข ประกอบอาชีพตามควรแกวัยและดํารงตนเปน พลเมืองดีของประเทศชาติ  

 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นับวาเปนการจัดการศึกษาท่ีมีความสําคัญยิ่ง เพราะการศึกษา ในระดับ

ข้ันพ้ืนฐานน้ี มุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอมท่ีจะทําประโยชนใหกับสังคมตาม บทบาท

หนาท่ีของตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ท่ีมี พระมหากษัตริยเปนประมุข ดังน้ัน

โรงเรียนเปนหนวยงานระดับปฏิบัติท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนหนวยงานปฏิบัติ และผลการจัดการศึกษาจะเปนเชนใด

ยอมข้ึนอยูกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักคือ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนบรรลุ

จุดมุงหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และบุคคลท่ีมีความสําคัญและมีบทบาทตอการท่ีจะทําใหผูเรียนบรรลุ

จุดมุงหมายของหลักสูตร คือ ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีหนาท่ีในการจัดการศึกษา โดยการ

จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับหลักสูตรสถานศึกษา เน้ือหา วัตถุประสงค ใชสื่อตาง ๆ 

นํานวัตกรรมใหม ๆ เขาไปชวยในการจัดการเรียนการสอน ท้ังสื่อท่ีเปนวัสดุอุปกรณและสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูและกาวทันโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลายรวมท้ัง

บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีความคลายคลึงกันไวดวยกันเปนการลดภาระในการจัดการเรียนการสอนของครู

อีกทาง  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงจัดใหมีการสอบวัดคุณภาพการศึกษาของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 หรือเรียกวา O – NET เปนประจําทุกปเพ่ือใหทราบวาคุณภาพการศึกษาอยูในระดับใด อีกท้ัง

เปนการหาแนวทางในการบริหารงานวิชาการใหมีคุณภาพตรงกับมาตรฐานการศึกษาโดยมอบหมายใหสํานักทดสอบ

และมาตรฐานการศึกษา (สทศ.) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีการสรุปผลการทดสอบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (คา O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จากการประชุมผูบริหารสถานศึกษาครั้งท่ี 5/2561 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 3 
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ปการศึกษา มีดังน้ี พ.ศ.2558 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยละ 45.84 ระดับสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน รอยละ 43.19 ระดับประเทศรอยละ 44.98  พ.ศ.2559 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยละ 33.64 ระดับ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอยละ 35.71 ระดับประเทศรอยละ 35.62 และ พ.ศ. 2560 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยละ 31.24 ระดับสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอยละ 34.48 ระดับประเทศ  

รอยละ 34.33  ซึ่งพบวามีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรวมคอนขางต่ํา ทิพยวรรณ  โอสา, (2551) ไดศึกษา

แนวทางพัฒนาความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 , 2 พบวาดานการพัฒนาหลักสูตรนอยท่ีสุดคือการนิเทศติดตามและการ

ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา 2 ดานการพัฒนาการเรียนการสอนนอยท่ีสุดคือ การสงเสริมใหครูมีการวิจัย

เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในนอยท่ีสุดคือ นําผลการประกัน

คณุภาพการศึกษามาใชในการปรับปรุงหรือวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ดานผูนําทางวิชาการนอยท่ีสุด

คือ จัดใหมีการประเมินผลงานวิชาการทุกระยะ ดังน้ันแนวทางการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตองมี

แนวคิดการบริหารจัดการอยางมีข้ันตอนตอเน่ืองจนถึงข้ันตอนสุดทาย ซึ่งแนวคิดดังกลาวผูวิจัยไดนําวงจรเดมมิ่ง 

(PDCA) ซึ่งเนนกระบวนการ 4 ข้ันตอนในการดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซึ่งคุณภาพ ประกอบดวย 1 การวางแผน 

(Plan: P) 2 ดานการปฏิบัติ (Do: D) 3 ดานการตรวจสอบ (Check: C) 4 ดานการปรับปรุง (Action: A) 

การบริหารงานในสถานศึกษาประกอบดวยงาน 4 งานไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

การเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป งานวิชาการเปนงานหลักท่ีสําคัญตอการ

บริหารการศึกษาและจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจหลักของการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เปนกิจกรรมท่ีมุงเนน

ใหผูเรียนมีความสามารถ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร (คํารณ แจงเปย, 2557) ซึ่ง

การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลัก ของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 หมวด 5 มาตรา 39 ให

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาโดยมีภารกิจงานดังน้ี  งานวิชาการ งาน

งบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป เจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ 

คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษาชุมชน ทองถ่ินและการมีการสวนรวมของผูมี

สวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จากการศึกษาของ สมิซทและคณะ (2552 : 48 อางถึงในปรียาพร  

วงศอนุตรโรจน, 2553) ในดานการใชเวลาในการบริหารงานและการใหความสําคัญของงานในสถานศึกษา งานใน

ความรับผิดชอบของผูบริหารจําแนกออกเปน 7 ประเภท พบวาการบริหารงานวิชาการคิดเปนรอยละ 40 สะทอนให

เห็นวางงานวิชาการมีความสําคัญตอสถานศึกษามากท่ีสุด งานวิชาการจะประกอบดวยงานดานหลักสูตร และการ

จัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรท่ีเก่ียวของ การจัดสิ่งสงเสริมงานดานวิชาการ รวมถึงงานดานการวัดและ

ประเมินผลข้ันตอนการดําเนินงานดานวิชาการจะมีข้ันการวางแผนงานดานวิชาการ ข้ันการจัดและดําเนินการ และ

ข้ันสงเสริมติดตามผลดานวิชาการ หลักการบริหารงานดานวิชาการคือ หลักแหงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ การจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 6 อําเภอ คือ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอสามงาม อําเภอโพธ์ิประทับชาง อําเภอ วชิรบารม ีอําเภอ

วังทรายพูน และอําเภอสากเหล็ก มีสถานศึกษา รวมท้ังสิ้น 146 โรงเรียน ปญหาการบริหารงานของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 สวนมากเปนการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ 
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โดยเฉพาะกลุมงานท่ีสงเสริมดานการจัดการศึกษาและขาดงบประมาณท่ีจะสนับสนุนใหการดําเนินงานยกระดับ

คุณภาพการศึกษา จากแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2559 - 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 ไดมีการจัดทําแผนงานเพ่ือยกระดับคุณภาพวิชาการใหมีระดับคุณภาพทางการศึกษา

สูงข้ึน โดยกําหนดกลยุทธในการพัฒนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  โดยจัดใหมีการดําเนินโครงการตาง ๆ 

ดังน้ี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาครูท้ังระบบตามศักยภาพ โครงการพัฒนาครูตามความ

ตองการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ 

โครงการพัฒนา กํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศบุคลากรในสังกัดเพ่ือสนับสนุนแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปญหาการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และนํา

ขอมูลมาใชเพ่ือเปนแนวทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตร เขต1 ใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน อันจะสงผลใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ

มาตรฐาน และยังเปนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนใหสูงข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

     เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีมุงท่ีจะศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    1.1 ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จํานวน 136 แหง และประชากรจํานวน 272 คน 

   1.2 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน   สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ใชวิธีสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan อางถึง

ในบุญชม ศรีสะอาด , 2554) จํานวน 272 คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถามเก่ียวกับปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ซึ่งแบงเปน 6 ดาน ไดแก 

1. ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

2.   ดานการจัดการเรยีนการสอน 

3.   ดานการนิเทศภายใน 

4.   ดานการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

5.   ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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6.   ดานการวิจัยในช้ันเรียน 

   โดยกําหนดลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ

การใหคาคะแนนแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับ 5 หมายถึง มีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4 หมายถึง มีปญหาอยูในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง มีปญหาอยูในระดับนอย 

ระดับ 1 หมายถึง มีปญหาอยูในระดับนอยท่ีสดุ 

ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยมีข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม 

ดังน้ี 

1. ศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ จากเอกสาร บทความและงานวิจัยตาง ๆ รวมท้ังศึกษาวิธีการสราง

แบบสอบถามจากงานวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถาม 

2. ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาขอบขายการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  

4. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงความ

สมบูรณและความถูกตองใหครอบคลุมท้ังดานเน้ือหาและภาษาท่ีใชเพ่ือใหเกิดความเขาใจแกผูตอบแบบสอบถาม 

5. นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) วาขอความ

ในแบบสอบถามเปนขอคําถามท่ีตรงกับสิ่งท่ีตองการศึกษาและครอบคลุมเน้ือหาเชิงทฤษฎีท่ีไดศึกษาวิเคราะหและ

กําหนดไวในนิยามศัพทเฉพาะหรือไม และทดสอบขอคําถามหาคาดัชนีความสอดคลอง โดยมีผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน 
6. นําผลการประเมินแบบสอบถามของผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ 

คําถามกับเน้ือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) ซึ่งตองมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50   

ข้ึนไป (บุญชม ศรีสะอาด , 2554) ผลการวิเคราะหพบวาคา IOC มีคา 0.93 

7. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ เสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือ 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 
8. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
9. นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองใชมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคา 

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s coefficient) ผลการวิเคราะหพบวา คา

ความเช่ือมั่นเทากับ 0.97 

10. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาการวิจัยตรวจสอบกอนนําไปจัดทําเปนแบบสอบถาม 

เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 
             3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

    ผูวิจัยไดดาํเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
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    3.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ถึงผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เพ่ือขออนุญาตในการเก็บขอมูลประกอบการวิจัยจากผูบริหาร

สถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

    3.2 ผูวิจัยสงและรับแบบสอบถามดวยตนเอง และทางไปรษณียพรอมแนบซองเปลาติดแสตมปจา

หนาซองถึงผูวิจัยเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับกลุมผูไดรับการประเมิน ในการสงแบบสอบถามคืนและแบบสอบถาม

บางสวนผูวิจัยเก็บรวบรวมดวยตนเอง 

    3.3 ผูวิจัยสงและรับแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางตามสถานศึกษาดวยตนเองและทางไปรษณีย

จํานวน 272 ฉบับ 

    3.4 ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคนื จํานวน 227 ฉบับ คิดเปนรอยละ 83.45 

4.  การวิเคราะหขอมูล 

    ในการวิเคราะหขอมลูผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 

    4.1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

    4.2 ปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาพิจติร เขต 1 ทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  (X) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยแปลความหมาย

ตามเกณฑ (บุญชม  ศรสีะอาด, 2554) 

   4.51 – 5.00  มีปญหาอยูในระดับมากท่ีสดุ 

   3.51 – 4.50  มีปญหาอยูในระดับมาก  

   2.51 – 3.50  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 

   1.51 – 2.50  มีปญหาอยูในระดับนอย 

   1.00 – 1.50  มีปญหาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

5. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

    5.1 คาเฉลี่ย (Mean : X ) 

    5.2 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division : S.D)  

ผลการวิจัย  

      ผลการวิเคราะหปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต พ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในภาพรวม 

ปญหาดานการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนประถมศึกษา 
X  S.D ระดับปญหา ลําดับ 

1. ดานหลักสตูรและการพัฒนาหลักสูตร 2.43 1.08 นอย 2 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 2.10 0.97 นอย 6 

3. ดานการนิเทศภายใน 2.15 0.83 นอย 5 

4. ดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 2.34 0.85 นอย 4 

5. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 2.42 0.99 นอย 3 

6. ดานการวิจัยในช้ันเรียน 2.49 1.01 นอย 1 

รวมเฉลี่ย 2.32 0.96 นอย  
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               จากตาราง การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในภาพรวมพบวาอยูในระดับนอยและเมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานการวิจัยในช้ันเรียน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานการจัดการเรียนการสอน 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยขอสรุปผลการวิเคราะหขอมลูจากการวิจยั ดังน้ี 

1. ปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิจติร เขต 1 ในภาพรวมพบวาอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 

การวิจัยในช้ันเรียน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ การจัดการเรียนการสอน 

2.  ปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิจติร เขต 1 ในรายดานมีรายละเอียดดังน้ี 

     2.1 ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอพบวา

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ขอขัดของหรืออุปสรรคของผูจัดทําหลักสูตรไมวิเคราะห จุดออน จุดแข็งของหลักสูตร

แกนกลางและของสถานศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ขอขัดของหรืออุปสรรคในการแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําหลักสูตร  

    2.2  ดานการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ขอขัดของหรืออุปสรรคในการจัดตารางสอนของครูไมเหมาะสมกับช้ันเรียน และขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําท่ีสุด คือขอขัดของหรืออุปสรรคในการสอนซอมเสริมผูเรียนท่ีเรียนชา  

    2.3 ดานการจัดนิเทศภายใน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ขอขัดของหรืออุปสรรคในการไมวิเคราะหปญหาของการนิเทศภายใน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

คือขอขัดของหรืออุปสรรคในการกําหนดนโยบายและวางแผนรวมกันของทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการนิเทศภายใน  

    2.4 ดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือขอขัดของหรืออุปสรรคในการวัดผลประเมินผลไมครอบคลุมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย 

ทักษะพิสัย และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือขอขัดของหรืออุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผนท่ีเก่ียวกับ

การวัดผลประเมินผลรวมกันของทุกฝายท่ีเก่ียวของ  

    2.5 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือขอขัดของหรืออุปสรรคในการประกันคุณภาพการศึกษาไมสอดคลองกับมาตรฐาน และตัวช้ีวัด

ของหลักสูตรสถานศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือขอขัดของหรืออุปสรรคในการแกไข ปรับปรุง ประยุกตใช 

กําหนดแนวทางพัฒนาผลผลิตจากการประกันคุณภาพการศึกษา  

    2.6 ดานการวิจัยในช้ันเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงท่ีสุดคือขอขัดของหรืออุปสรรคในการไมนําสาเหตุของปญหามาวิเคราะห เพ่ือหาแนวทางหรือคนหาวิธีการใหม ๆ 

เพ่ือแกปญหา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือขอขัดของหรืออุปสรรคในการคนหาสาเหตุของปญหาผูเรียน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

   ปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พิจิตร เขต 1 มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
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   จากการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิจติร เขต 1 ประกอบดวย ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดาน

การจัดนิเทศภายใน ดานการวัดผลและประเมนิผลการศึกษา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และดานการวิจัยใน

ช้ันเรียน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา มีระดับปญหานอยแตเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการวิจัยในช้ันเรียน

มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด แตมีระดับปญหานอยท้ังน้ีเน่ืองมาจากครูมีภาระงานเปนจํานวนมาก เชน งานการเงิน งานบัญชี

การเงิน งานพัสดุ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งตองใชเวลาของการจัดการเรียนการสอนมาปฏิบัตงิานเหลาน้ี ครูขาด

ความรูความเขาใจดานการวิจัยในช้ันเรียน ครูขาดการสนับสนุนดานงบประมาณจากผูบริหารสถานศึกษา ครูขาด

การวิเคราะหเด็กนักเรียนเปนรายบุคคลท่ีเปนปญหาของการวิจัยในช้ันเรียน ผูบริหารสถานศึกษาไมมีนโยบาย 

โครงการท่ีจะใหมีการจัดทํางานวิจัยในช้ันเรียน ครูไมจัดทํางานวิจัยในช้ันเรียนรวมท้ังผูบริหารสถานศึกษาไมสงเสริม

นิเทศ กํากับ ติดตาม งานวิจัยในช้ันเรียนอยางจริงจัง ซึ่งเปนสาเหตุทําใหการวิจัยในช้ันเรียนมีปญหาสูงสุด ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยบางสวนของทิพยวรรณ  โอสา, (2551) ไดศึกษาแนวทางพัฒนาความสามารถในการ

บริหารงานวิชาการและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 , 2 

พบวาดานการพัฒนาหลักสูตรนอยท่ีสุดคือการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา 2 ดาน

การพัฒนาการเรียนการสอนนอยท่ีสุดคือ การสงเสริมใหครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3 ดานการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในนอยท่ีสุดคือ นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการปรับปรุงหรือวาง

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ดานผูนําทางวิชาการนอยท่ีสุดคือ จัดใหมีการประเมินผลงานวิชาการทุกระยะ 

ดังน้ันแนวทางการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตองมีแนวคิดการบริหารจัดการอยางมีข้ันตอนตอเน่ือง

จนถึงข้ันตอนสุดทาย ซึ่งแนวคิดดังกลาวผูวิจัยไดนําวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ซึ่งเนนกระบวนการ 4 ข้ันตอนในการ

ดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซึ่งคุณภาพ ประกอบดวย 1 การวางแผน (Plan: P) 2 ดานการปฏิบัติ (Do: D) 3 ดานการ

ตรวจสอบ (Check: C) 4 ดานการปรับปรุง (Action: A) 

   จากการพิจารณาประเด็นเปนรายขอของแตละดานมีประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น ท่ีมีความสําคัญตอการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา เพราะครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาเปนผู

ขับเคลื่อนงานวิชาการในโรงเรียนใหดําเนินไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งประเด็นเหลาน้ันไดเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดราย

ขอของแตละดานดังตอไปน้ี 1) ดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ขอขัดของหรือ

อุปสรรคในการวัดผลประเมินผลไมครอบคลุมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย มีระดับปญหาปานกลาง 2) ดาน

การจัดนิเทศภายใน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ขอขัดของหรืออุปสรรคในการไมวิเคราะหปญหาของการนิเทศภายใน 

มีระดับปญหาปานกลาง 3) ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ขอขัดของหรืออุปสรรค

ของผูจัดทําหลักสูตรในการวิเคราะห จุดออน จุดแข็งของหลักสูตรแกนกลางและของสถานศึกษา มีระดับปญหาปาน

กลาง และ 4) ดานการวิจัยในช้ัน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ขอขัดของหรืออุปสรรคในการนําสาเหตุของปญหามา

วิเคราะห เพ่ือหาแนวทางหรือคนหาวิธีการใหม ๆ เพ่ือแกปญหา มีระดับปญหาปานกลางผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ี

เก่ียวของเรื่องปญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการ สวนใหญพบวาผลการวิจัยปญหาบริหารงานวิชาการอยูใน

ระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งงานวิจัยของผูวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยบางสวนของคินเดรค (Kindred, 2002) 

ไดศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ ในรัฐจอรเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

จํานวนกลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียน จํานวน 480 คน ระดับประถมศึกษา

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ มีการดําเนินงานในดานการพัฒนา

หลักสูตรและดานการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับมากท่ีสุด ดานการนิเทศการศึกษาและดานการแนะแนว
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การศึกษา อยูในระดับปานกลาง ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการสงเสริมความรู 

ดานวิชาการแกชุมชนอยูในระดับนอยท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบ   ความคิดเห็นของครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียน 

พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบตามประสบการณในการทํางานมี

ความคิดเห็นไมแตกตางกัน และอานนท หลาหนัก (2551) ศกึษาสภาพปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารงาน

วิชาการ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาลําพูน เขต 2 ผลการวิจัย พบวาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยรวมท้ัง 5 

ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรมีสภาพปญหาการบริหารอยูในระดับมาก สวน

อีก 4 ดานมีสภาพปญหาการบริหารอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย คือ ดานการจัดการเรียนการสอน 

ดานการนิเทศภายใน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา และดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  

ขอเสนอแนะ 

 ปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พิจิตร เขต 1 ดังน้ี 

 1. จากการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ดานการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูนํา

องคกรสูงสุด ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูไดรับความรูเพ่ิมเติมโดยการสงเขารับการอบรมมีทักษะในดานการจัดการ

เรียนการสอน คิดคนนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีสงเสริมในดานการจัดการสอน อีกท้ังสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยี เพ่ือ

นํามาใชจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการจัดการเรียนการสอน 

 2. จากผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ดานการวิจัยในช้ันเรียนมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งเกิดจากครูมีภาระงานท่ี

นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมากเกินไป เชน งานการเงิน งานบัญชีงานเงิน งานพัสดุเปนตน ดังน้ัน

ผูบริหารควรแบงเบาภาระงานเหลาน้ีจากครูโดยระดมทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังคนและงบประมาณ สงเสริมใหครูไดรับ

ความรูเพ่ิมเติม เรื่องการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือใหการวิจัยในช้ันเรียนสําเร็จตามเปาหมายท่ีสงผลดีตอคุณภาพผูเรียน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค  1.ศึกษาขอมูลสําหรับการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก 2.สรางและพัฒนาสื่อ

ประสมในการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก 3.ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการนําเสนอขอมูลใน

พิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา 1.ขอมูลสําหรับการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก ประกอบดวย 

ประวัติความเปนมา คุณลักษณะ และวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 2.สื่อประสมเพ่ือนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมือง

พิษณุโลก ความเหมาะสมตั้งแต 3.51 ข้ึนไปและ 3.ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมือง

พิษณุโลก ดานเน้ือหา อยูในระดับดีมาก(x̄ =4.53, S.D.=.42) ดานการนําเสนอสื่อมัลติมีเดีย อยูในระดับมาก(x̄ =4.43, 

S.D.=.47) ดานกิจกรรม อยูในระดับดีมาก(x̄ =4.56, S.D.=.37)   ดานการใชงาน อยูในระดับดีมาก(x̄ =4.51, S.D.=.41)  มีผล

ความพึงพอใจภาพรวมในระดับดีมาก (x̄ =4.52, S.D.=.42) 

คําสําคัญ : การพัฒนาสื่อประสม,  การนําเสนอ,  พิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก  

 

Abstract 

 The purpose of this research is 1. To study the data for presenting the data in the Phitsanulok 

Museum. 2. To create and develop Multimedia for presenting data in Phitsanulok Museum 3. To study the 

satisfaction of clients with presenting virtual data in Phitsanulok Museum Arts and Culture Office 

Pibulsongkram Rajabhat University The research found that The research found that 1. Get the data for 

the presentation consisting of history, features and objectives of the activity 2. Multimedia in presenting 

data in Phitsanulok Museum Appropriateness from 3.51 and above and 3. The clients are satisfied with 

the presentation of the content in the level of very good (x̄ =4.53, S.D.=.42) the presentation of 

multimedia in the level of good (x̄ =4.43, S.D.=.47) , activity in the level of very good level (x̄ =4.56, 

S.D.=.37) usage in the level of very good level (x̄ =4.51, S.D.=.41) resulting in overall satisfaction at a very 

good level (x̄ =4.52, S.D.=.42) 

Keywords : multimedia development,  the presenting,  Phitsanulok Museum  
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บทนํา   

เมื่อเขาสูระบบการศึกษา 4.0 เทคโนโลยีก็มีสวนในการชวยในการเรียนรูไดเปนอยางมากเน่ืองจากการเรียนการสอน

ในปจจุบันเนนการประยุกตนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพ่ือใหเกิดความสะดวกสบายตอผูเรียน ซึ่งการใชสื่อประสมใน

การเรยีนการสอนมีมาเปนเวลานานแลว โดยการนําเอาสื่อหลายอยางมาใชรวมกันอยางเปนระบบ ในลักษณะเสริมคุณคาซึ่ง

กันและกัน เชน รูปภาพ เครื่องฉายแผนโปรงใส เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน(กิดานันท มลิทอง, 2543) 

 จากทฤษฎีกรวยประสบการณของเอดการ เดล(Edgar Dale)กระบวนการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดมากท่ีสุดจากการท่ี

ผูเรียนไดรับประสบการณดวยตนเองจากการกระทําการมีสวนรวมในรูปแบบตางๆของประสบการณท่ีเปนจริง และการสังเกต

จากของจริงหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงซึ่งเปรียบเทียบไดกับการเรียนรูดวยการกระทํา การถายทอดโดยสื่อ ประเภทภาพและ

เสียง เชน โทรทัศน วิทยุ ภาพน่ิง เสมือนเปนการเรียนรูดวยภาพ(กิดานันท มลิทอง, 2548) 

 ปจจุบันพิพิธภัณฑและแหลงการเรียนรูตางๆเริ่มมีการพัฒนาการนําเสนอดวยสื่อประสมเขามาใชเพ่ือเปนการสราง

องคความรูดวยตนเองของผูเขาศึกษาเรียนรูและทําใหเกิดความสนุกสนานจากการเรียนรู อันจะเปนการสงผลทําใหผูท่ีไดเขา

มาศึกษาในพิพิธภัณฑไดรับความรูการจัดประสบการณตามสิ่งท่ีตนเองสนใจ และตามความตองการของแตละบุคคลเปนอยาง

ดี และเปนการสงเสริมการเรียนรูภายนอกหองเรียนท่ีทําใหเกิดการเรียนรูท่ีแปลกใหมและเปนประโยชนตอการศึกษานอก

บทเรียนท่ีถูกกําหนดไวตามหลักสูตรดวย 

 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษากรณีของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ

ดูแลพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลกและศูนยวัฒนธรรมและการทองเท่ียวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง1 และไดมีการประเมินผล

ความพึงพอใจของผูรับบริการพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลกและศูนยวัฒนธรรมและการทองเท่ียวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 

และพบปญหาวา การนําเสนอของพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลกและศูนยวัฒนธรรมและการทองเท่ียวกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง1 เปนรูปแบบของปายขอมูลท่ีเปนนิทรรศการสาํหรบัอานและไมเกิดการดึงดูดความสนใจของผูรับบริการมากนัก สิ่งท่ี

ผูรับบริการตองการเก่ียวกับการนําเสนอของพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลกและศูนยวัฒนธรรมและการทองเท่ียวกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง 1 คือ การใหบริการการนําเสนอท่ีมีการปฏิสัมพันธมากข้ึนและตองการใหมีสื่อประสมเขามารวมกับการ

ใหบริการในการนําเสนอเพ่ือใหผูรับบริการรูสึกสนใจในการบริการ  

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเลือกพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลกในสวนของหองเอกลักษณเมืองพิษณุโลก2 เปนกรณีศึกษาในการ

พัฒนาการนําเสนอแบบสื่อประสมโดยการสรางและพัฒนาสื่อวีดิทัศนรวมกับระบบการประมวลผลแบบคิวอารโคด(QR Code)

เขามาใชในการนําเสนอซึ่งสามารถสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเขารับบริการและการนําเสนอขอมูลไดมากข้ึน เน่ืองจาก

ผูรับบริการสามารถใชอุปกรณเคลื่อนท่ีท่ีเช่ือมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตซึ่งเขาถึงไดงายและสะดวกในการใชงาน ผูรับบริการ

สามารถใชอุปกรณ เชน แท็บเล็ต สมารทโฟน เปนตน ในการรับชมสื่อไดโดยเพียงนําอุปกรณเคลื่อนท่ีสแกนคิวอารโคดก็

สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงายและสามารถศึกษาไดดวยตนเอง อีกท้ังยังมีการปฏิสัมพันธกันระหวางสื่อประสมในการนําเสนอ

และผูรับบริการ อีกท้ังยังเปนการสนับสนุนใหหนวยงานเห็นความสําคัญของการใชสื่อประสมเขามานําเสนอขอมูลในสวนอ่ืน

ของพิพิธภัณฑตอไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง โดยในแตละข้ันตอนจะมีกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

1.1 การศึกษาขอมูลเก่ียวกับการนําเสนอขอมูลสื่อประสม 

  แหลงขอมูล  

  1. เอกสาร/งานวิจัยเก่ียวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย,    

ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว  

  2. ปราชญท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความรูเก่ียวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณีแขง

เรือ, ประเพณีปกธงชัย ซึ่งไดเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารยดํารง ประเสริฐกุล อาจารยนิภารัตน กาญจนโชติ 

และดร.รอยแกว สายยิ้ม ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว ซึ่งไดเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ นายสัตวแพทยนิสิต     

ตั้งตระการพงษ นายสัตวแพทยปรีชา มูลสาร และรศ.ดร.สุขแกว คําสอน  

1.2 ดานการสรางและพัฒนาสื่อประสมในการนําเสนอขอมูล  

  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดแก ซึ่งเปนผูมีประสบการณท้ังการสอนและการดูแลในการผลิตสื่อการเรียนการสอนท้ัง

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยมนัส วรวิทยรัตนกุล ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย 

กาญจนโชติ และอาจารยดร.ศักยชัย เพชรสุวรรณ 

1.3 ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผู เขารับบริการพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลกและศูนยวัฒนธรรมและ           

การทองเท่ียวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง1 สวนของหองเอกลักษณเมืองพิษณุโลก2 ท่ีไดรับการพัฒนาสื่อประสม 

 กลุมตั วอยาง ไดแก  ผู เข ารับบริการพิ พิธภัณฑ เมืองพิษณุโลกและศูนย วัฒนธรรมและการทองเ ท่ียว                 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง1 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สวนของหองเอกลักษณเมือง

พิษณุโลก2 จํานวน 400 คน ท่ีไดมาจากการเลือกแบบบังเอิญ (การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเน่ืองจากไมสามารถกําหนด

จํานวนท่ีแนนอนของผูรับบริการได ผูวิจัยจึงใชการเปดตารางของเครจซีและมอรแกน พบวา ประชากร 100,000 คน       

ควรกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 384 คน ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีจํานวน 400 คน (Krejcie & Morgan : 

1970) เชน กลุมนักทองเท่ียว กลุมนักเรียนท่ีมาทัศนศึกษา กลุมนักศึกษาท่ีมาศึกษาขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

2.1  เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ การนําเสนอสื่อประสมขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกขอมูล, แบบบันทึกการสัมภาษณ, แบบประเมินความ  

พึงพอใจสื่อประสมเพ่ือนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลกและแบบประเมินความเหมาะสมของสื่อประสม 
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 3.  การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังน้ี 

 3.1  การศึกษาขอมูล 

        1) ทําการศึกษาเอกสารและขอมูลเก่ียวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณีแขงเรือ, 

ประเพณีปกธงชัย, ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว 

2) สรางแบบบันทึกเปนแบบฟอรมจดบันทึกการนําเสนอขอมูลในปจจุบัน  ขอคนพบ ปญหา อุปสรรค 

ขณะดําเนินการใหบริการพิพิธภัณฑเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงการนําเสนอตอไป 

  3) สรางแบบสัมภาษณโดยมีลักษณะคําถามปลายเปด เพ่ือถามความคิดเห็นของผูใหขอมูล  

  4) เก็บขอมูลเพ่ิมเติมจากผูเช่ียวชาญเก่ียวกับเน้ือหาและขอมูลเก่ียวกับวัดพระศรรีัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร

, ประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย, ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว ไดแก อาจารยอาวุโสผูศึกษาขอมูลเรื่องราว

ทางประวัติศาสตร ผูท่ีมีประสบการณในการเพาะเลี้ยงสุนัขบางแกว และไกชนพระนเรศวร ผูมีประสบการณเก่ียวกับการสราง

การแสดงและเขารวมงานประเพณีแขงเรือและประเพณีปกธงชัยไดแก  

  5) ทําการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพ่ือเตรียมการทําขอมูลสงใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง 

ครบถวน 

3.2   การสรางและพัฒนาสื่อประสมการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก  

มีข้ันตอนดังตอไปน้ี  

  1) การวางรูปแบบการดําเนินเรื่อง 

  2) ทําการรางรูปแบบ story board 

  3) กําหนดขอบเขตเน้ือหาท่ีจะใชทํา story board สื่อนําเสนอสื่อประสม คือ  

   3.1.1) ประวัติและความเปนมาของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณีแขงเรือ, 

ประเพณีปกธงชัย, ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว 

   3.1.2) ลักษณะไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว 

   3.1.3) วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย 

  4) เก็บขอมูลเน้ือหาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย, ไกชน   

พระนเรศวร และสุนัขบางแกว เพ่ิมเติม เชนการลงไปบันทึกภาพเคลื่อนไหวจากเหตุการณจริงและการคนหาขอมูลเพ่ิมเติม

จากยูทูป(Youtube) 

  5) นําขอมูลเน้ือหาท่ีเปนท้ังภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณี

แขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย, ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว มาดําเนินการสรางตามข้ันตอนของโปรแกรมตัดตอวิดีโอ 

  6) สรางแบบประเมินความเหมาะสมของเน้ือหา การใชงาน การเขาถึงสื่อการนําเสนอสื่อประสมใน

พิพิธภัณฑ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

  7) นําสื่อนิทรรศการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, นิทรรศการประเพณีแขงเรือ, นิทรรศการ

ประเพณีปกธงชัย , นิทรรศการไกชนพระนเรศวร และนิทรรศการสุนัขพันธุบางแกว สงใหผูเช่ียวชาญ 
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  8) นําสื่อการนําเสนอนิทรรศการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, นิทรรศการประเพณีแขงเรือ, 

นิทรรศการประเพณีปกธงชัย, นิทรรศการไกชนพระนเรศวร และนิทรรศการสุนัขพันธุบางแกว มาปรับตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน 

 ผลการประเมินการสรางและพัฒนาสื่อประสมการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก มีหัวขอใหญ 4 หัวขอ 

ซึ่งไดผลดังน้ี ดานภาพและภาษา อยูในระดับ มาก ( x̄  = 4.22, S.D = .38) ดานเวลา อยูในระดับ มาก( x̄  = 3.44, S.D = 

.57)  ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูใชสื่อ อยูในระดับ ปานกลาง (x̄  = 3.33, S.D = .28)  และดานการกระตุนใหผูใชสื่อ    

เกิดความรู อยูในระดับ ปานกลาง ( x̄  = 3.08, S.D = .28)  

 3.3   ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ 

  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทฤษฏีความพึงพอใจ 

  2) สรางแบบประเมินความพึงพอใจการนําเสนอสื่อประสมขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก 

   ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามวัดความพึงพอใจเปนแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

  3) นําแบบประเมินสงใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถาม 

  4) นําแบบประเมินท่ีผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงค(IOC) ผลการประเมินมีคาตั้งแต 0.67 – 1.00 

  5) จัดพิมพแบบประเมินความพึงพอใจสื่อประสมขอมูลในพิพิธภัณฑฉบับสมบูรณ 

  6) นําแบบความพึงพอใจสื่อประสมขอมูลในพิพิธภัณฑไปใชกับกลุมตัวอยาง 

  7) นําสื่อประสมในการนําเสนอขอมูลวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร,ประเพณีแขงเรือ,ประเพณีปก

ธงชัย,ไกชนพระนเรศวร และสุนัขบางแกว ไปใชกับผูรับบริการ จํานวน 400 คน 

  8) ใหผูรับบริการประเมินผลความพึงพอใจของสื่อประสม 

  9) นําแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 

     10) นําผลความพึงพอใจโดยการหาคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑ ผลการประเมินดานเน้ือหา มีความพึงพอใจใน

ภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (xˉ =4.52, S.D.=.42)  

 

ผลการวิจัย  

 จากวัตถุประสงคของการวิจัยมีวัตถุประสงค  1.ศึกษาขอมูลสําหรับการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก   

2.สรางและพัฒนาสื่อประสมในการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมอืงพิษณุโลก 3.ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

นําเสนอสื่อประสมขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก ไดผลการวิจัยดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาเนื้อหาขอมูล 

 เน้ือหาท่ีไดโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากปราชญท่ีเปนภูมิปญญาในทองถ่ิน ไดแก  

   - ประวัติความเปนวัดพระศรรีัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย,   

ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว 
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   - ลักษณะของไกชนพระนเรศวร และสุนัขบางแกว 

   - วัตถุประสงคของการจดักิจกรรมประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย 

 

ตอนท่ี 2 ผลการสรางและพัฒนาสื่อประสมในการนําเสนอขอมูลพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก โดยผูเชี่ยวชาญ  

 ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมสื่อประสมในการนําเสนอขอมูลพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก โดย

ผูเช่ียวชาญ 

ลําดับท่ี รายการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลคา 

1 ภาพและภาษา    

 1.1 ความถูกตองของภาพท่ีนํามาใช 4.33 .58 มาก 

 1.2 ความถูกตองของภาษาท่ีใช 4.33 .57 มาก 

 1.3 ความสอดคลองระหวางภาพกับคําบรรยาย 4.00 .00 มาก 

 รวม 4.22 .38 มาก 

2 เวลา    

 2.1 ความเหมาะสมของเวลากับเน้ือหา 3.33 .58 ปานกลาง 

 2.2 ความเหมาะสมของเวลากับคําบรรยาย 3.66 .57 มาก 

 2.3 ความเหมาะกับเวลาในการนําเสนอ 3.33 .57 ปานกลาง 

 รวม 3.44 .57 ปานกลาง 

3 ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูใชสื่อ    

 3.1 มีลักษณะจูงใจ นาสนใจในการเรียนรู 4.00 .00 มาก 

 3.2 การวางรูปแบบของหนาจอ 4.00 .00 มาก 

 3.3 การออกแบบขอความไดสวยงาม 4.00 .00 มาก 

 3.4 ความเหมาะสมของกราฟฟก 3.66 1.15 มาก 

 3.5 ความเหมาะสมของเสียงและจังหวะ 3.00 .00 ปานกลาง 

 3.6 ระยะเวลาในการนําเสนอ 3.33 .58 ปานกลาง 

 รวม 3.66 .28 มาก 

4 ดานการใชงาน    

 4.1 การเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 3.66 .58 มาก 

 4.2 เปดโอกาสใหผูใชสื่อมีสวนรวมในตลอดการ

เรียนรู 

2.66 .57 นอย 

 4.3 ความหลากหลายและความเหมาะสมของรูปแบบ

การมีปฏิสัมพันธ 

3.00 .00 ปานกลาง 

 4.4 การกระตุนใหผูใชสื่อตอบสนองในสื่อ 3.00 .00 ปานกลาง 

 รวม 3.08 .28 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 1 พบวา โดยสวนใหญมีผลประเมินตั้งแต 3.51 ข้ึนไป มีเพียงเรื่องความเหมาะสมของเสียงและ

จังหวะ , การเปดโอกาสใหผูใชสื่อมีสวนรวมในตลอดการเรียนรู , ความหลากหลายและความเหมาะสมของรูปแบบการมี

ปฏิสัมพันธ และกระตุนใหผูใชสื่อตอบสนองในสื่อ ท่ีไดคะแนนต่ํากวา 3.51  
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1. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร        2. ประเพณีแขงเรือยาว                                  3. ประเพณีปกธงชัย        4. ไกชนพระนเรศวร              

 

                                                                       
                     5. สุนัขพันธุบางแกว 

ภาพท่ี 1 QR code นําเสนอสื่อประสม 

 

ตอนท่ี 3 ผลความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

 ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ลําดับท่ี รายการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลคา 

1 ดานเนื้อหา    

 1.1 ผูรับบริการมีความเขาใจเน้ือหาสื่อมัลติมีเดีย 4.48 .57 มาก 

 1.2 มีเน้ือหาใหมใหไดเรียนรู 4.53 .60 มากท่ีสุด 

 1.3 เน้ือหาในสื่อมัลติมีเดียไมยากเกินไป 4.59 .52 มากท่ีสุด 

 รวม 4.53 .42 มากท่ีสุด 

2 ดานการนําเสนอสื่อมัลติมีเดีย    

 2.1 มีการนําเสนอท่ีนาสนใจ 4.41 .58 มาก 

 2.2 ภาพท่ีนําเสนอชัดเจน เขาใจงาย 4.46 .59 มาก 

 2.3 คุณภาพเสียงประกอบมีความชัดเจนเขาใจงาย 4.42 .65 มาก 

 รวม 4.43 .47 มาก 

3 ดานกิจกรรม    

 3.1 สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 4.61 .51 มากท่ีสุด 

 3.2 เปนการเสริมสรางความรู 4.59 .52 มากท่ีสุด 

 3.3 สื่อไดกระตุนใหทานมีความเขาใจในการเรียนรู 4.57 .53 มากท่ีสุด 

 3.4 สื่อทําใหเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู 4.48 .60 มาก 

 รวม 4.56 .37 มากท่ีสุด 

4 ดานการใชงาน    

 4.1 งายตอการเขาเรียนรู 4.62 .53 มากท่ีสุด 

 4.2 ความรวดเร็วของการแสดงผล 4.49 .63 มาก 

 4.3 ความปลอดภัยในการใชงาน 4.55 .56 มากท่ีสุด 

 4.4 หลังใชสื่อทานมีความรู ความเขาใจในนิทรรศการมาก 4.61 .54 มากท่ีสุด 
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ข้ึน 

 รวม 4.57 .41 มากท่ีสุด 

 ความพึงพอใจในทุกดาน 4.52 .42 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผลความพึงพอใจของผูรับบริการสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการใชงาน            

อยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.57, S.D.=.41) ดานกิจกรรม อยูในระดับมากท่ีสุด(x̄ =4.56, S.D.=.37) ดานเน้ือหา อยูในระดับ

มากท่ีสุด (x̄ =4.53, S.D.=.42) และดานการนําเสนอสื่อมัลติมีเดีย อยูในระดับมาก(x̄ =4.43, S.D.=.47) โดยภาพรวมทุกดาน 

อยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.52, S.D.=.42) 

 
ภาพท่ี 2 ภาพของผูเขารับบริการใชการนําเสนอขอมูลสื่อประสมในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก 

 

อภิปรายผล  

 จากวัตถุประสงคของการวิจัยการวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค  1.ศึกษาขอมูลสําหรับการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑ  

เมืองพิษณุโลก 2.สรางและพัฒนาสื่อประสมในการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก 3.ศึกษาความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมีตอการนําเสนอสื่อประสมขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. ผลจากการศึกษาขอมูลจากผูเช่ียวชาญ ผูมีความรู และประสบการณ จึงไดขอมูลท่ีสามารถแยกประเภท         

ในการจัดทําสื่อเสมือนจริงตอไป คือ ประวัติความเปนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณีแขงเรือ, ประเพณี       

ปกธงชัย, ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว, ลักษณะของไกชนพระนเรศวร และสุนัขบางแกว, วัตถุประสงคของ     

การจัดกิจกรรมประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย  

 2. ผลจากการสรางและพัฒนาสื่อประสมในการนําเสนอขอมูลพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก พบวา ผลการสรางและ

พัฒนาสื่อประสม มีความสอดคลองทางดานรูปภาพกับภาษา ระยะเวลามีความเหมาะสม มีลักษณะจูงใจใหเกิดการเรียนรูซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของเนารุง วิชาราช(2558) เรื่องการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่องประชาคมอาเซียนดวยเทคโนโลยี  

ออรัสมา ผลการวิจัยพบวา ผลการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่องการประชาคมอาเซียน ดวยเทคโนโลยีออรัสมา          

สามารถพัฒนาไดรวดเร็วและงายข้ึน โดยอาศัยหลักการคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีสวนประกอบของขอความ รูปภาพ เสียง 

และภาพเคลื่อนไหว กระตุนให นักเรียน  มีความนาสนใจ เ พ่ือกระตุนให นักศึกษาเกิดความรูสึกสนุกและสนใจ                  

ในการท่ีจะเรียนรูเน้ือหาในบทเรียนมากยิ่งข้ึน ไดนําเทคโนโลยีใหมมาประยุกตใชกับสื่อการเรียนการสอนเปนแนวทางเริ่มตน

ของการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย งานวิจัยของบุศรา อ่ิมทรัพย (2551) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรเรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต และเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน
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วังหวาราษฎรสามัคคี ท่ีไดรับการสอนโดยใชสื่อประสม ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง  

การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียน ท่ีไดรับการสอนโดยใชสื่อประสมสูง งานวิจัยของรุ งฤดี  ลุมรอย (2546)                   

ไดศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเรื่อง สมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนต่ํา โดยใชชุดสื่อประสม ผลการศึกษาคนควาพบวา ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจาก

ท่ี    ไดรับการสอนโดยใชชุดสื่อประสมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรสูงกวากอนไดรับการสอน และ

งานวิจัยของนฤเทพ สุวรรณธาดาและคณะ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องการประยุกตใชคิวอารโคดในการบันทึกขอมูลการเขา

รวมกิจกรรมเพ่ือสําเร็จการศึกษา โดยนําเขาขอมูลผานระบบเก็บขอมูลออนไลน ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับดี 

 3.  ผลความพึงพอใจของผูรับบริการ ท่ีมีตอการนําเสนอสื่อประสมขอมูลในพิพิธภัณฑ เมืองพิษณุโลก                  

ผลความพึงพอใจภาพรวมทุกดาน อยูในระดับ มากท่ีสุด (x̄ =4.52, S.D.=.42) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐมา ไชยวรโยธิน 

(2556) เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องศิลปะการแสดงประจําชาติประเทศในประชาคมอาเซียนดวยเทคโนโลยี

ออรัสมา โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนท่ีมีความพึงพอใจตอหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสอยูในระดับมากท่ีสุด งานวิจัยของสดใส วิเศษสุดและคณะ(2556) เรื่องการพัฒนาแอพลิเคช่ันระบบนําชม

พิพิธภัณฑเครือขายผานสมารทโฟนเพ่ือนําเสนอการปรับปรุงแอพลิเคช่ัน สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการนําชมผลวิจัยพบวา     

ผูเขาชมเขาใจและเห็นดวยกับแอพลิเคช่ันในระดับปานกลางถึงดีมาก และนําเสนอการพัฒนาแอพลิเคช่ันใหมีประสิทธิภาพใน

การนําชมมากยิ่งข้ึน และและงานวิจัยของนฤเทพ สุวรรณธาดาและคณะ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องการประยุกตใชคิวอารโคด

ในการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมเพ่ือสําเร็จการศึกษา โดยนําเขาขอมูลผานระบบเก็บขอมูลออนไลน ผลการวิจัยพบวา 

อยูในระดับดี 

  

สรุปผลการวิจัย   

 1. ผลจากการศึกษาขอมูลจากผูเช่ียวชาญ ผูมีความรู และประสบการณ  จึงไดขอมูลท่ีสามารถแยกประเภท   

ในการจัดทําสื่อประสมตอไป คอื ประวัติความเปนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย, 

ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว, ลักษณะของไกชนพระนเรศวร และสุนัขบางแกว, วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม

ประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย  

 2. ผลจากการสรางและพัฒนาสื่อประสมในการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก พบวา ผลประเมิน

ตั้งแต 3.51 ข้ึนไป มีเพียงเรื่องความเหมาะสมของเสียงและจังหวะ , การเปดโอกาสใหผูใชสื่อมีสวนรวมในตลอดการเรียนรู , 

ความหลากหลายและความเหมาะสมของรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ และกระตุนใหผูใชสื่อตอบสนองในสื่อ ท่ีไดคะแนนต่ํากวา 

3.51 และไดมีการปรับแกสื่อ 3 ครั้งจึงจะสามารถใชในการเก็บขอมูลได  

 และ 3. ผลความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการนําเสนอสื่อประสมขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก     

ดานเนื้อหา มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.53, S.D.=.42) ความพึงพอใจดานการนําเสนอสื่อ

มัลติมีเดีย ความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (x̄ =4.43, S.D.=.47) ความพึงพอใจดานกิจกรรม มีความพึงพอใจใน

ภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.56, S.D.=.37) ความพึงพอใจดานการใชงาน มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ

มากท่ีสุด (x̄ =4.51, S.D.=.41) ผลความพึงพอใจภาพรวมทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.52, S.D.=.42) 
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A Study of Condition in Academic Administration Development of Schools 

Under the Phitsanulok Municipality. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ประชากรคือ ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก รวมท้ังสิ้น 260 คน กลุมตัวอยาง ไดแก 

ผูบริหารโรงเรียน 9 คน และครู 146 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 

ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมรวมอยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณารายดานพบวามีสภาพการบริหารงานวิชาการตามลําดับ ดังน้ี 1) ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2) ดานการจัดการเรียนรู 3) ดานการพัฒนาหลักสูตร 4) ดานการวัดผลและประเมินผล 5) ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา และ 6) ดานการนิเทศการศึกษา 

 

คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ,  โรงเรียนสังกัดเทศบาล,  จังหวัดพิษณุโลก   

 

Abstract 

The purpose of this research were to study the condition in academic administration 

development under the municipal school in Phitsanulok. The sampling are total 260 people, include 9 

administrators and 146 teachers. The instruments of this research was 5 level of rating scale 

questionnaire. Data were analyzed by using mean and standard deviation. The result reveal that the 

condition in academic administration development under the municipality school in Phitsanulok in overall 

was in high level. Considering by aspect reveal that the rating of the condition in academic administration 

as follow  1) Quality Assurance in academic  2) Learning Process development  3)Curriculum development  

4) Measuring and evaluating  5) Instructional media and Innovation development and  6) Teaching 

supervision 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปนกระบวนพัฒนามนุษยใหมีความเจริญงอกงามท้ังทางดานสติปญญา ความรู คุณธรรมความดีงามใน

จิตใจ มีความสามารถท่ีจะทํางาน และคิดวิเคราะหไดอยางถูกตอง สามารถเรียนรู แสวงหาความรู ตลอดจนใชความรูอยาง

สรางสรรค มีสุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณ แข็งแรง ประกอบอาชีพได มีวิถีชีวิตกลมกลืนธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ

สามารถปรับตนไดในสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (สุมน อมรวิวัฒน, 2550 : 461) 

ในปจจุบันการศึกษาไดพัฒนากระบวนการเพ่ือใหมนุษยหรือผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยใหสถานศึกษาไดมีการจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดการพัฒนา สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 หมวด 4 ท่ีกลาวถึงแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนา 

เทศบาลซึ่งเปนองคกรปกครองทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกนักเรียนในเขตเทศบาล และการจัดการศึกษา

ของเทศบาลอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มีการดําเนินงานสงเสริม

สนับสนุนชวยเหลือใหเทศบาลสามารถปฏิรูปการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ การบริหารการศึกษาของ

เทศบาลดําเนินการโดยสํานักการศึกษา หรือกองการศึกษาในฐานะหนวยปฏิบัติ สนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาของ

เทศบาล ดําเนินการจัดตั้งงบประมาณ และดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับแนวทางปฏิรูป

การศึกษา (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2547 : 23) แนวนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาล เปนการจัดการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในทองถ่ินใหมีคุณลักษณะท่ีสามารถบูรณาการวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพและความ

ตองการของสังคมและประเทศชาติ ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 

(กระทรวงมหาดไทย, 2544 : 2) โดยมุงเนนไปท่ีการบริหารงานวิชาการซึ่งถือวาเปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษา ท้ังน้ี

เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาจึงอยูท่ีงานดานวิชาการ 

(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553 : 7) ซึ่งการพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาจะเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมทุกชนิดท่ีเกิดข้ึน

แกนักเรียน เชน หลักสูตรของสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษาและดานการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา ถาการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนสงเสริมในทุกดานของนักเรียนดีแลวก็จะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ดังน้ันสถานศึกษาจึงควรพัฒนา

งานวิชาการซึ่งเปนงานสําคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน เพ่ือจะไดนําความรูความสามารถไปใชใน

ชีวิตประจําวันและสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) ดีข้ึน  งานดาน

วิชาการเปนงานท่ีจะชวยใหผูปกครองมีความเช่ือมั่น มั่นใจและใหความไววางใจในการท่ีจะนําบุตรหลานเขามาศึกษาใน

สถานศึกษา เพราะถางานวิชาการของโรงเรียนมีความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพแลว ความไววางใจจากผูปกครองก็จะ

ตามมา (วณาเพ็ญ ปรีชารัตน, 2552 : 2) 

การบริหารงานวิชาการจะเปลี่ยนแปลงไปตามสาระสําคัญของหลักสูตรและนโยบาย การบริหารของ

กระทรวงศึกษาธิการ เชน การพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การพัฒนาสื่อ และแหลงเรียนรู การนิเทศ การประกัน

คุณภาพภายใน เปนตน จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ นับตั้งแตการ

แสดงความคิดเห็น การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติ การติดตาม การตรวจสอบและประเมินผล ผูบริหารสถานศึกษา

จะตองเปนท่ีปรึกษาของครูท้ังดานวิชาการและดานอ่ืน ๆ ตองมีบทบาทคอยใหความชวยเหลือสถานศึกษา ใหมีบุคลากร มี

วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ ท่ีเพียงพอแกการบริหารงานของโรงเรียน ใหการสนับสนุนและแกปญหา ติดตาม 

ประเมินผล นัดประชุม อบรมสัมมนา เพ่ือใหครูมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามแนวทางท่ี

ถูกตองเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายและสงผลถึงผูเรียนเปนสําคัญ และสงผลโดยตรงตอความสําเร็จของ

สถานศึกษา กลาวคือตองเปนผูมีภาวะผูนําทางวิชาการท่ีดี มีความพรอมในการปฏิบัติตน รวมท้ังแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค (จันทรานี สงวนนาม, 2551 : 142) 
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ผลลัพธของการบริหารงานวิชาการสงผลตอกระบวนการพัฒนาผูเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน จึงได

มีการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เรียกโดยยอวา “สทศ จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ.2548 ภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีวัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบันเพ่ือบริหารจัดการและดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิจัย และ

ใหบริการทางดานการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอยางตอเน่ือง รวมท้ังเปนศูนยกลางความรวมมือ

ดานการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2559 : 

2-3) 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เปนการทดสอบเพ่ือวัดความรูและความคิดของนักเรียนช้ันระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซึ่งเปนการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงคในการทดสอบ 5 ขอ ไดแก 1) เพ่ือทดสอบ

ความรูและความคิดของนักเรียนช้ันระดับประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 2) 

นําผลการทดสอบไปใชเปนองคประกอบหน่ึงในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 3) 

นําผลการทดสอบไปใชปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 4) นําผลการทดสอบไปใชประเมินผลการเรียนรูของ

นักเรียนระดับชาติ 5) นําผลการทดสอบไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานเปนมาตรฐานท่ี

ทุกโรงเรียนใชเปนเกณฑคุณภาพในการจัดการศึกษา (สัมพันธ พันธพฤกษ, 2557 : 77-79) 

แตจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ของนักเรียนช้ันระดับประถมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา 

2559 - 2561 พบวา คาเฉลี่ยของผลการทดสอบภาพรวมของสถานศึกษาสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีผลคะแนน

ต่ํากวารอยละ 50 ทุกวิชาและมีแนวโนมจะลดลงตอไป ยกเวนวิชาภาษาไทย ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดวาเปนขอสอบท่ีมีมาตรฐานท่ีสุดของประเทศ และเปนท่ียอมรับโดยท่ัวกันน้ัน เมื่อนํามาทดสอบ

ความรูของนักเรียนพบวานักเรียนมีคุณภาพไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว แมวาผูบริหารและครูจะเกิดการตื่นตัว

ในการบริหารจัดการเพ่ือใหโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน แตก็ยังไม

เปนผลท่ีจะสงผลใหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมสูงข้ึนแตอยางใด (สํานักทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2561 : ออนไลน) 

จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสามารถนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี

ข้ันตอนท่ีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. การเก็บรวมรวมขอมลู 

 4. การวิเคราะหขอมูล 
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 5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 

           การวิจัยครั้งน้ีมีประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด

พิษณุโลก ปการศึกษา 2562  รวมท้ังสิ้น 260 คน ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรท่ีใชในการวิจัย 

สังกัด โรงเรียน จํานวนประชากร (คน) 

ผูบริหาร คร ู

 เทศบาลนครพิษณุโลก อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก (วัดนอย)  

เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค)  

เทศบาล 3 (วัดทามะปราง)  

เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)  

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันป) 

2 

2 

3 

3 

2 

21 

39 

33 

61 

37 

เทศบาลตาํบลพรหมพิราม เทศบาลพิรามอุทิศ 2 30 

เทศบาลตาํบลวงฆอง เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 2 23 

รวมประชากร 16 244 

 

1.2 กลุมตัวอยาง 

           กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก      

ปการศึกษา 2562 จํานวนท้ังสิ้น 155 คน โดยการใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & 

Morgan, 1986 : 345 อางถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : 43) และมีวิธีการไดมาของกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบแบงช้ัน 

(Stratified Random Sampling) ตามในตาราง คือ 

  1.2.1 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน ได

จํานวนท้ังสิ้น 155 คน แบงเปนผูบริหารโรงเรียนจํานวน 9 คน และครูจํานวน 146 คน 

  1.2.2 จําแนกโรงเรียนตามสังกัดเทศบาล จากโรงเรียนท้ังหมด 7 โรงเรียน 

  1.2.3 เทียบสัดสวนขนาดกลุมตัวอยางผูบริหารโรงเรียนและครูในแตละโรงเรียนสําหรับการคํานวณและ

สุมอยางงายตามขนาดกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามโรงเรยีน 

สังกัด โรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียน คร ู

ประชากร 
กลุม

ตัวอยาง 
ประชากร 

กลุม

ตัวอยาง 

เทศบาล 

นครพิษณุโลก 

อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก (วัดนอย)  

เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค)  

เทศบาล 3 (วัดทามะปราง)ร  

เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)  

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันป) 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

21 

39 

33 

61 

37 

13 

23 

20 

36 

22 

เทศบาลตาํบล

พรหมพิราม 

เทศบาลพิรามอุทิศ 2 1 30 18 

เทศบาลตาํบล

วงฆอง 

เทศบาล 1 หนองตมศึกษา  

(จิ้นตง) 

2 1 23 14 

รวม 16 9 244 146 

 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ในจังหวัดพิษณุโลก โดยผูวิจัยสังเคราะหขอบขายองคประกอบของการบริหารงานวิชาการ 6 ดาน ไดแก 1) การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 2) กระบวนการจัดการเรียนรู 3) การวัดผลและประเมินผล 4) การนิเทศการศึกษา 5) การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และ 6) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีการกําหนดคาคะแนน ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 83) 

5     หมายถึง     สภาพการบริหารงานวิชาการ     อยูในระดับมากท่ีสุด 

4     หมายถึง     สภาพการบริหารงานวิชาการ     อยูในระดับมาก  

3     หมายถึง     สภาพการบริหารงานวิชาการ     อยูในระดับปานกลาง 

2     หมายถึง     สภาพการบริหารงานวิชาการ     อยูในระดับนอย  

1     หมายถึง     สภาพการบริหารงานวิชาการ     อยูในระดับนอยท่ีสุด 

  ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ และหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก มีข้ันตอนการสรางแบบสอบถามดังน้ี 

1. ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคดิ หลกัการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการ  

2. กําหนดกรอบแนวคิดและขอบขายเน้ือหาในการสรางแบบสอบถามใหสอดคลองนิยามศัพทเฉพาะ 

3. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยกําหนดขอบขายการบริหารงาน

วิชาการ 6 ดาน ไดแก  

3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3.2 การจัดการเรยีนรู 

3.3 การวัดผลและประเมินผล 

3.4 การนิเทศการศึกษา 
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3.5 การประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.6 การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4. เสนอรางแบบสอบถามท่ีตออาจารยท่ีปรึกษา แลวนําขอเสนอมาปรับปรุงแกไขใหครอบคลุมท้ัง

ดานโครงสราง เน้ือหา และความเหมาะสมในการใชภาษา 

5. เสนอเครื่องมือตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity)  

6. นําแบบสอบถามมาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : 

IOC) ของขอคําถามกับนิยามศัพท โดยแบบสอบถามมีคาความสอดคลองเชิงเน้ือหาเทากับ 0.98  

7. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

8. นําแบบสอบถามท่ีแกไขท่ีปรับปรุงแลว โดยนําไปทดลองใช Try-Out กับผูบริหารและครูท่ีไมใช

กลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหารและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย จํานวน 30 คน นําผลการทดลองมาวิเคราะหหาคา

ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ไดคาความเช่ือมั่น

ท้ังฉบับ เทากับ 0.979 

9. นําแบบสอบถามท่ีผานคุณภาพแลวไปพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือใชเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล 

3. การเก็บรวมรวมขอมูล 

   ในการเก็บรวบรวมขอมลู ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ผูวิจัยขอหนังสือ ขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไปยัง

โรงเรียนตาง ๆ ท่ีเปนพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูล 

2. ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลและดําเนินการสงแบบสอบถามดวยตนเอง แลวเก็บแบบสอบถาม

คืนกลับมาไดรวมจํานวน 155 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 

4. การวิเคราะหขอมูล 

   ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมลูดังน้ี 

1.  ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบถูกตองสมบรณูของแบบสอบถาม 

2.  นําแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลหาคาทางสถิติโดยโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน

โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (�̅�) และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) กําหนดการแปลผลโดยใชคาเฉลี่ยของชวงคะแนน (Class 

Interval) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 103) 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 - 5.00 หมายถึง สภาพการบริหารงานวิชาการ   อยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 - 4.50 หมายถึง สภาพการบริหารงานวิชาการ   อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 - 3.50 หมายถึง สภาพการบริหารงานวิชาการ   อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 - 2.50 หมายถึง สภาพการบริหารงานวิชาการ   อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.50 หมายถึง สภาพการบริหารงานวิชาการ   อยูในระดับนอยท่ีสุด 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

     5.1 คาเฉลี่ย (Mean) 

     5.2 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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ผลการวิจัย  

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย (�̅�) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับสภาพการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

             ในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม 

สภาพการบริหารงานวิชาการ 
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ 

�̅� S.D. ระดับ 

1. ดานการพัฒนาหลักสตูร 

2. ดานการจดัการเรียนรู 

3. ดานการวัดผลและประเมินผล 

4. ดานการนิเทศการศึกษา 

5. ดานการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

6. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.04 

4.05 

4.00 

3.96 

4.08 

3.98 

0.44 

0.40 

0.43 

0.47 

0.46 

0.48 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.02 0.37 มาก 

  

จากตารางท่ี 3 พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก 1) ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) ดานการ

จัดการเรียนรู 3) ดานการพัฒนาหลักสูตร 4) ดานการวัดผลและประเมินผล 5) ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา และ 6) ดานการนิเทศการศึกษา เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅� = 4.04) เมื่อ

พิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การกําหนดโครงสรางสาระการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (�̅� = 4.23) รองลงมาคือ การประชุมรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา (�̅� = 4.20) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การใหคําปรึกษาแกครูท่ีมีปญหาเก่ียวกับการนําหลักสูตรไปใช 

(�̅� = 3.92) 

2. ดานการจัดการเรียนรู  พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅� = 4.05) เมื่อ

พิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การเตรียมการสอนโดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (�̅� 

= 4.19) รองลงมาคือ การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีดีของนักเรียน (�̅� = 4.12) และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การสงเสริมใหครูมีทักษะและกระบวนการทํางานรวมกันเพ่ือแกปญหาดานการเรียนการสอน (�̅� = 3.94) 

3. ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅� = 4.00)  

เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การประชุมหารือรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูเพ่ือวางแนวทาง

เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล (�̅� = 4.05) และการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลของ

สถานศึกษา (�̅� = 4.05)  ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมาคือ การรายงานผลการประเมินผลการเรียนใหผูเก่ียวของทราบ(�̅� = 

4.03)  และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การช้ีแจงเพ่ือเผยแพรแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนแกครู 

ผูปกครองและนักเรียน (�̅� = 3.94) 

4. ดานการนิเทศการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅� = 3.96) เมื่อ

พิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การประชุมรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูเพ่ือกําหนดเปาหมายและ

แนวทางการนิเทศการศึกษา (�̅� = 4.03) รองลงมาคือ การกําหนดบทบาทหนาท่ีผูนิเทศและผูไดรับการนิเทศ เพ่ือดําเนินการ
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นิเทศการศึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ือง (�̅� = 4.01) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การปฏิบัติการนิเทศโดยการแนะนํา

วิธีการและเทคนิคการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของผูเรียน (�̅� = 3.90) 

5. ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅� = 4.08) เมื่อพิจารณารายขอ

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของ (�̅� = 4.18) รองลงมา

คือ การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (�̅� = 4.10) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติงานเปนประจําสม่ําเสมอ (�̅� = 4.01) 

6. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅� = 3.98) เมื่อ

พิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การประชุมรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูเพ่ือสํารวจความตองการ

เก่ียวสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร (�̅� = 4.11) รองลงมาคือ การสงเสริมและสนับสนุนใหครูมีการใชสื่อการสอนและ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู (�̅� = 4.03) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การจัดฝกอบรมครูเพ่ือการผลิตสื่อการสอนท่ี

สอดคลองกับสาระหลักสูตร (�̅� = 3.86) 

 

อภิปรายผล  

  จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัย

อภิปรายผลในประเด็นสําคัญของการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ี

เน่ืองจากตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดหลักการ

จัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการกระจายอํานาจโดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สามารถจัดการศึกษาไดในระดับใดระดับหน่ึง หรือทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน 

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดกําหนดนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหสูงข้ึน โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก จึงมีการดําเนินการในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย มีกระบวนการวัดผลและประเมินผล กําหนดแนวทางการนิเทศการศึกษาเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู สงเสริมการจัดทําสื่อและใชสื่อประกอบการสอน และดําเนินการจัดทําการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สอดคลองกับ อภิชิต สุภรัมย (2558 : 140) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี พบวา โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับ  สุนันทา อุชาดี (2554 : 

บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาล 2 อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบวา ความคิดเห็นของครู

ตอผูบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาล 2 อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ ภัคนันท 

มวงแจม (2557 : 85) ไดศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกรายดาน พบวาอยูในระดับ

มากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษามีการวางแผน

กําหนดเปาหมาย แนวทาง และโครงสรางการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยมีการกํากับ ติดตามการดําเนินการ การตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง เพ่ือ

จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนําผลการดําเนินงานไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
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48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน

คุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทารายงาน

ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 

สรุปผลการวิจัย   

 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณารายดานพบวามีสภาพการบริหารงานวิชาการตามลําดับ ดังน้ี 1) ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) ดาน

การจัดการเรียนรู 3) ดานการพัฒนาหลักสูตร 4) ดานการวัดผลและประเมินผล 5) ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา และ 6) ดานการนิเทศการศึกษา โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดังน้ี 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การกําหนดโครงสรางสาระการเรียนรูท่ี

สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ การใหคําปรึกษาแกครูท่ีมีปญหาเก่ียวกับการนํา

หลักสูตรไปใช 

2. ดานการจัดการเรียนรู พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเตรียมการสอนโดยจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ การสงเสริมใหครูมีทักษะและกระบวนการทํางานรวมกัน

เพ่ือแกปญหาดานการเรียนการสอน  

3. ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด

พิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชุมหารือรวมกันระหวาง

ผูบริหารโรงเรียนและครูเพ่ือวางแนวทางเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล และการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการ

วัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ซึ่งมาคาเฉลี่ยเทากัน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ การช้ีแจงเพ่ือเผยแพรแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนแกครู ผูปกครองและนักเรียน 

4. ดานการนิเทศการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชุมรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียน

และครูเพ่ือกําหนดเปาหมายและแนวทางการนิเทศการศึกษา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ การปฏิบัติการนิเทศโดยการ

แนะนําวิธีการและเทคนิคการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของผูเรียน  

5. ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดทํารายงาน

คุณภาพการศึกษาประจําปเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของ  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ การตรวจสอบ และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเปนประจําสม่ําเสมอ 

6. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
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ประชุมรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูเพ่ือสํารวจความตองการเก่ียวสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ การจัดฝกอบรมครูเพ่ือการผลิตสื่อการสอนท่ีสอดคลองกับสาระหลักสูตร 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการ ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก แตเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด ดังน้ันสถานศึกษาควรดําเนินการจัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน โดยผูบริหารและครูรวมกันกําหนด

เปาหมาย และแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศ กํากับ ติดตาม และรายงานผลการนิเทศเพ่ือนํามาปรุงและพัฒนาอยางเปน

ระบบ 

2. สถานศึกษาควรดําเนินการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาผูมีหนาท่ีนิเทศภายในสถานศึกษา ใหผูนิเทศเกิดความรู ทักษะ 

และเทคนิคในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการดานการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยครั้งสําเร็จลุลวงไดดวยดี ไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม นาคอาย และ อาจารย ดร.อดุลย  วังศรีคูณ อาจารยประสาขาการ

บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ท่ีไดสละเวลาอันมีคากรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนําอยางดี

ยิ่ง รวมท้ังโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกท่ีใหความกรุณาตอบรับแบบสอบถาม ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงไว ณ 

ท่ีน้ี 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 ใน 5 
ด้าน คือ 1) ด้านเหตุผลส่วนตัว 2) ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านวิชาการสถานศึกษา 4) ด้านการเงิน5) ด้านสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา จ าแนกตามเพศ อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน และภูมิล าเนา ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจ
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอก
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการเงินมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ด้านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ด้านวิชาการสถานศึกษา และด้านเหตุผลส่วนตัว  
 
ค าส าคัญ :  การศึกษาแรงจูงใจ  การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑติ 

Abstract 
               The objective of this research was to study the Motivation for Further Study on 
Bachelor Degree of Industrial Technology Program in Industrial Technology (Continuing) Major, 
Pibulsongkram Rajabhat University by considering five aspects 1) personal reasons, 2) related persons, 3) 
academic and educational institution, 4) finance, and 5) educational institution environment classified by 
gender, occupation, monthly income, and domicile of parents.The results of this study showed that the 
individual aspects that the Motivation for Further Study on Bachelor Degree of Industrial Technology 
Program in Industrial Technology (Continuing) Major, Pibulsongkram Rajabhat University in academic year 
2019 was at a high level. When individual aspects were considered, it was found that finance factor had 
the highest mean score, followed by education institution environment, related persons, academic, and 
personal reasons.  
 

    keywords : To study the Motivation, for Further Study on Bachelor Degree, Industrial Technology  
                     Program  
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บทน า   
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของมนุษย์ เป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาให้คนได้พัฒนาใน

ด้านต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต คนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม จะเป็นพลังคอยขับเคลื่อนกลไกส าคัญให้ประเทศก้าวหน้าทัน
ต่อสถานการณ์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างทุนมนุษย์อันเป็นหัวใจหลักในการช่วยพัฒนาประเทศ จึงนับว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับมนุษย์ เพราะการได้รับการศึกษาท่ีดีจะท าให้มนุษย์ได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

การศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคม เป็นการจัดการศึกษาที่มีมุ่งมั่นพัฒนาความเจริญงอก
งามทางสติปัญญาและความคิดเพื่อพัฒนาประเทศและมุ่งพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตอันมีคุณค่าแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการเน้นในเรื่องการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาคุณค่าทางวิชาการและวิชาชีพ จึงเป็นภารกิจหลักที่ทุกมหาวิทยาลัยพึงตระหนักและให้ความส าคัญอย่าง
จริงจังต่อเนื่องเสมอมา นอกจากนั้นยังจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลิตบุคคลที่มีวิชาชีพระดับสูง  และเพื่อการวิจัย 
เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้วิทยาการใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  
ตลอดจนฝึกฝนให้รู้จักวิเคราะห์ และน าเอาผลงานวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ในรูปแบบต่างๆ และการถ่ายทอดวัฒนธรรม ปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อจะได้ถ่ายทอดต่อไปยัง
ประชาชนและสังคม (นิธิมา สังคหะ, 2547 ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีปรัชญาในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ ที่น้อมน าคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชด าริ บูรณาการกับการปฏิบัติ
ภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท าให้ชุมชนเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน มียุทธศาสตร์ในการบรรลุวิสัยทัศน์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
อย่างมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวทางตาม
พระราชด าริ ยกระดับการท านุบ ารุงงานด้านศิลปและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561 ) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พิบูลสงคราม ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งค าตอบที่จะได้
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะสามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย วางแผนการบริหารหลักสูตร การวางแผนการรับ
นักศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562   
 
วิธดี าเนินการวิจัย  

การศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562  ผู้วิจัยได้
ด าเนินตามขั้นตอนดังนี ้

 
 1.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562  ที่ผู้วิจัยปรับปรุงข้ึน เครื่องมือท่ีใช้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
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  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ
(Checklist) 
        ตอนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                      
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านเหตุผลส่วนตัว 2) ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านวิชาการสถานศึกษา                  
4) ด้านการเงิน 5) ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  
มี 5 ระดับ 

2.การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้าง 3 ข้ันตอน ดังนี้  
 1. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี เอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ เพื่อ
เก็บรวบรวมเครื่องมือ 
  2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา แล้วขอค าแนะน า
จากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแบบสอบถาม ในขั้นต้นด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่างตาม
ตัวแปรที่จะศึกษา 
  3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับโครงสร้างของแบบสอบถามที่ก าหนดไว้ แล้วน าเสนออาจารย์
ที่ปรึกษา 
 3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจบแบบสอบถามให้นักศึกษาปี 3 และปี 4 ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 และน าไปด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัย 
 4.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย นักศึกษาปี 3 และ ปี 4 ที่ก าลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562  จ านวน 60 คน  
 5.การวิเคราะห์ข้อมูล 
              ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ  โดยหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อ
ค าถามกับเนื้อหา (Index of item Objective Congruence : IOC) และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้ว

น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 
2562 ผลการวิจัยแสดงในตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
   เพศหญิง 10 16.67 
   เพศชาย 50 83.33 
 รวม  60 100 
2. อาชีพของผู้ปกครอง 
   ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  12 20.00 
   เกษตรกร 33 55.00 
   พนักงานองค์กรเอกชน 4 6.67 
   ค้าขาย 5 8.33 
   อาชีพอ่ืนๆ  6 10.00 

รวม 60 100 
3. รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน 
   ต่ ากว่า 10,000 บาท 39 65.00 
   10,001 – 20,000 บาท 3 5.00 
 20,001 – 30,000 บาท 2 3.33 
   มากกว่า 30,000 บาท 16 26.67 

รวม 60 100 
4. ภูมิล าเนา 
    จังหวัดพิษณุโลก 36 60.00 
    ต่างจังหวัด    24 40.00 

รวม 60 100 
 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรอุตสาหกรรม              
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม ปีการศึกษา 2562 จ านวน 60 คน เป็นนักศึกษาเพศหญิง จ านวน 10 คน และเพศชาย จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.67 และ 83.33 ตามล าดับ ทั้งนี้พบว่า ผู้ปกครองของนักศึกษามีอาชีพเกษตรกร จ านวน 33 คน รองลงมาคือ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 12 คน อาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 6 คน ค้าขาย จ านวน 5 คน และพนักงานองค์กรเอกชน 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00, 20.00, 10.00, 8.33 และ 6.67 ตามล าดับ ส่วนใหญ่รายได้ของผู้ปกครองอยู่ที่ต่ ากว่า 
10,000 บาท จ านวน 39 คน  รองลงมาคือ มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 16 คน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 3 คน 
และ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00, 26.67, 5.00 และ 3.33 ตามล าดับ และภูมิล าเนาของ
นักเรียนส่วนใหญ่อยู่จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 36 คน และต่างจังหวัด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และ 40.00 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรม               
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎ                 
พิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมเป็นรายด้าน 

 

แรงจูงใจในการศึกษาต่อ 
n = 60 

ระดับแรงจูงใจ ล าดับที ่
 S.D. 

ด้านเหตผุลส่วนตัว   4.31 0.27 มาก 5 
ด้านบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง  4.47 0.48 มาก 3 
ด้านวิชาการสถานศึกษา  4.39 0.22 มาก 4 
ด้านการเงิน  4.69 0.37 มากที่สุด 1 
ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 4.58 0.32 มากที่สุด 2 

รวม 4.44 0.17 มาก  
 

จากตารางที ่2 แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปีการศึกษา2562  โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก  (x  = 4.44, S.D. = 0.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก

ที่สุด 2 ด้านคือ ด้านการเงิน ( x  = 4.69, S.D. = 0.37) และด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  (x  = 4.58, S.D. = 0.32) 

และด้านที่นักศึกษามีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากคือ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ( x  = 4.47, S.D. = 0.48) ด้านวิชาการสถานศึกษา ( 
x  = 4.39, S.D. = 0.22) และด้านเหตุผลส่วนตัว ( x  = 4.31, S.D. = 0.27) 

 
อภิปรายผล  
 การศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ปีการศึกษา 2562  โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเพื่อน าไปประกอบอาชีพตามความ
ต้องการของตนเองและครอบครัว  จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นจ านวนมาก จึงท าให้เกิด
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว สิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ให้ประสบผลส าเร็จ คือ การที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ การศึกษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการยอมรับและน าไปสู่กระลวนการ
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกัน ประหยัด ทองมาก (อ้างถึงใน กิติยานภาลัย  ภุ่ตระกูล, จุฑามาศ  ชูจินดา และ 
ณภัทร  โชคธนินกุล, 2555) กล่าวว่า การศึกษาเป็นการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพของบุคคลไปพร้อม
กับการเรียนรู้ สังคม สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว เพื่อน าไปใช้ในการเลี้ยงชีพในอนาคตอย่างมีความสุข การศึกษาท่ีดีจะน าไปสู่หน้าที่
การงานที่ดี มีเงินเดือนสูงๆ เป็นที่เคารพยกย่อง ฐานะทางสังคมที่ดี แรงจูงใจที่จะส่งผลและมีอิทธิพลโดยตรงต่อบุคลิก เกิด
จากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement  motivation) ซึ่งเป็นแรงจูงใจท่ีมีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เป็นความต้องการทางจิตใจของ
มนุษย์ท่ีจะเอาชนะอุปสรรค ฝ่าฟันกระท าสิ่งท่ียากๆ ให้ประสบความส าเร็จ เป็นความปรารถนาที่จะกระท าในสิ่งใดๆ ให้ส าเร็จ
โดยเร็วที่สุด และได้ผลที่ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่สูง จะบรรลุผลส าเร็จในการศึกษาและมีความมานะ
พยายามที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป และแอณดอร์เฟอร์ (Alderfer’s  ERG  Needs  theory) (อ้างถึงใน ณัฐสุดดา  พิพุฒิ
ไกร 2551 : 38) กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ความต้องการการด ารงชีวิตอยู่ (Existence  
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Needs) เป็นความต้องการทางวัตถุและสามารถตอบสนองให้พึงพอใจ เช่น อาหาร น่ า รายได้อื่นๆ เนื่องจากมนุษย์มีความ
ต้องการทางสรีรวิทยาหรือทางร่างกาย และความต้องการความปลอดภัยในชีวิต 2) ความต้องการติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อมนุษย์ 
(Relatedness  needs) เป็นความต้องการการมีสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ส าคัญต่อตัวเขา มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงต้องการการ
ติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ท าให้เกิดความรักในเพื่อมนุษย์ เกิดความสามัคคีในการติดต่ อคบค้าสมาคม และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 3) ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth  Needs) ความต้องการนี้เกี่ยวข้องกับความปรารถนาที่จะ
พัฒนาตนเอง ความต้องการนี้จะเกิดขึ้นจากความสามารถ ความมีอ านาจท่ีจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความส าคัญต่อ
บุคคล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

 ด้านเหตุผลส่วนตัว แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ปีการศึกษา 2562  
ด้านเหตุผลส่วนตัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
ประสบการณ์ ความสนใจที่แตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาจะแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งออกมา  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ตาม
ความต้องการของตนเอง ดังที่ Donald E. Super (1970) ได้เสนอพื้นฐานทฤษฎีการพัฒนาทางอาชีพว่า บุคคลมีความ
แตกต่างกัน ทั้งด้านความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ ดังนั้น การเลือกเรียนสาขาวิชาใด ขึ้นอยู่กับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และบุคคลทุกคนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะท างานในอาชีพใดอาชีพหนึ่งเสมอ และองคืประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
แบบแผนทางอาชีพของบุคคลอีกด้านหนึ่งคือ ความสามารถทางด้านสติปัญญา และลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคล 
สอดคล้องกับ George E. Myers (อ้างถึงใน สุวพันธ์  พงษ์บริบูรณ์, 2545) กล่าวว่า มนุษย์จะมีความสุขและจะบความส าเร็จ
ในชีวิต ถ้าเขาได้เลือกประกอบอาชีพตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของเขา และความถนัดและความสนใจของ
มนุษย์เป็นเหตุผลส่วนตัวท่ีจะช่วยพัฒนา ทักษะในอาชีพ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ความถนัด ความสนใจ รวมทั้งเหตุผลส่วนตัวมี
อิทธิพลประการหนึ่งในการเลือกศึกษาต่อ และเลือกอาชีพ และยังสอดคล้องกับ พจน์  สะเพียรชัย (อ้างถึงใน ลดารัตน์  วัฒน
สาครศิริ, 2545) กล่าวถึงเหตุจูงใจในการศึกษาในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาว่า นับวันจะมีแนวโน้มใน
การศึกษาต่อสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการของผู้เรียน อันเป็นผลมาจากค่านิยมในปริญญาบัตร การมีและไม่มีงานท า 
และนอกจากนั้น การศึกษายังเป็นที่ยอมรับให้เป็นปัจจัยพื้นฐานอีกประการหนึ่งที่จะท าให้ชีวิตสมบูรณ์ และยังสอดคล้องกับ 
John  O.  Crites (1971) ได้เสนอทฤษฎีการเลือกอาชีพที่มีแนวคิดว่า แรงกระตุ้นในการเลือกอาชีพคือ ความคาดหวังของ
สังคมที่ว่า “ทุกคนควรท างาน” นอกจากนี้ การเลือกอาชีพเป็นพฤติกรรมที่เป็นระบบ มิใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่ละบุคคลจะ
เลือกอาชีพท่ีแตกต่างกัน และในการเลือกอาชีพมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับตัวแปรสิ่งเร้า และตัวแปรสนอง ซึ่งตัวแปร
สนอง (Response Variables) ได้แก่ ความถนัดทั่วไป ความสามารถทางสมอง ความสนใจ บุคลิกภาพ อัตมโนทัศน์ ค่านิยม 
และเป้าหมายชีวิต 

 ด้านบคุคลที่เกี่ยวข้อง แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ปีการศึกษา 2562  
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีการอาศัยอยู่รวมกันเป็น
กลุ่ม คนรอบข้างจึงมีอิทธิพลในการตัดสินใจ สอดคล้องกับ พงษ์พัน  พงษ์โสภา (อ้างถึงใน ณัฐสุดา พิพุฒิไกร, 2551) กล่าวไว้
ว่า แรงจูงในทางสังคม (Social Motives) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในสังคม อาจได้รับอิทธิพลโดยตรงจากสิ่งเร้าที่
เป็นบุคคล หรือจากวัตถุที่มองเห็นได้ จับต้องได้ หรือมาจากภาวะทางสังคมที่มองไม่เห็นก็ได้ เช่น การมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น การ
เป็นผู้น า การสร้างมิตร  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รุ่นพี่ให้ค าแนะน าในการศึกษาต่อมากท่ีสุด รองลงมาคือ  เพื่อนให้ค าแนะน า และครู
ที่ปรึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมากจาก นักศึกษาที่จบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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(ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการท างานจนเป็นท่ียอมรับ หลังจากจบการศึกษาสามารถเข้าท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ และประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง รุ่นพี่ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและการท างานให้กับรุ่นน้อง 
แนะน าแนวทางในการประกอบอาชีพท่ีประสบความส าเร็จโดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา จึงท าให้รุ่นพี่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่น
น้อง ท าให้เกิดความเช่ือมั่นในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สอดคล้องกับ ปิยรัตน์  บุตรศรี (2554) กล่าวว่า ด้านอิทธิพลการชักจูงจากบุคคล
และสื่อ นักศึกษาบางคนอาจเข้ามาศึกษาต่อโดยการสนับสนุนหรือได้รับค าช้ีแนะจากเพื่อน ครูอาจารย์ที่เคยสอนมา ญาติพี่
น้อง หรือสามีภรรยาให้การสนับสนุน ตลอดจนได้ทราบข่าวการรับสมัครจากสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น สอดคล้องกับ Uzzell (อ้างถึงใน ณัฐสุดา  พิพุฒิไกร, 2551) วิจัยเรื่องการศึกษาตอนปลายใน Eastern 
North Corolina โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและแบบสอบถามการวิจัยพบว่า ปัจจุยที่นักเรียนใช้ช่วยตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อหรือเลือกอาชีพก็คือ ความคุ้นเคยกับบุคคลที่อยู่ในวงการนั้น ๆ มาก่อน ซึ่งแสดงว่า การชักน าของผู้ที่ประสบความส าเร็จใน
อาชีพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ  

 ด้านวิชาการสถานศึกษา แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ปีการศึกษา 
2562 ด้านวิชาการสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสยีง
เป็นที่ยอมรับของสังคม มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและ
คนทั่วไป มีหลักสูตรที่ทันสมัย รับรองมาตรฐานทางการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล มีความพร้อมในด้านเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย สมบูรณ์และเพียงพอกับการเรียน
การสอนและการใช้งาน สอดคล้องกับ Herman และคณะ (อ้างถึงใน สุดาวรรณ  เครือพานิช, 2552) กล่าวไว้ว่า ประชาชนมี
ความต้องการโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพส าหรับเด็ก และมีระบบการบริหารที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
เด็ก มีหลักสูตรที่ทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนของครู และสอดคล้องกับผลส ารวจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (นิด้า, 2555 : ออนไลน์) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ช่ือเสียงสถาบันการศึกษา” กับ “อนาคตของ
ลูกหลาน” โดยส ารวจจากประชาชนทั่วทุกภูมิภาค พบว่า  ประชาชนเช่ือว่า การเข้าศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มี
ช่ือเสียงจะช่วยให้บุตรหลานสามารถสอบเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีชื่อเสียงได้ในอนาคต และคาดหวังให้มีการปรับปรุง
ระบบการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของการศึกษาไทย 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาใช้ระยะเวลาของการศึกษาตามหลักสูตร เป็นเวลา 2 ปี เป็นแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตนักศึกษาให้จบไปเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งใช้เวลาเรียนใน
สถานศึกษาและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ รวมระยะเวลา 2 ปี ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้ และประสบการณ์จาก
การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง และยังได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป ซึ่งนักเรียนศึกษาสามารถ
น ามาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกด้วย 

 ด้านการเงิน แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ปีการศึกษา 2562 ด้านการเงิน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นกว่าระดับมัธยมศึกษา 
สภาพทางเศรษบกิจและการเงินของแต่ละครอบครัวมีลักษณะแตกต่างกัน  สอดคล้องกับ Eli Ginzberg (1974) ได้กล่าวไว้ว่า 
การเลือกอาชีพอละการเข้าสู่อาชีพน้ัน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและความแตกต่างทางด้านการศึกษาจะมีอิทธิพลต่อการ
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เข้าสู่การพัฒนาอาชีพต่างกัน เด็กยากจนจะก้าวเข้าสู่อาชีพก่อนเด็กท่ีมาจากครอบครัวที่ร่ ารวย สอดคล้องกับ สงวน  สุทธิเลิศ
อรุณ (อ้างถึงใน ณัฐสุดา  พิพุฒิไกร, 2551) ให้ข้อคิดในการเลือกศึกษาต่อว่า ควรจะพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านตลาดอาชีพ
คือ หาข้อมูลว่า สภาพปัจจุบันและอนาคต ตลาดมีความต้องการหรือก าลังขาดแคลนผู้ประกอบการอาชีพอะไรบ้าง นอกจากนี้ 
ฐานะทางการเงินของผู้ปกครองเอื้ออ านวยต่อการเลือกเรียนหลักสูตรหรือวิชาชีพได้หรือไม่ ต้องใช้จ่ายมากน้อยเท่าใด ซึ่ ง
สอดคล้องกับชาญวิทย์  กลิ่นเลขา ที่กล่าวไว้ว่า “การเลือกศึกษาต่อต้องค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและต้อง
ศึกษาสภาวะการมีงานท าตามสภาวะความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศอีกด้วย” 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาต่อเพราะ อัตราค่าเล่าเรียนต่ ากว่ามหาวิทยาลัยอื่น 
ๆ อาจเนื่องมาจาก ผู้ปกครอบของนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้ต่ ากว่า  10,000 บาท การเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาอาจท าให้ขาดสภาวะคล่องทางการเงินของครอบครัว สอดคล้องกับ GreenLeaf (อ้างถึงใน ณัฐสุดา  พิพุฒิ
ไกร, 2551) ให้ทัศนะไว้ว่า นักเรียนบางคนมีความจ าเป็นต้องออกจากโรงเรียนก่อนจบการศึกษา เพราะไม่มีทุนเรียน ท าให้
นักเรียนดีไม่สามารถเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ จึงเรียนต่อวิชาชีพและท างานหาเงินก่อน รองลงมา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
ระหว่างที่ศึกษา ต่ ากว่ามหาวิทยาลัยอื่น ทั้งนี้เป็นเพราะ การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมีภาระค่าใช้จ่ายมาก มีกิจกรรมที่
นักศึกษาต้องท า หากเลือกเรียนมหาวิทยาลัยช้ันน ากว่านี้ หรือมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดก็จะเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก  

 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ปี
การศึกษา 2562 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ภูมิล าเนา มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อมากที่สุด รองลงมาคือ การคมนาคมสะดวก และสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ความร่มรื่น ความสวยงาม ความสะอาด การถูกสุขลักษณะ ความเป็นระเบียบและความสะดวก ทั้งนี้เป็น
เพราะ มหาวิทยาลัยที่มีการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ใกล้เมือง การคมนาคมสะดวก เป็นสถานศึกษาที่มี
ความร่มรื่น สวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบและสะดวก ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี สอดคล้องกับ 
สุภาพ  เดชค าภู (2552) กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาประกอบด้วยอาคารสถานท่ี สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
พัฒนาการเรียนของนักศึกษา ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับลักษณะและสภาพของอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน โรง
อาหาร ห้องสมุด สถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน ห้องน้ า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และบริเวณทั้งหมดของสถานศึกษา การวางผัง และ
การจัดบริเวณสถานศึกษาให้เหมาะสม ส่งเสริมสุขภาพของสมาชิก โดยเฉพาะนักศึกษา นอกจากความงดงามของบริเวณแสง
สว่าง อุณหภูมิ และการถ่ายเทอากาศแล้ว ในการด าเนินยังต้องค านึงถึงความเพียงพอของสถานที่และอุปกรณ์ต่า ง ๆ ให้มี
จ านวนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา เช่น อาคารห้องเรียน ห้องน้ า สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น นอกจากนั้น 
การวางผังและการจัดบริเวณภายในสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม มีความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกใน
สถานศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา การแบ่งพื้นที่ของสถานศึกษาให้มีสัดส่วนสวยงาม ปลอดภัย และเอื้ออ านวยต่อการศึกษา
ค้นคว้า สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาจะสมสมบูรณ์แบบและสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาให้มากที่สุด สอดคล้องกับ 
ณัฐสุดา  พิพุฒิไกร (2551) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 
อาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน รวมทั้งอาคารบริวณสถานศึกษาด้วย ความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมด้านอาคาร
สถานท่ี จะวัดความเพียงพอของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ สภาพของห้องเรียนที่เหสมาะสมกับการศึกษาเล่าเรียน ความ
พร้อมเพรียงของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ความสะอาดและมีปริมาณเพียงพอของโรงอาหาร และห้องน้ าห้องส้วม เป็นต้น สิ่ง
ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกสถานศึกษาของนักศึกษาท้ังสิ้น 

สรุปผลการวิจัย   
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จากการศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 
2562 จ าแนกตามตัวแปร เพศ อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือนและภูมิล าเนา โดยรวมและเป็นรายด้าน 
จ านวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านเหตุผลส่วนตัว 2) ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านวิชาการสถานศึกษา 4) ด้านการเงิน  5) ด้าน
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ดังนี ้

5.3.1 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

              ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 60 คน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาเพศหญิง จ านวน 10 คน 
และเพศชาย จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ 83.33 ตามล าดับ พบว่า ผู้ปกครองของนักศึกษามีอาชีพเกษตรกร 
จ านวน 33 คน รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 12 คน อาชีพอื่นๆ จ านวน 6 คน ค้าขาย จ านวน                    
5 คน และพนักงานองค์กรเอกชน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00, 20.00, 10.00, 8.33 และ 6.67 ส่วนใหญ่รายได้ของ
ผู้ปกครองอยู่ท่ีต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 39 คน  รองลงมาคือ มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 16 คน 10,001 – 20,000 
บาท จ านวน 3 คน และ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00, 26.67, 5.00 และ 3.33 และภูมิล าเนา
ของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 36 คน และต่างจังหวัด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และ 40.00  

 5.3.2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปี
การศึกษา 2562 

ผลการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเงินมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านวิชาการสถานศึกษา และด้านเหตุผลส่วนตัว  

 ด้านเหตุผลส่วนตัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ นักศึกษามี
ความชอบในกระบวนการของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตรงตามความสนใจของนักศึกษา และนักศึกษาต้องการท างานในสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ รุ่นพี่ให้
ค าแนะน า  เพื่อนให้ค าแนะน า และครูที่ปรึกษาให้ค าแนะน า  

 ด้านวิชาการสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ระยะเวลา
ของการศึกษาตามหลักสูตร เป็นเวลา 2 ปี เนื้อหาของหลักสูตรตรงความต้องการ และมหาวิทยาลัยมีเครื่องมือด้านสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน                   

 ด้านการเงิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ อัตราค่าเล่าเรียนต่ ากว่า
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต่ ากว่ามหาวิทยาลัยอื่น  

และมหาวิทยาลัยมีกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา  
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 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ  
มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ภูมิล าเนา การคมนาคมสะดวก และ สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ความร่มรื่น ความสวยงาม 
ความสะอาด การถูกสุขลักษณะ ความเป็นระเบียบและความสะดวก 
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ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ ที่ท าให้ผู้เขียนได้หัวข้อในการท าวิทยานิพนธ์ และกรุณารับ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้เขียน ได้ให้ข้อมูลและค าแนะน าต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียน โดยเฉพาะการวางเค้าโครง แนว
ทางการเขียนเนื้อหาและบทวิเคราะห์ ตลอดจนการก าหนดกรอบเวลาในการเสนอความคืบหน้าของงาน ซึ่งถือเป็นแรงกระตุ้น
ให้แก่ ผู้เขียนได้อย่างดียิ่ง ทั้งท่านอาจารย์ยังได้สละเวลาอันมีค่าตรวจสอบความถูกต้องของงานผู้เขียน  อีกด้วย ผู้เขียนรู้สึก
ซาบซึ้งใจและส านึกในพระคุณของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ ขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ ณ ท่ีนี้  

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ดร.เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผศ.ดร. เอื้อ
บุญ ท่ีพึ่ง และอาจารย์ผศ.ดร. ผศ.ดร. นิวัตร พัฒนะ กรรมการวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร. ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต เลขานุการ
วิทยานิพนธ์ ที่ท่านได้กรุณาช้ีแนะแนวทางและค าแนะน า ตลอดจนข้อสังเกตต่างๆ ท าให้ผู้เขียนได้พัฒนา แนวความคิดและ
ไตร่ตรองปัญหาต่างๆ ได้อย่างรอบคอบมากยิ่งข้ึนจนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้   

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ต่างๆ อันผู้เขียนมิได้เอ่ยนาม ท่ีได้อบรมสั่ง สอนให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่
ผู้เขียน รวมทั้งได้แต่งต าราให้ผู้เขียนได้ใช้ค้นคว้า อ้างอิง จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้  

สุดท้ายผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณพ่อณัชเกษม และคุณแม่จิญห์ภัค ประเสริฐศักดิ์ ที่ท่านช่วยสนับสนุนในด้าน
การศึกษาแก่ผู้เขียนมาตั้งแต่วัยเยาว์ ให้ความรัก ความเข้าใจและเป็น ก าลังใจส าคัญให้ซึ่งท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
ลงได้ โดยหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มี ประโยชน์และคุณค่าทางการศึกษาอยู่บ้าง ผู้เขียนขอยกความดีทั้งหมดแด่ท่านอาจารย์ 
และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน รวมทั้งกราบเป็น กตเวทิตาแก่บิดา มารดา คณาจารย์และผู้มีพระคุณที่ได้อบรมเลี้ยงดู 
ให้ความรู้ ความเมตตา แก่ผู้เขียน แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับความผิดพลาด  ไว้
แต่เพียงผู้เดียว  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร 2) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 3) เปรียบเทียบทักษะ

กระบวนการทํางานของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการ

ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 จํานวน 30 คน โรงเรียนเทศบาล

วัดแหลมสุวรรณารามฯ จังหวัดสมุทรสาคร ไดมาจากการสุมแบงกลุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร  คูมือการใช และหนังสือประกอบบทเรียน 2) แบบประเมินความเหมาะสม 3) 

แผนการจัดการเรียนรู 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5) แบบประเมินทักษะกระบวนการทํางาน และ 6) 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีประสิทธิภาพ เทากับ 81.02/82.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด

ไว 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 3) ทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) ความพึง

พอใจของนักเรียนท่ีมีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมาก (X� = 2.82 S.D. = 0.29) 

คําสําคัญ: การพัฒนา หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ทักษะกระบวนการทํางาน 

 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to develop and study efficiency of electronic books on the 

topic of baisri pakcham ngamwijit 2) to compare the academic achievement of the students before and 

after using the electronic books 3) to compare the work process skills of the students before and after 

using the electronic books 4) to study students’ satisfaction towards electronics book. Sampling groups 

were Mathayomsuksa 1/1 of Watlamsuwanaram School, Samutsakhon Province, acquired from take 

cluster random sampling. The samples were 30 students. Research instruments included: 1) electronic 
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books on the topic of Baisri pakcham Ngamwijit, handbook and additional books for study 2) suitability 

assessment form 3) lesson plans 4) achievement test 5) work process skills assessment 6) student 

satisfaction questionnaire on electronic books. The data were analyzed by mean, percentage, standard 

deviation, t-test dependent and content analysis. The research results were as follows: 1) the efficiency 

was 81.02/82.67 which met the criterion; 2) the students’ learning achievement scores were significantly 

higher than the pre-test scores at .05level; 3) The work process skills of students after studying were 

higher than before studying. Statistical significance at the level of .05 4) the students’ satisfaction towards 

electronics book were at high level (X� = 2.82, S.D. = 0.29).  

Keywords: development, electronic books, the work process skills 

 

บทนํา   

 ปจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วแบบไรพรมแดน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการ

พัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา เน่ืองจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรน้ันมีบทบาทตอการดํารงชีวิต การศึกษา และการ

ประกอบอาชีพของมนุษย เห็นไดจากภาครัฐและเอกชนไดคดิคนเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสรางนวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนมาเพ่ือพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจใหสามารถแขงขันกับประเทศตาง ๆ ได รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยนํามาประยุกตใชในการ

จัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพของนักเรียนใหเปนผูท่ีมีความรู เหมาะสมกับสังคมเทคโนโลยีแหงการเรียนรู สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 9 มาตรา 65 และ 66 ไดกําหนดใหมีการสงเสริมเพ่ือผลิตสื่อและ

พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึงใหผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีสําหรับการแสวงหา

ความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุงพัฒนาผูเรียน

ทุกคนใหมีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย

มุ ง เนนผู เ รี ยนเปนสํ าคัญบนพ้ืนฐานความเ ช่ือว า  ทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองอย าง เต็มศักยภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนกลุมสาระท่ีมุงพัฒนานักเรียนใหเปนผูท่ีมีความรูและเขาใจ

เก่ียวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะการจัดการ สามารถนําเทคโนโลยีมาใชไดเหมาะสม เห็นคุณคา

และมีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถพ่ึงพาตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามฯ มี

จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และพัฒนานักเรียนใหมีทักษะการแสวงหา

ความรู ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมได ซึ่งผูวิจัยเปนผูสอนรายวิชา งานประดิษฐ เรื่อง บายศรี

ปากชามงามวิจิตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 แตจากการสํารวจผลของการจัดการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว พบปญหาดาน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 65 โดยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพียง

รอยละ 63.50 และมีทักษะกระบวนการทํางานอยูในระดับต่ํา (โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม, 2560) สาเหตุอาจเกิด

จากปญหาการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียนทําใหไมเขาใจในบทเรียน รวมถึงการขาดสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีทันสมัย เพ่ือนํามาใช

ประกอบการจัดการเรียนรู ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและสามารถฝกปฏิบัติตามได  

 จากปญหาดังกลาว ควรหาแนวทางแกไขโดยการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรูใหนักเรียนสามารถเขาถึงไดงาย

มีปฏิสัมพันธโดยตรง และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูมุงเนนผูเรียนใหมีความรู ทักษะปฏิบัติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

207 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา พุทธศักราช 2553 ไดมีการนําสื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชในการเรียนการสอนมากข้ึนในรูปแบบ

ท่ีหลากหลาย เชน บทเรียนออนไลน คอมพิวเตอรชวยสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน มีการสงเสริมใหพัฒนาสื่อและ

นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสามารถใชไดจริงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูเชิงประจักษ (คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป

การศึกษา, 2560) ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส จัดเปนนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีถายทอดเน้ือหาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอานผาน 

หนาจอคอมพิวเตอรได ท้ังในระบบออนไลนและออฟไลน สามารถนํามาใชไดกับคอมพิวเตอรหนาจอสัมผัสและ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบ Smart Phone ท้ังระบบปฏิบัติการ iOS และ ระบบปฏิบัติการ Android (บุษราและคณะ, 2553) มี

ลักษณะเปนสื่อประสมโดยมีการแทรกเน้ือหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และแบบทดสอบเช่ือมโยงไปยังสวนตาง ๆ ของ

หนังสือมีปฏิสัมพันธโตตอบกับนักเรียน และสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลาสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนได สอดคลองกับ กิดานันท (2556) ท่ีกลาววา หนังสืออิเล็กทรอนิกสสรางแรงจูงใจในการเรียน เกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน และไมเบ่ือหนายบทเรียน สงผลใหนักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู  

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร 2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทํางาน

ของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส โดยนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการถายทอดความรูงานประดิษฐใบตองอันเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีควรคาแก

การอนุรักษ โดยเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมและเรียนรูดวยตนเองในสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงเปนแนวทาง

ในการประกอบอาชีพเพ่ือเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศใหเจริญรุงเรืองยิ่งข้ึนไป  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสวุรรณารามฯ จังหวัดสมุทรสาคร 

จํานวน 3 หองเรียน รวมท้ังสิ้น 89 คน  

    1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามฯ จังหวัด

สมุทรสาคร จํานวน 30 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 

    2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

      2.1 แบบประเมินความเหมาะสมของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3 

ระดับ นําเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 0มีคาความสอดคลองอยูระหวาง  

0.80 ถึง 1.00 

      2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร ประกอบดวยหนวยการเรียนรูจํานวน 7 หนวย 

รวม 18 ช่ัวโมง คูมือการใช และหนังสือประกอบบทเรียน นําเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือประเมินความเหมาะสม

ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.60 ถึง 1.00 

      2.3 แผนการจัดการเรยีนรู นําเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 0มีคา

ความสอดคลองอยูระหวาง  0.60 ถึง 1.00 

      2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ วิเคราะหคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) พบวามีขอสอบ จํานวน 35 ขอ ไดคาความสอดคลอง 0.50 ข้ึน

ไป จากน้ันวิเคราะหคาความยากงายอยูระหวาง 0.50 – 0.87 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.07 – 0.60 ซึ่งคัดเลือก
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แบบทดสอบขอท่ีมีคาความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80  และคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.30  ข้ึนไป  โดยคัดเลือกไวจํานวน 

30 ขอ หาคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับโดยใชสูตรของคูเดอร  ริชารดสัน (KR-20) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.83 

      2.5 แบบประเมินทักษะกระบวนการทํางานมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ 

นําเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 0มีคาความสอดคลองอยูระหวาง  0.80 ถึง 1.00 

      2.6 แบบสอบถามความคิดเห็นมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ นําเสนอตอ

ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 0มีคาความสอดคลองอยูระหวาง  0.80 ถึง 1.00 

 3. 0การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ADDIE Model ดังน้ี 

      3.1 ข้ันการวิเคราะห (Analysis) ศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี วิเคราะหหลักสูตร ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัย 

      3.2 ข้ันการออกแบบ (Design) เปนข้ันตอนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

ตาง ๆ ในบทเรียน ใบกิจกรรม แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน และเขียนบทดําเนินเรื่อง โปรแกรม Adobe Photoshop 

CS3, Adobe Illustrator CS3, Adobe InDesign CS6, Story Remix และAudacity 2.3.3 โดยเปดหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ดวยโปรแกรม Adobe Digital Editions 

      3.3 ข้ันการพัฒนา (Development) เปนข้ันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสและตรวจสอบคุณภาพหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสดวยผูเช่ียวชาญ  

       3.4 ข้ันการทดลองใช (Implementation) เปนข้ันการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางใช

เวลาในการทดลอง 9 สัปดาห สัปดาหละ 2 ช่ัวโมง รวม 18 ช่ัวโมง 

      3.5 ข้ันการสรุปผล (Evaluation) เปนข้ันการนําขอมูลท่ีไดจากการทดลองไปวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย  

    4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

      4.1 หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากรอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําใบกิจกรรมระหวางเรียน

ในแตละหนวย ตอรอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินทักษะ

กระบวนการทํางานหลังเรียน 

      4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดวยสถิติ

การทดสอบทีแบบไมอิสระ 

     4.3 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดวยสถิติ

การทดสอบทีแบบไมอิสระ 

      4.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดวยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย  

1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผลปรากฎดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

การทดลอง คะแนนเตม็ X� S.D. รอยละ 
E1/E2 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

E1/E2  
ที่กําหนด 

ระหวางเรยีน 140 113.43 0.97 81.02 
81.02/82.67 80/80 

หลังเรียน 70 57.87 1.54 82.67 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา พบวา คะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการทําใบกิจกรรมระหวางเรียนในแตละหนวย เทากับ 113.43 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.97 จากคะแนนเต็ม 140 คิดเปนรอยละ 81.02 และคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินทักษะกระบวนการทํางานหลังเรียน เทากับ 57.87 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

1.54 จากคะแนนเต็ม 70 คิดเปนรอยละ 82.67 ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เทากับ 81.02/82.67 

 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผลปรากฏดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน  

คะแนน n X� S.D. ∑D ∑D2 t 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

30 

30 

16.50 

21.77 

3.07 

2.70 
158 1002 11.87* 

* p < .05 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจํานวน 30 คน ท่ีเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนหลังจากเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผลปรากฏดัง

ตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทํางานกอนและหลังเรียน 

คะแนน n X� S.D. ∑D ∑D2 t 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

30 

30 

28.23 

36.10 

3.98 

1.68 
236 2238 11.44* 

* p < .05 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนจํานวน 30 คน ท่ีเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผลปรากฏดังตารางท่ี 4 
 

 ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

รายการประเมิน X� S.D. การแปลผล 

ดานเน้ือหา 2.82 0.29 พึงพอใจมาก 

ดานการนําไปใช 2.85 0.25 พึงพอใจมาก 

ดานการวัดและประเมินผล 2.78 0.32 พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 2.82 0.29 พึงพอใจมาก 

  

 จากตารางท่ี 4 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.78-2.85 โดยดาน

การนําไปใชมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (X�=2.85 S.D.=0.25) รองลงมา คือ ดานเน้ือหา (X� =2.82 S.D.=0.29) และดานการวัดและ

ประเมินผล มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (X� =2.78 S.D.=0.32) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยรวม พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก (X� =2.82 S.D.=0.29) 
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อภิปรายผล  

  1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร มีประสิทธิภาพ เทากับ 81.02/82.67 ซึ่ง

สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก หนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีสรางข้ึนไดผานการพัฒนาอยางเปนระบบตามข้ันตอน

การพัฒนา ไดมีการศึกษาเก็บขอมูลและกระบวนการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญเพ่ือหาดัชนีความสอดคลองคุณภาพของ

แบบทดสอบและประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดทดลองใชกับนักเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว แบบ

กลุม และแบบภาคสนาม นํามาพัฒนาปรับปรุงขอบกพรองกอนนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง ทําใหนักเรียนสนใจ

กระตือรือรนสงผลใหประสิทธิภาพในการเรียนมากข้ึน สอดคลองกับ วิมล (2557) ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง 

อาหารกับสุขภาพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัย พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพ 83.00/87.66 

เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร หลังเรียนสูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเน่ืองมาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสสงเสริมเปนการเรียนรูตามความสนใจดวย

ตนเอง สงผลใหนักเรียนมคีวามตั้งใจในการเรียนรูและเขาใจเน้ือหาเปนอยางดี สอดคลองกับ อรสา (2556) ไดพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จังหวัดตราด ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน

โดยวิธีการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสสูงกวาการจัดการเรียนรูดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

           3. ทักษะกระบวนการทํางานหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องบายศรีปากชาม งามวิจิตร กลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากมีกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนักเรียนฝกทักษะ

ประดิษฐบายศรีปากชามดวยการวิเคราะหงาน วางแผนการทํางาน การลงมือทํา และประเมินผลงาน ซึ่งการทํางานท่ีเปน

ระบบตามข้ันตอนน้ียอมสงผลใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพได สอดคลองกับ ประทีป 

(2553) ได เปรียบเทียบความรูและทักษะกระบวนการทํางาน เรื่อง การขยายพันธุพืช ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ระหวางกลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรู แบบทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน กับกลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม 

ผลการวิจัยพบวา ทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน มีคะแนน

เฉลี่ยสูงกวากลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม เน่ืองดวยจัดการเรียนรูแบบทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน มี

กิจกรรมการเรียนรูเปนรายบุคคลมีอิสระในการเรียนรู สอดคลองกับ Roger (1969) กลาววา การจัดการเรียนรูท่ีเนน

กระบวนการจะสามารถพัฒนาผูเรียนไดดีเมื่ออยูในสถานการณท่ีเปนอิสระ 

           4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร กลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก (X� = 2.82 S.D.=0.29) ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสดังกลาว มีรูปแบบ สีสัน รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว 

ประกอบเน้ือหาทุกข้ันตอนอยางชัดเจน ทําใหเขาใจงายและปฏิบัติตามได เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทําใหนักเรียนเกิด

การเรยีนรูไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับ พัชรนันท (2558) ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 อยูใน

ระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ครูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ เชน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ เปนตน สามารถนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสพัฒนาข้ึนไปประยุกตใชเปนสื่อประกอบการสอนได 

2. ควรมีการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสอยางตอเน่ือง เพ่ือใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานอยางมี

คุณภาพ 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในเน้ือหาวิชาและระดับช้ันอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยดานวิธีการสอนแบบตาง ๆ เชน วิธีการสอนแบบรวมมือ รวมกับการเรียนดวยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตอไป 

 3. ควรนําพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบออนไลนบนเว็บไซต เพ่ือใหสามารถเผยแพรหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ไดมากยิ่งข้ึน 

  

สรุปผลการวิจัย   

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1เปนนวัตกรรมท่ีสําคัญในการจัดการเรียนรู เน่ืองจาก

สามารถสงเสริมการเรียนรูและทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยในครั้งน้ีพบวา 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ

กระบวนการทํางานใหสูงข้ึนได นักเรียนมีความพึงพอใจหลังการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสอยูในระดับมาก จึงถือไดวามีความ

เหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการจัดการเรียนรูตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลังการจัด

กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าในรายวิชาการบริหารการพยาบาล การวิจัยกึ่งทดลองใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปีการศึกษา 2562 จ านวน 138 คน เครื่องมือ

วิจัยประกอบด้วยแผนการสอนเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีประยุกต์จากแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย แบบสอบถามภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและแบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า หลังจากสิ้นสุดการทดลองแล้ว ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา

อยู่ในระดับมาก (mean=4.18, SD. =.184) โดยด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาอยู่ในระดับสูงที่สุด นักศึกษามีผลลัพธ์การ

เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ส่วนด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาอยู่ในระดับ

ด ีผู้สอนควรพัฒนานักศึกษาทัง้ 2 ด้านสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ในทุกช้ันปี 

 

ค าส าคัญ :  การเรียนรู้บนความท้าทาย    ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง    ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 

Abstract 

The research aimed to study transformational leadership and learning outcomes of nursing 

students after using the leadership development activities in nursing administration course. A quasi-

experimental research was used with 138 participants who were a 4th year nursing students in academic 

year 2019 of Boromarajonani College of Nursing, Buddhachinaraj. Research instruments included the 

leadership development lesson plans that applied from the challenge-based learning, a transformational 

leadership questionnaire and a learning outcomes assessment. Data were analyzed using frequency, 

percentage, mean, standard deviation and content analysis. Results showed that after the end of the 

experiment, the students’ transformational leaderships was at a high level (mean=4.18, SD. =.184), was 
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the aspect of stimulation of the use of was intelligence at the highest level. Furthermore, the students 

had the highest learning outcomes in numerical analysis skills, communication and use of information 

technology, followed by morality and ethics. Nevertheless, the intellectual skill and interpersonal skills 

and responsibilities of the students were at a good level. Teachers should be able to interpolate the 

both aspects in their subjects of every college year.              

                                                           
keywords: challenge-based learning, transformational leadership, learning outcomes 

 

บทน า   

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) เป็นทักษะที่จ าเป็นของบุคลากรทางสุขภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวิชาชีพพยาบาล เนื่องจากภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นผลท าให้เกิดความก้าวหน้าของวิชาชีพใน

ด้านมาตรฐานการให้การพยาบาลที่ดีขึ้น (Curtis et al., 2011; Mahdinezhad et al., 2018) จากยุทธศาสตร์การดูแล

สุขภาพ 6 ด้านขององค์การอนามัยโลกปี 2010(six building blocks strategy) ก าหนดว่าทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพทุก

ระดับจะต้องมีภาวะผู้น า (WHO, 2010) ดังนั้นในหน่วยงานด้านการศึกษาพยาบาลจะต้องผลิตบัณฑิตเกิดผลลัพธ์ในด้านผู้น า

การเปลี่ยนแปลงเพื่อไปปฏิบัติงานในระบบสุขภาพ Curtis และคณะ (2011) และ Ricketts (2005) ให้ความเห็นว่าการ

ส่งเสริมภาวะผู้น าส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีของผู้น า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการเข้าถึงผู้อื่น  โดยการสร้าง

ความสัมพันธ์ในการเพิ่มแรงจูงใจและศีลธรรมกับผู้ร่วมงาน ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน ซึ่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี    

4 ด้าน คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล (Iacocca, 2013)  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นทักษะที่จ าเป็นของบัณฑิตพยาบาลในศตวรรษที่ 1  แต่พบว่ามี

งานวิจัยน้อยมาก วชิรา สุเมธิวิทย์ และคณะ (1554) ศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้า

ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลสงักัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน  ,069 คน โดยพัฒนาแบบวัดภาวะผู้น าของการ

เปลี่ยนแปลงของ Meehanpong (2004) ที่ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Bass (1990) และ Avolio 

และคณะ (2009) จากการประเมินตนเองและประเมินโดยผู้ใต้บังคับบัญชามีคะแนนเฉลี่ยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 

ด้านอยู่ในระดับสูง การประเมินตนเองของหัวหน้าสูงกว่าการประเมินโดยผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แนวทาง

ในการพัฒนาภาวะผู้น าที่ได้จากความคิดเห็นของหัวหน้าสามารถท าได้โดยใช้วิธีการฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึก

ปฏิบัติ และการศึกษาอย่างเป็นระบบในมหาวิทยาลัย   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรม

ราชชนก พุทธศักราช 1561 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  36 ตอน 43 ก. ระบุว่า “วิทยาลัย” หมายความว่า ส่วนราชการใน

สังกัดคณะ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และทะนุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ซึ่งภายใต้พันธ

กิจดังกล่าว วิทยาลัยฯ จะต้องสามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขและสังคม 

โดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตและบุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 

ความส านึกต่อสังคมและศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (สถาบันพระบรมราชชนก, 1561)  รูปแบบการเรียนการสอน 

(Teaching-learning model) เป็นปัจจัยที่สนับสนุนท าให้นักศึกษาพยาบาลมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพราะทักษะนี้จะ
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เกิดการพัฒนาได้ ต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ได้รับการออกแบบการเรียนการสอนจากผู้สอนที่เหมาะสม  Watts และ 

Gordon (2012) กล่าวว่าทักษะความเป็นผู้น าจะต้องได้รับการสอนผ่านโปรแกรมการศึกษาพยาบาลที่มีระยะเวลานาน    

เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักศึกษาพยาบาลมีโอกาสที่จะใช้ทักษะในการปฏิบัติก่อนส าเร็จการศึกษา  การเรียนรู้บนความท้าทาย

(Challenge-based learning, CBL) เป็นพหุวิทยาการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมงานต่าง ๆ กับกลุ่มเพื่อน ครู และผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในสังคม ในการที่จะค้นหาความท้าทาย หาแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหา และน าไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

(Radberg et al., 2018) การเรียนรู้บนความท้าทายเป็นการออกแบบโดยผู้เรียน   ให้การเรียนรู้เป็นแรงขับจากผู้เรียน 

ประกอบด้วย แนวคิด ค าถามส าคัญ ความท้าทาย การออกแบบ (ประกอบด้วยแนวทางค าถาม แนวทางกิจกรรมและแนวทาง

ใช้ทรัพยากร) การปฏิบัติ การวัดประเมินและการเผยแพร่ (ดนัย เทียนพุฒ, 1556) 

ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชเห็นความส าคัญของรูปแบบการเรียนแบบกิจกรรมนีจ้ะช่วยพัฒนา

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลังการจัดกิจกรรม

พัฒนาภาวะผู้น าในรายวิชาการบริหารการพยาบาล   

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

                         

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) แบบ   กลุ่มวัดหลังการทดลอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงและผลลพัธ์การเรยีนรูข้องนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลงัการ
จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าในรายวิชาการบริหารการพยาบาล การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดในการท าวิจัยซึ่ง
ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปีการศึกษา 1561      
จ านวน  38 คน ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การสอนกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น า ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์การเรียนรู้           

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจยัศึกษาเอกสารทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยต่างๆทีเกีย่วข้อง ประกอบด้วย  
             . เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น า อาจารยร์่วมจัดท าแผนการสอน ก าหนด
เนื้อหาในแผนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องภาวะผู้น าเกีย่วกับแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น า คณุลักษณะผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางการพยาบาล และการพฒันาทีมงานและการท างานเป็นทีมและก าหนดรูปแบบกิจกรรมในแผนการสอน โดยประยุกต์
แนวคิดเรื่องการเรียนรู้บนความทา้ทาย(Challenge-based learning) ของดนัย เทียนพุฒ (1556) และ Radberg และคณะ 
(2018) ดังตารางที่ 1 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

การสอนกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น า   

ผลลัพธ์การเรียนรู้          
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ตารางที่ 1  กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าส าหรับนักศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ช้ันปีท่ี 4      
คร้ัง
ที ่

กิจกรรม วิธีการ เวลา ผลงานที่
ก าหนด  

1 1. แนวคิดเร่ืองภาวะผู้น า 
ด าเนินตามแผนการสอนที่
ก าหนด   

1.นักศึกษาร่วมอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
ภาวะผู้น า คณุลักษณะผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางการพยาบาล และการพฒันาทีมงาน
และการท างานเป็นทีม 
2.อาจารย์บรรยายสรุปแนวคิดรวบยอด  

2 ช่ัวโมง  
 

2. ค าถามส าคัญ    
แบ่งกลุ่มย่อยวิเคราะห์
ตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

นักศึกษาวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้น าเป็น
รายบุคคลในประเด็นท่ีเป็นจดุอ่อนและจุดแข็ง
ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1 ช่ัวโมง รายงานการ
วิเคราะหต์นเอง
ของนักศึกษา  

2 3. ความท้าทายและ การ
ออกแบบ  
1. สรุปการวิเคราะห์
ตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ของนักศึกษารายกลุ่ม 
2. ออกแบบกิจกรรมร่วม
จิตอาสาพัฒนาภาวะผู้น า 

1. นักศึกษาเข้ากลุ่มย่อยวเิคราะหล์ักษณะผู้น า
ทางการพยาบาลและลงมติภาวะผูน้ าด้านที่เป็น
จุดอ่อนในภาพรวมของกลุ่ม  
2. ออกแบบกิจกรรมร่วมจิตอาสาพัฒนาภาวะ
ผู้น าให้สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าด้านที่
เป็นจุดอ่อนในภาพรวมของกลุม่  

3 ช่ัวโมง โครงงาน
กิจกรรมร่วมจติ
อาสาพัฒนา
ภาวะผู้น า 
 

3    4. การปฏิบัติ การวัด
ประเมิน  
ปฏิบัติตามขั้นตอนใน
โครงงานกิจกรรมเมื่อ
สิ้นสุดแล้วท าการวดัและ
ประเมินผล  

1. ประสานงานกับโรงเรยีนหรือโรงพยาบาลหรือ
ชุมชนที่แต่ละกลุม่ก าหนดในโครงงานกิจกรรม 
2. ด าเนินกิจกรรมการตามเวลาและสถานท่ีที่แต่
ละกลุม่ก าหนดไว้ในโครงงานกิจกรรมภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 
3. วัดผล ประเมินผลและสรุปโครงงานกิจกรรม  

 3 ช่ัวโมงและ
ช่ัวโมงการเรียนรู้
ด้วยตนเองต้องขอ
อนุญาตจาก
วิทยาลัย  

รายงานสรุป
โครงงาน
กิจกรรมร่วมจติ
อาสาพัฒนา
ภาวะผู้น า 
 

 4   5. การเผยแพร่ 
1. น าสนอสรุปผลโครงงาน
กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้น า 
2.ส่งรายงานสรุปกิจกรรม  

1. ให้ตัวแทนนักศึกษาน าเสนอหนา้ช้ันเรียน 
กลุ่มละ 10 นาท ี
2. อาจารย์สรุปให้ข้อเสนอแนะ 
3. ให้นักศึกษาเขียนรายงานการวเิคราะหภ์าวะ
ผู้น าของกลุ่ม และแนวทางการพฒันา 
4. ส่งรายงานสรุปกิจกรรมในส่วนที่ด าเนินการ
ให้โรงเรียนหรือโรงพยาบาลหรือชุมชน  

3 ช่ัวโมง  รายงานการ
วิเคราะหภ์าวะ
ผู้น าของกลุ่ม 
และแนวทาง
การพัฒนา 

 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  
    1.  แบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นข้อค าถามด้านบวก จ านวน 35 ข้อและค าถามปลายเปิด   ข้อ     

แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ จ านวน  0 ข้อ การสร้างแรงบันดาลใจ จ านวน    ข้อ 
การกระตุ้นทางปัญญา จ านวน 9 ข้อ และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ านวน 5 ข้อ  ค าตอบมีลักษณะเป็นมาตรา
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ประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ บ่อยมาก (5 คะแนน) บ่อย (4 คะแนน) บางครั้ง (3 คะแนน) นานๆ ครั้ง (1 คะแนน) ไม่เคยเลย (  
คะแนน)  

เกณฑ์การประเมินระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น ค่าเฉลี่ย 3.68-5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 1.34-3.67 หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย  .00-1.33 หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับน้อย  

   1.1 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชจ านวน 35 ข้อ ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมจ านวน  6 ข้อ (LO1.1 การแยกแยะความดีและความถูกต้องจ านวน 3 ข้อ LO .3 การเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จ านวน 3 ข้อ  LO .4 ความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองจ านวน 4 ข้อ  LO .5 การแสดง 
ออกถึงพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์จ านวน 6 ข้อ)  ด้านทักษะทางปัญญาจ านวน 7 ข้อ (LO3.  การตระหนักรู้ใน
ศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถน าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล
และการเป็นผู้น าที่เข้มแข็งจ านวน 3 ข้อ LO3.4 ความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ จ านวน 4 ข้อ) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจ านวน 7 ข้อ (LO4.3 ความสามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยน แปลงที่ดีในองค์กรในสถานการณ์ที่หลากหลาย จ านวน 3 ข้อ  LO4.4 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อสังคม และ
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่องจ านวน 4 ข้อ) ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 5 ข้อ (LO5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด 
การฟัง การอ่าน การเขียนและการน าเสนอรวมทั้งสามารถอ่านวารสาร และต าราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจจ านวน 3 ข้อ  
LO5.5 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์จ านวน 1 ข้อ)   

เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.0 - 00.00 หมายถึง มีผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
ระดับดีเยี่ยม ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.0 -95.00 หมายถึง มีผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.0 -90.00 
หมายถึง มีผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับดี ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.0 -85.00 หมายถึง มีผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับค่อนข้างดี 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.0 -80.00 หมายถึง มีผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับดีพอใช้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.0 -75.00 หมายถึง มีผลลัพธ์
การเรียนรู้ในระดับพอใช้ และค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.00 หรือต่ ากว่า หมายถึง มีผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับท่ีต้องปรับปรุง   

การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยหาความตรงของเครื่องมือวิจัยโดยน าเครื่องมือวิจัยทั้ง 1 ฉบับ ให้ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา (content validity) และตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช้ น าผล
การตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาหาดัชนีค่าความสอดคล้องและปรับข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ จากนั้นขอ
อนุญาตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชน าเครื่องมือท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตช้ันปีท่ี 4  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปีการศึกษา 156  จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ได้ค่าความเที่ยง 
0.946 

ขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
( ) ส่งมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.3) รายวิชาการบริหารการพยาบาลและแผนการสอนรายบทให้

คณะกรรมการหลักสูตรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช อนุมัติการจัดการเรียนการสอน   
(1) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา   
(3) สอนแบบอภิปรายเรื่องภาวะผู้น าจ านวน 1 ช่ัวโมง  
(4) แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละ  6- 7 คนนักศึกษาช่วยกันวิเคราะห์ลักษณะผู้น าทางการพยาบาล น าเสนอ

การวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้น าเป็นรายบุคคลในกลุ่มย่อยและลงมติภาวะผู้น าด้านที่เป็นจุดอ่อนในภาพรวมของกลุ่ม
ย่อย ตามแผนการด าเนินกิจกรรมที่ก าหนด นักศึกษาร่วมกันน าผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าด้านจุดอ่อน พบว่า ขาดทักษะการ
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แสดงออกอย่างเหมาะสม  ทักษะการสื่อสาร  การตัดสินใจ  ความมั่นใจ การควบคุมอารมณ์และการใช้เหตุผล  การวางแผน
และการแก้ปัญหา  ความรอบคอบในการปฏิบัติงานและความคิดสร้างสรรค์ ดังตารางที่ 2 

(5) นักศึกษาออกแบบกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าที่เป็นจุดอ่อนในภาพรวมของกลุ่มย่อยและเขียนโครงงานกิจกรรม
ร่วมจิตอาสาพัฒนาภาวะผู้น าในแต่ละกลุ่ม ดังตารางที่ 2  

(6) นักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าในโรงพยาบาลรือโรงเรียนหรือชุมชนที่นักศึกษาก าหนดในแต่ละโครงการ  
(7)  นักศึกษาวัด ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรมที่ท าในโรงพยาบาลหรือโรงเรียนหรือชุมชน ประเมินผลภาวะผู้น า

รายบุคคลในกลุ่ม  จากการประเมินผลกิจกรรมโดยนักศึกษาเองทั้ง 8 กลุ่ม พบว่านักศึกษาทุกกลุ่มมีการพัฒนาภาวะผู้น า 
 

ตารางที่ 2   การวิเคราะห์ภาวะผูน้ า รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้น า และผลการพัฒนาภาวะผู้น าของนักศึกษา 

กลุ่ม
ที ่

ชื่อกิจกรรม ผลการประเมินตนเองของนกัศึกษา   
ภาวะผู้น า  ก่อนท ากิจกรรม หลังท ากิจกรรม 

1 อาสาพัฒนาการสื่อสาร ป้องกันภัย
ไข้เลือดออก ในชุมชนมหาจักรพรรดิ์ 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

ทักษะการสื่อสาร  ขาดทักษะร้อยละ 47.06 
 
(การประเมินก่อนและหลังท า
กิจกรรมไม่สอดคล้องกัน) 

ค่าเฉลี่ยทักษะการ
สื่อสารเท่ากับ 3.90 
(คะแนนเต็ม 4 )   

2 โครงการจิตอาสาพัฒนาภาวะความ
เป็นผู้น า “จิตอาสาพัฒนาภาวะ
ความเป็นผู้น าของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 รุ่นท่ี 68 กลุ่ม A2  
ณ สวนกลางเมือง จังหวัดพิษณุโลก” 

1. พฤติกรรมการกล้า
แสดงออกและการควบคุม
อารมณ์  
2. การใช้เหตุผลในการแก้ไข
ปัญหา  
3. ความสามารถในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน    

1.  ค่าเฉลี่ย 3.44   
2.  ค่าเฉลี่ย 3.79     
3.  ค่าเฉลี่ย 3.73    

1. ค่าเฉลี่ย 4.38   
2. ค่าเฉลี่ย 4.69   
3. ค่าเฉลี่ย 4.57   

3 สอนสุขศึกษา พัฒนาภาวะผู้น า ณ 
โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 
 

 1. กล้าแสดงออก   
2. กล้าตัดสินใจ   
3. ความรอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน     

1. ขาดทักษะร้อยละ 83.33   
2. ขาดทักษะร้อยละ 83.33   
3. ขาดทักษะร้อยละ 11.11 

มีทุกด้านร้อยละ 94.44   
1. ค่าเฉลี่ย 4.63   
2. ค่าเฉลี่ย 4.54         
3. ค่าเฉลี่ย 4.66     

4 โครงการจิตอาสา พัฒนาความเป็น
ผู้น า : วัยรุ่นยุคใหม่ เข้าใจ SAFE 
SEX ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่า
มะปราง 
 

1. การแสดงออก  
2. ความม่ันใจในตนเอง  
3.การสื่อสาร  

1. ขาดทักษะร้อยละ 64.70 
ค่าเฉลี่ย 1.48   
2.ขาดทักษะร้อยละ 6 .47 
ค่าเฉลี่ย 1.46  
3.ขาดทักษะร้อยละ 58.82 
ค่าเฉลี่ย 1.3    

1. มีทักษะร้อยละ 94.1  
ค่าเฉลี่ย 3.7    
2. มีทักษะร้อยละ 94.1  
ค่าเฉลี่ย 3.78   
3. มีทักษะร้อยละ 94.1  
ค่าเฉลี่ย 3.7    

5 โครงการจิตอาสาลดขยะเพื่อพัฒนา
ความเป็นผู้น าของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 กลุ่ม 
B1 ณ ชุมชนราเมศวร 

1. การตัดสินใจ  
2. ความม่ันใจ    

1. ขาดทักษะร้อยละ 55.56    
2. ขาดทักษะร้อยละ 61.11   

1. มีทักษะร้อยละ94.44 
ค่าเฉลี่ย 4.46      
2. มีทักษะร้อยละ 83.33 
ค่าเฉลี่ย 4.23   

6 โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้น า 1. การตัดสินใจ   ขาดการตดัสินใจที่ดี   1. ค่าเฉลี่ย 4.60 
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กลุ่ม
ที ่

ชื่อกิจกรรม ผลการประเมินตนเองของนกัศึกษา   
ภาวะผู้น า  ก่อนท ากิจกรรม หลังท ากิจกรรม 

และการท างานเป็นทีมของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 4   

2. ความเชื่อมั่น   ขาดความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 100 
(การประเมินก่อนและหลังท า
กิจกรรมไม่สอดคล้องกัน) 

2. ค่าเฉลี่ย 4.23 

7 ผู้น ายุคใหม่ สร้างสรรค์อย่างมั่นใจ 
มอบความสดใสสู่น้อง 
 

1. การตัดสินใจที่ดี  
2. ความเชื่อมั่นในตนเอง  
3. ความคิดสร้างสรรค์  

 1. มีทักษะร้อยละ 29.41  
2. มีทักษะร้อยละ 23.52   
3. มีทักษะร้อยละ 17.64 
(การประเมินก่อนและหลังท า
กิจกรรมไม่สอดคล้องกัน) 

1. ค่าเฉลี่ย 4.6   
2. ค่าเฉลี่ย 4.6   
3. ค่าเฉลี่ย 4.72   

8 สร้างความม่ันใจ สื่อสารได้ด้วยมือ
สะอาด ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ ณ 
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดท่ามะปราง 
 

1. การสื่อสาร  
2. การตัดสินใจ  
3. ความม่ันใจในตนเอง   

1. ค่าเฉลี่ย 3.44   
2. ค่าเฉลี่ย 3.48   
3. ค่าเฉลี่ย 3.26   

1. ค่าเฉลี่ย 4.12   
2. ค่าเฉลี่ย 4.13   
3. ค่าเฉลี่ย 4.05 

 
(8) น าเสนอผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 10 นาที   
(9) อาจารย์ประจ ากลุ่มร่วมให้ข้อเสนอแนะ  
(10) ผู้วิจัยช้ีแจงแบบสอบถามใหน้ักศึกษาตอบแบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
( 1) อาจารย์ผู้สอนประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา  
การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหาจากค าถาม

ปลายเปิดและรวบรวมเป็นหมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยค่าความถี่และร้อยละ 
  

ผลการวิจัย  

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

(mean=4.18, SD. =.184) และพบว่าท้ัง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาสูง
ที่สุด (mean=4.31, SD. =.170) รองลงมาด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (mean=4.22, SD. =.235) ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ (mean=4.13, SD. =.110) และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (mean=4.11, SD. =.195) 
ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านเป็นข้อรายการ พบว่า ข้อรายการด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด ได้แก่  ) การแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงข้อคิดเห็นต่อปัญหาโตแ้ย้งที่เกิดขึ้น 1) การพูดคุยให้ผู้อื่นรับทราบค่านยิม
ของสถาบันการศึกษา 3) นักศึกษาได้รับการยอมรับในความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการท างานจากเพื่อนที่เคย
ร่วมงาน ค่าเฉลี่ย 3.99, 3.91 และ 3.81 ตามล าดับ    
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   ตารางที่ 3 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (n=138) 

รายการ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง mean SD. ระดับความคิดเห็น 
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์    4.11 .195 มาก 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ   4.13 .110 มาก 
3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา   4.31 .170 มาก 
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.22 .235 มาก 
 รวมทุกด้าน 4.18 .184 มาก 

 
จากค าถามปลายเปดิตามแบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง นักศึกษาให้ความเห็นว่าการจัดกิจกรรมท าให้

นักศึกษาได้พัฒนาภาวะความเป็นผู้น าตามความต้องการของตนเอง เสรมิสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและได้เพิ่มองค์ความรู้

ให้แก่ตนเอง มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมีประสบการณ์การท างานเป็นทีม มีการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีที่ไดร้ับ

มอบหมาย การเคารพการการตัดสินใจของผู้อื่นโดยใช้หลักประชาธปิไตย นักศึกษารู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเองสามารถแก้ไข

และปฏิบตัิการเป็นผู้น าไดเ้มื่อพบกับสถานการณ์จริง และสามารถประสานงาน ตดิต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ ท าให้งานออกมาใน

รูปแบบที่ประสบผลส าเรจ็   

  2. ผลลัพธ์การเรียนรู้   นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่ 4 มีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงที่สุด โดยนักศึกษาร้อยละ 87.7 อยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนน

มากกว่าร้อยละ 95) รองลงมาได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยมและดีมากร้อยละ 47.8 และ 47.  

(คะแนนมากกว่าร้อยละ 95 และ 90 ตามล าดับ) ส่วนด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)  โดยนักศึกษาร้อยละ  .4 และร้อยละ 3.6 

มีผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ใน

ระดับพอใช้ตามล าดับ และนักศึกษาร้อยละ  .4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต้องปรับปรุง  

ตารางที่  4   ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ด้าน

คุณธรรม

จริยธรรม 

ด้านทักษะ

ทางปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์ตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระดับดีเยี่ยม(ร้อยละ

๙๕.๐๑-๑๐๐) 

จ านวน 66 5 49 121 

ร้อยละ 47.8 3.6 35.5 87.7 

ระดับดีมาก 

(ร้อยละ๙๐.๐๑-๙๕.๐๐) 

จ านวน 65 46 34 17 

ร้อยละ 47.1 33.3 24.6 12.3 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ด้าน

คุณธรรม

จริยธรรม 

ด้านทักษะ

ทางปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์ตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระดับด ี

(ร้อยละ ๘๕.๐๑-๙๐.๐๐) 

จ านวน 6 71 42 0 

ร้อยละ 4.3 51.4 30.4 0 

ระดับค่อนข้างด ี

(ร้อยละ ๘๐.๐๑-๘๕.๐๐) 

จ านวน 0 14 6 0 

ร้อยละ 0 10.1 4.3 0 

ระดับดีพอใช้ 

(ร้อยละ ๗๕.๐๑-๘๐.๐๐) 

จ านวน 1 1 4 0 

ร้อยละ .7 .7 2.9 0 

ระดับพอใช้                   

(ร้อยละ ๗๐.๐๑-๗๕.๐๐) 

จ านวน 0 1 1 0 

ร้อยละ 0 .7 .7 0 

ระดับต้องปรับปรุง           

(ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐.๐๐) 

จ านวน 0 0 2 0 

ร้อยละ 0 0 1.4 0 

 

อภิปรายผล  

การเรียนรู้บนความท้าทาย (Challenge-based learning, CBL) เป็นการปฏิรูปการรับรู้ การออกแบบ การปฏิบัติ
สรุปความคิดรวบยอดจากการปฏิบัติ และเผยแพร่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง จากการศึกษาของ Radberg และคณะ
(2018) ที่ Chalmers University of Technology โดยการสังเกตและบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการ
ร่วมกับการได้รับข้อมูลจากนักศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น พบว่า นักศึกษาประเมินว่าตนเองได้รับการ
พัฒนาทักษะที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถไปใช้ในบริบทที่แตกต่างได้ และมีบางโครงการที่มี
ผลกระทบต่อสังคมทั้งในระหว่างด าเนินการและหลังด าเนินการ    

จากผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีที่ 4 ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่วนด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาอยู่ในระดับพอใช้และต้องปรับปรุงร้อยละ  .4 และร้อยละ 5   Burn (1978) 
กล่าวถึง ภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง จะมีคุณลักษณะที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญขึ้นในองค์การ เป็นผู้น า
ที่มีความสามารถในการน าการเปลีย่นแปลงโดยการสร้างวิสยัทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การ พร้อมไปกับการส่งเสรมิ
ให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ให้ได้ผลงาน ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกด้วย ผลการศึกษาของ The New Media 
Consortium (Laurence et al., 2009 อ้างถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 1556) พบว่า CBL ได้พัฒนาทักษะของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษที่ 1  เช่น  ) การตระหนักในระดับโลก (Global awareness) 1) การรู้หนังสือของพลเมือง (Civic 
literacy) 3) ตระหนักในสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and wellness awareness) 4) ทักษะการเรียนรู้และการคิด 
(Learning and thinking skills) เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical thinking and problem solving 
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skills) ทักษะความร่วมมือ (Collaboration skills) ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation skills) 
ทักษะด้านสารสนเทศและมีเดีย (Information and media literacy skills) ทักษะการเรียนรู้ด้านบริบท (Contextual 
learning skills) 5) ด้านทักษะชีวิต (Life skills) เช่น ความเป็นผู้น า (Leadership) การปรับตัว (Adaptability) ผลิตภาพ
ส่วนบุคคล (Personal Productivity) และความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal responsibility) ทักษะด้านคน (People 
skills) การสั่งการตนเอง (Self-direction) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) 

การเปลี่ยนแปลงนั้นกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งย่อมสร้างความเสี่ยงในการท างานภายใต้สภาวะของการ

เปลี่ยนแปลงนั้น ต้องการการทุ่มเทอย่างมากท้ังก าลังกายและก าลังใจ แต่ถ้าองค์กรไม่ได้มองเห็นว่า คนมีภาระหน้าที่ที่จะต้อง

น าการเปลี่ยนแปลงแล้ว เช่ือว่าองค์กรนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ฯลฯ จะไม่สามารถอยู่รอดได้  ผู้น าต้อง

เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นจิตวิญญาณการท างานเป็นทีม คิดด้านบวก และมุ่งการท างานที่

ตระหนักถึงคุณค่าของงาน มีคุณธรรม จริยธรรมสูง สามารถกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรม

และพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆ เป็นที่ปรึกษาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น  (Drucker,1999) นักศึกษาพยาบาล

จะต้องเป็นผู้น าในองค์กรด้านสุขภาพ ต้องมีองค์ความรู้ ทักษะและการปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องเรียนรู้แนวคิด มี

ประสบการณ์การเป็นผู้น าและสามารถวิเคราะห์และพัฒนาความเป็นผู้น าของตน แรงขับท่ีจะพัฒนาภาวะผู้น าต้องมาจากการ

ปฏิบัติของตนและบริบทของสิ่งแวดล้อม (Buckwell-Nutt, Francis-Shama, & Kellett, 2014) และผู้สอนจะต้องออกแบบ

การสอนที่สามารถพัฒนาภาวะผู้น าแก่ผู้เรียน และการพัฒนาทักษะนี้จะต้องสอนผ่านหลักสูตรการพยาบาลเพื่อให้นักศึกษามี

โอกาสปฏิบัติก่อนส าเร็จการศึกษา (Watts & Gordon, 2012)   

สรุปผลการวิจัย   

 หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าในรายวิชาบริหารทางการพยาบาล โดยประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้บนความ  

ท้าทาย (Challenge-based learning, CBL) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอยู่ในระดับ

มากและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่วนด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลังท ากิจกรรมนักศึกษาส่วนใหญ่มีการพัฒนาทักษะการแสดงออกอย่าง

เหมาะสม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ ความเช่ือมั่นในตนเอง การควบคุมอารมณ์และการใช้เหตุผล การวางแผน

และการแก้ไขปัญหา ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน และด้านความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงควรพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ

ทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ในทุกช้ันปี           

โดยออกแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดแรงขับภายในตัวผู้เรียนให้พัฒนาตนเอง และมีการวัดภาวะผู้น าทั้งก่อนและหลัง

การสอน 

   
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่ 4 ที่ตั้งใจมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมในการพัฒนาภาวะ

ผู้น าของตน  
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พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทยเร่ือง การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน  โดยใช้เทคนิค S Q 3 R 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความ

ส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค S Q 3 R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัด

พิษณุโลก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพือ่สร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการ

เรียนภาษาไทยให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนจากการทดสอบความรู้พื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการ

อ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค S Q 3 R 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 20 คน โดย

วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งใช้คู่

กับแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทย 2. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทย  3. แบบทดสอบ

วัดทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทย โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่า (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการ

พัฒนา และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

พบว่า แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88/86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2. ผลการศึกษา

เปรียบเทียบทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ

อ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ค าส าคัญ: การพัฒนา/ทักษะ/ชุดแบบฝึก 

 

Abstract 

 The purposes of this study were to 1) develop comprehensive reading skill from fables in Thai 

language by integrating SQ3R approach of grade 6 students in municipal school 2 (Khuha Sawan Temple), 

Phitsanulok boosting study effectiveness according to 80/80 criterion, 2) create student exercise in Thai 

language for advancing students who could not surpass the standard criteria and, 3) compare students’ 

result in comprehensive reading before and after conducting the comprehensive reading exercise by 

integrating SQ3R approach of grade 6 students in municipal school 2 (Khuha Sawan Temple), Phitsanulok.  
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 The sample in this study were 20 individuals of grade 6 students in the second semester of 2019 

at the municipal school 2 (Khuha Sawan Temple), Phitsanulok. The sample were chosen by purposive 

sampling approach. The tool of the study comprised of 1) a lesson plan integrated with the 

comprehensive reading exercise, 2) the comprehensive reading exercise in Thai language and, 3) a reading 

comprehension test in Thai language. The tools were already approved by the specialists and the index 

of conformance (IOC) was tested. The statistics used in the study were means, standard deviation, and t-

test. 

 The result of the study in developing and finding the effectiveness of the comprehensive reading 

exercise for grade 6 students found that 1) the exercise had effectiveness value of 88/86 which was higher 

than the standard criteria at 80/80, 2) the student result of comprehensive reading skill in Thai language 

of grade 6 students had higher score after conducting the comprehensive reading exercise, statistically 

significant at .05 and, 3) the academic achievement of the student after conducting the comprehensive 

reading exercise was 17.15 averagely, which was higher than before integrating the exercise that averaged 

at 12.65. 

 

Keywords: Development  ,Skill ,Exercise 

 

บทน า 

ภาษาไทยถือว่ามีความส าคัญในยุคแห่งความเจริญก้าวหน้า เพราะทุกคนต้องใช้ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจน

เกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริงโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน 

มีวิทยาการใหม ่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาท าให้คนเราได้รับข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดเวลา คนไทยในสังคม

จึง 

ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยการใช้ภาษาไทยเพื่อการอ่านท า

ความเข้าใจและสื่อความกันได้ถูกต้อง การอ่านจึงเป็นทักษะที่ส าคัญในชีวิตประจ าวันดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชความว่า การศึกษาและการอ่านออกเขียนได้นี้เป็นประโยชน์มาก การอ่านออกเขียนได้จะช่วยให้

มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมากมายและความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้สามารถน ามาใช้ในทาง

สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ท่ีต้องการได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีภาษายังเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ความคิด 

รวมทั้งคุณธรรมความดีทุกอย่าง จากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะเห็นได้ว่าภาษาเป็น

ปัจจัยพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้ผู้ที่อ่านออกเขียนได้จะสามารถเข้าใจ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

เป็นอย่างดี คนไทยทุกคนต้องตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทยต้องมีความเข้าใจ และศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษาและ

ฝึกฝนให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ในการสื่อสารการเรียนรู้

เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน เป็นการสร้างเอกภาพของชาติและความจรรโลงใจเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองชุมชน

สังคมและประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551) นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในระดับช้ันประถม 

ศึกษาปีท่ี 6 พบว่านักเรียนมีปัญหาด้านทักษะการอ่านคือ นักเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่านเป็นเพราะขาดการได้รับการฝึกฝนจาก

ครูผู้สอนนักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อหนังสือเบื่อหน่ายการอ่านหนังสือสอบบางครั้งเด็กไม่ได้อ่านหนังสือเพราะอยากอ่านแต่
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อ่านเพื่อต้องการท าข้อสอบได้ หรือครูบังคับให้อ่านแต่ก็สามารถท าได้ในเฉพาะโรงเรียนเท่านั้น เมื่อพ้นจากห้องเรียนไปหรือ  

ช่วงปิดภาคเรียนเด็กก็ขาดความใส่ใจในการอ่านหนังสือท าให้เด็กอ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านออกแต่ไม่คล่อง ซึ่งตัวนักเรียน  

เองก็ไม่สนใจที่จะฝึกฝนให้อ่านได้ทั้ง ๆ ท่ีการอ่านเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการแสวงหาความรู้โดยเฉพาะทักษะการอ่านจับใจความ

จากเรื่องที่อ่าน อ่านแล้วไม่สามารถจะจับใจความได้แม้แต่เรื่องสั้น ๆ หรือข้อความสั้น ๆ เด็กจะใช้วิธีการลอกข้อความหรือเนื้อ

เรื่องไม่สามารถสรปุเป็นค าพูดของตนเองได้ เช่นไม่สามารถล าดับเหตุการณ์ของเรื่องได้ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในเรื่องที่

อ่านไม่ได้ด้วยปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด ส่งผลให้การเรียนการสอนอ่านจับใจความส าคัญยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาของการอ่าน หลักการ เหตุผล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วเห็นว่าการอ่านเป็น

สิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก ท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนา โดยการอ่านจับใจความส าคัญเป็นการต่อยอดไปสู่การฟัง และการ

เขียนได้อีกด้วย  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคญัวิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความส าคญัจากนิทานโดยใช้เทคนิค S Q 3 R 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัดพิษณโุลก  

2. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาษาไทยให้กับนักเรียนท่ีได้คะแนนจาก

การทดสอบความรู้พื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์  

3. เพื่อเรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิด้านการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ

ส าคัญจากนิทานโดยใช้เทคนิค S Q 3 R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัด

พิษณุโลก 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงทดลองแบบ One group Pretest Posttest design เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความจ านวน 3 แผน แผน

ละ 2 ช่ัวโมง 

2. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นแบบฝึกอ่านจับ

ใจความ โดยมีนิทาน 6 เรื่อง ไม่ซ้ ากัน อ่านแล้วให้ตอบค าถามจากชุดแบบฝึกท่ีครูก าหนดให้เป็นแบบเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก 10 ข้อ ต่อ 1 ชุดแบบฝึก 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  10 ข้อ 

 

วิธีการด าเนินงาน 
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 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศ บาล 2 

(วัดคูหาสวรรค์) มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเกี่ยวกับ มาตรฐาน

การเรียนรู้ ช่วงช้ัน สาระการเรียนรู ้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และคู่มือ

ครูภาษาไทย และแบบเรียนภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

1.2 ศึกษาเอกสารต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนสะกดค า รวมทั้งวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 

1.3 ผู้วิจัยคัดเลือกนักเรียนที่มีการอ่านจับใจความได้น้อยจากการอ่านแบบเรียนรายวิชาภาษาไทยช้ันประถม 

ศึกษาปีท่ี 6 เพื่อน ามาสร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เป็นแบบฝึกอ่านจับใจความจาก

นิทานเรื่องสั้น ๆ โดยใช้เทคนิค S Q 3 R ช่วยในการสอน แล้วให้ตอบค าถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

10 ข้อ มีแบบฝึกท้ังหมด 6 ชุดดังนี้    

        1. นิทานเรื่อง มดขยัน 

        2. นิทานเรื่อง แมวใจด า 

        3. นิทานเรื่อง ลาเคราะห์ร้าย 

        4. นิทานเรื่อง ชายผู้แอบอ้าง 

        5. นิทานเรื่อง แมลงเต่าเจ้ากรรม 

        6. นิทานเรื่อง ลมหนาวมาแล้วนะ 

1.4 น าแบบฝึกท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ สอนวิชา

ภาษาไทยไม่ต่ ากว่า 4 ปีทุกคน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( IOC) และให้

ข้อเสนอแนะ 

1.5 น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

1.6 พิมพ์แบบฝึกฉบับทดลอง 

1.7 น าแบบฝึกไปทดลอง (try – out) ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน าผลการทด ลองมา

วิเคราะห์หาคุณภาพแบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ เพื่อหาประ สิทธิภาพให้ได้ตาม

เกณฑ์ 80/80 กล่าวคือ ระดับประสิทธิภาพของใบงานที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ คิดได้จากคะแนน

ปฏิบัติระหว่างเรียนรวมกัน และคะแนนหลังการใช้แบบฝึกเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ โดยก าหนดค่า

ประสิทธิภาพ E1 (คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนด้วยใบงาน) E2 

(คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนจนจบบทเรียนทั้งหมด)  

 

การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ

จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวมเป็น 6 ช่ัวโมง ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความส าคัญ

ภาษาไทย ดังนี ้ 
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2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยรวมทั้งศึกษาเอกสาร

ต าราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทย และท าตารางวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การ

เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  

2.2 น าข้อมูลสาระส าคัญที่ได้จากการศึกษามาวิ เคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางด้านทฤษฎีและแนวคิด มาเป็นแนว

ทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

 2.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยจ านวน 3 แผน  

 2.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นพร้อมด้วยตารางวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เสนอ

ผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหา ด้านวิธีการสอน และด้านการวัด และประเมินผล 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

และความเที่ยงตรงตามจุดประสงค์ และเนื้อหา ต่อจากนั้นน าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (ค่า IOC ) โดยก าหนดคะแนนการพิจารณา ดังนี้  

+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจดัการเรยีนรู้นั้นสอดคล้องกับจดุประสงค ์ 

  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้นั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์  

 -1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรยีนรู้นั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค ์ 

2.5 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของคณะผู้เชี่ยวชาญ  

2.6 น าแผนการจัดการเรยีนรู้เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยไปทดลอง กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ที่เป็นกลุ่มทดลอง แผนจัดการเรียนรู้มีทั้งหมด 3 ช่ัวโมง สอนตามแผนท้ังหมดมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ

เวลาและผูเ้รียน เพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องมือท่ีน าไปทดลอง โดยเครื่องมือเป็นแบบอ่านจับใจความแล้วให้เลือกตอบ มี 4 

ตัวเลือก 10 ข้อ ต่อ 1 ชุดแบบฝึก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6  

ประสิทธิภาพด้าน จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ  
E1 

(กระบวนการ) 
20 1200 1056 88  

E2 
     (ผลลัพธ์) 

20 1200           1036      86  

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ ของชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทานส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 6 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย จ านวน 20 คน พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพ E1 และ E2 ของ

ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เท่ากับ 88/86 เป็นไปตาม

เกณฑ์ 80/80 
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 ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ 

ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังเรียน ด้วยชุด

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน แสดงดังตาราง 2 และ 3 

ตาราง 2 แสดงการประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
เลขท่ี 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิ  
พัฒนาการ หลังเรียน (20) ก่อนเรียน(20) 

1 16 13 +3 
2 17 13 +4 
3 17 12 +5 
4 18 11 +7 
5 18 12 +6 
6 16 14 +2 
7 17 13 +4 
8 17 13 +4 
9 18 12 +6 
10 16 14 +2 
11 16 12 +4 
12 18 15 +3 
13 18 14 +4 
14 18 13 +5 
15 16 13 +3 
16 18 12 +6 
17 17 11 +6 
18 16 12 +4 
19 18 12 +6 
20 18 12 +6 
รวม 343 253 90 

ค่าเฉลี่ย 17.15 12.65  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 1.04  

จากตาราง 2 พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน 

มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 17.15 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 12.65 ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

แสดงดังภาพ 
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ภาพที่ 1 แสดงผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจบัใจความ

ส าคัญจากนิทาน ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6  

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 
ก่อนเรียน 12.65 1.04 -13.700* 19 .000 
หลังเรียน 17.15 0.88    

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

จากตารางที ่3 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสมัฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลัง

เรียนด้วน t-test พบค่า t=-13.719  ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/

ความสามารถหลังเรียนด้วยการใช้แบบฝึก สูงกว่าก่อนเรียน 95% 

จากตารางที ่2 และตารางที ่3 สามารถสรุปผลของการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีสอนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่

ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ท าให้ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ

ของนักเรียนสูงขึ้น 

 

 

231 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

อภิปรายผล 

จากผลการรายงาน การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้นิทาน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 88/86 หมายถึง นักเรียนทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ซึ่งคะแนนท า

แบบฝึกหัดนั้นคิดเป็นร้อยละ 88 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนนั้น  คิดเป็นร้อยละ 86 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้นิทาน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้น 

มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว้  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพันธ์วดี   ไวยรูป (2555 : 1) ได้ศึกษาการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน

โดยใช้เทคนิคเค ดับเบิ้ลยู แอล (K W L) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี

วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้นการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อน

และหลังการใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนในวิชา ภาษาไทย (การอ่าน) 

โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล   (K W L)  

ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มประชากรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.5  

มีความสามารถในการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนสูงขึ้นและผู้เรียนมีความพึง

พอใจในการเรียนวิชาภาษาไทย (การอ่าน) โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ยู แอล  (K W L) เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญอยู่ใน

ระดับมากและมากที่สุดโดยเป็นความพึงพอใจท่ีมีค่าร้อยละอยู่ในระดับมาก 

แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ได้รับการสอนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทานมีผลสัมฤทธิ์  

ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ี  ผู้ศึกษาได้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาทักษะการอ่านและจับใจความส าคัญสรุปผลได้

ดังนี ้

 1.1 จากตารางแสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ ของชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน พบว่า ผล
การทดสอบ E1 และ E2 ของชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 
ได้เท่ากับ E1=84 E2=70 ผลการทดสอบ E2 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ และผลการทดสอบ E1 และ E2 ของชุด
แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่2 ได้เท่ากับ E1=86 E2=65 ผลการ
ทดสอบ E2 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้  

จากการหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ปรับ

เครื่องมือ และท าการทดสอบ E1 และ E2 อีกครั้ง ผลการทดสอบ E1 และ E2 ของชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจาก

นิทานส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ E1=88 E2=82 ผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่

ก าหนดไว้ และผลการทดสอบ E1 และ E2 ของชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทานส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่2 ได้เท่ากับ E1=89 E2=83 ผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ และผลการ

ทดสอบ E1 และ E2 ของชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ครั้งที่3 ได้

เท่ากับ E1=88 E2=86 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
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 1.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ

ส าคัญ พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทานมีคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียน เท่ากับ 17.15 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 12.65 ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 1.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 6 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วน t-test 

พบค่า t=-13.719  ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถหลังเรียน

ด้วยการใช้แบบฝึก สูงกว่าก่อนเรียน 95% 

 

กิตติกรรมประกาศ 

กระบวนการแก้ไขปัญหาทางด้านการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ
จากนิทาน โดยใช้ชุดแบบฝึก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาให้นักเรียนสามารถอ่านจับ
ใจความส าคัญได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น  ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยในช้ันเรียนที่ผู้สอนจัดท าขึ้น  

ผู้เขียนขอขอบคุณอาจารย์ ดร.พรทิพย์  ครามจันทึก  นางอุมาพร  สวนเศรษฐ และผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่ได้ให้
ค าแนะน า และอนุญาตให้จัดท าวิจัยทางการสอนภาษาไทยในครั้งนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
อย่างดี 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน ของนักเรียนช้ันประถม  
ศึกษาปีท่ี 6 จะสามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน มี
เจตคติที่ดีต่อภาษาไทย ภาคภูมิใจในภาษาของชาติ ตลอดจนอนุรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ รายงานการวิจัยในช้ัน
เรียนฉบับน้ีคงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 
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การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

DEVELOPMENT OF TEACHING MODEL FOR DEVELOPING EMOTIONAL INTELLIGENCE WITH 
EXPERIENCE-ENHANCEMENT ACTIVITY IN CHILD DEVELOPMENT CENTER 

 

                         นิพัทธา สังข์ยก1*  และ เนรัญชลา จารุจติร2   
1คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์  

  

บทคัดย่อ 

 การวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พัฒนา และประเมินรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์

ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  เนื่องจากเด็กนักเรียนมี

พฤติกรรมที่ขาดการรอคอยในการท ากิจกรรมในการเรียน การส่งงาน ไม่สามารถท างานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้ จึงเป็นปัญหา

ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

คือ รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก 6 

กิจกรรมย่อย ดังนี้ 1 กิจกรรม Good Work (ด้านเก่ง) คือ 1. ส่งรหัสลับ 2.ลากเส้น 2. กิจกรรม I am a nice person. (ด้าน

ดี) คือ 1. เชือกเลียนแบบ 2. ลูกบอลติดหนึบ 3.กิจกรรม I am happy. (ด้านสุข) คือ 1. Actor (นักแสดงจ าเป็น) 2. Knock 

Knock Knock โดยรูปแบบการสอนทั้ง 6 ได้ผ่านการประเมินผลจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน และเมื่อน าไปใช้ทดลองกับ

นักเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินด้านความฉลาดทางอารมณ์ (   = 50.83) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง (   = 

40.16) และพบว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ในการเรียนดีขึ้น คือ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความอดทนในการรอคอยท า

กิจกรรมหรือการส่งงาน 

 

ค าส าคัญ : ความฉลาดทางอารมณ์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

 

Abstract 

 The research was conducted to study, develop and evaluate teaching model for developing 

emotional intelligence with experience-enhancement activity in child development center in Aumphoe 

Nongben Mueang Nakhon Sawan. Students did not like queue up or waiting to do activity or send their 

homework.  They did not work together with friends so it is the problems to learn and teach. Participants 

consisted of 30 students. The instruments were teaching model for developing emotional intelligence 

with experience-enhancement activity in child development center, there were 3 main activities and 

consisted of 6 sub activities such as 1. Good Work Activity (Intelligent) had 1. Secret Code 2. Draw a Line 

2. I am a nice person Activity (Goodness) was 1. The Rope was changed. 2. Sticky Ball 3. I am happy 

Activity (Happiness) had 1. Actor 2. Knock Knock Knock. The results showed experts judged the teaching 
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model is appropriate. After experiment the students had average emotional intelligence score (x  = 50.83) 

higher than before experiment (   = 40.16). Their behaviors about learning were better such as students 

worked together with friends and they had patience and queue up when they waited to do activity or 

send their homework. 

 

keywords : Emotional Intelligence, Experience-enhancement Activity, Child Development Center 

 

บทน า 

 เด็กจ านวนหนึ่งเติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูที่อยู่ในสภาพอารมณ์ที่รุนแรง ในระดับที่เบี่ยงเบนไปจากลักษณะทาง

อารมณ์และพฤติกรรมของเด็กท่ัวไป ซึ่งเด็กจะมีพฤติกรรมที่เก็บตัว ถอยหนีสังคม ไม่มีสัมพันธภาพกับใครแบบรู้จักให้และรู้จัก

รับ มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ก้าวร้าว ชอบท าตัวเป็นนาย ชอบครอบง าคนอื่น ชอบหาเรื่องทะเลาะกัน 

อิจฉา ขาดความรับผิดชอบ มักท าลายและท าร้ายผู้อื่น (ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2545 : 168-169) จากลักษณะดังกล่าวแสดงให้

เห็นว่าเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม มีความบกพร่องทางอารมณ์ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ขาดสติยังยั้งอารมณ์

และพฤติกรรม การไม่รู้จักเห็นใจผู้อื่น และขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เรียกว่าขาดทักษะทางอารมณ์  Erikson (1963: 

1991) กล่าวว่า การได้ทบทวนพฤติกรรมและการกระท า จะเป็นรากฐานน าไปสู่การรู้จักตนเอง กิจกรรมเสริมประสบการณ์

เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการคิดและอารมณ์ของเด็กปฐมวัย เพราะลักษณะการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์อยู่บนพื้นฐานตามแนวคิดว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ โดยอาศัยสภาพจริงที่สอดคล้องกับ

บริบทของสังคมและวัฒนธรรมของคน โดยจัดอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ผ่านการ

สัมผัส การซึมซับ การเลียนแบบ การกระท า การเล่นอย่างมีความสุข เพราะการที่เด็กได้ทดลองด้วยตนเองนั้นจะส่งผลต่อการ

พัฒนาความสามารถในการสรุปข้อค้นพบหรือเรียกว่า องค์ความรู้ ได้จากประสบการณ์ตรง เด็กได้มีโอกาสปฏิบัติโดยวิธีการที่

หลากหลาย อีกท้ังยังเป็นการฝึกเด็กให้ได้คิดแก้ ปัญหา ใช้เหตุผล ได้แก่ การเล่านิทาน เล่นเกม การร้องเพลง ฯลฯ เนื่องจาก

วิธีดังกล่าว เด็กได้มีโอกาสคิด ได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสอยู่ในสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

เทิดศักดิ์ เดชคง (2545 : 15) กล่าวว่าความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจตนเอง เข้าใจเห็น

ใจผู้อื่น มีความมุ่งมั่น อดทน รอคอยเพื่อไปยังเป้าหมาย มองโลกในด้านที่เป็นบวก และรู้จักการจัดการกับปัญหาและความ

ขัดแย้งของตนเอง ซึ่งเด็กในศูนย์พาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลหนองเบนพบว่ามีเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมที่ขาดการรอคอยใน

การท ากิจกรรมในการเรียน การส่งงาน ไม่สามารถท างานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้ จึงเป็นปัญหาในการพัฒนาด้านการเรียนการ

สอนของครู ทศพร ประเสริฐสุข (2543 : 16) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ว่าสามารถท าได้โดยรู้จัก

แยกแยะอารมณ์ของตนว่าชนิดใดดี ชนิดใดไม่ดี และเลือกแสดงออกทางอารมณ์ ได้อย่างเหมาะสม อาจใช้การฝึกการ

แสดงออกท่ีเหมาะสม (Assertive Training) หรือฝึกการสื่อสารที่เหมาะสม อาจใช้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร รู้จักปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของสังคมด้วยความเต็มใจ ซึ่ง ครู พ่อแม่ คงต้องเป็นผู้น าในการฝึกและท า ตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กเลียนแบบ 

(Modeling) และให้ก าลังใจเมื่อเด็กท าตามระเบียบ ไพเราะ พุ่มมั่น. (2551: 22-40) ได้น าเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบการแสดงบทบาทสมมติ รูปแบบปฏิบัติการทดลอง รูปแบบทักษะกระบวนการกลุ่ม 

ซึ่งกิจกรรมที่สามารถช่วยพัฒนาและส่งเสริมด้านความฉลาดทางอารมณ์ คือการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก ควรจัดกิจกรรม
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แบบบูรณาการเนื้อหาวิชาการเข้าไว้ด้วยกัน จัดกิจกรรมผ่านการเล่นให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ / อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม 

โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ 4 ด้านเต็มตามศักยภาพ (ธีรภรณ์ ภักดี, 2550: 16)  

 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาด

ทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์

ของการวิจัย คือ 1. ศึกษารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 2. พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 3. ประเมินรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองเบน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. รูปแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยได้ศึกษาจากวิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หลายวิธี ได้มีขั้นตอนในการ
น าเครื่องมือมาใช้ ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารวารสาร ต ารา ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผู้มีประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์

ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ เก่ง ดี และสุข ดังนั้นจึงต้องพัฒนารูปแบบการสอนที่พัฒนาด้านความฉลาดทาง

อารมณ์ให้ครบทั้ง 3 ด้าน ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฝึกการท างาน

และอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ และจัดเพื่อมุ่งที่จะฝึกให้เด็กได้มีโอกาส ฟัง พูด สังเกต คิด แก้ปัญหาใช้

เหตุผลและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน  โดยจัดกิจกรรมด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น สนทนา ทดลอง 

เล่นบทบาทสมมติ ท่องค าคล้องจอง ฯลฯ ทุกกิจกรรมสามารถน าประยุกต์เพื่อบูรณาการในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ เช่น 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พลศึกษา เพื่อเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เด็กสรุกสนาน

กับการเรียน และเสริมให้เด็กรักการเรียนมากขึ้น (กรมสุขภาพจิต. 2543: 19 -25) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ใช้ได้จาก

การศึกษาและสอบถามจากครูประจ าชั้นท่ีเด็กสามารถท าได้และเคยท าแล้วในห้องเรียน คือ การลากเส้น การสนทนาโต้ตอบ 

การขยับร่างกายตามค าสั่ง การเลือกหรือหาสิ่งของตามค าสั่ง โดยต้องเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

ในส่วนของเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษส าหรับเด็กวัย 3-5 ปี ได้จากศึกษาและสอบถามจากครู

ประจ าช้ันเป็นเนื้อหา ตัวอักษร A-Z ค าศัพท์สัตว์ง่าย ๆ เช่น cat, ant, dog และค าศัพท์ตัวเลข 1-10 ค าศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์

และความรู้สึก คือ smile และ cry ซึ่งเป็นอารมณ์และความรู้สึกท่ีเด็กรู้จัก 
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การวัดและประเมินผล คือ วัดและประเมินจากจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ แบ่งเป็นด้านพฤติกรรม ด้านความรู้ และด้าน

คุณลักษณะ 3 ประการ (เก่ง ดี และสุข) 

 2. ก าหนดรูปแบบวิธีสอน เวลา สื่อ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของกิจกรรม 
 3. ให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรม 
 4. น ากิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 
 2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
 เป็นแบบประเมินที่ช่วยให้ผู้สอนได้ทราบถึงจุดดี จุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริม และ
จุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งข้ึนต่อไป มีขั้นตอนในการน าเครื่องมือมาใช้ ดังนี้คือ 
 1. ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้จากต ารา หนังสือ คู่มือ 
 2. ใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
เกณฑ์คะแนนวัดระดับความฉลาดทางอารมณ์ 
 เกณฑ์คะแนนวัดระดับความฉลาดทางอารมณ์ ท าให้ทราบว่าเด็กมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับใด มีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์มากน้อยเพียงใด โดยมีเกณฑ์ดังนี้  
 ด้านดี (เต็ม 20 คะแนน)  1-11 ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ/12-19 ปกติ/20 สูงกว่าปกติ 
 ด้านเก่ง (เต็ม20 คะแนน)  1-12 ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ/13-19 ปกติ/20 สูงกว่าปกติ 
 ด้านสุข (เต็ม 20 คะแนน)  1-12 ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ/13-18 ปกติ/19-20 สูงกว่าปกติ 
 ความฉลาดทางอารมณ์ (เต็ม 60 คะแนน) 1-39 ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ/ 40-55 ปกติ/ 56-60 สูงกว่าปกติ  
 3. แบบประเมินรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 เป็นแบบประเมินที่ท าให้ทราบคุณภาพของรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน  
 เกณฑ์คะแนนแบบประเมินรปูแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณด์้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 พิจารณาจากการประมาณค่าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 ซึ่งแสดงว่ารูปแบบ
การสอนนั้นมเีหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้ และถ้าข้อใดได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 0.50 ต้องน าไปปรับปรุงแก้ไข  
การด าเนินการทดลอง 
 1. ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน ด าเนินการดังนี ้
  1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปและรวบรวมสาระส าคัญส าหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนารูปแบบการสอน 
  1.2 รวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางในการออกแบบรูปแบบการสอน 
 2. ออกแบบพัฒนารูปแบบการสอน 
  2.1 เขียนโครงร่างรูปแบบการสอน ประกอบด้วยสาระส าคัญคือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ สื่อ เนื้อหา 
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของกิจกรรม ท้ัง 3 ด้าน คือ เก่ง ดี และสุข 
  2.2 ประเมินโครงร่างรูปแบบการสอน โดยให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการ
สอนกับจุดประสงค์ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (Rating scale 3 ระดับ คือ เห็น
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ด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจ ให้คะแนนเป็น 1, -1, และ 0 ตามล าดับ ใช้เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป) 
จากนั้นน ารูปแบบการสอนไปปรับปรุงก่อนน าไปทดลองตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 3. ทดลองใช้รูปแบบการสอน 
  3.1 ใช้แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 30 คน 
  3.2 ก่อนท าการทดลองใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ระดับอายุ 3-5 ปี ส าหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก 
  3.3 ด าเนินการทดลองในปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย เป็น
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ กิจกรรมละ 30 นาที ดังนี ้
  สัปดาห์ที่ 1 Good Work (กิจกรรมด้านเก่ง) คือ 1. ส่งรหัสลับ 2. ลากเส้น 
  สัปดาห์ที่ 2 I am a nice person. (กิจกรรมด้านดี) คือ 1. เชือกเลียนแบบ 2. ลูกบอลติดหนึบ 
  สัปดาห์ที่ 3 I am happy. (กิจกรรมด้านสุข) คือ 1. Actor (นักแสดงจ าเป็น) 2.Knock Knock Knock 
  3.4 หลังการทดลองประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เช่นเดียวกับก่อนการทดลอง 
 4. ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการสอน 
  การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการสอน เพื่อต้องการทราบว่ารูปแบบการสอนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลจากการสังเกตและแบบสอบถาม โดยครูประจ าช้ันเป็นผู้ เก็บข้อมูล ส่วนการปรับปรุงรูปแบบการ
สอน พิจารณาจากผลการประเมินการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการสอนโดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใช้เกณฑ์ IOC 
 2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
 3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน 
สถิติที่ใช้ในการทดลอง 

 1. ค่าเฉลี่ย (Mean)         
∑ 

 
 

  เมื่อ        แทน คะแนนเฉลี่ย 
     ∑x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
     N  แทน จ านวนคน  
   
 2. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC: Index of Item–Objective Congruence) 

   
    IOC         แทน ดัชนีความสอดคล้อง A 
    R    แทน คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

    ∑          แทน ผลรวมของคะแนนพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
                                       N              แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
ก าหนดคะแนนของผู้เชี่ยวชาญเป็น  +1  หรือ 0  หรือ-1 ดังนี ้
 +1  คือ  แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
 0    คือ  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ 
 -1   คือ  แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุ 
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เกณฑ์การแปลความหมาย 
           ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่  0.50 ขึ้นไป 
 
ผลการวิจัย  

 เมื่อผู้วิจัยด าเนินการทดลองแล้วผลการวิจัยคือ ได้รูปแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3 กิจกรรมหลัก โดยมี 6 

กิจกรรมย่อย ดังน้ี  

กิจกรรมหลกั   กิจกรรมย่อย 
กิจกรรมที่ 1 Good Work (กิจกรรมด้านเก่ง) 1. ส่งรหัสลับ  

2. ลากเส้น 
กิจกรรมที่ 2 I am a nice person. (กิจกรรมด้านดี) 1. เชือกเลียนแบบ  

2. ลูกบอลติดหนึบ 
กิจกรรมที่ 3 I am happy. (กิจกรรมด้านสุข) 1. Actor (นักแสดงจ าเป็น)  

2.Knock Knock Knock 
  

หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น ารูปแบบของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ประเมินโดย ผู้เช่ียวชาญ 2 
ท่าน เช่ียวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ผู้เช่ียวชาญ 1 ท่าน เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ผลคะแนนตั้งแต่ 0.5 คือใช้ได้ 
โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมย่อย   ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

กิจกรรมที่ 1 Good Work (กิจกรรมด้านเก่ง) 1. ส่งรหัสลับ รวม 0.89 สรุปว่า ใช้ได ้
2. ลากเส้น รวม 0.96 สรุปว่า ใช้ได ้

กิจกรรมที่ 2 I am a nice person. (กิจกรรม
ด้านดี) 

1. เชือกเลียนแบบ รวม 0.77 สรุปว่า ใช้ได ้

2. ลูกบอลติดหนึบ รวม 0.65 สรุปว่า ใช้ได ้
กิจกรรมที่ 3 I am happy. (กิจกรรมด้านสุข) 1. Actor (นักแสดงจ าเป็น) รวม 0.73 สรุปว่า ใช้ได ้

2.Knock Knock Knock รวม 0.63 สรุปว่า ใช้ได ้
  
หลังจากน ารูปแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ไปใช้ทดลองแล้วมีผลการทดลองดังนี้ 

คะแนนการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลังการจัดกจิกรรมเสรมิประสบการณ ์
คนที ่ ก่อน (60 คะแนน) หลัง (60 คะแนน) ผลต่างของคะแนน 

1 37 55 18 
2 35 50 15 
3 44 50 6 
4 40 51 11 
5 45 56 11 
6 47 55 8 
7 35 48 13 
8 35 49 14 
9 40 56 16 
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คนที ่ ก่อน (60 คะแนน) หลัง (60 คะแนน) ผลต่างของคะแนน 
10 38 49 11 
11 35 40 5 
12 39 50 11 
13 40 55 15 
14 41 50 9 
15 35 40 5 
16 32 42 10 
17 45 55 10 
18 40 45 5 
19 42 52 10 
20 41 51 10 
21 44 52 8 
22 40 50 10 
23 40 49 9 
24 40 55 10 
25 45 56 11 
26 45 50 5 
27 41 56 15 
28 41 50 9 
29 43 57 14 
30 40 51 11 

x  40.16 50.83 10.5 

  

นอกจากน้ีพฤติกรรมต่าง ๆ ในการเรียน พบว่า ดีขึ้น คือสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความอดทนในการรอคอย

การส่งงาน 

 

อภิปรายผล  

   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า การศึกษารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรมหลักท่ีพัฒนาคุณลักษณะทั้ง 3 ด้านคือ เก่ง ดี และสุข จากการ

พัฒนารูปแบบการสอนพบว่ากิจกรรมที่ใช้สอดคลอ้งกับ Goleman (1995) ทีเ่ชื่อว่าการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่ไดผ้ลดี

ที่สุดคือ การน าเอาวิธีการต่าง ๆ เชิงประสบการณ์ เช่น การสวมบทบาท การเล่นเกม การจ าลองสถานการณ์ มาผสมผสานให้

แง่คิด มุมมองต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความพินิจพิเคราะห์ตนเองมากขึ้น  

 รูปแบบการสอนได้จากการศึกษาข้อมูลจากคู่มือจัดกิจกรรม ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ นั้นยังไม่เพียงพอ

เนื่องจากเด็กนักเรียนมีความแตกต่างกันจึงยังไม่สามารถน ามาใช้กับเด็กนักเรียนได้ ต้องมีการศึกษาจากครูประจ าช้ันเป็นหลัก 

240 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ซึ่งอาจรวมไปถึงการขอข้อมูลจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียน เกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจและความสามารถของเด็กนักเรียน 

เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการสอน ในการทดลองการจัดกิจกรรมได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 

พัฒนาด้านเก่ง สัปดาห์ที่ 2 พัฒนาด้านดี สัปดาห์ที่ 3 พัฒนาด้านสุข เรียงตามล าดับ ซึ่งหลังจากการทดลองพบว่า ในการจัด

กิจกรรมสัปดาห์แรก เป็นกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง ผลคือ นักเรียนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในเข้าร่วม

กิจกรรมและใช้เวลานานในการท ากิจกรรม ยังไม่มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ต้องมีครูประจ าช้ันคอยกระตุ้นให้ท า

กิจกรรม เนื่องจากเด็กนักเรียนยังไม่มีความมั่นใจที่ได้พบปะกับผู้วิจัยและผู้เก็บข้อมูล ครูประจ าช้ันต้องเป็นผู้ก ากับดูแลการจัด

กิจกรรมอย่างใกล้ชิด ในสัปดาห์ที่สองเมื่อเด็กท ากิจกรรมแล้วใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมเร็วขึ้น โดยครูประจ าช้ันอาจเข้ามา

ควบคุมกิจกรรมบางครั้ง เชน่ เรียกช่ือกระตุ้นให้ท ากิจกรรม ท าให้การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนค่อยข้างได้คะแนนน้อย แต่

เด็กทุกคนสามารถผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมทุกคน ซึ่งบางคนอาจจะปฏิบัติกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง จึงจะ

ผ่าน และมีต้องการความช่วยเหลือมากกว่าคนอื่น  ในสัปดาห์สุดท้าย เด็กนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมด้วยความ

กระตือรือร้นได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้งรอให้ครูประจ าชั้นเป็นผูก้ระตุ้น การวัดและประเมินผลมีผลคะแนนท่ีดี การจัดกิจกรรมใน

สัปดาห์สุดท้ายจึงมีผลคะแนนการวัดและประเมินดีกว่าในสัปดาห์แรก ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนาใน

สัปดาห์แรกคือท าให้การพัฒนาด้านเก่งมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการพัฒนาด้าน ดี และสุข ตามล าดับ ฉะนั้นจึงควรมีการ

จัดล าดับกิจกรรมให้สลับกัน เพราะแม้จะมีรูปแบบการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพแล้วแต่การเรียงล าดับกิจกรรมหรือ

ด าเนินการสอนมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตามล าดับด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การจัดกิจกรรมควรเป็นเป็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาในทั้ง 3 ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน เช่น ในสัปดาห์แรกควรมีกิจกรรม

ที่พัฒนา 3 ด้าน คือ เก่ง ดี และสุข ไม่ควรแยกตามล าดับการพัฒนาในแต่ละด้านของแต่ละสัปดาห์ เพราะเนื่องจากมีปัจจัย

จากตัวเด็กนักเรียนที่ระยะแรกของการท ากิจกรรมจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือจึงส่งผลให้การพัฒนาในสัปดาห์แรกมีผลการ

ประเมินการท ากิจกรรมน้อยกว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้าย 

 2. การสร้างความคุ้นเคยกับเด็กนักเรียนจะช่วยใหเ้ด็กนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้รวดเร็วข้ึน 

 

สรุปผลการวจิัย   

 จากการวิจัยการศึกษารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าได้รูปแบบ

การสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม

ย่อย 6 กิจกรรม โดยมีรูปแบบการสอน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 Good Work (กิจกรรมด้านเก่ง) ประกอบด้วย 1. ส่งรหัสลับ 2. 

ลากเส้น กิจกรรมที่ 2   I am a nice person. (กิจกรรมด้านดี) ประกอบด้วย 1. เชือกเลียนแบบ 2. ลูกบอลติดหนึบ กิจกรรม

ที่ 3 I am happy. (กิจกรรมด้านสุข) ประกอบด้วย 1. Actor (นักแสดงจ าเป็น) 2.Knock Knock Knock ซึ่งรูปแบบการสอน

เพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้ มีผลการประเมินคือสามารถ

น าไปใช้ได้ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ทางด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และหลังจากการน ารูปแบบ

การสอนไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลต าบลหนองเบนแล้วพบว่าผลการประเมินด้านความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก

นักเรียนสูงขึ้นด้วย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 15 คน และครูผู้สอน จ านวน 339 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผลการวิจัยพบว่าสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คือด้านมนุษยสัมพันธ์  อยู่ในระดับ
มาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 1 ด้าน
มนุษยสัมพันธ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 2 ด้านการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 3 ด้านความไว้วางใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การท างานเป็นทีมของบุคลากร  โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น 
 

Abstract 

 The proposes of this research were to study the condition the team working of personal of 
school under Phitsanulok local Administrative Organization. The research was divided into 1 phases: 1. to 
study the condition the team working of personal  of school under Phitsanulok local Administrative 
Organization.The sampling of teacher were 339, 15 directors. The instrument in this research was 5 level 
of rating scale questionnaire. Data were analyzed by using average and standard deviation the result 
revealed that the condition the team working of personal of school under Phitsanulok local 
Administrative Organization in overall was in high level. When considering by aspects, the highest average 
level was human relations and the lowest average level was communication. When considering each 
aspect found. Aspect 1: Human relation overall is at a high level. Aspect 2: Communication overall is at 
high level. Aspect 3: Trust  overall is a high level. Aspect 4:Participation overall is at high level. 
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บทน า   
 การท างานเป็นทีมเป็นพื้นฐานส าคัญ ที่องค์กรหนึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่หลากหลายต าแหน่งหน้าที่ มี
ภาระหน้าที่แตกต่างกันออกไป ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ท างานเป็นทีมเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจของทุกคนที่ร่วมทีม และท าให้ให้การท างานง่ายขึ้น เพื่อ
ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ มีความก้าวหน้า และอยู่รอดได้เป็นอย่างดี (พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร,2554) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสม และความ
ต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกับ มาตรา 39 ว่าให้ กระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งด้าน 
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการ และ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และ มาตรา 54 ว่าด้วยให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่ทางการศึกษาเป็น
ข้าราชการในสังกัดองค์กรกลาง กับบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลสู่
เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

 การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการเพื่อให้ได้ซึ่งบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมตามความ
ต้องการขององค์กร (ณัฐวุฒิ เอี่ยมแจ้ง และสมหมาย อ่ าดอนกลอย , 2560) โดยบุคคลจะต้องมีการท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่ง 
การท างานเป็นทีมเป็นรูปแบบการท างานที่องค์กรร่วมกันสร้างสรรค์ การท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้สมาชิกมีความ
เข้าใจในบทบาทการท างาน ที่จะต้องอาศัยการพึ่งพาซึ่งกัน และกัน งานเล็ก ๆ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันท างาน 
ของทุกคนในองค์กร ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย ซึ่งถ้าได้มีการแบ่งงานกันท าการก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ จัดระบบสื่อสารที่เหมาะสม จะท าให้การท างานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมาย และก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง 
(เพ็ญศรี จันทร์อินทร์, 2557) 

 ดังนั้น การท างานเป็นทีมจึงมีความส าคัญต่อการบริหารงานในองค์กร ซึ่งการด าเนินการมีองค์ประกอบ อยู่ 4 
ประการ คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการทรัพยากร ทั้งนี้ คน เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด ในการด าเนิน
โครงการหรือ ระบบงาน ในส่วนของสถานศึกษาเป็นองค์กรทีป่ระกอบด้วยคณะท างานที่มีส่วนร่วมจาก ผู้บริหาร และคณะครู 
ประกอบด้วย มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกในทีม มีบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
และสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผลต่อ
องค์การทางการศึกษามากท่ีสุด (นันทิญา ฟองมี,2554 อ้างถึงใน ศศิธร โรจนวิภาต, 2558) 

ด้วยเหตผุล และความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผน ปรับปรงุ พัฒนาการท างานเป็น
ทีม ในการบริหารงานของสถานศกึษา อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหนา้ที่มีประสิทธิภาพ และเกดิประสทิธิผลการท างานเป็นทีม
ต่อไป  
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยมุ่งที่จะศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนนิการวิจัยที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ของการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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 การศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดัพิษณุโลก 
1.  ประชากร และกลุ่มตัวอยา่ง  

 2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 15 คน ครูจ านวน 339 คน รวมทั้งสิ้น 354 คน จากท้ังสิ้น 15 
โรงเรียน 
 
ตารางที่ 1 รายชื่อโรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้อถ่ิน จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 โรงเรียน 

ล าดับ ช่ือโรงเรียน ผู้อ านวยการสถานศึกษา คร ู
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

โรงเรียนศรีอินทราทติย์พิทยาคม 
โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดพิษณุโลก 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดธรรมจักร) 
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 
โรงเรียนอนุบาลวังน้ าคู ้
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวัดจันทร์ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าแดง 
โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลวดัโบสถ ์
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลท้อแท้ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

32 
12 
35 
28 
33 
35 
46 
30 
3 
7 
6 
30 
32 
7 
3 

รวม 15 339 
 2. กลุ่มผู้ให้ข้อมลู คือ ประชากรทัง้ 354 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 15 คน ครู 339 คน 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียน 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ตามขอบข่ายองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม 4 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 2) ด้านการสื่อสาร 3) ด้านความไวว้างใจ 4) ด้านการมีส่วนร่วม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด,2554) และให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังน้ี 
 5 หมายถึง มีสภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
 4 หมายถึง มีสภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก 
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 3 หมายถึง มีสภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีสภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีสภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการการท างานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียน ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี ้
 1.ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.ก าหนดขอบเขต และแนวทางในการสร้างเครื่องมือท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
 3.สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิด เป็นแบบสอบถามชนิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 4.น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามจุดมุ่งหมายและขอบเขตการวิจัย เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบแก้ไข 
 
 5.น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วไปเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา และตรวจสอบความสอดคล้องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity)ของแบบสอบถามและพิจารณา
ความเหมาะสมทั่วไปของแบบสอบถามจ านวน 5 คน  
 6.น าแบบสอบถามมาหาค่าความเที่ยงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือการวิจัย โดยใช้เทคนิค IOC 
(Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องคัดเลือกข้อค าถาม ที่มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 0.6 -1.00 
 7.น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

8.น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว (Realiability) โดยน าไปทดลองใช้ Try – out กับผู้อ านวยการ และ ครู
โรงเรียนเทศบาลเมืองตาก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก จ านวน 30 คน  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และน าผลการ
ทดลองหาความเช่ือมั่น (Realiability) โดยการหาค่าสัมสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbac’s Alpha 
Coefficient) และได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 
 9.น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี ้
 1.ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ด าเนินการออก
หนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้การเก็บข้อมูล ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก 
เพื่อขอความร่วมมือในการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินการส่งแบบสอบถามทั้งหมดทางไปรษณีย์ แล้วเก็บแบบสอบถาม
กลับคืนมาได้ 354 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติโดยด าเนินการ
จัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 

1.ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับคืนอีกครั้งหนึ่ง 
2.วิเคราะห์หาค่าด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยหาค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

โดยมีการแปลความหมายแต่ละระดับ (บุญชม ศรีสะอาด ,2554) ดังนี ้
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ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีสภาพการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมากทีสุ่ด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีสภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีสภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีสภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีสภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative)จากแบบสอบถามผู้วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี้ 
 1. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 2.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 
ผลการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งผู้ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหร์ะดับสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก ในภาพรวม 

สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร X  S.D. 
ระดับสภาพการท างานเป็นทีม 

ของบุคลากร 
ล าดับ 

1. ด้านมนุษยสมัพันธ์ 
2. ด้านการสื่อสาร 
3. ด้านความไว้วางใจ 
4. ด้านการมสี่วนร่วม 

4.12 
4.05 
4.07 
4.09 

0.49 
0.50 
0.50 
0.51 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
4 
3 
2 

รวม 4.09 0.47 มาก  
ตารางที ่2 พบว่า สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  

( X = 4.09, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านมนุษยสัมพันธ์  

( X = 4.12, S.D. = 0.49) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือด้านการสื่อสาร ( X = 4.05, S.D. =  0.50) 

ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก แยกเป็นรายด้านดังนี้ 

ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ X  S.D. 
ระดับสภาพ 

การท างานเป็นทีม 
ของบุคลากร 

ล าดับ 

1. บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจท างานเพื่อบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2. บุคลากรสร้างความสามัคคีท างานร่วมกันภายในทีมงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

4.29 
 

4.14 
 

0.65 
 

0.63 
 

มาก 
 

มาก 
 

1 
 
3 
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3. บุคลากรจงรักภักดีต่อองค์กรค านึงถึงประโยชน์ต่อองค์กรเป็นหลัก 
4. บุคลากรเกิดความไว้วางใจในการท างาน เข้าใจพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน/
ผู้บังคับบัญชา 
5. บุคลากรรักใคร่พึ่งพาอาศัย มีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
6. บุคลากรมีความสุขเกิดความผูกผันในการท างาน 
7. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงานเมื่อเกิดปัญหาไม่มีความโดดเดี่ยว
ในการท างาน 
8. บุคลากรมีการติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างบรรยากาศการ
ท างานให้ดีขึ้น 
9. บุคลกรสร้างความเข้าใจระบบการท างานเพื่อสร้างทีมงานท่ีมีคุณภาพ 
10. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี จูงใจให้สมาชิกเกิดก าลังใจ 
การท างาน 
11. บุคลากรสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี เกิดการตดิต่อประสานงานท่ีดีขึ้น 

4.14 
4.05 

 
4.13 
4.05 
4.12 

 
4.09 

 
4.09 
4.07 

 
4.13 

0.70 
0.71 

 
0.70 
0.69 
0.72 

 
0.70 

 
0.67 
0.70 

 
0.71 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

2 
11 
 
5 
10 
6 
 
7 
 
8 
9 
 
4 

รวม 4.12 0.49 มาก  
ตารางที ่3 พบว่า สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร ด้านมนุษยสัมพันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  

( X = 4.12, S.D. =  0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 1. บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจ

ท างาน เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ( X = 4.29, S.D. =  0.65) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 4. 

บุคลากรเกิดความไว้วางใจในการท างาน เข้าใจพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา ( X = 4.05, S.D. =  0.71) 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร ด้านการสื่อสาร 

ด้านการสื่อสาร X  S.D. 
ระดับสภาพ 

การท างานเป็นทีม 
ของบุคลากร 

ล าดับ 

1. บุคลากรมีความเข้าใจระบบการท างานท่ีตรงกัน 
2. บุคลากรโต้ตอบตรวจสอบข้อสงสัยอย่างเปิดเผย 
3.  บุ คลากรสามารถสื่ อสารแบบสองทางท า ให้ งานมี
ความส า เร็ จบรรลุ เป้ าหมายอย่ างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลต่อการท างาน 
4. บุคลากรชี้แจงนโยบายของงานเพื่อสร้างความเข้าใจองค์กร
โดยร่วมมือท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานทุกฝ่าย 
5. บุคลากรเปิดโอกาสให้สมาชิกรับรู้ข้อมูลการท างานเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนางาน 
6. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยความจริงใจ 
7. บุคลากรมีการโต้เถียงแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือ
เพิ่มแนวทางในการตัดสินใจ 
8. บุคลากรเข้าใจนโยบายของผู้บริหารในการบริหารงาน
ระบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
องค์กรในทางบวก 

4.07 
4.00 
4.07 

 
 

4.01 
 

4.07 
 

4.02 
4.05 

 
4.13 

 
 

0.69 
0.73 
0.70 

 
 

0.68 
 

0.72 
 

0.73 
0.74 

 
0.69 

 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

4 
9 
3 
 
 
8 
 
2 
 
7 
5 
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9. บุคลากรเข้าใจและใช้วิธีการพูดคุย การบันทึกข้อความ 
การรายงาน ภาษาพูด การเขียน การใช้ท่าทาง ได้อย่าง
ถูกต้อง 

4.03 0.65 มาก 6 
 

รวม 4.05 0.51 มาก  
ตารางที ่4 พบว่า สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร ด้านการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  

( X = 4.05, S.D. =  0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 8. บุคลากรเข้าใจนโยบายของ

ผู้บริหารในการบริหารงานระบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก ( X = 4.13, S.D. =  

0.69) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อท่ี 2. บุคลากรโต้ตอบตรวจสอบข้อสงสัยอย่างเปิดเผย ( X = 4.00, S.D. =  0.73) 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร ด้านความไว้วางใจ 

ด้านความไว้วางใจ X  S.D. 
ระดับสภาพ 

การท างานเป็นทีม 
ของบุคลากร 

ล าดับ 

1. บุคลากรได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานในเรื่อง
แสดงความคิดเห็น 
2.  บุคลากรมีความเ ช่ือมั่นในการท างานเพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี 
3. บุคลากรมีความเช่ือถือไว้เนื้อเช่ือใจในการแสดงความ
คิดเห็นของสมาชิก 
4. บุคลากรมีความเคารพความคิดเห็นการตัดสินใจของ
สมาชิก 
5. บุคลากรมีการยกย่องนับถือเกิดเป็นความไว้เนื้อเช่ือใจ
กันด้วยความเต็มใจ 
6. บุคลากรมีทัศนคติการท างานท่ีดีต่อผู้อื่น 

4.02 
 
4.10 
 
4.08 
 
3.99 
 
4.04 
 
4.06 

0.68 
 
0.71 
 
0.70 
 
0.71 
 
0.74 
 
0.68 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

10 
 
3 
 
5 
 

11 
 
9 
 
8 

 
ตารางที่ 5 (ต่อ) 

 
ด้านความไว้วางใจ X  S.D. 

ระดับสภาพ 
การท างานเป็นทีม 

ของบุคลากร 
ล าดับ 

7. บุคลากรมีความสุขในการท างานได้รับความเมตตา 
เชื่อถือ ไว้วางใจในเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 
8. บุคลากรมีการสนับสนุนช่วยเหลือการท างานเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านบวก 
9. บุคลากรร่วมแก้ปัญหาส าคัญที่แสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์กับทีม 
10. บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท าให้เกิด 
ความไว้วางใจในการท างานร่วมกัน 
11. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการท างาน สามารถ
น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.07 
 

4.09 
 

4.12 
 

4.07 
 

4.15 

0.73 
 

0.71 
 

0.64 
 

0.67 
 

0.68 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

6 
 
4 
 
2 
 
7 
 
1 
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รวม 4.07 0.50 มาก  

ตารางที ่5 พบว่า สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร ด้านความไว้วางใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

( X = 4.07, S.D. =  0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ11. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ

ในการท างาน สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ( X = 4.15, S.D. =  0.68) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ 4. 

บุคลากรมีความเคารพความคิดเห็นการตัดสินใจของสมาชิก ( X = 3.99, S.D. =  0.71) 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร ดา้นการมีส่วนร่วม 

ด้านการมสี่วนร่วม X  S.D. 
ระดับสภาพ 

การท างานเป็นทีม 
ของบุคลากร 

ล าดับ 

1. บุคลากรประสานงานระหว่างสมาชิก ร่วมก าหนด
เป้าหมายนโยบายมาตรฐานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 
2. บุคลากรมีโอกาสตัดสินใจวางแผนการท างานเพื่อความ
ถูกต้อง ทุกข้ันตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย 
3. บุคลากรร่วมกันติดตามการประเมินผลการท างาน ท า
ให้การท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันเวลา 
4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไข
ปัญหาการท างาน 
5. บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
6. บุคลากรร่วมส่งเสริมสมาชิกภายในองค์กรมีความคิด
สร้างสรรค์กระตุ้นการท างาน สร้างแรงผลักดันในการ
ท างาน 
7. บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจหาแนวทาง เพื่อป้องกัน
ความสับสนในการท างาน 
8. บุคลากรเสริมสร้างวิธีการท างานร่วมกัน เสริมสร้าง
แรงจูงใจ ทุ่มเทท างานให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร 
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รวม 4.09 0.51 มาก  
 
ตารางที ่6 พบว่า สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  

( X = 4.09, S.D. =  0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 3. บุคลากรร่วมกันติดตามการ

ประเมินผลการท างาน ท าให้การท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ( X = 4.16, S.D.  
=  0.70) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 2. บุคลากรมีโอกาสตัดสินใจวางแผนการท างานเพื่อความถูกต้อง ทุกขั้นตอนตั้งแต่

ขั้นตอนแรกถึงขึ้นตอนสุดท้าย ( X = 4.02, S.D. =  0.72) 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยอภิปรายผลในประเด็นท่ีส าคัญของการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

250 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

 สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  

 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ์ การด าเนินงานพัฒนา หรือปรับปรุง
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล โดยการบริหารงานมกีารกระจายอ านาจให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
หน้าท่ี แบ่งฝ่ายบริหารงานท่ีเป็นเลิศ ออกเป็น 4 ฝ่ายตามหลักกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ  
2) ด้านการบริหารงานงประมาณ 3) ด้านการบริหารงานทั่วไป 4) ด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งการด าเนินงานในทุกด้าน
บุคลากรท างานร่วมกัน  มีมนุษยสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน มีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูล เกิดความสามัคคี สร้างบรรยากาศที่ดีใน
การท างาน บุคลากรทุกคนมีการสื่อสารในทุกรูปแบบ เข้าใจวิธีการพูดคุย เปิดโอกาสให้สมาชิกรับรู้ข้อมูลความคืบหน้า มีความ
ไว้วางใจ เคารพการตัดสินใจของสมาชิก นิยมชมชอบยกย่องนับถือ มีมุมมองด้านทัศนคติการท างานที่ดีต่อผู้อื่น สนับสนุน
ช่วยเหลือการท างาน แก้ปัญหาส าคัญที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับทีม  สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมก าหนด
เป้าหมายนโยบายมาตรฐาน ตัดสินใจวางแผนการท างาน เปิดโอกาสให้สมาชิกระดมความคิด ร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
สอดคล้องกับ กับกรกนก บุญชูจรัส (2552) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการท างานเป็นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านท่ีเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือด้านการแบ่งปันความรู้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ คือด้านมนุษยสัมพันธ์ อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษา
ส่งเสริมการท างานโดยบุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจ ท างานเพื่อบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สร้างความสามัคคี
ท างานร่วมกันภายในทีมงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ค านึงถึงประโยชน์ต่อองค์กร
เป็นหลัก เกิดความไว้วางใจในการท างาน มีความเข้าใจพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา รักใคร่พึ่งพาอาศัย มีน้ าใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสุขเกิดความผูกผันในการท างาน มนุษยสัมพันธ์ในการประสานงาน เมื่อเกิดปัญหาไม่มีความโดด
เดี่ยวในการท างาน มีการติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างบรรยากาศการท างานให้ดีขึ้น สร้างความเข้าใจระบบ
การท างานเพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ จูงใจให้สมาชิกเกิดก าลังใจการท างานสร้าง
บรรยากาศการท างานท่ีดี เกิดการติดต่อประสานงานที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ กรกนก บุญชูจรัส (2552) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อการท างานเป็นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษา และพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
1) พัฒนากรส่วนใหญ่มีการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ผู้น าชุมชน และเครือข่ายขององค์การชุมชน และมีการน าความรู้ใหม่ ๆ มา
เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาทีมงาน ในการแบ่งปันความรู้พัฒนากรไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ท าให้ข้อมูลกระจัด
กระจาย รวมทั้งการถ่ายทอดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ท าให้ความรู้ไปไม่ถึงชาวบ้าน และชุมชนอย่างแท้จริง 
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือด้านการสื่อสาร อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีความเข้าใจระบบการท างาน ที่ตรงกัน  
โต้ตอบตรวจสอบข้อสงสัยอย่างเปิดเผย  สามารถสื่อสารแบบสองทาง ท าให้งานมีความส าเร็จบรรลุเป้าหมาย อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อการท างาน ช้ีแจงนโยบายของงานเพื่อสร้างความเข้าใจองค์กร  โดยร่วมมือท างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานทุกฝ่าย เปิดโอกาสให้สมาชิกรับรู้ข้อมูลการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางาน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้วยความจริงใจ มีการโต้เถียงแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือเพิ่มแนวทางในการตัดสินใจ เข้าใจนโยบายของ
ผู้บริหารในการบริหารงานระบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก เข้าใจ และใช้วิธีการ
พูดคุย การบันทึกข้อความ การรายงาน ภาษาพูด การเขียน การใช้ท่าทาง ได้อย่างถูกต้อง  สอดคล้องกับ ล าเทียน เผ้าอาจ 
(2559) การท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม ของข้าราชการครูในโรงเรียน
ขยายโอกาส เมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีเป้าหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ์ความไว้วางใจซึ่งกัน 
และ กัน การมีส่วนร่วม การยอมรับนับถือ และการสื่อสารอย่างเปิดเผยตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท้ัง 4 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
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 ด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาส่งเสริมการท างาน โดยบุคลากรมีความร่วมมือร่วม
ใจ ท างานเพื่อบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สร้างความสามัคคีท างานร่วมกันภายในทีมงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ค านึงถึงประโยชน์ต่อองค์กรเป็นหลัก เกิดความไว้วางใจในการท างาน มีความ
เข้าใจพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา รักใคร่พึ่งพาอาศัย มีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสุขเกิดความผูกผันใน
การท างาน มนุษยสัมพันธ์ในการประสานงานเมื่อเกิดปัญหา ไม่มีความโดดเดี่ยวในการท างาน มีการติดต่อประสานงานกับ
เพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างบรรยากาศการท างานให้ดีขึ้น สร้างความเข้าใจระบบการท างาน เพื่อสร้างทีมงานท่ีมีคุณภาพมีความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี จูงใจให้สมาชิกเกิดก าลังใจการท างาน สร้างบรรยากาศการท างานที่ดี เกิดการติดต่อประสานงาน
ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ ปรีชา  พึ่งเจียม (2557) ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีน้ าใจที่ดี และให้ความช่วยเหลือกันในขณะท างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความยอมรับนับถือ ความไว้วางใจ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 ด้านการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีความเข้าใจระบบการท างานที่ตรงกัน  โต้ตอบ
ตรวจสอบข้อสงสัยอย่างเปิดเผย  สามารถสื่อสารแบบสองทาง ท าให้งานมีความส าเร็จบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลต่อการท างาน ช้ีแจงนโยบายของงานเพื่อสร้างความเข้าใจองค์กร โดยร่วมมือท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
งานทุกฝ่าย เปิดโอกาสให้สมาชิกรับรู้ข้อมูลการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย
ความจริงใจ มีการโต้เถียงแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือเพิ่มแนวทางในการตัดสินใจ เข้าใจนโยบายของผู้บริหารในการ
บริหารงานระบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก เข้าใจ และใช้วิธีการพูดคุย การบันทึก
ข้อความ การรายงาน ภาษาพูด การเขียน การใช้ท่าทาง ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ อ านวย มีสมทรัพย์ (2553) ท าวิจัย
เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีม กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธทยา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ ให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรในโรงเรียนจนทุกคนสามารถปรับทุกข์ กับเพื่อนร่วมงานได้ทุกเรื่องแม้เรื่องส่วนตัว เนื่องจาก ผลการวิจัยพบว่าในเรื่อง
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ ากว่าเรื่องอื่น ๆ 
 ด้านความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความไว้วางใจ จากเพื่อน
ร่วมงานในเรื่องแสดงความคิดเห็น มีความเช่ือมั่นในการท างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี มีความเช่ือถือไว้
เนื้อเช่ือใจ ในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก มีความเคารพความคิดเห็นการตัดสินใจของสมาชิก มีการยกย่องนับถือเกิด
เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจกันด้วยความเต็มใจ มีทัศนคติการท างานที่ดีต่อผู้อื่น มีความสุขในการท างานได้รับความเมตตา เช่ือถือ 
ไว้วางใจในเพื่อนร่วมงาน ด้วยความเต็มใจ มีการสนับสนุนช่วยเหลือการท างาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านบวก 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ท าให้เกิดความไว้วางใจในการท างานร่วมกันร่วมแก้ปัญหาส าคัญ  ที่แสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์กับทีม มีความรู้ความสามารถในการท างาน สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับ กมลนิตย์ วิลัยแลง 
(2559) ท าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูภายในโรงเรียนยอมรับฟังข้อเสนอแนะ จากเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ และข้าราชการครู
ภายในโรงเรียนได้เกียรติซึ่งกัน และกัน ส่วนข้าราชการครูภายในโรงเรียนยอมรับ เหตุผลของกัน และกัน มีประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีม 
 ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรประสานงาน ระหว่างสมาชิก 
ร่วมก าหนดเป้าหมายนโยบายมาตรฐาน เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ มีโอกาสตัดสินใจวางแผนการท างาน เพื่อความถูกต้อง
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขึ้นตอนสุดท้าย ร่วมกันติดตามการประเมินผลการท างาน ท าให้การท างานบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหาการท างาน มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นวิธีการ ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ร่วมส่งเสริมสมาชิกภายในองค์กรมี
ความคิดสร้างสรรค์กระตุ้นการท างาน สร้างแรงผลักดันในการท างาน มีความร่วมมือร่วมใจหาแนวทาง เพื่อป้องกันความ
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สับสนในการท างาน เสริมสร้างวิธีการท างานร่วมกัน เสริมสร้างแรงจูงใจ ทุ่ มเทท างานให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร 
สอดคล้องกับ ธีระ ไชยสิทธิ์ (2555) ท าวิจัยเรื่อง สถานศึกษามีลักษณะของการท างานที่สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน และร่วมมือกันแก้ปัญหา มีการท างานโดยกระบวนการกลุ่ม สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกัน เต็มใจในการร่วมมือ
กัน มีความเห็นร่วมกัน มุ่งมั่นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน และเสริมสร้างการรับรู้ในการท างานร่วมกัน การเปิดโอกาสให้บุคคล
เข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินการต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นการระดมสมอง ระดมก าลัง ระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  ส าหรับการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม ที่เน้นการให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมตามขอบเขต 
และบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของแต่ละคน เกิดการประสานงาน และ รับผิดชอบร่วมกันเป็นการเสริมสร้างพลังร่วมที่
เหมาะสมของแต่ละคน เกิดการประสานงาน และรับผิดชอบร่วมกันเป็นการเสริมสร้างพลังร่วมที่เหมาะสมของแต่ละคน  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสรุปผลการวิจัยตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังน้ี 

 
ผลการศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวัด

พิษณุโลก 
 ผลการศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก 

ผลการศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คือด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการสื่อสาร อยู่ในระดับ มาก โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังน้ี 

1.ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 1. บุคลากรมีความ
ร่วมมือร่วมใจท างาน เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่า เฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 4. 
บุคลากรเกิดความไว้วางใจในการท างาน เข้าใจพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก 

2. ด้านการสื่อสาร พบว่า สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 8. บุคลากรเข้าใจนโยบาย
ของผู้บริหารในการบริหารงานระบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก อยู่ในระดับมาก 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าทีสุ่ด คือ ข้อที่ 2. บุคลากรโต้ตอบตรวจสอบข้อสงสัยอย่างเปิดเผย อยู่ในระดับมาก 

3. ด้านความไว้วางใจ พบว่า สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คือ ข้อ11. บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการท างาน สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
ข้อที่ 4. บุคลากรมีความเคารพความคิดเห็นการตัดสินใจของสมาชิก อยู่ในระดับมาก 

4 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3. บุคลากรร่วมกัน
ติดตามการประเมินผลการท างาน ท าให้การท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา อยู่ใน
ระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อ 2. บุคลากรมีโอกาสตัดสินใจวางแผนการท างานเพื่อความถูกต้อง ทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขึ้นตอนสุดท้าย อยู่ในระดับมาก 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้าอย่างยิ่ง จากผู้มีพระคุณหลายท่านที่คอยให้ทั้งก าลังใจ และก าลังทรัพย์สนับสนุนโดยตลอด  ขอขอบพระคุณ 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ที่ให้การตอบรับตอบแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดี ทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ
ประสาทวิชา และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน ท่ีให้ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึง ความตั้งใจจริง และความทุ่มเทของอาจารย์
และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
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การศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ               

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลก  เขต  3 

A Study of Differences Between Reality and Expectations  

of Senior Scout  Activities in Schools under the Office of Phitsanulok                     

Primary Education Area 3 
 

ชนาศิริ   จันทรนํ้าดวน1*  และ นิคม   นาคอาย2 

  1โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานคลอง/เทศบาลตําบลบานคลอง   
2 คณะครศุาสตร/มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก 

*corresponding author e-mail :*Kaewangdensow@hotmail.co.th 

 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือ             

สามัญรุนใหญ  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลก เขต  3  ตามเกณฑการประเมิน

คุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา  จํานวน  71  โรงเรียน  รวมท้ังสิน้  จํานวน  1,087  คน  กลุมผูใหขอมูล  ไดแก  ผูบริหาร

โรงเรียนละ  1  คน  และครูผูสอนวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญโรงเรียนละ  1  คน  รวมท้ังสิ้น  จํานวน  142  คน  ไดมาจากวิธี

เลือกแบบเจาะจง (Purpossive  Sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ

ตอบสนองคู                      สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย  (Mean)  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  

Deviation)  และดัชนีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง  (PNImodified)  ผลการวิจัยพบวา  ความแตกตางของ

ความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา  พิษณุโลก เขต  3  ตามเกณฑการประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา  เรียงลําดับคาดัชนีความแตกตาง

ของความเปนจริงกับความคาดหวัง  (PNImodified) จากมากไปนอย  คือ 1) ดานลูกเสือ  2) ดานผูกํากับลูกเสือ  3) ดานการจัด

มวลกิจกรรมลูกเสือ                                   และ 4) ดานผูบริหาร 

 

คําสําคัญ : ความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง   การดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ   เกณฑการประเมิน  

              คุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา 

Abstract 

 This research aims to study the difference between the fact and the expectation of senior 

scouts’ procedure in 71 Phitsanulok primary schools, section 3, following the school-scout criteria. 142 

samples are selected by purposive sampling from 1,087 populations. The research instrument is duo-

response questionnaire. The statistics used in this research are Mean, Standard Deviation and PNImodified. 

The finding shows the difference of PNImodified between the fact and the expectation from maximum to 

minimum that 1) Scout 2) Scout leader 3) Scout activities and 4) Directors. 

 

Keywords : the difference between the fact and the expectation, senior scouts’ procedure, the school-  
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                 scout criteria 

 

 

บทนํา   

การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  และเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศชาต ิ  

ใหเจริญกาวหนา  ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเยาวชน

ของชาติตั้งแตเยาววัย  จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 ไดกําหนดใหรัฐตองดําเนินการ              

ใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ  รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต  ใหทุกภาคสวนมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการกํากับ  สงเสริม  และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว          

มีคุณภาพ  และไดมาตรฐานสากล  ดังน้ัน  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)                  

พ.ศ.2545 และ(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2553  จึงไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา                  

ตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ  โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรู

มาใชในการปองกันแกไขปญหาและเรียนรูจากประสบการณจริง  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551                     

ก็ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เพ่ือมุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอยางรอบดาน          

เพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ท้ังรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม              

มีระเบียบวินัย  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม  สามารถจัดการตนเองได  และอยูรวมกับผูอ่ืนอยาง

มีความสุข  (ฆนัท  ธาตุทอง, 2553) 

จึงถือไดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนองคประกอบสําคัญของหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุนเปดกวางใหครูสามารถ

ออกแบบกิจกรรมไดอยางหลากหลาย  กิจกรรมนักเรียนประเภทลูกเสือ  เนตรนารี  เปนกิจกรรมท่ีสรางลักษณะนิสัย                     

ทางคุณธรรมท่ีบูรณาการกับการพัฒนาสุขภาพทางกาย - จิต  พัฒนาการทางสังคม  สติปญญา  และบุคลิกภาพ  การ

ออกแบบและแผนการฝกตลอดจนกระบวนการเรียนรู  ทําใหนักเรียนไดรูจักตนเอง  มีระเบียบวินัย  หัดทํางานเปนกลุม  

รับผิดชอบภารกิจ  รูจักชวยเหลือเก้ือกูลกันอยางมีประสบการณตรง  (ทัศนีย  ผลเนืองมา, 2552 : คํานิยม)  สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ  มาตรา 8   ความวา  คณะลูกเสือแหงชาติ  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย  

สติปญญา  จิตใจ  และศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี   มีความรับผิดชอบ  และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคี และมี

ความเจริญกาวหนา  ท้ังน้ี  เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ  สํานักงานลูกเสือแหงชาติ (2551) 

กระบวนการลูกเสือเปน  กระบวนการพัฒนาเยาวชน  มีวัตถุประสงคเพ่ือฝกอบรมใหการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

ใหเปนพลเมืองดี  โดยไมแบงแยกเช้ือชาติศาสนา  ท้ังน้ีเปนไปตามความมุงประสงคหลักการ  และวิธีการซึ่งลูกเสือโลก        

ไดกําหนดไว  ปจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเปนกระบวนการทางการศึกษาสวนหน่ึง  ดวยเหตุน้ีคณะรักษาความสงบและ

เรียบรอยแหงชาติ  จึงไดกําหนดมาตรการ และแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมลูกเสือ                  

ในสถานศึกษา  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายในการสรางคานิยมของคนไทย  12  ประการ  ซึ่งเปนคานิยมท่ีสอดคลอง                              

กับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน  8  ประการ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 

จะเห็นวาการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาโดยใชกระบวนการทางลูกเสือเปนเครื่องมือในการพัฒนาเด็ก                 

และเยาวชน  เพ่ือใหเติบโตเปนผูใหญมีพ้ืนฐานการใชทักษะชีวิตยึดหลักศีลธรรมความดีงาม  โดยเฉพาะสงเสริม                              

ความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ประชาธิปไตย  สรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคี  และมีความ

เจริญกาวหนา  ท้ังน้ีเพ่ือความสงบสุข  และเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ    

จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว  จึงทําใหผูวิจัยศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง 

การดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 3  ตามเกณฑ
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การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา  วามีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังเปนอยางไร                  

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ  อันจะสงผลตอการประเมินคุณภาพงานลูกเสือภาย                       

ในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 3 ตอไป 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงาน                

ลูกเสือสามัญรุนใหญในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  3  ตามเกณฑการประเมิน

คุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการดําเนินงานวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

  การศึกษาครั้งน้ี  ผูวิจัยมุงท่ีจะศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญ

รุนใหญ  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลก เขต  3  มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 

ระยะแรกของการวิจัยเปนการศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ   

ในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลก เขต  3  โดยมีวิธีดาํเนินการวิจยั  ดังน้ี 

              ประชากรและกลุมผูใหขอมูล 

               ประชากร  คือ   ผู บริหารและครูผู สอนโรงเรียนท่ีจัดการ เรียนการสอนวิชาลูก เสือสามัญรุ นใหญ                    

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลก เขต  3  จํานวน  71  โรงเรียน  รวมท้ังสิ้น  จํานวน 1,087 คน   

               กลุมผูใหขอมูล  คือ  ผูบริหารโรงเรียนละ  1 คน  และครูผูสอนวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ  โรงเรียนละ  1  คน  

รวม 142  คน  ไดมาจากวิธีเลอืกแบบเจาะจง   (Purpossive  Sampling)  โดยมีเกณฑ  ดังน้ี 

               1. ผูบริหารสถานศึกษาหรือรักษาการในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  3  ท่ีจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  จํานวน  71  โรงเรียนๆ ละ  1  คน 

               2. ครูผูสอนท่ีไดรับมอบหมายใหสอนลูกเสือสามัญรุนใหญ  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  3  ท่ีมีคุณวุฒิผานการฝกอบรมวิชาผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญ อยางนอยข้ันความรู

เบ้ืองตน  (B.T.C.)  จํานวน  71  โรงเรียนๆ ละ  1  คน 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมลีักษณะเปนแบบสอบถามแบบตอบสนองคูการจดักิจกรรมลูกเสือ     

สามัญรุนใหญในโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลก  เขต  3  โดยแบงออกเปน  4  ดาน  

ไดแก  ดานลูกเสือ  ดานผูบรหิาร  ดานผูกํากับลูกเสือ  และดานการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 

ความเปนจริง/ความคาดหวัง 

องคประกอบท่ี  1  ดานลูกเสือ 

องคประกอบท่ี  2  ดานผูบริหาร 

องคประกอบท่ี  3  ดานผูกํากับลูกเสือ 

องคประกอบท่ี  4  ดานการจัดมวล 

                       กิจกรรมลูกเสอื 

ดัชนีความแตกตาง 

ความแตกตางของความเปนจริง

กับความคาดหวังการดําเนินงาน

ลูกเสือสามญัรุนใหญในโรงเรยีน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา  

พิษณุโลก เขต  3 
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 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scales)  5  ระดับ  โดยกําหนดเกณฑการให

คาคะแนนแตละระดับ  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : 72)  ดังน้ี 

ความเปนจริง 

     5 หมายถึง มีความสาํเรจ็การดาํเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ อยูในระดับ มากท่ีสุด 

     4 หมายถึง มีความสาํเรจ็การดาํเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ อยูในระดับ มาก 

            3 หมายถึง มีความสาํเรจ็การดาํเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ อยูในระดับ ปานกลาง 

                    2 หมายถึง มีความสําเร็จการดําเนินงานลูกเสือสามญัรุนใหญ อยูในระดับ นอย 

                    1 หมายถึง มีความสําเร็จการดําเนินงานลูกเสือสามญัรุนใหญ อยูในระดับ นอยท่ีสดุ 

ความคาดหวัง 

               5    หมายถึง  มีความตองการความสําเร็จในประเด็นน้ัน  อยูในระดับ  มากท่ีสุด 

     4    หมายถึง  มีความตองการความสําเร็จในประเด็นน้ัน  อยูในระดับ  มาก 

                    3    หมายถึง  มีความตองการความสําเร็จในประเด็นน้ัน  อยูในระดับ  ปานกลาง 

                    2    หมายถึง  มีความตองการความสําเร็จในประเด็นน้ัน  อยูในระดับ  นอย 

                    1   หมายถึง  มีความตองการความสําเร็จในประเดน็น้ัน   อยูในระดับ  นอยท่ีสุด 

 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบตอบสนองคูเ ก่ียวกับความแตกตางของความเปนจริงกับ            

ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา  พิษณุโลก เขต  3  ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม  ดังน้ี 

 1. ผูวิจัยไดศึกษาและปรับปรุงขอความมาจากงานวิจัยของศิรินาถ  เจาะจง  (2557)  วิทยานิพนธ  เรื่อง 

การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ  ตามเกณฑการประเมินคุณภาพงานลูกเสือใน

สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร  โดยปรับปรุงจํานวนขอคําถาม  ภาษาท่ีใชและรูปแบบสอบถาม  จาก

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  (Rating  Scales)  เปนแบบสอบถามแบบตอบสนองคู 

 2. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษา  เพ่ือขอคําแนะนําแกไขและตรวจสอบเบ้ืองตน 

 3. นําแบบสอบถามท่ีอาจารยท่ีปรกึษาตรวจสอบและแกไขแลว มาใหผูเช่ียวชาญ จํานวน  5  คน                        

ตรวจหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

 4. นําผลการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญมาหาคา  IOC เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยพิจารณาจากคาดัชนี

ความสอดคลอง (Index of Item Objective  Congruence : IOC)  ระหวางขอคําถามความแตกตางของความเปนจริงกับ

ความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสอืสามัญรุนใหญ  โดยไดคา IOC ท้ังฉบับ อยูระหวาง 0.6 -1.0  

      5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารและผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลก เขต  2  จํานวน  30  คน  และหาคาความเช่ือมั่น  

(Reliability)  โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556 : 

200)  และไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ  เทากับ 0.968 

       6. ปรับปรุงแกไขแลวจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูให                  

ขอมูลตอไป 

      การเก็บรวบรวมขอมูล 

      ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัดําเนินการ ดังน้ี 

      1. ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

พิษณุโลก  เขต  3  ท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ  เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล 
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      2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปสอบถามผูบริหารและครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลก  เขต  3  ท่ีเปนกลุมผูใหขอมูลและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง เก็บแบบสอบถาม

กลับคืนมาได  132  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  92.69 

      3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาเพ่ือดําเนินการวิเคราะหตอไป   

        การวิเคราะหขอมูล 

     ผู วิจัยดํา เ นินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามท่ีจะนําไปวิเคราะหหาคาสถิติ                      

ทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอคําถามเก่ียวกับดําเนินงาน

ลูกเสือสามัญรุนใหญ  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลก เขต  3  ตามเกณฑการประเมิน

คุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา  โดยหาคาดัชนีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง  (PNImodified)                         

เปนรายดาน  รายขอ  นําดานและขอท่ีดัชนีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังสูงสุด  สรุปและอภิปรายผล

ตอไป 
 

      สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

      ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  (Quantitative)  จากแบบสอบถามผูวิจัยใชสถิติ  ดังน้ี 

  1. คาเฉลี่ย  (Mean : X ) 

  2. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation : S.D.)   

        3. ดัชนีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง (PNImodified) 

ผลการวิจัย  

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหการศกึษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามญัรุนใหญ               

ในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  3  ในภาพรวมรายดาน 

 

องคประกอบดานท่ี 

คาเฉลี่ย 

ความเปนจริง 

( X ) 

คาเฉลี่ย 

ความคาดหวัง 

( X ) 

ดัชนีความแตกตางของ  

ความเปนจริงกับ               

ความคาดหวัง  

(PNImodified) 

ลําดับท่ี 

1. ดานลูกเสือ 

2. ดานผูบริหาร 

3. ดานผูกํากับลูกเสือ 

4. ดานการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ   

 

 

3.7339 

3.9629 

3.7500 

3.7955 

 

4.6733 

4.6955 

4.6508 

4.6061 

.2516 

.1849 

.2402 

.2136 

1 

4 

2 

3  

 

             จากตารางท่ี 1 พบวา การศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญ

รุนใหญในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  3  โดยรวมรายดานมีคาความแตกตาง                

ของความเปนจริงกับความคาดหวัง (PNImodified) เรียงลําดับจากมากไปนอย  1) ดานลูกเสือ  2) ดานผูกํากับลูกเสือ             

3)  ดานการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  และ 4) ดานผูบริหาร  เทากับ  .2516, .2402, .2136  และ.1849  ตามลําดับ  

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ                

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  3 เปนรายดานขอท่ีมีดัชนีความแตกตาง                

ของความเปนจริงกับความคาดหวัง  (PNImodified)  สูงสุด 
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องคประกอบดานท่ี 
ขอท่ีมีคาดัชนีความแตกตางของความเปนจริง         

กับความคาดหวัง (PNImodified)  มากท่ีสุด 

ดัชนีความแตกตางของ

ความเปนจริง         

กับความคาดหวัง 

(PNImodified)    

1. ดานลูกเสือ ลูกเสือปฏิบัตติามกฎระเบียบของกองลูกเสือโรงเรียน/

สังคม  กระทําความดีประจําวัน   

(Good  Turn) 

 

.3125  

2. ดานผูบริหาร ผูบริหารมสีวนรวมในการใหบริการชุมชน                  

อนุรักษธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอมโดย                       

ใชกิจกรรมลูกเสือ 

 

 

 

 

.2375 

3. ดานผูกํากับลูกเสือ   ผูกํากับลูกเสือมีการศึกษา คนควา  และประเมินผล 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนารปูแบบ วิธีการ  การจัดมวล

กิจกรรมลูกเสือ 

 

 

 

 

 

 

.3718 

4. ดานการจัดมวลกิจกรรม

ลูกเสือ   

สถานศึกษามีการจัดฝกอบรม  ทดสอบเพ่ือ                  

รับเครื่องหมายตามหลักสูตรลูกเสอื 

 

.3523 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา ความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ                     

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  3  เปนรายดาน  ขอท่ีมีดัชนีความแตกตางของ

ความเปนจริงกับความคาดหวังสูงสุด  เปนดังน้ีในดานท่ี 1)  ดานลูกเสือ คือ  ลูกเสือปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองลูกเสือ

โรงเรียน/สังคม กระทําความดีประจําวัน (Good  Turn) (PNImodified = .3125) ดานท่ี 2) ดานผูบริหาร  คือ  ผูบริหาร                

มีสวนรวมในการใหบริการชุมชน อนุรักษธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอมโดยใชกิจกรรมลูกเสือ (PNImodified =  .2375)               

ดานท่ี 3)  ผูกํากับลูกเสือ  คือ  ผูกํากับลูกเสือมีการศึกษา คนควา  และประเมินผล เพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบ วิธีการ               

การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  (PNImodified = .3718)  และดานท่ี  4)  ดานการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  คือ  สถานศึกษามีการ                 

จัดฝกอบรมทดสอบเพ่ือรับเครื่องหมายตามหลักสูตรลูกเสือ  (PNImodified = .3523) 
 

สรุปผลการวิจัย 

    จากการศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดาํเนินงานลกูเสือสามัญรุนใหญ  ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  3  ตามเกณฑการประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา                   

ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัยตามจุดมุงหมายของการวิจัย  ดังน้ี 

           1) ดานลูกเสือในภาพรวม  พบวา  มคีวามแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง การดําเนินงานลูกเสือสามัญ

รุนใหญในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  3  มากเปนลําดับท่ี  1 (PNImodified 

=.2516)                   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ขอท่ีมีดัชนีความแตกตางสูงสุดคือ  ขอท่ี  1   ลูกเสือปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของกองลูกเสือโรงเรียน/สังคม  กระทําความดีประจําวัน  (Good  Turn)  (PNImodified = .3125) 

            2) ดานผูกํากับลูกเสือในภาพรวม  พบวา  มีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง  การดําเนินงาน

ลูกเสือสามัญรุนใหญ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มากเปนลําดับท่ี 2                   
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(PNImodified =.2402)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ขอท่ีมีดัชนีความแตกตางสูงสุดคือ  ขอท่ี  25   ผูกํากับลูกเสือมีการศึกษา 

คนควา  และประเมินผล เพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบ วิธีการ  การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  (PNImodified = .3718) 

      3) ดานการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือในภาพรวม  พบวา  มีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง                      

การดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  3  มากเปน

ลําดับท่ี  3 (PNImodified =.2136)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ขอท่ีมีดัชนีความแตกตางสูงสุดคือ  ขอท่ี  32   สถานศึกษามีการ

จัดฝกอบรม  ทดสอบเพ่ือรับเครื่องหมายตามหลักสูตรลูกเสือ  (PNImodified = .3523) 

 4) ดานผูบริหารในภาพรวม  พบวา  มีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง  การดําเนินงานลูกเสือ

สามัญรุนใหญ  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  3  นอยท่ีสุด (PNImodified = .1849 

)                  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ขอท่ีมีดัชนีความแตกตางสูงสุดคือ  ขอท่ี  15   ผูบริหารมีสวนรวมในการใหบริการ

ชุมชน อนุรักษธรรมชาติ  และพัฒนาสิ่งแวดลอมโดยใชกิจกรรมลูกเสือ  (PNImodified = .2375) 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง  การดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ               

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  3  ผูวิจัยอภิปรายผลในประเด็นท่ีสําคัญของการ

วิจัยโดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

 

 

 

 ผลการศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง การดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ  ในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  3  ในภาพรวม  พบวา  ดานลูกเสือมีคาความแตกตางของ

ความเปนจริงกับความคาดหวังสูงสุด  ท้ังน้ีอาจเปนไดวาการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  เปนกิจกรรมท่ีมุงสงเสริม           

และสนับสนุนใหลูกเสือมีระเบียบวินัย  สนใจเขารวมกิจกรรม  ไดรับความสนุกสนาน  ความภูมิใจ  เห็นคุณคาและเปนสุข                  

ในการเปนลูกเสือ  สามารถเรียนรูตามหลักสูตรและปฏิบัติทักษะสัญลักษณลูกเสือ  มีความตระหนักและเห็นคุณคาในการ

ปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎลูกเสือ  ตลอดจนการชวยเหลือผูอ่ืน  ชุมชน  ชาติบานเมือง  และสังคมโลก  สอดคลองกับ

เปาหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ท่ีมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดลักษณะสําคัญ  5  ประการ  ไดแก  ความสามารถในการ

สื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  และความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  8  ประการ  ไดแก  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  

อยางพอเพียง  มุงมั่นในการทํางาน  รักความเปนไทย  และมีจิตสาธารณะ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช  2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  จะเห็นวามีขอบเขตกวางขวางและสวนใหญเปนนามธรรม  จับตองไดยาก  

ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติท่ีมุงพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  และศีลธรรม                   

ใหเปนพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคีและมีความเจริญกาวหนา  ท้ังน้ีเพ่ือความ

สงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ  (สํานักงานลูกเสือแหงชาติ, 2551) ความเปนจริงจึงปฏิบัติเห็นผลนอย                           

แตความมุงหวังท่ีจะใหเกิดผลสูง  จึงสงผลใหความแตกตางความเปนจริงกับความความคาดหวังสูง 

 เมื่อพิจารณาเปนรายดานท้ัง 4  ดาน  มีรายละเอียด  ดังน้ี  ดานลูกเสือ  ขอท่ีมีความแตกตางของความเปนจริงกับ

ความคาดหวัง  สูงสุด  คือ  ลูกเสือปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองลูกเสือโรงเรียน/สังคม  กระทําความดีประจําวัน                         

(Good  Turn)  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะกระบวนการลูกเสือมีมาตรฐานอุดมการณสูง  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองลูกเสือ

โรงเรียน/สังคม  ก็คือการปฏิบัติตามกฎ  คําปฏิญาณของลูกเสือน่ันเอง  ซึ่งมุงเนนการทําความดี  และการบําเพ็ญประโยชน

เปนหัวใจสําคัญสอดคลองกับกโลบายในการฝกอบรมลูกเสือมุงเนนใหลูกเสือไดบําเพ็ญประโยชน  และทําความดี  โดยใชหลัก

ความสําคัญ  ดังน้ี  เครื่องแบบลูกเสือ  ถือวาเปนเครื่องแบบท่ีมีเกียรติ  เปนเครื่องหมายแหงความดี  ดังน้ัน  ลูกเสือจะตอง

พิถีพิถันในการแตงเครื่องแบบลูกเสือท่ีถูกตองและสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ  กับท้ังจะตองประพฤติปฏิบัติตนใหสม                         

กับท่ีไดช่ือวาเปนลูกเสือ เพ่ือเปนการรักษาช่ือเสียงของตนและของคณะลูกเสือแหงชาติ  สวนเจาหนาท่ีทุกคนก็ควร                     
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แตงเครื่องแบบลูกเสือในโอกาสอันควร และถือวาเครื่องแบบลูกเสือเปนเครื่องหมายแหงความเสียสละในการท่ีตนไดมีบทบาท                 

ในการฝกอบรมใหเปนพลเมืองดี  คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ผูกํากับพึงหมั่นฝกอบรมใหลูกเสือเขาใจและปฏิบัติ                              

ตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยูเสมอ  โดยเฉพาะในเรื่องความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ความเปน                  

พ่ีนองของลูกเสือท่ัวโลก  และการกระทําความดีตางๆ โดยเนนใหเห็นวาผูเปนพลเมืองดีน้ันจะตองเปนผูกระทําความดี  และใช

ความดีน้ันใหเปนประโยชน  มิใชเปนคนดีโดยอยูเฉยๆ ไมทําอะไรเลย  การบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน  เรื่องน้ีเปนเรื่องท่ีทําให

กิจการลูกเสือมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไป  รากฐานของคติพจนของลูกเสือท้ัง  4 ประเภท  เก่ียวของกับอุดมคติ

ของลูกเสือในการบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน  “มองไกล” คือ  มองใหเห็นเหตุผล  มองใหเห็นคนอ่ืน  มองใหเห็นสวนรวมมิใช

มองแตตัวเองหรือผลประโยชนของตัวเอง 

 นอกจากน้ีในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ก็ไดระบุถึงการบําเพ็ญประโยชนตอผู อ่ืนโดยถือวาสําคัญมาก                   

แหลงหรือโอกาสท่ีลูกเสือจะบําเพ็ญประโยชนน้ัน  ควรเริ่มจากสิ่งท่ีใกลตัวกอนแลวขยายใหกวางขวางออกไปตามวัย                       

และความสามารถของลูกเสือ  (ชะลอ กองสุทธ์ิ, 2544)  ดวยอุดมคติและกโลบายดังกลาว  ทําใหความแตกตางของ             

ความเปนจริงกับความคาดหวังมีคาสูงกวาขออ่ืนๆ 

 ดานผูกํากับลูกเสือ  ขอท่ีมีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังสูงสุด  คือ  ผูกํากับลูกเสือมีการศึกษา 

คนควา  และประเมินผลเพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบ วิธีการ  การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  ท้ังน้ีเปนเพราะวาผูกํากับลูกเสือ

เปนบุคคลสําคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ  สอดคลองกับแนวทางการจัดกิจกรรมของพิศมัย  หาญสมบัติ  (2554)  ซึ่งกลาวไว

ประการหน่ึงวา  การจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือตองไดรับการสนับสนุนโดยผูใหญ  ผูใหญเปนผู ช้ีหนทางท่ีถูกตอง                        

ใหแกเด็ก  เพ่ือใหเขาเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจกระทําสิ่งใดลงไป  ท้ังคูมีความตองการซึ่งกันและกัน  เด็กก็ตองการให

ผูใหญชวยช้ีนํา  ผูใหญเองก็ตองการนําพาใหไปสูหนทางท่ีดีใหไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและดีท่ีสุด  จึงเปนการรวมมือกัน                    

ท้ังสองฝาย  แตผูใหญหรือผูกํากับซึ่งเปนครูมีขอจํากัดมากมาย  สอดคลองกับ  (ธวัชชัย  ตองใจ, 2555)  และบทสัมภาษณ

ของนายเทวิน  สรอยเพชร  รองผู อํานวยการสํา นักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเ ชียงใหม   เขต  3                                    

เก่ียวกับกระบวนการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงาน                  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  3  พบวา  ดานบุคลากรครูไมเขาใจกระบวนการลูกเสืออยางแทจริง                     

และทํากิจกรรมลูกเสือโดยขาดจิตสํานึก  และทําเพ่ือใหผานพนไปเปนครั้งคราว  หรือทําโดยตามคําสั่งของผูอํานวยการ

โรงเรียนเทาน้ัน  ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหคาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังสูง 

 ดานการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  ขอท่ีมีคาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังสูงสุด  คือ  สถานศึกษา

มีการจัดฝกอบรม  ทดสอบเพ่ือรับเครื่องหมายตามหลักสูตรลูกเสือ  อาจเปนเพราะวา  การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

เปนกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการโดยมีกองลูกเสือเปนศูนยกลาง  อาศัยคําปฏิญาณและกฎเปนแนวทางในการเรียนรูโดย

การกระทํา  มีระบบหมู  ฝกวิถีประชาธิปไตย  การใชสัญลักษณรวมกัน  เปนพ้ืนฐานในการฝกระเบียบวินัย  เนนกิจกรรม

กลางแจง  การศึกษาธรรมชาติ  มีระบบความกาวหนาในการฝกอบรม  โดยมีผูใหญสนับสนุนดวยวิธีการอันหลากหลายอาจใช

เวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได  มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมชัดเจน  มีหลักสูตรและระบบวิธีการวัดผล  มีระเบียบขอบังคับ

เปนแนวทางในการดําเนินการอยางชัดเจน  แตผูเก่ียวของขาดความรูความสนใจไมดําเนินการจริงจัง  สอดคลองกับงานวิจัย

ของสินธุ  รัตนปญญา  (2550)  ท่ีไดศึกษาปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา                     

พบวาโดยรวมอยูระดับปานกลาง  และมีปญหารายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ดังน้ี  ดานอุปกรณและ              

สื่อการสอน  ดานบุคลากร  ดานการวัดผลประเมินผล  ดานสถานท่ี  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  และดานการบริหาร

ตามลําดับ  จากปญหาดังกลาวสงผลใหคาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังของการจัดฝกอบรม  และทดสอบ

เพ่ือรับเครื่องหมายตามหลักสูตรลูกเสือ  มีคาสูงสุด 

 ดานผูบริหาร  ขอท่ีมีคาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังสูงสุด  คือ  ผูบริหารมีสวนรวมในการ

ใหบริการชุมชน อนุรักษธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอมโดยใชกิจกรรมลูกเสือ  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา  แมสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จะมีมาตรการใหสถานศึกษาทุกแหงถือวากิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาดและ           
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ผูบําเพ็ญประโยชน  เปนกิจกรรมหลักในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  

เพ่ือเสริมสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  (สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ี

การศึกษานครราชสีมา  เขต  6, ม.ป.ป.)  ในการจัดกิจกรรมอาศัยแนวทางพัฒนา  8  ประการ  คือ  พัฒนาทางกาย                         

พัฒนาทางสติปญญา  พัฒนาจิตและศีลธรรม  การสรางคานิยมและเจตคติ  พัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล                        

พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม  พัฒนาสัมพันธภาพตอชุมชน  และพัฒนาทางดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม                        

(ชะลอ  กองสุทธ์ิ, 2544)  แตผูบริหารไมมีนโยบายในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน  ขาดการติดตามและไมสงเสริม

ทางดานทรัพยากร  ไมมีการจัดทําหลักสูตรลูกเสือในโรงเรียน  (ธวัชชัย  ตองใจ, 2555)  จึงสงผลใหคาความแตกตางของความ

เปนจริงกับความคาดหวัง  ผูบริหารมีสวนรวมในการบริการชุมชน  อนุรักษธรรมชาติ  และพัฒนาสิ่งแวดลอมโดยใชกิจกรรม

ลูกเสอืมีคาสูง 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยดี เพราะไดรับความรวมมือชวยเหลือและคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา

คนควาอยางยิ่ง จากผูมีพระคุณหลายทานท่ีคอยใหท้ังกําลังใจและกําลังทรัพยสนับสนุนโดยตลอด  ขอขอบพระคุณ โรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลก เขต  3  ท่ีใหการตอบรับตอบแบบสอบถาม 

ผูวิจัยหวังวา  งานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชนอยูไมนอยจึงขอมอบสวนดี ท้ังหมดน้ีใหแกเหลาคณาจารยท่ีไดประสิทธิ

ประสาทวิชา และขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แดบิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทาน ท่ีใหคําแนะนํา ปรึกษา ตลอดจน

ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึง ความตั้งใจจริง และความทุมเทของอาจารย

และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
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แนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 

Guidelines for personnel development in measurement and evaluation of Tha 

Mai Wang Khuang School Group under the Office of Kamphaeng Phet Primary 

Educational Service Area 1 

ราชัน  โนสปริง 

นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 

e-mail : phybork@hotmail.co.th 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการพัฒนา

บุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน และครท่ีูทําหนาท่ีวัดและ

ประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง จํานวน 34 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลูเปนแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี การหาคารอยละ คาเฉลีย่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน       

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 การเก็บรวบรวมขอมูลใชการสนทนาแบบกลุม ประกอบดวยผูบรหิาร

โรงเรียน ครูท่ีทําหนาท่ีวัดและประเมินผล และศึกษานิเทศก จํานวน 15 คน วิเคราะหขอมลูโดยใชการวิเคราะห

เน้ือหา จากการศึกษาคนควางานวัดและประเมินผล 7 ดานพบวา  1). การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรดานการวัด

และประเมินผล โดยภาพรวมมสีภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลีย่ของ

สภาพการปฏิบัตสิูงสดุไดแก ดานการเทียบโอนประสบการณและผลการเรยีนรู  2). การศึกษาปญหาการพัฒนา

บุคลากรดานการวัดผลและประเมนิผล โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมี

คาเฉลี่ยของปญหาสูงสดุ ไดแก ดานการรายงานผลการจดัการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3). การศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผล เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมี

ความตองการพัฒนาในลําดับแรก ไดแก ดานการวัดผลและประเมนิผลเพ่ือซอมเสริมและพัฒนาผูเรยีน  4). การหา

แนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล ผูศึกษาคนควาไดสรุปออกเปนรายดาน ดังน้ี 4.1) ดานการ

จัดรูปแบบ ระบบ ระเบียบของสถานศึกษา  4.2) ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน  4.3) ดานการวัด

และประเมินผลเพ่ือซอมเสรมิและพัฒนาผูเรียน  4.4) ดานการเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู  4.5) ดาน

การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน  4.6) ดานการรายงานผูปกครองและสาธารณะชน  4.7) ดานการ

รายงานผลการจดัการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

คําสําคัญ : แนวทางพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร  การวัดและประเมินผล 
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The objectives of this study were 1) to study the problems and needs of personnel 

development in measurement and evaluation of Tha Mai Wang Khuang School Group Under the 

Office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 1, the population used in the study 

consisted of School director And teachers who perform the measurement and evaluation of the 

Tha Mai Wang Khuang School group Under the Office of Kamphaeng Phet Educational Service Area 

1, number 34 people. The tools used for collecting data are questionnaires. Statistics used in data 

analysis include frequency distribution. Determination of percentage, mean and standard deviation. 

2) To find ways to develop personnel in the measurement and evaluation of Tha Mai Wang Khuang 

School Group Under the Office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 1, data 

collection, group discussion Consisting of school administrators Teachers who perform 

measurement and evaluation And 15 supervisors of the supervisors. Data were analyzed using 

content analysis.Data were analyzed using content analysis. From the study, research, 

measurement and evaluation of 7 aspects found that, 1). Education of personnel development in 

measurement and evaluation Overall, the operating conditions were at a high level. When 

considering each aspect, it was found that the average of the highest performance conditions was 

in terms of transferring experience and learning outcomes. 2). Study of personnel development 

problems in measurement and evaluation Overall, the problem is at a low level. When considering 

each aspect, it was found that the highest value of the problem was the report of the overall 

educational management to the basic school board. 3). Study of the need for personnel 

development in measurement and evaluation When considering each aspect, It was found that the 

first requirement of development was the evaluation and evaluation for repairing and developing 

learners. 4) Finding ways to develop personnel in measurement and evaluation. The researcher 

can summarize in each aspect as follows, 4.1) The format of the system of regulations of 

educational institutions. 4.2) Measurement and evaluation to determine grades. 4.3) Measurement 

and evaluation for repairing and developing learners. 4.4) Comparison of experience and learning 

results. 4.5) Measurement and evaluation to determine grades. 4.6) Report of parents and public. 

4.7) Report on the results of educational management in the overall picture to the directors of 

basic education institutions. 

 

Keywords : development guidelines  personnel development  measurement and evaluation. 

 

บทนํา  

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ทํา

ใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีจาํเปนในการพิจารณาวาผูเรียนเกิดคณุภาพการเรียนรูตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและ

มาตรฐานการเรียนรูจะเห็นวา การวัดและประเมินผลการเรียนนอกจากจะมีประโยชนโดยตรงตอผูเรียนแลว ยัง

สะทอนถึงประสิทธิภาพการการสอนของครู และเปนขอมูลสําคญัท่ีสะทอนคณุภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษา
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ของสถานศึกษาดวย ดังน้ันครูและสถานศึกษาตองมีขอมลูผลการเรยีนรูของผูเรยีน  ท้ังจากการประเมินในระดับช้ัน

เรียน ระดับสถานศึกษา และระดบัอ่ืนท่ีสูงข้ึน  (ทิวัตถ  มณีโชติ, 2549) 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนจุดมุงหมายพ้ืนฐานสองประการประการแรก คือ

การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนโดยเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการเรียนและการเรียนรูของผูเรียนใน

ระหวางการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองบันทึกวิเคราะหแปลความหมายขอมูลแลวนํามาใชในการสงเสริมหรือปรับปรุง

แกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครูการวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเปนเรื่องท่ีสัมพันธกันหากขาดสิ่ง

หน่ึงสิ่งใดการเรยีนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพการประเมินระหวางการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเชนน้ีเปน

การวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนทุกวันเปนการประเมินเพ่ือให

รูจุดเดนจุดท่ีตองปรับปรุงจึงเปนขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนาในการเก็บขอมูลผูสอนตองใชวิธีการและเครื่องมือการ

ประเมินท่ีหลากหลายเชนการสังเกตการซักถามการระดมความคดิเห็นเพ่ือใหไดมติขอสรปุของประเด็นท่ีกําหนดการใช

แฟมสะสมงานการใชภาระงานท่ีเนนการปฏิบัติการประเมินความรูเดิมการใหผูเรียนประเมินตนเองการใหเพ่ือน

ประเมินเพ่ือนและการใชเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) สิ่งสําคัญท่ีสุดในการประเมินเพ่ือพัฒนาคือการใหขอมูล

ยอนกลับแกผูเรียนในลักษณะคําแนะนําท่ีเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมทําใหการเรียนรูพอกพูนแกไขความคิด

ความเขาใจเดิมท่ีไมถูกตองตลอดจนการใหผูเรียนสามารถตั้งเปาหมายและพัฒนาตนไดจุดมุงหมายประการท่ีสองคือ

การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนเปนการประเมินสรุปผลการเรียนรู (Summative Assessment) ซึ่งมี

หลายระดับไดแกเมื่อเรียนจบหนวยการเรียนจบรายวิชาเพ่ือตัดสินใหคะแนนหรือใหระดับผลการเรียนใหการรับรอง

ความรูความสามารถของผูเรียนวาผานรายวิชาหรือไมควรไดรับการเลื่อนช้ันหรือไมหรือสามารถจบหลักสูตรหรือไมใน

การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนท่ีดีตองใหโอกาสผูเรียนแสดงความรูความสามารถดวยวิธีการท่ีหลากหลายและ

พิจารณาตัดสินบนพ้ืนฐานของเกณฑ   ผลการปฏิบัติมากกวาใชเปรียบเทียบระหวางผูเรียน (สํานักนิเทศและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา, 2552) 

จากขอความขางตน การพัฒนาบุคลากรเปนการแกปญหาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล อันเน่ืองมาจาก

ความเจริญของวิทยาการตาง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และเพ่ือใหผูปฏิบัติงานเปนผูท่ีมี

ความรูความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีอยูเสมอ ไมวาวิทยาการและหนาท่ีความรับผิดชอบจะไดเปลี่ยนแปลงไป ผู

ศึกษาคนควาจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการวัดและประเมิลผลการเรียนของนักเรียน

ของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1ซึ่งสวนใหญขาด

ความรูความเขาในหลักการวัดและประเมินผลท่ีถูกตองจึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไมเปนไปตาม

วัตถุประสงคการเรียนรู มาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีกําหนดในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ

หลกัสูตรสถานศึกษา การหาแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการวัด

และประเมินผลดานตางๆ มากยิ่งข้ึน รวมท้ังสงผลตอภาพรวมของสถานศึกษาดานคุณภาพของการจัดการศึกษาการ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และสมรรถนะสําคัญของผูเรียน

จนสามารถรองรับการประเมินของหนวยงานภายนอกได วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 1). เพ่ือศึกษาสภาพ 

ปญหา และความตองการพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลของบุคลากรดานการวัดและประเมินผลกลุม

โรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  2). เพ่ือหาแนวทางพัฒนา

บุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
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ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนศึกษาเพ่ือทราบถึงแนวทางในการพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล

ของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ผูศึกษาไดกําหนด

ขอบเขตการศึกษาในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของไวดังตอไปน้ี 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

  กลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  

ขอบเขตดานเนื้อหา 

ขอบเขตดานเน้ือหาน้ัน ผูศึกษาไดศึกษางานวิชาการดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือนํามาหา

แนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ซึ่งงานวัดและประเมินผลการเรียนรูมี 7 ดาน ประกอบดวย (1) ดานการกําหนดการ

ใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบ ของหลักสูตรสถานศึกษา (2) ดานการวัดผลและประเมินผลเพ่ือซอมเสรมิและพัฒนาผูเรียน 

(3) ดานการวัดผลและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน (4) ดานการเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู (5) 

ดานการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน (6) ดานการรายงานผูปกครองและสาธารณชน (7) ดานการรายงาน

ผลการจัดการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 ขอบเขตดานระยะเวลา 

  การวิจัยในครั้งน้ีเริ่มดําเนินการศึกษา ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – มิถุนายน พ.ศ. 2562 รวม

ระยะเวลาท้ังสิ้น 1 ป 8 เดือน 

 

 ขอบเขตดานแหลงขอมูล 

  การศึกษาสถาพ ปญหา และความตองการพัฒนาของบุคลากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี

ท้ังหมด 34 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน  10 คน ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับแตงตั้งจาก

โรงเรียนใหทําหนาท่ีวัดและประเมินผลการเรียน จํานวน  24  คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สวนการหาแนวทาง

พัฒนาบุคลากรดานการวัดและประมวลผล ผูศึกษาใชการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) มีผูเขารวมการ

สนทนาท้ังหมด 15 คน  

 

 การศึกษาหาแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 มีข้ันตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาและคนควาเน้ือหา สาระสําคัญ รวมท้ังหลักการ ทฤษฎี จากเอกสารบทความวิชาการและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิด และสรางเปนแบบสอบถามเพ่ือใชเก็บขอมูลสภาพ ปญหา และ

ความตองการพัฒนาของบุคลากรดานการวัดและประเมินผล การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการหาคาเฉลี่ย ( µ ) คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( σ ) การหาคาความถ่ี ( Frequency) และคาเฉลี่ยรอยละ (Percentage) 

 2. การหาแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล ประกอบดวยการคัดเลือกบุคลากรท่ีมี

ความรูความสามารถ โดยการกําหนดคุณสมบัติของผูเขารวมการสนทนาแบบกลุม จํานวน 15 คน ประกอบดวย

ผูบริหารโรงเรียนตั้งแตระดับตําแหนงชํานาญการ จํานวน 4 คน ครูวัดและประเมินผล จํานวน 10 คน และ

ศึกษานิเทศก จํานวน 1 คน พรอมท้ังกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีใชในการจัดการสนทนาแบบกลุม วิเคราะหขอมูล

โดยใชการแจกแจงความถ่ี และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการพัฒนาของบุคลากรดานการวัดและประเมินผล เพ่ือหา

แนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล สามารถสรุปผลใหอยูในรูปแบบตารางไดดังน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลของ 

 กลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวม 

สภาพการพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล µ σ 
สภาพการ

ปฏิบัติงาน 

1. ดานการใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบของหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน 

3. ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน 

4. ดานการเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู 

5. ดานการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรยีนการสอน 

6. ดานการรายงานผูปกครองและสาธารณชน 

7. ดานการรายงานผลการจดัการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษา 

    ข้ันพ้ืนฐาน 

3.51 

3.72 

3.81 

3.88 

3.74 

3.30 

 

3.50 

0.59 

0.52 

0.57 

0.56 

0.49 

0.68 

 

0.59 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

รวม 3.65 0.39 มาก 

 จากตารางท่ี 1 พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและ

ประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมมีสภาพ

การปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรกและมีสภาพการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู รองลงมาคือ ดานการวัดและ

ประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน และดานการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก 

ดานการรายงานผูปกครองและสาธารณชนซึ่งมีสภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  ตามลําดับ 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปญหาการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลของ

กลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวม 

ปญหาการพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล µ  σ  
ปญหาในการ

ปฏิบัติงาน 

1. ดานการใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบ ของ หลักสูตรสถานศึกษา 3.05 0.86 ปานกลาง 

2. ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือซอมเสริม และพัฒนาผูเรียน 2.54 0.90 ปานกลาง 

3. ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน 2.77 0.85 ปานกลาง 

4. ดานเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู 2.19 0.88 นอย 

5. ดานประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 2.59 0.81 ปานกลาง 

6. ดานรายงานผูปกครองและสาธารณชน 2.45 0.81 นอย 

7. ดานการรายงานผลการจดัการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษา   

    ข้ันพ้ืนฐาน 

 

2.60 

 

0.80 

 

ปานกลาง 

รวม 2.60 0.84 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 2 พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปญหาการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและ

ประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมมีปญหา
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การปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก ไดแก 

ดานการใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบ ของ หลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง รองลงมา ไดแก ดานการวัดและ

ประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน มีปญหาการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง และดานประเมินเพ่ือปรับปรุงการ

เรียนการสอนมีปญหาการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานเทียบโอน

ประสบการณและผลการเรียนรู มีปญหาการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย  

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลของกลุมโรงเรยีนทาไมวัง

ควง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวม 

ความตองการพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล จํานวน (คน) รอยละ ลําดับ 

1. ดานการใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบ ของ หลักสูตรสถานศึกษา 12 35.29 4 

2. ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือซอมเสริม และพัฒนาผูเรียน 18 52.94 1 

3. ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน 9 26.47 5 

4. ดานเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู 13 38.24 3 

5. ดานประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 13 38.24 3 

6. ดานรายงานผูปกครองและสาธารณชน 16 47.06 2 

7. ดานการรายงานผลการจดัการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

16 

 

47.06 

 

2 

 จากตารางท่ี 3 พบวาดานท่ีมีจํานวนผูตองการพัฒนาและคารอยละสูงสุดคือ ดานการวัดและประเมินผล

เพ่ือซอมเสริม และพัฒนาผูเรียน รองลงมาคือ ดานรายงานผูปกครองและสาธารณชน และดานการรายงานผลการจัด

การศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และดานท่ีมีความตองการพัฒนาต่ําสุดคือ ดานการวัดและ

ประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน ตามลําดับ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและลาํดบัความสําคญัจากผูเขารวมสนทนาแบบกลุมท่ีเห็นดวยการหาแนวทางพัฒนา

บุคลากรดานการวัดผลและประเมนิผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร 

เขต 1 ดานตางๆ ในภาพรวม 

การหาแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล จํานวน (คน) ลําดับ 

1. ดานการใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบ ของ หลักสูตรสถานศึกษา 7 3 

2. ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือซอมเสริม และพัฒนาผูเรียน 8 2 

3. ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน 7 3 

4. ดานเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู 7 3 

5. ดานประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 10 1 

6. ดานรายงานผูปกครองและสาธารณชน 7 3 

7. ดานการรายงานผลการจดัการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 7 3 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา ดานท่ีตองพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลเปนอันดับแรกคือ ดาน

ประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน รองลงมาคือ ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน 

ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 1. จากการศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนใน

ระดับรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก ดานการเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู 

รองลงมา คือ ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน และดานการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ บุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของงานวัด

และประเมินผล และสงผลใหมีการปรับปรุงการสอนของครู ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริมการ

พัฒนาของบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผล ปรับวิธีการทํางานใหตอบสนองความตองการของนักเรียนมากข้ึน

เพ่ือท่ีนักเรียนและผูปกครองจะมีความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ กิติมา  ปรีดีดิลก 

(2549) ท่ีไดใหแนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลวาเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการเรียนการสอน เพราะการวัดและ

ประเมินผลมีประโยชนเพ่ือปรับปรุงการสอนของครูเพ่ือปรับปรุงการเรียนของนักเรียนเพ่ือปรับปรุงระบบบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนและเพ่ือเปนขอมูลทางการศึกษาและเพ่ือแสดงผลการเรียนจบและเปนหลักฐานใหผูปกครองทราบ 

 2. จากการศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผล ของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมมีปญหาการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก ไดแก ดานการใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบ ของ 

หลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาไดแก ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน และดานประเมินเพ่ือปรับปรุง

การเรียนการสอนมีปญหาการปฏิบัติงาน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ไมมีการประชุมช้ีแจงใหกับครูเพ่ือใหทราบถึงรูปแบบ 

ระบบ ระเบียบการจัดทําข้ันตอนการดําเนินการเก่ียวกับระเบียบการวัดและประเมินผล และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ไมไดปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีในการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามท่ีกําหนดไวในแนวคิด

เก่ียวกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากน้ี อาจมี

สาเหตุมาจากครูผูสอนไมไดศึกษาถึงชนิด และรูปแบบเครื่องมือ สอดคลองกับงานวิจัยของฤดีวรรณ ชัยเสนา (2556) 

ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการใชระบบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนหนองแวงวิทยานุ

กูลสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 พบวา การวัดและประเมินผลของหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานยังไมมีความแนนอนตองมีการปรับเปลี่ยนแนวการวัดและประเมินผลบอยครั้งทําใหเกิดปญหาในการ

ปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรอ่ืนๆ อีกหลายงานท่ีเก่ียวของกับงานบริหารวิชาการซึ่งไมมีความชัดเจนเทาท่ีควรการ

จัดเก็บขอมูลไมเปนระบบครูผูสอนไมไดศึกษาถึงชนิด และรูปแบบเครื่องมือ ขาดความรูความเขาใจในการวัดและ

ประเมินผล  

 

 3. การศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมพบวาดานท่ีมีผูตองการพัฒนามากท่ีสุดคือ ดาน

การวัดและประเมินผลเพ่ือซอมเสริม และพัฒนาผูเรียน รองลงมาคือ ดานรายงานผูปกครองและสาธารณชน และดาน

การรายงานผลการจัดการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และดานท่ีมีความตองการพัฒนาต่ําสุด

คือ ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน ตามลําดับ  จากการศึกษาคนควาพบวา ครูผูสอนตองการ
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พัฒนาในการสรางเครื่องมือท่ีใชวัดผลและประเมินผลและเทคนิควิธีการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ตลอดจน

การฝกฝนในการสรางเครื่องมืออันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และในการกําหนดกรอบให

นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลทําใหนักเรียนรูจักวางแผนการเรียนรูตามความตองการของตน กําหนด

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการเรียน และเกณฑการประเมินผลการเรียน ซึ่งเนนการประเมินผลท่ีใชนักเรียนเปน

ศูนยกลางอยางแทจริงซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของหัชฆภรณ  คงปฏิธานนท (2548) ท่ีไดศึกษาสภาพปญหาของ

โรงเรียนชุมชนบานหนองแวงอําเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิดานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชกลยุทธ

ในการพัฒนา 3 กลยุทธคือการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงผลปรากฏวาผูรวม

ศึกษาคนความีทัศนคติท่ีดีมีทักษะและมีความสามารถในการสรางและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

สามารถนําผลการวัดและประเมินไปพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนได 

 4. จากการศึกษาเพ่ือหาแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 เก็บขอมูลโดยการสนทนาแบบกลุม พบวาดานท่ีตองพัฒนา

บุคลากรดานการวัดและประเมินผลเปนอันดับแรกคือ ดานประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน รองลงมาคือ ดาน

การวัดและประเมินผลเพ่ือซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปน

สวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดําเนินการดวยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหสามารถวัดและ

ประเมินผลผูเรียนไดอยางรอบดานท้ังดานความรู ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งท่ี

ตองการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับช้ันของผูเรียน โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเท่ียงตรง ยุติธรรม และเช่ือถือได

และ ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอในความรูทักษะ คุณลักษณะท่ีกําหนดในตัวช้ีวัด โดยมีเวลาเรียนท่ี

เพียงพอตอการพัฒนาดวย สอดคลองกับแนวความคิดของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (2549) ไดกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (2550 - 2555) ช้ีใหเห็นถึงความ

จําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให มีคุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน  

ใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูสังคม

ฐานความรูไดอยางมั่นคง  แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิต

สาธารณะ พรอมท้ังมีสมรรถนะ ทักษะและความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ

แบบยั่งยืน  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยของสภาพการปฏิบัติสูงสุดไดแก ดานการเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู 

รองลงมาคือ ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดไดแก ดานการรายงาน

ผูปกครองและสาธารณะชน 

 2. ผลการศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยของปญหาสูงสุด ไดแก ดานการใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบ ของ หลักสูตรสถานศึกษา 

รองลงมาไดแกดานการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานเทียบโอน

ประสบการณและผลการเรียนรู 
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 3. ผลการศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมมีตองการรอยละ 40.78 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาดานท่ีมีความตองการพัฒนาในลําดับแรกไดแก ดานการวัดผลและประเมินผลเพ่ือซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน

รองลงมามี 2 ดานท่ีมีคารอยละเทากัน ไดแก ดานการรายงานผูปกครองและสาธารณะชน กับดานการรายงานผลการ

จัดการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และขอท่ีมีความตองการพัฒนาในลําดับสุดทายไดแก 

ดานการวัดผลและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน 

 4. ผลการหาแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต1 ผูเช่ียวชาญไดใหแนวทางการพัฒนาไว ดังน้ี 

  4.1 ดานการจัดรูปแบบ ระบบ ระเบียบของสถานศึกษา ตองมีการประชุมช้ีแจงใหกับครูเพ่ือใหทราบ

ถึงรูปแบบ ระบบ ระเบียบการจัดทําข้ันตอนการดําเนินการเก่ียวกับระเบียบการวัดและประเมินผล มีการกําหนด

แนวทางและวิธีดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบ  

  4.2 ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนมีแนวทางการพัฒนา ตองมีการตรวจสอบการ

ตรวจสอบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลของครู มีการตรวจสอบคุณภาพกอนนําไปใช หรือหลังจากการสอบวัดแลว

เก่ียวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ การประเมิน การอาน 

การคิดวิเคราะห และการเขียน 

  4.3 ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือซอมเสริมและพัฒนาผูเรียนมีแนวทางการพัฒนา ตองมีความรู

ความเขาใจ มีเทคนิคและความชํานาญ ควรมีการตรวจสอบความครอบคลุมเชิงเน้ือหา ในการสรางเครื่องมือวัดผล

และประเมินผลการประเมิน การอาน การคิดวิเคราะห และการเขียนใหมีคุณภาพ  

  4.4 ดานการเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรูมีแนวทางการพัฒนา ตองศึกษาการจัดทํา 

ระเบียบแนวทางการปฏิบัติในการเทียบโอนประสบการณและผลการเรยีนรู มีการกําหนดจุดมุงหมายของการสอนและ

การสอบใหชัดเจน ควรมีการวางแผนโดยกําหนดจุดมุงหมาย จัดทําแผนการสอนและวิเคราะหความสอดคลองระหวาง

จุดประสงคในสมุดประจําช้ันกับจุดประสงคในคูมือครู 

  4.5 ดานการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนมีแนวทางการพัฒนา ตองมีการกําหนดเกณฑ

การวัดและประเมินผลท่ีจัดทําข้ึนใหครอบคลุม และชัดเจน มีการจัดทําเอกสารเก่ียวกับเกณฑในการวัดและ

ประเมินผล มีการกํากับติดตามครูในการแจงผลการประเมินใหนักเรียนทราบ และสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการ

กําหนดเกณฑการประเมินระหวางเรียนของตนเอง 

  4.6 ดานการรายงานผูปกครองและสาธารณะชนมีแนวทางการพัฒนา ตองมีความรูความเขาใจในการ

จัดทํารายงานผลการเรียนรูของนักเรียนในระหวางเรียน มีการวางแผนการจัดทําแผนโดยกําหนดจุดมุงหมายในการวัด 

การกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีจัดทําข้ึนใหนักเรียน ใหครอบคลุม ชัดเจน 

  4.7 ดานการรายงานผลการจัดการศึกษามีแนวทางพัฒนา ตองมีความรูความเขาใจในการจัดทํา

รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีความรูความเขาใจ มีความรูในดานเทคนิคการสอนและสามารถนํามาประยุกตใช 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและการเขียนและผลการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของแตละปการศึกษาใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
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การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณาและคําแนะนําแกไข

ขอบกพรองตางๆ อยางดียิ่ง จากผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน  บุมี อาจารยท่ีปรึกษาในการจัดทําการศึกษาคนควา 

ขอขอบพระคุณคณาจารย รวมถึงคณะกรรมการควบคุมการศึกษาคนควาทุกทาน ท่ีใหการสนับสนุนสงเสริมวิชา

ความรูและประสบการณตางๆ จนทําใหการศึกษาคนควาในครั้งน้ีประสบความสําเร็จ 

ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีปรากฏนามในการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ท่ีใหความ

อนุเคราะห สละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพ และเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอ

การทําวิจัยครั้งน้ี ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการในกลุมโรงเรียนทาไมวังควงทุกทานท่ีใหขอมูลตอบ

แบบสอบถามและการสนทนากลุม 

คุณคาและประโยชนอันเกิดจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ผูศึกษาคนควาขอนอมบูชาในพระคุณ 

บิดา มารดา คณาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน ท่ีใหความอนุเคราะหและสนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ในครั้งน้ีดวยความจริงใจยิ่ง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ คือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 รหัสปการศึกษา 2557 – 2560 จํานวน 290 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิชนิดอยาง

งาย และใชแบบสอบถาม พบวา สภาพภูมิหลังของนักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 20.34 ป มีภูมิลําเนาอยู

ภาคเหนือ มผีลการเรียนดวยเกรดเฉลี่ยสะสมเฉลี่ย 2.695 โดยมีเหตุผลท่ีเลือกเรียนในสาขาวิชาคือ ตรงกับความตองการของ

ตนเอง โดยครูแนะแนวจากโรงเรียนเดิมเปนผูใหคําแนะนํา ความคิดเห็นท้ังกอนเขามาเรียนและหลังเขามาเรียนในคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ วามีบรรยากาศดี นาเรียน และคาดหวังวาเมื่อจบการศึกษาไปแลวจะรับราชการ ปจจัย

สภาพแวดลอมการเรียนรู ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 ลําดับแรกคือ ดานความสัมพันธกับครอบครัว ดาน

ความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ดานเทคนิคการสอน ดานความสัมพันธกับเพ่ือน และดานการใชแหลงขอมูล  
คําสําคัญ : ปจจัย  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สภาพแวดลอมการเรียนรู  

 

Abstract 

 The aim of this research was to study about the student’s achievement of the faculty of science, 

Maejo University. The samples were 290 from first through fourth year, in faculty of science in academic 

year 2019 (code 58-61). The instrument used for collecting data was questionnaire survey, that was 

stratified random sampling. Data analysis involved descriptive statistics such as frequency, percentage, 

standard deviation  analysis. The results of this research were summarized as follows : The most students 

of the faculty of science were female, average age were 20.34, born in northern. There grade point 

averages were 2.695. The reason for choosing to study in the program was match their own needs, 

guidance teacher. The opinions before and after appropriate in environment. The most aspect after 

graduate was affair. The top five ranking for factor affecting student’s achievement were relation in family, 

relation between teachers and learners, teaching techniques, relation between friends and using data 

resources. 

 

keywords : factors, achievement, learning Environment 
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 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยัแมโจ เปนภารกิจท่ีมีปรัชญามหาวิทยาลัยคือ มุงมั่นพัฒนาบัณฑิต

สูความเปนผูอุดมดวยปญญา อดทน สูงาน เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือความเจริญรุงเรืองวัฒนาของสังคมไทยท่ีมี

การเกษตรเปน และมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเปน

ผูประกอบการ (Entrepreneurs) ท่ีทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเนนทางดานการเกษตร วิทยาศาสตรประยุกต 

ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  ชุมชนทองถ่ิน และสังคม

ของประเทศ รวมท้ังการใหโอกาสทางการศึกษา 2) เพ่ือสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมและองคความรูในสาขาวิชาตาง ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตรประยุกต เพ่ือการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีแกสังคม 3) เพ่ือสรางและ

พัฒนาศูนยการเรียนรูเชิงบูรณาการดานการเกษตร เพ่ือเปนแหลงเรียนรู คนควา และรวบรวมองคความรูดานเทคโนโลยี

เกษตรสมัยใหมท่ีเปนศาสตรผสมผสานสอดคลองกับวัฒนธรรมพ้ืนท่ี 4) เพ่ือสงเสริมการดํารงศิลปวัฒนธรรมดานการเกษตร

รวมท้ังวัฒนธรรมทองถ่ิน ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ และ 5)เพ่ือสรางและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการสรางเครือขายท่ีเขมแข็ง 

คณะวิทยาศาสตรเปนคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัยแมโจท่ีกอตั้งข้ึนมาตั้งแตป พ.ศ.2536 โดยมีปรัชญาในการดําเนินงาน

คือ มุงสรางองคความรู สูความเปนสากลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวยการผลิตบัณฑิตท่ีใฝรู สูงาน มีคุณธรรมและ

จริยธรรมเพ่ือเปนรากฐานสูการพัฒนาการเกษตรไทย และมีวิสัยทัศนคือ เปนหน่ึงในผูนําดานการผลิตบัณฑิตและสรางองค

ความรู ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาเกษตรไทยใหยั่งยืน ปจจุบันแบงการบริหารงานเปน 8 หลักสูตรในระดับ

ปริญญาตรี 4 หลักสูตรในระดับปริญญาโท และ 3 หลักสูตรในระดับปริญญาเอก ในปการศึกษา 2560 มีจํานวนนักศึกษา

จํานวน 1,489 คน (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ วันท่ี 12 มกราคม 2561) 

การดําเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จะมีผูท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีสําคัญอยู 3 

กลุม คือ นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และบุคลากร ดังน้ันในการวางแผนกลยุทธในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จําเปนตองมีการ

พิจารณาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะหท้ัง 3 กลุมประกอบไปดวยกัน ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของ

กับตัวนักศึกษาท่ีจะสะทอนถึงคุณภาพของตัวนักศึกษา โดยครอบคลุมในมิติตางๆ คือ ภูมิหลังของนักศึกษา ลักษณะความ

คิดเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไดเขามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแมโจ ปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา และ

ระดับคุณภาพการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ และในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนด

วัตถุประสงคไว คือ  เพ่ือศึกษาลําดับปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

แมโจ  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ประชากร คือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา 2561 

รหัสปการศึกษา 2558 – 2560 จํานวน 1,061 คน  

      ตัวอยาง คือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 รหัสป

การศึกษา 2558 – 2560 จํานวน 290 คน ดวยสูตร Taro Yamane และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิชนิดอยางงาย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบบสอบถาม มีท้ังหมด 6 ตอน โดยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผานการ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา จากผูเช่ียวชาญ ไดคาดัชนีความสอดคลองทุกขอรายการ อยูในชวง 0.67-1.00 และมีคา

ความเช่ือมั่นตามวิธีการของครอนบาค ซึ่งไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.761 

ตัวแปรตน คือ เทคนิคการสอนของอาจารย ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน สภาพแวดลอมการเรียนรูใน

มหาวิทยาลัย สื่อการเรียนการสอน สภาพแวดลอมการเรียนรูในการเรียนการสอน การใชแหลงขอมูล ความสัมพันธกับเพ่ือน 

ความสัมพันธกับครอบครัว ดานการเรียนการสอน การสอน สื่อการสอน การใหคําปรึกษา หองปฏิบัติการ เอกสาร/ตํารา การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา คุณภาพการจดัการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห เปนคาสถิติพ้ืนฐาน เชน จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย  

ผูวิจัยไดแสดงผลการวิจัย โดยแบงเปน 3 สวนคือ 1) ขอมูลท่ัวไป 2) ปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศึกษาและ 3) คุณภาพการเรียนการสอน 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

พบวาสภาพภมูิหลังของนักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลีย่ 20.34 ป สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.62 ป และมี

ภูมิลําเนาอยูภาคเหนือ โดยขอมลูการศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ช้ันปท่ี 3 มีผลการเรยีน

ดวยเกรดเฉลี่ยสะสมเฉลีย่ 2.695 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.453 โดยมเีหตผุลท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาคือ ตรงกับความตองการ

ของตนเอง และสาขาท่ีไดเรียนก็ตรงกับความตองการของตนเอง และครูแนะแนวจากโรงเรียนเดิมเปนผูใหคําแนะนํา 

สําหรับขอมลูทางครอบครัว/เศรษฐกิจของนักศึกษาสวนใหญ บิดามารดาอยูดวยกัน มรีายไดเฉลี่ยของบิดา มารดา 

ตอเดือนโดยประมาณ 20,001 – 40,000 บาท พักอยูท่ีหอพัก/บานเชา ในชวงท่ีเรียนในมหาวิทยาลยัแมโจ ไดรับคาใชจายคา

เลาเรียนจากบิดามารดา และไดรบัเงินคาใชจายในการเลาเรยีนตอเดือน ในชวง 5,001 – 7,000 บาท และสวนใหญมีความ

คิดเห็นท้ังกอนเขามาเรียนและหลงัเขามาเรยีนในคณะวิทยาศาสตร วามีบรรยากาศดี นาเรียน และคาดหวังวาเมื่อจบ

การศึกษาไปแลวจะรับราชการ 

 

สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสาํคญั จําแนกตามปจจัยสภาพแวดลอมการเรียนรู ท่ีมผีลตอ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

สภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ดานเทคนิคการสอน 

1.อาจารยผูสอนมีความรู วิธีการสอนท่ีถูกตองทันสมัยและเหมาะสม 

4.01 

4.14 

0.759 

0.683 

มาก 

มาก 

2.มีการจัดเตรยีมเอกสารประกอบการสอนท่ีเหมาะสม 3.96 0.713 มาก 

3.ผูเรียนสามารถวิเคราะหนําความรู และแสดงความคิดเห็นไปประยุกตใชได

สอดคลองกับสถานการณ 

3.94 0.856 มาก 

ดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน 

1.อาจารยผูสอนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับนักศึกษา 

4.03 

4.05 

0.770 

0.803 

มาก 

มาก 

2.อาจารยผูสอนสามารถควบคุมและแสดงอารมณไดอยางเหมาะสม 3.97 0.784 มาก 

3.อาจารยผูสอนชวยเหลือแนะนําดานวิชาการหรือดานอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 4.03 0.794 มาก 

ดานสภาพแวดลอมการเรียนรูในมหาวิทยาลัย 

1.สภาพอาคาร/หองเรยีน/ครุภณัฑเพียงพอและเหมาะสมตอการเรยีน 

3.82 

3.84 

0.842 

0.828 

มาก 

มาก 

2.สิ่งอํานวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยเพียงพอ 3.69 0.880 มาก 

3.อาจารยกับนักศึกษามสีวนรวมในการจัดกิจกรรมรวมกัน 3.92 0.803 มาก 
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สภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ดานสื่อการเรียนการสอน 

1.ใชสื่อและอุปกรณประกอบการสอนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา

เรียน 

3.88 

3.97 

0.854 

0.770 

มาก 

มาก 

2.ใชสื่อประกอบการสอนท่ีทันสมยั 3.83 0.895 มาก 

3.มีการใชสื่อประกอบการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ 3.84 0.888 มาก 

ดานสภาพแวดลอมการเรียนรูในการเรียนการสอน 

1.บรรยากาศในหองเรียนสงเสรมิตอการเรียนรู 

3.86 

3.81 

0.844 

0.852 

มาก 

มาก 

2.อาจารยผูสอนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู 3.89 0.880 มาก 

3.มีการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีเหมาะสม 3.87 0.798 มาก 

ดานการใชแหลงขอมลู 

1.มีการแนะนําแหลงคนควาท่ีหลากหลาย 

3.93 

3.94 

0.796 

0.812 

มาก 

มาก 

2.มีแหลงคนควาท่ีสามารถหาขอมลูผานสื่อตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 3.91 0.807 มาก 

3.มีการใชขอมูลในแตละดานมากนอยเพียงใด 3.94 0.768 มาก 

ดานความสัมพันธกับเพ่ือน 

1.ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน 

3.94 

3.99 

0.773 

0.760 

มาก 

มาก 

2.ผูเรียนใหความรวมมือในดานการเรียนและการทํางานไดอยางเหมาะสม 3.94 0.736 มาก 

3.ผูเรียนใหคาํปรึกษาเพ่ือแกปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 3.90 0.821 มาก 

ดานความสัมพันธกับครอบครัว 

1.มีความรักความอบอุนระหวางสมาชิกในครอบครัวท่ีเหมาะสม 

4.16 

4.16 

0.784 

0.758 

มาก 

มาก 

2.ครอบครัวมีการใหคําปรึกษาและแนะนําท่ีด ี 4.14 0.812 มาก 

3.ครอบครัวใหการสนับสนุนดานการเรยีน 4.16 0.785 มาก 

 จากตารางท่ี 1 พบวานักศึกษาสวนใหญใหระดับความสําคัญของสภาพแวดลอมการเรียนรูในแตละดาน ท่ีมีผลตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความสัมพันธกับครอบครัว รองลงมาคือ

ดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ดานเทคนิคการสอน ดานความสัมพันธกับเพ่ือน ดานการใชแหลงขอมูล ดานสื่อ

การเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอมการเรียนรูในการเรียนการสอน และดานสภาพแวดลอมการเรียนรูในมหาวิทยาลัย 

ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 คุณภาพการเรยีนการสอน 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจ ท่ีไดรับตอการใหบริการ 
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ของคณะวิทยาศาสตร 

 

คุณภาพการใหบริการ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความ 

คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความ 

ดานการสอนของอาจารย 

1.อธิบายเน้ือหาในวิชาท่ีสอนไดอยางเขาใจและชัดเจน 

4.05 

4.08 

0.753 

0.734 

มาก 

มาก 

3.75 

3.83 

0.803 

0.762 

มาก 

มาก 

2.มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลายรูปแบบ 3.93 0.791 มาก 3.63 0.815 มาก 

3.มีเอกสารประกอบการสอนและแนะนําแหลงศึกษา

คนควาท่ีเหมาะสม 

4.04 0.756 มาก 3.70 0.868 มาก 

4.ความรู ความสามารถของอาจารย/การเตรียมความ

พรอมของอาจารยเหมาะสม 

4.15 0.718 มาก 3.83 0.749 มาก 

ดานสื่อการสอน 

1.รูปแบบการจดัทําสื่อการสอนท่ีสอดคลองกับเน้ือหา 

4.10 

4.08 

0.739 

0.726 

มาก 

มาก 

3.71 

3.81 

0.764 

0.698 

มาก 

มาก 

2.รูปแบบการจดัทําสื่อการสอนท่ีทันสมัย 4.13 0.722 มาก 3.61 0.807 มาก 

3.รูปแบบการจดัทําสื่อการสอนท่ีหลากหลาย 4.09 0.769 มาก 3.71 0.774 มาก 

ดานการใหคําปรึกษา 

1.การใหการชวยเหลือและแนะนําดานการเรียนและดาน

อ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

4.11 

4.15 

0.772 

0.741 

มาก 

มาก 

3.78 

3.83 

0.826 

0.820 

มาก 

มาก 

2.สงเสรมิจรยิธรรมและเปนแบบอยางท่ีดี 4.11 0.762 มาก 3.78 0.858 มาก 

3.การจัดตารางนัดหมายเพ่ือใหคําปรึกษาเหมาะสม 4.07 0.812 มาก 3.72 0.798 มาก 

ดานหองปฏิบัติการ 

1.ดานความทันสมัยของหองปฏิบัติการ 

4.04 

4.06 

0.804 

0.801 

มาก 

มาก 

3.63 

3.59 

0.881 

0.885 

มาก 

มาก 

2.สัดสวนของการใชหองปฏิบัติการตอจํานวนนักศึกษามี

ความเหมาะสม 

4.01 0.825 มาก 3.66 0.863 มาก 

3.ความพอเพียงของหองปฏิบัติการ 4.04 0.789 มาก 3.64 0.896 มาก 

ดานเอกสาร/ตําราท่ีใชประกอบการเรียนการสอน 

1.อาจารยผูสอนมีการเตรียมหนังสือ/เอกสาร

ประกอบการสอนสอดคลองกับเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 

4.12 

4.21 

0.767 

0.736 

มาก 

มาก

ท่ีสุด 

3.69 

3.79 

0.815 

0.811 

มาก 

มาก 

2.เอกสาร/หนังสือมีความทันสมยั 4.09 0.764 มาก 3.64 0.802 มาก 

3.เอกสาร/หนังสือมีความหลากหลาย 4.05 0.794 มาก 3.65 0.823 มาก 

ดานการจัดกิจกรรม 

1.มีการจัดกิจกรรมเหมาะสม สอดคลองกับเน้ือหาวิชาท่ี

เรียน 

4.08 

4.15 

0.817 

0.759 

มาก 

มาก 

3.70 

3.67 

0.864 

0.829 

มาก 

มาก 

2.มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 4.03 0.822 มาก 3.70 0.888 มาก 

3.ความรูท่ีไดจากการอบรมสามารถนําไปประยุกตใชได 4.06 0.865 มาก 3.74 0.878 มาก 
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คุณภาพการใหบริการ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความ 

คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความ 

จริง 

 จากตารางท่ี 2 ในประเด็นคุณภาพการเรียนการสอน นักศึกษาสวนใหญมีระดับความคาดหวังจากการใหบริการของ

คณะวิทยาศาสตรคอนขางมากทุกดาน โดยมีดานเอกสาร/ตําราท่ีใชประกอบการเรียนการสอน มีความคาดหวังเฉลี่ยสูงสุด 

สวนความพึงพอใจของการใหบริการของคณะวิทยาศาสตรก็อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีดานการใหคําปรึกษา มีความพึง

พอใจเฉลี่ยสูงสุด  

 

อภิปรายผล  

      จากผลการวิจัยพบวาปจจัยสภาพแวดลอมการเรียนรู ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยูในระดับมากทุกดาน โดย

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความสัมพันธกับครอบครัว รองลงมาคือดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ดาน

เทคนิคการสอน ดานความสัมพันธกับเพ่ือน ดานการใชแหลงขอมูล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปนัดดา บุญพาวัฒนา และ

คณะ (2549) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ แตจะมีลําดับท่ี

แตกตางกัน โดยจะเห็นไดวาในปจจุบันความสัมพันธในครอบครัวเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับลูก เพราะเด็กจะเปนคนดีได

ข้ึนอยูกับพ้ืนฐานของครอบครัวท่ีแนนแฟน ดวยการใหความรัก ความเอาใจใส การอบรมสั่งสอน และเปนแบบอยางท่ีดี สิ่ง

เหลาน้ีจะทําใหเขากลายเปนคนท่ีรูจักยอมรับผูอ่ืน มองโลกในแงดี มีความเช่ือมั่นในตัวเอง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

สวนความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรยีน เปนปจจัยสําคัญรองลงมาดวยวา ผูสอนและผูเรียนควรจัดการเรยีนการสอนเปน

การสรางความสัมพันธในหองเรียนดวยการใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน อีกท้ังถาผูสอนมีวิธีการสอน

ท่ีเหมาะสมกับผูเรียน ก็ยิ่งเปนการเสริมใหผูเรียนรูสึกวาสถานศึกษาเปนท่ีท่ีมีความอบอุนและปลอดภัย เสริมใหผูเรียนเกิด

การพัฒนาการท่ีดีท้ังดานอารมณ สังคม และเปนปจจัยพ้ืนฐานในการเรียนของผูเรียนไดดี นันทวัฒน แสนสุรินทร (2561) 

และถาผูเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพ่ือน และบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม จะทําใหเกิดมิตรภาพท่ีดีระหวางกัน จึงเปนสิ่ง

ท่ีผูเรียนควรเรียนรูและนําไปปฏิบัติเพ่ือจะทําใหเกิดความสําเร็จในการเรียนและมีความสุขในการดําเนินชีวิต 

  ดังน้ันทางคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยควรท่ีจะสงเสริมพัฒนาการเรียนการสอน จัดแหลงสนับสนุนขอมูลเพ่ือให

นักศึกษาไดคนควาและศึกษาดวยตัวเอง จัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางการเรียนรูใหกับนักศึกษาและอาจารยไดมี

สวนรวมกัน ท้ังในดานวิชาการ และการใชชีวิตในวัยเรียน ใหกับนักศึกษาอยางเหมาะสม 

 

สรุปผลการวิจัย   

จากผลการวิจัย พบวา สภาพภมูิหลังของนักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง มีอายุเฉลีย่ 20.34 ป สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.62 ป และมภีูมลิําเนาอยูภาคเหนือ ขอมลูการศึกษาของนักศึกษา สวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร ช้ันปท่ี 3 มีผลการเรียนดวยเกรดเฉลีย่สะสม 2.695 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.453 โดยมีเหตผุลท่ีเลือก

เรียนในสาขาวิชาคือ ตรงกับความตองการของตนเอง และสาขาท่ีไดเรียนก็ตรงกับความตองการของตนเอง และครูแนะแนว

จากโรงเรียนเดมิเปนผูใหคําแนะนํา ขอมูลทางดานครอบครัว/เศรษฐกิจของนักศึกษา สวนใหญ บิดามารดาอยูดวยกัน มรีายได

เฉลี่ยของบิดา มารดา ตอเดือนโดยประมาณ 20,001 – 40,000 บาท พักอยูท่ีหอพัก/บานเชา ในชวงท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยแม

โจ ไดรบัคาใชจายคาเลาเรียนจากบิดามารดา และไดรับเงินคาใชจายในการเลาเรยีนตอเดือน ในชวง 5,001 – 7,000 บาท 
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และนักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นท้ังกอนเขามาเรียนและหลังเขามาเรยีนในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ วามี

บรรยากาศดี นาเรียน และคาดหวังวาเมื่อจบการศึกษาไปแลวจะรับราชการ 

ปจจัยสภาพแวดลอมการเรยีนรู ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด

คือ ดานความสัมพันธกับครอบครัว รองลงมาคือดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ดานเทคนิคการสอน ดาน

ความสัมพันธกับเพ่ือน ดานการใชแหลงขอมูล ตามลําดับ 

สวนประเด็นคุณภาพการเรียนการสอน นักศึกษาสวนใหญมีระดับความคาดหวังจากการใหบริการของคณะ

วิทยาศาสตรคอนขางมากทุกดาน โดยมีดานเอกสาร/ตําราท่ีใชประกอบการเรียนการสอน มีความคาดหวังเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคือดานการใหคําปรึกษา และดานสื่อการสอน สวนความพึงพอใจของการใหบริการของคณะวิทยาศาสตรก็อยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยมีดานการใหคําปรึกษา มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานการสอนของอาจารย และดานสื่อ

การสอน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) เพ่ือสรางและหาคุณภาพบทเรียนออนไลน 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะดาน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลน 3) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนน

การกํากับตนเอง กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรยีนออนไลน 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียน

ออนไลน ผลการวิจัย พบวา 1. การสรางบทเรียนไดบทเรียนนออนไลน จํานวน 4 บทเรียนและประเมินคุณภาพของบทเรียน

ออนไลน ท่ีผูเช่ียวชาญใหความเห็นวาการพัฒนาบทเรียนออนไลน มีคุณลักษณะครบถวนตามบทเรียนออนไลน ดานเน้ือหามี

คุณภาพอยูในระดับมาก และดานสื่อมีคุณภาพอยูในระดับมาก 2. เปรียบเทียบทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

ผู เรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลน มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05                 

3. เปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองในการเรียน นักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลน มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4. นักศึกษามีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลน โดยรวมอยูในระดับมาก  

 

คําสําคัญ : บทเรียนออนไลน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การกํากับตนเอง  

 

Abstract 

 The purposes of the study were 1) to develop online lessons, 2) to compare students’ 

information media and technology skills before and after learning through the developed online lessons, 

3) to compare students’ self-regulation scores before and after learning through the developed online 

lessons, and 4) to examine students’ satisfaction on the developed online lessons. The results the study 

show that: 1.The four developed online lessons assessed by the experts have the given characteristics of 

online lesson and the quality of content and media is at high level. 2.Students’ information media and 

technology skill posttest score after learning through the developed online lessons is statistically higher 
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than that of the before ones at .05 level. 3. Students’ self-regulation score after learning through the 

developed online lessons is statistically higher than that of the before ones at .05 level. 4. Students’ 

satisfaction on the developed online lessons is at high level in over all. 

 

keywords: online Lesson  21st century learning Skills  self-Regulated 

 

บทนํา   

ในปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันของคน ไมวาจะเปน

ทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม  รวมท้ัง  การนําเทคโนโลยีมาใชกับการศึกษาทําให ระบบการศึกษามีการพัฒนาข้ึน

อยางรวดเร็ว เพ่ือไมใหกลายประเทศลาหลัง จึงไดมีการดําเนินการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย

ใหกาวไปสูไทยแลนด0 4.0 น้ัน สิ่งท่ีกระทรวงศึกษาธิการตองเนน คือ มุงพัฒนาความคิดสรางสรรค เพ่ือพัฒนานวัตกรรม การ

เรียนรูผานอินเทอรเน็ต การสราง Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง เพ่ือใหสังคมไทยกาวสู Value-

based Economy หรือ "เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม" เพ่ือใหประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได ลดการนําเขา และเปน

สังคมท่ีแบงปนในสวนของมหาวิทยาลัย ถือวาเปนหนวยงานหลักท่ีสําคัญตอการพัฒนาไทยแลนด 0 4.0 มหาวิทยาลัยตอง

ปรับตัวใหเปนมหาวิทยาลัย 0 4.0 ( 0บัลลังก โรหิตเสถียร, 2559) โดยมีบทบาทท่ีสําคัญ คือ การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนใน

ชาติ0  รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหเกิดความรูและนวัตกรรมใหมๆ และเพ่ือเปนการกระตุนใหเยาวชนและประชาชน หรือ

ผูท่ีสนใจในการเรียนรู โดยใหรูจักมีการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  และการตัดสินใจ   

 การจัดการเรียนการสอนหรือการออกแบบการสอนจึงตองมีการพัฒนาเครื่องมือ วัสดุท่ีใชในการเรียนการสอน 

หรือ สื่อท่ีใชพัฒนาบทเรียนในรูปแบบของการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning) และบทเรียนออนไลน โดย

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองการเรียนรูจะเปนไปตามปจจัยภายใตทฤษฎีแหงการเรียนรู 2 ประการ คือ การเรียนรูตาม

ความรูความสามารถของผูเรียนเอง และการตอบสนองในความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งการเรียนจะทําผานสื่อบนเครือขาย

คอมพิวเตอร โดยผูสอนจะนําเสนอขอมูลความรูใหผูเรียนไดทําการศึกษาผานบริการเวิลด ไวด เว็บ (World Wide Web) หรือ

เว็บไซต การนําเสนอจะตองเสนอในลักษณะของ ตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู

ในวิชาน้ันๆ การเรียนการสอนรูปแบบน้ี เรียกวา การเรียนการสอนบนบทเรียนออนไลน เปนการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือท่ีจะ

สนองตอบตอการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) (กาญจนา รักษวงค, 2554) 

        บทเรียนออนไลนจะอยูในรูปแบบของการเรียนการสอนโดยใชเว็บเปนสื่อ โดยอาจบรรจุเน้ือหารายวิชาท้ังหมดบน

เว็บหรือเปนวิชาท่ีใชเว็บเพ่ือเสริมการเรียนรูหรือใชทรัพยากรบนเว็บมาใชในการเรียน ลักษณะของการเรียนน้ันผูเรียนจะเรียน

ผานจอคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมโยงกับเครือขายผูเรียนสามารถเรียนเวลาใดก็ได จากสถานท่ีใดก็ได ข้ึนอยูกับความพรอมของ

ผูเรียน (กิดานันท มลิทอง, 2543) ในปจจุบันตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลางทางการเรียน ผูเรียนตองเลือกกําหนดจุดมุงหมาย

กิจกรรมและวิธีการเรียนรู ไดคิดเอง ปฏิบัติเอง ไดเรียนรูดวยตนเอง รวมท้ังรวมประเมินผลการพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพ 

ความตองการ ความสนใจ และความถนัดของแตละคน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2543) จากการเรียนดวยวิธีการ

สอนแบบปกติในปจจุบันผูเรียนอาจมีการรับรูท่ีไมเทากัน ซึ่งบางคนมีพ้ืนฐานความรูท่ีมากกวาทําใหเขาใจในบทเรียนไดเร็วกวา 

อาจทําใหตองรอผูเรียนท่ียังไมเขาใจ ผูเรียนท่ีเรียนรูไดเร็วกวาจะเกิดความเบ่ือหนายในการเรียน หรือกรณีท่ีผูเรียนเปนคนไม

คอยพูดและไมกลาท่ีจะสอบถามอาจารยผูสอน หรืออาจารยผูสอนมีความเครงเครียดในการเรียนมากเกินไปทําใหผูเรียนเกิด

ความกลัวและไมกลาซักถามในประเด็นท่ียังสงสัย (ชลธิชา ศรีอุบล, 2557) 

 บทเรียนออนไลนจึงมีความสําคัญและชวยใหจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะเน้ือหาบางสวนได

ถายทอดผานสื่อมัลติมีเดีย ทําใหเรียนรูไดดีกวาสื่อท่ีเปนขอความเพียงอยางเดียว ชวยใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนดวย
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ตนเอง ศึกษาเน้ือหาไดอยางอิสระ และชวยลดความแตกตางระหวางผูเรียนและเพ่ือใหการเรียนบนบทเรียนออนไลนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กลวิธีการกํากับตนเองเขามาชวยในการเรียนการสอน เน่ืองจากการกํากับตนเอง (Self-regulation) 

เปนกระบวนการหน่ึงอันประกอบดวย กระบวนการสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสินตนเอง และกระบวนการแสดงปฏิกิริยา

ตอตนเอง  โดยบุคคลจะใชมาตรฐานภายในของตน จูงใจใหตนเองกระทําพฤติกรรมและประเมินการกระทําดวยตนเองซึ่งทุก

อยางข้ึนอยูกับตัวผูปฎิบัติเองและการกํากับมีขอดี คือ สะดวกและไมสิ้นเปลืองคาใชจาย ทําใหบุคคลสามารถรักษามาตรฐาน

ในการแสดงพฤติกรรมของตนเองใหคงทนข้ึน (ศิริลักษณ ศรีกันต, 2552) ผูท่ีสามารถกํากับตนเองไดน้ันจะสามารถอดทนอด

กลั้นตอสิ่งเยายวนจากภายนอกไดดี ไมวาจะเกิดข้ึนในสภาพแวดลอมใด และบุคคลสามารถแสดงปฏิกิริยาตอตนเองไดอยาง

ทันทวงทีท้ังในดานการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางบวกและทางลบ การใหรางวัลตนเองและการลงโทษตนเอง (Bandura, 

1986)  

 การกํากับตนเองในการเรียนจึงมบีทบาทสาํคญัท่ีจะเพ่ิมการเรียนรูและทักษะของผูเรียน (Schoenfeld, 1987 as cited 

in UNESCO, 2002) ในการเรียนการสอนดวยบทเรยีนออนไลน ทําใหผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลนจะมีการกํากับตนเอง

ในการเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองมีความตระหนักในความรูและความเขาใจของตนเอง วาตนเองรูอะไร ไมรูอะไรหรือมี

ความตองการท่ีจะรูเรื่องอะไร (ปยมนัส  วรวิทยรัตนกุล, 2557) ซึ่งเปนการพรอมรับในการเปลี่ยนแปลงของขอมูลขาวสารท่ีจะ

เกิดข้ึนในยุคของศตวรรษท่ี 21   

 ยุคศตวรรษท่ี 21 เปนยุคท่ีความรูและขอมูลขาวสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เปน

การเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง พลิกผันและคาดไมถึง นักศึกษายุคใหมจึงตองมีทักษะท่ีสูงในการ

เรียนรูและปรับตัว ท้ังในดานความรูในเน้ือหาและทักษะท่ีจะประยุกตใช (วิจารณ พานิช, 2555) และปรับเปลี่ยนความรู

เหลาน้ันใหเขากับเปาหมายท่ียังประโยชนและสรางสรรค รวมถึงเพ่ือการเรียนรูอยางตอเน่ืองตามเน้ือหาและสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไป คนท่ีมีความรูและทักษะในการรับมือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและสามารถปรับตัวเขากับ

สถานการณใหมๆ ไดท้ังน้ันท่ีจะประสบความสําเร็จ นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานในดาน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี อันเปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับการกาวสูความสําเร็จในอนาคต (วิภาวี ศิริลักษณ, 2556)  

 การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในดานของการศึกษาจึงจําเปนตองเรียนรูในการปรับตัวใหเขากับยุคของการใช 

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะนักศึกษาจะตองสามารถใชสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการเรียนรูและบูรณา

การเทคโนโลยีโดยใชเครอืขายสังคมออนไลนยคุใหมเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะท่ีเหมาะสมกับยุคปจจุบัน เชน การ

ใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลในการเรียนรู (สาลินี จงใจสุรธรรม, 2558) 

        ดังน้ัน ผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนบนออนไลน นักศึกษาควรมีคุณลักษณะท่ีมีหลักในการทํางานและการสืบคน

ขอมูล มีความรับผิดชอบในตนเอง มีวินัยในตนเอง รูจักการกํากับตนเอง รวมถึงทําใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 สูงข้ึน ซึ่งจําเปนตองใชทฤษฎีการกํากับตัวเองในการเรียนเขามาชวยผูเรียนในการเรียนบนบทเรียนออนไลน ดวยเหตุน้ี

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ

สอนพัฒนาการรับรูความสามารถของผูเรียนใหสูงข้ึน และมีแนวโนมท่ีจะทําใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

สูงข้ึนดวยเชนกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีลงทะเบียนเรียน รายวิชานวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการศึกษา 
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 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 3 ภาคการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ท่ีเรียนรายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ทางการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุม

อยางงาย  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. บทเรียนออนไลน รายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการศึกษา สําหรับนักศึกษา  

 2.  แบบประเมินการกํากับตนเองในการเรียนบนบทเรียนออนไลน 

 3.  แบบประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

 4.  แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนดวยบทเรียนออนไลน 

 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เปนการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยการหาคุณภาพของบทเรียนและ

เปรียบเทียบทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี,เปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองในการ

เรียนดวยบทเรียนออนไลน และศึกษาความพึงพอใจในบทเรียนออนไลน ประกอบดวยข้ันตอน ดังน้ี   

 การพัฒนาบทเรียนออนไลน รายวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการศึกษา ได

ดําเนินการศึกษารูปแบบการออกแบบและพัฒนาบทเรียนโดยใชรูปแบบ (ADDIE model) ของ (Clark, 2003) ซึ่ง

ประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังน้ี 1. กระบวนการวิเคราะห (Analysis) 2. กระบวนการออกแบบ (Design) 3. กระบวนการพัฒนา 

(Development) 4. การนําไปใช (Implementation) 5. การประเมินผล (Evaluation) 

  

  

 แบบประเมินการกํากับตนเองในการเรียนบทเรียนออนไลน 

 แบบประเมินการกํากับตนเองสําหรับการเรียนบนบทเรียนออนไลนสรางโดยปรับปรุงแบบประเมินการกํากับตนเอง

สําหรับการเรียนของ ดิเรก ธีระภูธร (2546) ซึ่งประกอบดวยคําถาม 14 ขอ เปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลอืก  

 แบบประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

 แบบประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สรางโดยปรับปรุงแบบประเมิน

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของ วิภาวี ศิริลักษณ (2556) 

 การสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 

 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนออนไลน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 1.  ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการเรียนดวยบทเรียนออนไลนเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2.  ศึกษาการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale)  

 3.  นําขอมูลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของและการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ มาสรางเปนแบบสอบถาม 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 1. ศึกษารายละเอียดของบทเรียนออนไลนท่ีสรางข้ึนพรอมท้ังวัสดุอุปกรณ แหลงขอมูล เพ่ือรองรับการคนหา

ความรูเพ่ิมเติมของนักศึกษา 

 2.  ดําเนินการเรียนบทเรียนออนไลนตามลําดับดังน้ี 

  2.1  ช้ีแจงใหนักศึกษาทราบ เพ่ือสรางความรูความเขาใจและแนวทางในการเรียนรู โดยใชกลวิธีการกํากับ

ตนเองในการเรียน เพ่ือสงเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
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  2.2  ดําเนินการทดสอบกอนเรียนดวยแบบประเมินการกํากับตนเองและแบบประเมินทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

  2.3  ดําเนินการเรียนบทเรียนออนไลน ตามแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 บทเรียน ใน 1 บทเรียน จะเรียน

จํานวน 4 คาบ/สัปดาห  

  2.4  เมื่อดําเนินการเรียนบทเรียนออนไลน ตามแผนการจัดการเรียนรูครบทุกแผนแลวทําการประเมินการ

กํากับตนเอง, ประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนออนไลน 

 3.  นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห ซึ่งประกอบดวย ผลประเมินการกํากับตนเอง ผลการประเมินทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนดวย

บทเรียนออนไลน 

 การวิเคราะหขอมูล  

 การพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูวิจัยได

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห ดังน้ี 

  1.  วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินการกํากับตนเองของนักศึกษากอนและหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียน

ออนไลน โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดย

ใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยใช

คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.  เปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเอง รายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ทางการศึกษา โดย

ใช การทดสอบคา t – test dependent 

 4.  เปรียบเทียบทักษะศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อสาร ทางการศึกษา โดยใช การทดสอบคา t – test dependent 

 5. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลังการเรียนดวยบทเรียนออนไลน  

โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

 ในข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูลมีสถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนท่ีได

จากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินการกํากับตนเอง และการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และการประเมินความพึงพอใจ 

 2.  สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ใชในการตรวจสอบความ

เหมาะสมของขอคําถามกอนนําไปใชในการประเมินจริง 

 3.  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับคะแนนการกํากับตนเอง ใชวิธีการทางสถิติแบบ t – test dependent 

เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเอง ของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน 
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 4.  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ใช

วิธีการทางสถิติแบบ t – test dependent เพ่ือเปรียบเทียบทักษะศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ของ

นักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน 

  

ผลการวิจัย  

 1. ผลการสรางและประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน 

  จากการสรางบทเรยีนไดบทเรียนออนไลน จํานวน 4 บทเรียนและประเมินคุณภาพบทเรยีนออนไลน ผลการ

ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน โดยผูเช่ียวชาญไดประเมินความเหมาะสมแบงรายการประเมินเปน 2 สวน ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรยีนออนไลน (ดานเน้ือหา) ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอ      

              บทเรียนออนไลน  

 จากตารางท่ี 1 แสดงวาบทเรียนออนไลนในดานเน้ือหาของบทเรียนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย

อยูท่ี 4.49 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.85 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดมุงหมาย,   

ความถูกตองของเน้ือหา,ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา,ความเหมาะสมของภาษากับวัยของผูเรียน,ความชัดเจนของภาษาท่ี

สื่อความหมาย,แบบทดสอบมีความสามารถวัดความรู  ความเขาใจ มีคุณภาพอยู ในระดับมากท่ีสุด มีคาเทากันคือ                       

( X =4.67,S.D.=0.57) และรองลงมามีคุณภาพอยูในระดับมาก  

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน (ดานสื่อ) ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ท่ีมีตอ     

              บทเรียนออนไลน 

รายการประเมิน X  S.D.  
ระดับ 

ความเหมาะสม 

1.เนื้อหาการนําสนอ 

1.1 เน้ือหามีความสอดคลองกับจดุมุงหมาย 

1.2 ความถูกตองของเน้ือหา                                        

1.3 ความถูกตองในการลําดับเน้ือหาตามข้ันตอน 

1.4 ความเหมาะสมของเน้ือหาในแตละหัวขอ 

1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 

1.6 ความเหมาะสมของเน้ือหากับระดับของผูเรียน 

2. การใชภาษา 

2.1 ความถูกตองของภาษาท่ีนํามาใช 

2.2 ความเหมาะสมของภาษากับวัยของผูเรียน 

2.3 ความชัดเจนของภาษาท่ีสื่อความหมาย 

3. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

3.1 การตั้งคําถามของแบบทดสอบครอบคลมุเน้ือหา 

3.2 คําถามมคีวามชัดเจนเขาใจงาย 

3.3 แบบทดสอบมีความสามารถวัดความรู ความเขาใจ 

รวม 

 

4.67 

4.67 

4.33 

4.33 

4.67 

5.00 

 

4.00 

4.67 

4.67 

 

4.33 

4.00 

4.67 

4.49 

 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

0.00 

 

0.00 

0.57 

0.57 

 

0.57 

0.00 

0.57 

0.85 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 
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รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

1. การสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน 

1.1 บทเรียนมีลักษณะจูงใจ นาสนใจในการเรียน 

1.2 การวางรูปแบบของหนาจอ 

1.3 การออกแบบขอความไดสวยงาม 

1.4 ความเหมาะสมของกราฟก 

1.5 ความเหมาะสมของเสยีงและจังหวะ 

1.6 ระยะเวลาในการนําเสนอ 

2. สวนประกอบของบทเรียนออนไลน 

2.1 ความสอดคลองของภาพกับเน้ือหา 

2.2 ความชัดเจนของภาพท่ีใชประกอบบทเรียน 

2.3 ความชัดเจนของกราฟก 

2.4 ความชัดเจนของภาพเคลื่อนไหว 

2.5 ความชัดเจนของเสียงท่ีใชในการนําเสนอ 

3. เวลา 

3.1 ความเหมาะสมของเวลากับเน้ือหา 

3.2 ความเหมาะสมของเวลากับคาํบรรยาย 

3.3 ความเหมาะสมกับเวลาในการนําเสนอบทเรยีน 

รวม 

 

4.00 

4.67 

4.00 

4.33 

4.33 

5.00 

 

4.67 

4.33 

4.33 

4.33 

4.00 

 

4.67 

4.67 

4.33 

4.09 

 

0.00 

0.57 

0.00 

0.57 

0.57 

0.00 

 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

1.00 

 

0.57 

0.57 

0.57 

0.47 

 

มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงวาบทเรียนออนไลน ในดานสื่อของบทเรียนมคีวามเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยู

ท่ี 4.09 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.47 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การวางรูปแบบของหนาจอ,ความสอดคลองของ

ภาพกับเน้ือหาขอ,ความเหมาะสมของเวลากับเน้ือหา,ความเหมาะสมของเวลากับคําบรรยาย มีคุณภาพอยูระดับมากท่ีสุด      

มีคาเทากัน คือ ( X =4.67,S.D.=0.57) และรองลงมามีคุณภาพอยูในระดับมาก   

 2.  ผลการเปรียบเทียบทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการเรียนดวยบทเรียนออนไลนของ

นักศึกษากอนและหลังเรียน 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการเรียนดวยบทเรียนออนไลนของนักศึกษา    

              กอนและหลังเรียน 

การทดลอง n  X  S.D.  t 

กอนเรียน 30  3.49 0.48 
 4.871* 

หลังเรียน 30  3.95 0.33 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียนไดเทากับ 3.49 และหลังเรียนได เทากับ 3.95 ซึ่ง

คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงกลาวไดวาผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน
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ออนไลน รายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการเรียนบทเรียนบทเรียนออนไลนเพ่ิมข้ึน 

 3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองในการเรียนบทเรียนออนไลนของนักศึกษากอนและหลังเรียน 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองในการเรียนบทเรียนออนไลนของนักศึกษากอนและหลังเรียน 

การทดลอง  n  X  S.D.  t 

กอนเรียน 30  3.84 0.48 
 2.364* 

หลังเรียน 30  4.06 0.35 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 4 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียนไดเทากับ 3.84 และหลังเรียนได เทากับ 4.06 ซึ่ง

คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงกลาวไดวาผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน

ออนไลน รายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการกํากับตนเองในการเรียนบทเรียนออนไลนเพ่ิมข้ึน  

 4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

ความพึงพอใจดานการสรางแรงจูงใจ 

1. ความรวดเร็วในการเขาถึงบทเรยีนออนไลน 

2. ความนาสนใจของบทเรียนออนไลน 

3. สีสันความสวยงามของบทเรียนออนไลน 

4. ผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนบทเรียนออนไลน 

ความพึงพอใจดานองคประกอบบทเรียนออนไลน 

5. รูปแบบหนาจอมีความนาสนใจ 

6. ความทันสมัยของบทเรียน 

7. ขนาดของตัวอักษรอานไดงาย 

8. รูปแบบตัวอักษรสวยงาม 

9. การเช่ือมโยงไปยังแหลงเรยีนรูอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ความพึงพอใจดานเวลา 

10. ความเหมาะสมในการเรียนบทเรียนบนออนไลน 

11. ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดตามความ 

ตองการ 

12. บทเรียนออนไลนทําใหผูเรยีนเขาใจบทเรียนมากข้ึน 

รวม 

 

4.33 

4.00 

4.03 

3.80 

 

3.83 

4.43 

4.26 

3.93 

4.23 

 

3.93 

4.23 

 

4.33 

4.11 

 

0.47 

0.74 

0.66 

0.66 

 

0.59 

0.50 

0.58 

0.63 

0.56 

 

0.63 

0.56 

 

0.57 

0.59 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนออนไลน รายวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมมี
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คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.59 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มี

คุณภาพอยูระดับมาก ไดแก ความรวดเร็วในการเขาถึงบทเรียนออนไลน,ความนาสนใจของบทเรียนออนไลน,สีสันความ

สวยงามของบทเรียนออนไลน,ผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนบทเรียนออนไลน,รูปแบบหนาจอมีความนาสนใจ,ความ

ทันสมัยของบทเรียนขนาดของตัวอักษรอานไดงาย,รูปแบบตัวอักษรสวยงาม,การเช่ือมโยงไปยังแหลงเรียนรูอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ความเหมาะสมในการเรียนบทเรียนบนออนไลน,ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดตามความตองการบทเรียนออนไลนทําให

ผูเรียนเขาใจบทเรียนมากข้ึน 

 

อภิปรายผล  

 จากผลการการพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 1.  ผลการสรางและหาคุณภาพของบทเรียนออนไลน โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน เพ่ือสงเสริมทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ผลการสรางมีการดําเนินการสรางบทเรียนตามลําดับข้ันตอนอยางมีระบบและมีคุณลักษณะครบถวนตามบทเรียน

ออนไลน ดานเน้ือหามีคุณภาพอยูในระดับมาก และดานสื่อมีคุณภาพอยูในระดับมากเชนกัน แสดงวา บทเรียนท่ีผูวิจัยได

พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเช่ือถือได เน่ืองจากทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู มีความสนใจในบทเรียนมากข้ึนซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาของ1ชลธิชา ศรีอุบล (2557) ไดทําการวิจัยเรื่องบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา สื่อสารมวลชนเพ่ือการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผลการวิจัยพบวาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาสื่อสารมวลชนเพ่ือการศึกษา มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก 

และดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี1  

 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการเรียนบทเรียนออนไลน โดยใชกลวิธีการ

กํากับตนเองในการเรียน เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยประเมินจากคะแนนการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน พบวา

คะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลนสูงกวาคะแนนการทดสอบกอนเรียนอยาง มีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา นักศึกษามีทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพ่ิมข้ึนและจากการใชบทเรียนออนไลน 

โดยสนับสนุนใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาดวยตนเองตามหลักการพ้ืนฐานของการเรียนรูซึ่งทําใหนักศึกษามีทักษะดาน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ขวัญตา ลือเฟอง (2557) 1ไดทําการวิจัยเรื่อง 1การจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐานรวมกับเฟสบุค เรื่อง สถิติ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา การทําโครงงานของนักเรียนภายหลังการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน

เปนฐานรวมกับเฟสบุค ท้ังการประเมินโดยครูและนักเรียนลวนมี คุณภาพอยูระดับดี ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของ

นักเรียนภายหลังการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานรวมกับเฟสบุค ท้ังการประเมินโดยครูและนักเรียน

ลวนมีคุณภาพ อยูระดับดี และผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองในการเรียนบทเรียนออนไลน โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการ

เรียน เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยประเมินจากคะแนนการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน พบวาคะแนนการทดสอบ

หลังเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลน สูงกวาคะแนนการทดสอบกอนการเรียนอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 แสดงวา นักศึกษามีการกํากับตนเองในการเรียนดวยบทเรียนออนไลนเพ่ิมสูงข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของดิเรก     

ธีระภูธร (2558) 1ไดทําการวิจัยเรื่องการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนดวยกลวิธีการกํากับตนเองรวมกับการเรียนรูรวมกัน

ในการเรียนแบบผสมผสาน สําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัยพบวา 1.รูปแบบการเรียนการสอนดวย

กลวิธีการกํากับตนเองรวมกับการเรียนรูรวมกันในการเรียนแบบผสมผสานท่ีสรางข้ึนประกอบดวย หัวขอหลัก 4 หัวขอ ไดแก 

1) แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนดวยกลวิธีการกํากับตนเองรวมกับการเรียนรูรวมกันในการเรียนแบบผสมผสาน 2) 

วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนดวยกลวิธีการกํากับตนเองรวมกับการเรียนรูในการเรียนแบบผสมผสาน 3) 

องคประกอบท่ีสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอนดวยกลวิธีการกํากับตนเองรวมกับการเรียนรูในการเรียนแบบผสมผสาน 4) 

ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนดวยกลวิธีการกํากับตนเองรวมกับการเรียนรูในการเรียนแบบผสมผสาน 2. ผลการ

ทดลองใชการเรียนการสอนดวยกลวิธีการกํากับตนเองรวมกับการเรียนรูในการเรียนแบบผสมผสาน พบวา ผูเรียนท่ีเรียนดวย

รูปแบบการเรียนการสอนดวยกลวิธีการกํากับตนเองรวมกับการเรียนรูในการเรียนแบบผสมผสานมีคะแนนการกํากับตนเอง

และคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนออนไลน โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยประเมินจากคะแนนการทําแบบประเมินหลังเรียน ของนักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลน 

โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของนิชานนท ดงเจริญ (2559) ไดทํา

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนผานเว็บวิชาสารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการ

พลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนบทเรียนผาน

เว็บ ผลเฉลี่ยโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. เพ่ิมเวลาในการศึกษาบทเรียนใหมากข้ึนโดยไมจํากัดเวลาในการศึกษาบทเรียนเน่ืองจากผูเรียนแตละคนใชเวลา

ทําความเขาใจในบทเรียนแตกตางกัน 

 2. การพัฒนาบทเรียนออนไลนหากผูท่ีพัฒนามีความรู ความเขาใจและสามารถนําเอาโปรแกรมหรือเทคนิคตาง ๆ 

ท่ีทันสมัยมาประยุกคใชกับบทเรียนไดจะทําใหบทเรียนมีความนาสนใจมากข้ึนและทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรนําบทเรียนน้ีไปพัฒนาใหเหมาะสมกับนักเรียนในชวงช้ันอ่ืน ๆ เพ่ือเปนประโยชนในการเรียนการสอนตอไป 

 2. ควรมีการนํารูปแบบวิธีการเรียนรูอยูเทคนิคอ่ืน ๆ มาประยุกตใชในการจัดกระบวนการเรียนรูและนําไปใชใน

งานวิจัยตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย   

1. ผลการสรางบทเรียนไดบทเรียนนออนไลน จํานวน 4 บทเรียน และประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน โดย

ผูเช่ียวชาญใหความเห็นวาการพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี

การดําเนินการสรางบทเรียนตามลําดับข้ันตอนอยางมีระบบและมีคุณลักษณะครบถวนตามบทเรียนออนไลน ดานเน้ือหามี

คุณภาพอยูในระดับมาก และดานสื่อมีคุณภาพอยูในระดับมากเชนกัน 

291 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 2.  ผลการเปรียบเทียบทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการเรียนบทเรียนออนไลน โดยประเมินจาก

คะแนนการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรยีนและวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t -test ซึ่ง

ปรากฏวาผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลน มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 3.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองในการเรียนบทเรียนออนไลน โดยประเมินจากคะแนนการทํา

แบบทดสอบกอนและหลังเรียนและวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t -test ซึ่งปรากฏวา

ผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรยีนออนไลน มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

 4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนออนไลน โดยประเมินจากคะแนนการทําแบบประเมิน

หลังเรียนและวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งปรากฏวานักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลน 

โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยช้ินน้ีเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรี

ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักศึกษา

ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกจากการสุมอยางงาย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ดําเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี

สากลของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.91/ 

SD = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูผูสอน (x̄ = 4.29) รองลงมาคือ เน้ือหาสาระและการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (x̄ = 4.23) การวัดและประเมินผล (x̄ = 3.97) สถานท่ีและสิ่งแวดลอม (x̄ = 3.37) ตามลําดับ 

สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สื่อ อุปกรณ และเครื่องดนตรีสากล (x̄ = 3.27) 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ สาขาวิชาดนตรีศึกษา การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล  

 

 

Abstract 

 This survey research aimed to examine the satisfaction of year 1 students, music education 

program, Pibulsongkram Rajabhat University toward western music instruction. Chosen by simple sampling 

method in the 2nd semester of 2019 academic year, the research samples were 30 of year 1 students, 

music education program, Pibulsongkram Rajabhat University. The research tool was a survey of 

satisfaction of year 1 students, music education program, Pibulsongkram Rajabhat University toward 

western music instruction. Data collection and statistics used in this research were mean and standard 

deviation. The findings revealed that the general satisfaction of year 1 students, music education program, 
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Pibulsongkram Rajabhat University toward western music instruction was comprised of mean at 3.91, 

standard deviation at 0.38, and satisfaction level at high level. In details, there were 5 satisfaction aspects: 

lecturers (x̄ = 4.29), instructional contents and activities (x̄ = 4.23), measurement and evaluation (x̄ = 3.97), 

area and environment (x̄ = 3.37), and western music instrument and tools (x̄ = 3.27) respectively. 

keywords : satisfaction, music education program, western music instruction 

บทนํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏป พ. ศ. 2547 มุงพัฒนา

กําลังคนท่ีมีคุณภาพของภูมิภาคเหนือและใกลเคียงของประเทศไทยสืบเน่ืองมานับตั้งแตดํารงสถานภาพเปนวิทยาลัยครู

สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏเฉกเชนปจจุบัน ปจจุบันมุงผลิตบัณฑิตหลากหลายหลักสูตรและสาขาวิชาท้ังหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู บัญชีบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต สังคม

สงเคราะหศาสตรบัณฑิต รวมท้ังโครงการเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปการศึกษา 2562 โดยผลิตท้ังระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2563) ในปจจุบัน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม มุงผลิตครูท่ีมีความรูความสามารถมีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพตามแนวทางพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการสภาวิชา

วิชาชีพครูกําหนด โดยในสวนของสาขาวิชาดนตรีศึกษา น้ันมีวัตถุประสงคของหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตครูดนตรีใหมีความรู 

ความสามารถดานตางๆ ดังน้ี 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 2) มีความรูทางดนตรีท้ังทางดานทฤษฎี

และการปฏิบัติ โดยนําความรูใชในการจัดการเรียนการสอนไดถูกตอง 3) มีทักษะทางปญญา มีความใฝรูใฝเรียน และสนใจใน

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 4) มทัีกษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมี

ความสุข 5) มีทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนําไปประยุกตใชในการทํางาน

และพัฒนาตนเอง 6) มีทักษะในการจัดการเรียนรูและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของตนเองและวิชาชีพอยางตอเน่ือง โดยท่ี

รายวิชาดนตรีสากลก็เปนสาระสําคัญสวนหน่ึงของสาขาวิชาดนตรีศึกษาซึ่งมีความสําคัญตอนักศึกษาในเรื่องการพัฒนาความรู

และทักษะทางดนตรีสากล (คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2563) นอกจากน้ีปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการ

เรียนการสอนก็คือความพึงพอใจของผูเรียน โดยท่ีอุทัย พรรณสุดใจ (2545) ไดกลาวถึงความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ

หมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมตีอสิ่งใดสิง่หน่ึง โดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมนิคาวาความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่ง

หน่ึงสิ่งใดน้ันเปนไปในทางบวกหรือทางลบ สวนสุภาลักษณ ชัยอนันต (2540) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความ

พึงพอใจเปนความรูสึกสวนตัวท่ีรูสึกเปนสุขหรือยินดีท่ีไดรับการตอบสนองความตองการในสิ่งท่ีขาดหายไป หรือสิ่งท่ีทําใหเกิด

ความไมสมดุล ความพึงพอใจเปนสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลตอการเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรม

ใดๆ นอกจากน้ี คณิต ดวงหัสดี (2537) ยังไดกลาวถึงความพึงพอใจวา คือ ความรูสึกชอบหรือพอใจของบุคคลท่ีมีตอการ

ทํางานและองคประกอบหรือสิ่งจูงใจอ่ืน ๆ ถางานท่ีทําหรือองคประกอบเหลาน้ันตอบสนองความตองการของบุคคลไดบุคคล

น้ัน จะเกิดความพึงพอใจในงานข้ึนจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมท้ังสติปญญาใหแกงานของตนใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี

คุณภาพ ซึ่งโดยสรุปแลว ความพึงพอใจก็เปนสิ่งสําคัญท่ีสงผลตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ เปนอยางมาก ซึ่ง
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รวมถึงวิชาดนตรีสากลดวยเชนกัน ดังน้ันจากประเด็นท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล เพ่ือนําผล

การศึกษาดังกลาวไปเปนขอมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนใหตรงตอความตองการของผูเรียนตอไป 

 เน่ืองจากหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2562 มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเดิม อาจทําใหผูเรียนเกิดความไมเขาใจในการเรียนการ

สอน เพราะหลักสูตรของผูเรียนมีระยะเวลาท่ีนอยลง จาก 5 ป เหลือเพียง 4 ป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พุทธศักราช 2562 จึงสงผลใหผูวิจัยเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาความพึง

พอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ในปการศึกษา 2562 เพ่ือเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย  

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (เพ็ญศรี เศรษฐวงศ, 2540) ซึ่งมุงเนนไปท่ีทําการศึกษา

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก นักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคเรียนท่ี 

2 ปการศึกษา 2562  

กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการคัดเลือกจากการสุมอยางงาย 

 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอการ

จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ใน 5 ดาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 

(กฤษฎา กองสวรรค, 2558) 

ดานท่ี 1 ครูผูสอน 
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1.1 วิธีสอนทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาการเรียนไดงาย 

1.2  ใชสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนได 

1.3  กิจกรรมการเรียนการสอนฝกใหผูเรียนทํางานท้ังแบบคนเดียวและแบบเปนกลุม 

1.4  กิจกรรมการฝกปฏิบัติผูสอนใหผูเรียนไดคนควาและทดลองดวยตนเอง 

1.5  เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและกลาแสดงออกในช่ังโมงเรียน 

1.6  มีการมอบหมายงานใหผูเรียนไดฝกทักษะดวยตนเอง 

1.7  เขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา 

1.8  อาจารยผูสอนมีความรูและประสบการณเก่ียวกับดนตรีสากล 

ดานท่ี 2 เน้ือหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

      2.1 เน้ือหาของบทเรียนมีความเหมาะสมกับระดับของนักศึกษาปริญญาตรี 

      2.2 เน้ือหาวิชาดนตรีสากลมีประโยชนตอนักศึกษาในการดํารงชีวิต 

      2.3 เน้ือหาท่ีเรียนสามารถเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอได 

       2.4 เน้ือหาวิชาท่ีเรียนมีการจัดลําดับความยากงายของเน้ือหาไดอยางเหมาะสม 

       2.5 เน้ือหาความรูในวิชาดนตรีสากลไดสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 

     ดานท่ี 3 สื่อ อุปกรณและเครื่องดนตรีสากล 

      3.1 เครื่องดนตรีมีจํานวนเพียงพอกับนักศึกษา 

3.2 หองซอมสําหรับซอมดนตรีมีเพียงพอตอการซอม 

     ดานท่ี 4 สถานท่ีและสภาพแวดลอม 

         4.1 หองซอมมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการซอม 

         4.2 ตึกเรียนมีการพัฒนาเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา 

     ดานท่ี 5 การประเมินผล 

      5.1 มีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน 

      5.2 มีการวัดผลเปนรายบุคคลและเปนกลุม 

      5.3 มีการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลอยางชัดเจนและยุติธรรม 

      5.4 มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนครอบคลุมท้ังความรูทักษะและจิตพิสัย 

ตอนท่ี 3 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะมีตอการจัดการเรยีนการสอนวิชาดนตรสีากล ลักษณะของขอคําถามเปนคําถามแบบ

ปลายเปด   

 

3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

  วิธีสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ            

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  

3. นิยามศัพทเฉพาะเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามในการวิจัย            
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4. สรางแบบสอบถามฉบับรางแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

อาจารยท่ีปรึกษา 

5. นําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหา

คาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับขอคําถาม (Index of Congruence: IOC) 

 ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาวาแบบสอบถามแตละขอวัดตรงตามจุดประสงคของการวิจัยท่ีระบุไวหรือไมใหผูเช่ียวชาญทํา

เครื่องหมาย / ลงในชอง “คะแนนการพิจารณา” กําหนดคะแนนความคิดเห็นดังน้ี                        

+ 1    เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดตรงตามจุดประสงคของการวิจัยท่ีระบุไวจริง                           

   0    เมื่อไมแนใจวาขอคําถามน้ันวัดตรงตามจุดประสงคของการวิจัยท่ีระบุไวจริง                          

-  1     เมือ่แนใจวาขอคําถามน้ันไมไดวัดตรงตามจุดประสงคของการวิจัยท่ีระบุไวจริง      

ถาคา IOC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามน้ันก็เปนตัวแทนลักษณะเฉพาะของจุดประสงคน้ัน  ถาขอ

คําถามใดมีคาดัชนีต่ํากวา 0.5 ขอคําถามน้ันก็ถูกตัดออกไปหรือนําไปปรับปรุงแกไขใหมใหดีข้ึน   

6. นําแบบสอบถามไปหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ไดผลเทากับ 0.88 

 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. นัดเวลากับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือขอ

ความอนุเคราะหในการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลกอนเขาเรียนชวงบาย 

 2. แจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางการวิจัย โดยมีผูแจกแบบสอบถามจํานวน 2 คน และอธิบายรายละเอียด

แบบสอบถามใหกับนักศึกษา 

 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนแบงผูเก็บแบบสอบถามจํานวน 3 คน ท่ีกลุมตัวอยางไดทําแบบสอบถามแลวดวย

ตนเอง 

 4. นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาตรวจสอบความสมบูรณ เชน ตอบแบบสอบถามครบตามจํานวนขอหรือไม 

 

5. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรวบรวมจากประชากร โดยดําเนินการดังตอไปน้ี 

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตรวัดประเมินคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีหาคาเฉลี่ย 

(Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือทราบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล มีระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับใด แลวนําผลการวิเคราะหท่ีไดมาแปลความหมาย โดยมีเกณฑการแปลผลคะแนนดังน้ี 

4.50 – 5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

2.50 – 3.49  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
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1.50 – 2.49  หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

1.00 – 1.49  หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย  

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ในภาพรวม 

ลําดับ ขอความ 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลผล 
x ̄  S.D. 

1 ครูผูสอน 4.29 0.44 มาก 

2 เน้ือหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 4.23 0.48 มาก 

3 สื่อ อุปกรณ และเครื่องดนตรสีากล 3.27 0.77 ปานกลาง 

4 สถานท่ีและสภาพแวดลอม 3.37 0.69 ปานกลาง 

5 การวัดและประเมินผล 3.97 0.45 มาก 

รวม 3.91 0.38 มาก 

 จากตารางท่ี 1 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̄ = 3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูผูสอน (x̄ = 4.29) รองลงมาคือ เน้ือหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (x ̄ = 4.23) การ

วัดและประเมินผล (x ̄ = 3.97) และสถานท่ีและสิ่งแวดลอม (x ̄ = 3.37) ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สื่อ อุปกรณ 

และเครื่องดนตรีสากล (x̄ = 3.27) 

 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ดานครูผูสอน 

ลําดับ ดานครูผูสอน 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลผล 
x ̄  S.D. 

1 วิธีสอนทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาการเรียนไดงาย 4.00 0.37 มาก 

2 อาจารยผูสอนมีความรูและประสบการณเก่ียวกับดนตรีสากล 4.50 0.73 มากท่ีสุด 

3 อาจารยผูสอนมีความเปนมติร รับฟงปญหาและใหคาํแนะนํากับผูเรยีน 4.50 0..57 มากท่ีสุด 

4 เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและกลาแสดงออกในช่ัวโมงเรียน 4.43 0.68 มาก 

5 มีการมอบหมายงานใหผูเรียนไดฝกทักษะดวยตนเอง 4.43 0.63 มาก 

6. เขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา 3.90 0.71 มาก 

รวม 4.29 0.44 มาก 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̄ = 4.29) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ อาจารยผูสอนมีความรูและประสบการณเก่ียวกับดนตรีสากล (x ̄ = 4.50) และอาจารย

ผูสอนมีความเปนมิตร รับฟงปญหาและใหคําแนะนํากับผูเรียน (x ̄ = 4.50) รองลงมาคือ เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและกลา

แสดงออกในช่ัวโมงเรียน  (x ̄ = 4.33) มีการมอบหมายงานใหผูเรียนไดฝกทักษะดวยตนเอง (x ̄ = 4.33)   และ วิธีสอนทําให

ผูเรียนเขาใจเน้ือหาการเรียนไดงาย (x ̄ = 4.33) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ เขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา (x ̄= 

3.90) 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ดานเน้ือหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ลําดับ ดานเนื้อหาสาระและการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลผล 
x ̄  S.D. 

1 เน้ือหาของบทเรียนมีความเหมาะสมกับระดับของนักศึกษาปริญญาตรี 4.17 0.65 มาก 

2 เน้ือหาวิชาดนตรสีากลมีประโยชนและสามารถนําไปบูรณาการตอการใช

ชีวิตประจําวันของนักศึกษา 

4.17 0.75 มาก 

3 เน้ือหาท่ีเรียนสามารถเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอได 4.43 0.63 มาก 

4 เน้ือหาวิชาท่ีเรียนมีการจัดลําดบัความยากงายของเน้ือหาไดอยาง

เหมาะสม 

4.17 0.65 มาก 

5 เน้ือหาความรูในวิชาดนตรสีากลไดสงเสริมความคิดริเริม่สรางสรรค 4.40 0.67 มาก 

6 กิจกรรมการฝกปฏิบัตผิูสอนใหผูเรียนไดคนควาและทดลองดวยตนเอง 4.13 0.73 มาก 

7 กิจกรรมการเรียนการสอนฝกใหผูเรียนทํางานท้ังแบบคนเดียวและแบบ

เปนกลุม 

4.13 0.78 มาก 

รวม 4.23 0.48 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานเน้ือหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (x ̄ = 4.23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เน้ือหาท่ีเรียนสามารถเปนพ้ืนฐานในการศึกษา

ตอได (x ̄ = 4.43) รองลงมาคอื เน้ือหาความรูในวิชาดนตรีสากลไดสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค(x ̄ = 4.40)  และ เน้ือหาของ

บทเรียนมีความเหมาะสมกับระดับของนักศึกษาปริญญาตรี(x ̄ = 4.17) เน้ือหาวิชาดนตรีสากลมีประโยชนและสามารถนําไป

บูรณาการตอการใชชีวิตประจําวันของนักศึกษา (x ̄ = 4.17) เน้ือหาวิชาท่ีเรียนมีการจัดลําดับความยากงายของเน้ือหาไดอยาง

เหมาะสม (x ̄ = 4.17) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  กิจกรรมการฝกปฏิบัตผิูสอนใหผูเรียนไดคนควาและทดลองดวย

ตนเอง (x ̄ = 4.13) กิจกรรมการเรียนการสอนฝกใหผูเรียนทํางานท้ังแบบคนเดียวและแบบเปนกลุม (x ̄ = 4.13) 
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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ดานสื่อ อุปกรณและเครื่องดนตรีสากล 

ลําดับ ดานสื่อ อุปกรณและเคร่ืองดนตรี 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลผล 
x ̄  S.D. 

1 เครื่องดนตรีมีจํานวนเพียงพอกับนักศึกษา 3.20 0.89 ปานกลาง 

2 หองซอมสําหรับซอมดนตรีมีเพียงพอตอการซอม 2.90 1.16 ปานกลาง 

3 หองซอมมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน แอร พัดลม แสงไฟ เพียงพอตอ

จํานวนนักศึกษา 

2.97 1.13 ปานกลาง 

4 โตะและเกาอ้ีในหองเรียนมีเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 3.37 0.85 ปานกลาง 

5 ใชสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายชวยกระตุนความสนใจของ

ผูเรยีนได 

3.93 0.69 มาก 

รวม 3.27 0.77 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานสื่อ อุปกรณและเครื่องดนตรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x ̄= 

3.27) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ใชสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายชวยกระตุนความ

สนใจของผูเรียนได (x ̄ = 3.93) รองลงมาคือ โตะและเกาอ้ีในหองเรียนมีเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา (x ̄ = 3.37)และ เครื่อง

ดนตรีมีจํานวนเพียงพอกับนักศึกษา (x ̄ = 3.93) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ หองซอมสําหรับซอมดนตรีมีเพียงพอ

ตอการซอม (x ̄ = 2.90) 

 

ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ดานสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

ลําดับ ดานสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลผล 
x ̄  S.D. 

1 หองซอมมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการซอม 3.33 0.78 ปานกลาง 

2 อาคารเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา 3.33 0.73 ปานกลาง 

3 หองเรียนมีบรรยากาศดี เหมาะสมตอการเรียนการสอน 3.44 0.93 ปานกลาง 

รวม 3.37 0.69 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 5 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานสถานท่ีและสภาพแวดลอม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

(x ̄ = 3.37) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ หองเรียนมีบรรยากาศดี เหมาะสมตอการเรียนการสอน  

(x ̄ = 3.44) รองลงมาคอื หองซอมมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการซอม (x ̄ = 3.33)และ อาคารเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวก

แกนักศึกษา (x ̄ = 3.33) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ดานการวัดผลและประเมินผล 

ลําดับ ดานการวัดผลและประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลผล 
x ̄  S.D. 

1 มีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน 3.87 0.51 มาก 

2 มีการวัดผลเปนรายบุคคลและเปนกลุม 3.93 0.64 มาก 

3 มีการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลอยางชัดเจนและยุติธรรม 4.07 0.69 มาก 

4 มีการประเมินการพัฒนาการของผูเรียนครอบคลุมท้ังดานพุทธพิสัย ทักษะ

พิสัย และจิตพิสัย 

4.00 0.53 มาก 

รวม 3.97 0.45 มาก 

 จากตารางท่ี 6 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก (x ̄ = 3.97) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลอยางชัดเจนและยุติธรรม 

(x ̄ = 4.07) รองลงมาคือ มีการประเมินการพัฒนาการของผูเรียนครอบคลุมท้ังดานพุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย (x ̄= 

4.00) และ มีการวัดผลเปนรายบุคคลและเปนกลุม (x ̄ = 3.93) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการวัดผลกอนเรียน

และหลังเรียน (x ̄ = 3.87) 

 

อภิปรายผล    

 ในการอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาช้ันปท่ี 1 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลโดย

ภาพรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก 1) ครูผูสอน 2) เน้ือหาสาระและการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 3) การวัดและประเมินผล 4) สถานท่ีและสิ่งแวดลอม และ 5) สื่อ อุปกรณ และเครื่องดนตรีสากล 

ตามลําดับ สอดคลองกับชนก วรรณกุล (2557) ท่ีทําวิจัยเรื่องการสรางชุดการสอนวิชาทฤษฏีดนตรีสากลเรื่องข้ันคูและทรัย

แอดใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบแสดงการคิดเปนถอยคํา ไดผลวา โดยภาพรวมแลวความพึงพอตอการสรางชุดการสอน

วิชาทฤษฏีดนตรีสากลเรื่องข้ันคูและทรัยแอดใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบแสดงการคิดเปนถอยคํา อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.35 และสอดคลองกับ รัตติกาล กมโลบล (2557) ท่ีทําวิจัยเรื่องศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมี

ตอการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีเพ่ือคุณภาพชีวิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร (สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มี

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.11 

ท้ังน้ีแสดงใหเห็นวา ตัวครูผูสอนมีผลตอการเรียนการสอนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนอยางมาก ไมวาจะเปนเพราะอาจารยผูสอนมีความรูและประสบการณเก่ียวกับดนตรี
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สากล หรือการท่ีอาจารยผูสอนมีความเปนมิตร รับฟงปญหาและใหคําแนะนํากับผูเรียน รวมถึงเน้ือหาสาระการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับระดับความรูของนักศึกษาไมยากหรืองายจนเกินไป มีความครบถวนสมบูรณของเน้ือหา

กิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนดนตรีสากล อยางไรก็ตามในดานท่ีควรปรับปรุง

คือ สื่อ อุปกรณและเครื่องดนตรี โดยเฉพาะจํานวนหองซอมสําหรับซอมดนตรีมีอาจมีไมเพียงพอตอการซอม รวมถึงสิ่งอํานวย

ความสะดวก เชน แอร พัดลม แสงไฟ ท่ีไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา ซึ่งปญหาเหลาน้ีอาจทําใหการเรียนการสอนไมสามารถ

บรรลุผลไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และควรเรงดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย    

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปไดวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของ

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูผูสอน (x̄ = 4.29) รองลงมาคือ เน้ือหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (x̄ = 

4.23) การวัดและประเมินผล (x̄ = 3.97) สถานท่ีและสิ่งแวดลอม (x̄ = 3.37) ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สื่อ 

อุปกรณ และเครื่องดนตรีสากล (x̄ = 3.27) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี เน่ืองจากผูวิจัยไดรับความชวยเหลือ ดูแลเอาใจใสเปนอยางดีจากหลาย ๆ ฝาย 

โดยเฉพาะอาจารยเคลน บุณยานันต ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา ท่ีคอยใหการแนะนําและเสนอแนะเรื่อยมา

ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานท่ีชวยกรุณาตรวจคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ท่ีชวยตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนสําเร็จ 

และคอยเปนกําลังใจให ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของ อาจารยและบุคลากร ทุกทานเปนอยางยิ่ง และผูวิจัยตอง

ขอขอบพระคุณในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกทาน จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไวในโอกาสน้ี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการ

เรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลน ศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก กรุงเทพมหานคร   กลุมตัวอยาง คือ  นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายของศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก พระราม 2 กรุงเทพมหานคร  ท่ีเรียนผสมผสานผานระบบจัดการ

เรียนรูออนไลน ในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 จํานวน 64 คน   เครื่องมือท่ีรวบรวมขอมูล คือ  แบบสอบถามเพ่ือศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลน   สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก   คารอยละ  คาเฉลี่ย และ

สถิติเชิงเปรียบเทียบดวยคาทีและคาเอฟ   ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นวาปจจัยทีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรู

ผานระบบจัดการเรียนรูออนไลนมากท่ีสุด คือ ดานเน้ือหาบทเรียน รองลงมาคือ ดานคุณภาพของอุปกรณเทคโนโลยีและ

เครือขายการสื่อสารขอมูล และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยท่ี

สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลนในภาพรวมจําแนกตามระดับช้ัน ไมแตกตางกัน สวนดานระดับ

ผลการเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

คําสําคัญ : ปจจัย  แรงจูงใจในการเรียนรู    ระบบจัดการเรียนรูออนไลน    ศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก  

Abstract 

  This research aims to study  and compare the factors to learning motivation via learning 

management system (LMS) at St. John Bosco Learning Center.  The sample was  64  students   of at St. 

John Bosco Learning Center, Pharam 2, Bangkok who studied on mixed learning   via the LMS and in 

classroom in semester 2/2019. The research instrument was a questionnaire for studying the factors to 

learning motivation via LMS. The statistics analyzed data was percentage  average and   comparative 

statistics by t and f value. The result of this research show that students have opinion that the highest 

factor to learn via LMS is   lesson content. Secondary, the quality of technology devices and 
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communication and network and measurement and assessment. The  comparison result of students’ 

opinion to learn via LMS classified by educational year aren’t difference but GPA is difference at significant 

.05.   

keywords :  Factor,  Learning Motivation,   Learning Management System, St. John Bosco Learning Center 

 

 

 

บทนํา   

 ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีกอใหเกิดการแขงขันในการศึกษาสงผลใหโลกปจจุบันกาวเขาสูสังคมแหง   

ภูมิปญญาและการเรียนรูหรือสังคมฐานความรูท้ังน้ีการท่ีประเทศจะกาวไปสูสังคมฐานความรูท่ีมีคุณภาพไดน้ันปจจัยท่ีสําคัญ

ท่ีสุดคือการมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพซึ่งสะทอนใหเห็นความสําคัญของระบบการศึกษาท่ีตองสามารถสนองตอบตอกระแส

การเปลี่ยนแปลงและกระบวนทัศนใหมน้ีใหได การเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed Learning) เปนการเรียนรูแนวทางหน่ึงท่ี

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปจจุบัน เน่ืองจากเปนการเรียนท่ีทําใหบุคคลมีการริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง ทําให

ผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมีการเรียนท่ีดีนอกจากน้ีเปนการศึกษาแบบใหมท่ีเนนการเรียนรูโดยใชศูนยการเรียนรูการเรียน

แบบอิสระ เปนการเรียนรูซึ่งผูเรียนตองรับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผล ความกาวหนาดานการเรียน

ของตนเอง ขณะท่ีดิกสัน อธิบายวา การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการท่ีผูเรียนวิเคราะหความตองการในการเรียนรูของ

ตนเอง กําหนดเปาหมายการเรียนรูแสวงหาความรูจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนรูรวมท้ังเปนผูประเมินผลการเรียนรูดวย

ตนเอง ซึ่งกระบวนการเหลาน้ีเปนสิ่งสําคัญท่ีจะนําไปสูแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต (lifelong learning) อันเปนเปาหมาย

สําคัญของผูเรียนระดับอุดมศึกษา (ธนพรรณ ทรัพยธนาดล, 2554:653-654)  

 การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในปจจุบันน้ีมุงพัฒนานวัตกรรมสมัยใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการ

เรียนการสอนเปนความเรงดวนในการพัฒนา อีกท้ังเพ่ือการกาวไปสูยุคการประกันคุณภาพเฉพาะอยางยิ่งในรูปแบบของ        

อีเลิรนน่ิง (e-Learning) ซึ่งเปนนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหมโดยการใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสหรือดิจิทัลมาเปนตัว

นําเสนอท้ังทางดานการเรียนการสอน การบริการทางการศึกษาและการบริหารการจัดการการศึกษา เพ่ือสนองความตองการ

ของการจัดระบบการศึกษาท่ีไรพรมแดน ไรเง่ือนไขของเวลาและสถานท่ี (วิชิต สุขทร และคณะ, 2556:54-55) เน่ืองจากการ

เรียนการสอนบทเรียนออนไลนมีมากข้ึนทําใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากกวาการเรียนการสอนตามปกติ

เน่ืองจากเปนการสื่อสารท่ีมีรูปแบบการเรียนท่ีหลากหลาย มีอิสระในดานการเรียน มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู

และความเหมาะสมกับโลกยุคใหม แผนการศึกษาแหงชาติไดใหความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

แพรกระจายขาวสารความรูและเรื่องท่ัวไปอยางกวางขวาง ผูเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา แตกลับมีขอเท็จจริงวาผูเรียนมีปญหาดานการเรียน และมีขอจํากัดอยูมาก ปญหาอันเน่ืองมาจากการไมเขาใจระบบ

การเรียนการสอน การผลิต การใช และสวนของครูในดานการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญยังมีไมเพียงพอ 

ปญหาเหลาน้ีทําใหเห็นความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงกระบวนการผลิตพัฒนา และเสริมสรางแรงจูงใจใหแกครูคณาจารยและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับรวมไปถึงผูเรียน     
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 การจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลนของศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก กรุงเทพมหานคร เปนการจัดการ

เรียนการสอนแบบการเรียนในหองเรียนควบคูกับการใชการเรยีนการสอนบทเรียนออนไลนกลาวคือ ในแตละรายวิชา จะมีการ

จัดการเรียนแบบเรียนใหหองเรียน แตสามารถดาวนโหลดบทเรียน ท่ีเรียนในหองเรียนไดจากทางเครือขายอินเทอรเน็ต 

นักศึกษาสามารถสงงานและติดตอสื่อสารกับอาจารยผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตไดแตการจัดการเรียนแบบวิธีดังกลาวน้ัน 

ยังไมครอบคลุมทุกเน้ือหารายวิชาท่ีโรงเรียนเปดการสอน เพราะในบางรายวิชาและเน้ือหาน้ัน อาจารยยังไมมีความชํานาญใน

การใชการจัดทําบทเรียนการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต และนักเรียนสวนใหญน้ัน ไมทราบและไมเขาใจถึงระบบการเรียน

การสอนผานอินเทอรเน็ต และประการท่ีสําคัญคือ ผูเรียนเขาใชงานและศึกษาบทเรียนผานระบบออนไลนเปนจํานวนนอย 

และความถ่ีในการเขาเรียนผานระบบคอนขางต่ํา (เขาใชงานตอนแรก และขาดหายไป ) จึงเปนผลใหระบบดังกลาวยังไม

ประสบความสําเร็จเทาท่ีควรภายใตการจัดการเรียนการสอนผานบทเรียนออนไลน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลนของนักเรียนศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเอ้ือตอการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนผานอินเทอรเน็ต ตามจุดมุงหมาย นโยบายของโรงเรียนตอไป 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบ

จัดการเรียนรูออนไลนของนักเรียนศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก กรุงเทพมหานคร เพ่ือนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดใน

การวิจัย ดังน้ี 

         ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนยการเรียนรู เซนยอหนบอสโก พระราม 2 

กรุงเทพมหานคร   

ขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ไดแก  

1. เพศ 

2. อายุ  

3. ระดับช้ัน 

4. ระดับผลการเรยีน 

ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรูออนไลน ไดแก  

1. ดานเน้ือหาบทเรยีน 

2. ดานรูปแบบการปฏิบัติการจัดการเรยีนการ

สอน 

3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. ดานคุณภาพของอุปกรณเทคโนโลยีและ

เครือขายการสื่อสารขอมลู 

5. ดานการวัดผลและประเมินผล 

6. ดานจํานวนของรายวิชาท่ีเปดการเรยีนการ
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1.2 กลุมตัวอยาง คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก พระราม 2 

กรุงเทพมหานคร  ท่ีเรียนผสมผสานผานระบบจัดการเรียนรูออนไลน ในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 จํานวน 64 คน 

2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดตัวแปรท่ีศึกษา ดังน้ี 

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ไดแก เพศ อายุ  ระดับช้ัน และระดับผลการเรียน 

2.2 ตัวแปรตาม คือ ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรูออนไลน ไดแก ดานเน้ือหาบทเรียน ดานรูปแบบการปฏิบัติการ

จัดการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานคุณภาพของอุปกรณเทคโนโลยีและเครือขายการสื่อสาร

ขอมูล ดานการวัดผลและประเมินผล ดานจํานวนของรายวิชาท่ีเปดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม มี 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลนของ

นักเรียนศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก กรุงเทพมหานคร  

4. ข้ันตอนการวิจัย 

4.1 ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผาน

ระบบจัดการเรียนรูออนไลนของนักเรียน 

4.2 สรางแบบสอบถาม นําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

คําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (IOC) และปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ โดยขอคําถามมีจํานวน 

20 ขอ  มีขอท่ีมีคา IOC ตั้งแต .05 ข้ึนไป จํานวน 17 ขอ และมีขอท่ีมี IOC ต่ํากวา .05  จํานวน 3 ขอ โดยผูเช่ียวชาญให

ขอเสนอแนะวาควรปรับแกไขการใชภาษาในการตั้งคําถามใหชัดเจนยิ่งข้ึน  ผูวิจัยจึงนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญ 

4.3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการทดลองใช (Try out) กับ

ประชากรท่ีมีคุณลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  จากศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก อําเภอกบินทรบุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี เพ่ือนําไปหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา Cronbach Alpha กําหนดใหคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟามีคาสูงกวา 0.6 จึงจะเปนท่ียอมรับได (Nulnally, 1967)  โดยท่ีแบบสอบถามของงานวิจัยน้ีไดคา คา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.842 

4.4 นําแบบสอบถามรวบรวมขอมูลกับนักเรียนศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก กรุงเทพมหานคร จํานวน 64 คน 

4.5 ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม แลวทําการวิเคราะหและแปร

ผลแบบสอบถามดวยคาทางสถิติ คารอยละ  คาเฉลี่ย และสถิติเชิงเปรียบเทียบดวยคาทีและคาเอฟ    

 5. การวิเคราะหขอมูล 

5.1 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี 

และคารอยละ 

5.2 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรู

ออนไลนของนักเรียนศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก กรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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5.3 ทดสอบสมมติฐาน คือ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบ

จัดการเรียนรูออนไลนของนักเรียนจําแนกตามขอมูลพ้ืนฐาน มีความแตกตางกัน 

   

ผลการวิจัย  

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง  พบวา นักเรียนเปนเพศหญิง รอยละ 58 และเพศชาย รอยละ 

42  มีอายุระหวาง  16  -  21 ป มากท่ีสุด รอยละ 78     เรียนอยูในระดับช้ันม. 5 มากท่ีสุด รอยละ 75 และมีระดับผลการ

เรียนปานกลาง  (GPA = 2.50 – 2.99) มากท่ีสุด รอยละ 83  

 2.   ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยทีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการ

เรียนรูออนไลน ดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลน 

ปจจัย Χ  SD สงผลตอ

แรงจูงใจ 

ลําดับ 

ดานเน้ือหาบทเรียน  3.91  0.598 มาก 1 

ดานรูปแบบการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน  3.73  0.686 มาก 5 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  3.76  0.771 มาก 4 

ดานคุณภาพของอุปกรณเทคโนโลยีและเครือขาย

การสื่อสารขอมูล 

3.85 0.654 มาก 2 

ดานการวัดผลและประเมินผล  3.81  0.771 มาก 3 

ดานจํานวนของรายวิชาท่ีเปดการเรียนการสอนผาน

อินเทอรเน็ต 

3.73 0.562 มาก 6 

 รวม 3.80 0.674 มาก  

จากตารางท่ี 1 พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรู

ออนไลนในภาพรวม  ในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานเน้ือหาบทเรียน รองลงมาคือ ดานคุณภาพของ

อุปกรณเทคโนโลยีและเครือขายการสื่อสารขอมูล ดานวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ดานรูปแบบการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และดานจํานวนของรายวิชาท่ีเปดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต 

ตามลําดับ 

  เมื่อพิจารณาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลน ในรายประเด็นของแตละดาน จาก 

คาเฉลี่ย  สามารถนําเสนอผลดังน้ี 

ดานเน้ือหาบทเรียน ไดแก   สรางบทเรียนท่ีสามารถโตตอบกับผูเรียนได (𝒙�= 3.94, SD = 0.398)  มีบทสรุปทาย

บทเรียน  (𝒙�= 3.92, SD = 0.412)  และควรใชภาพอินโฟกราฟกสื่อความหมายแทน  เน้ือหาท่ีซับซอนใหเขาใจงาย  (𝒙�= 

3.90, SD = 0.587) 

    ดานคุณภาพของอุปกรณเทคโนโลยีและเครือขายการสื่อสารขอมูล  ไดแก  มีระบบสํารองในการทํางานแทนกันเพ่ือ 
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ปองกันระบบลมในระหวางการเขาเรียนออนไลน  (𝒙�= 3.91, SD = 0724)    ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต ณ หอง

ใหบริการเรียนรูของศูนยฯ (𝒙�= 3.86, SD = 0.654)  และการอัพเกรดอุปกรณเครือขายใหทันสมัยอยูเสมอ (𝒙�= 3.83, SD = 

0.612) 

 ดานวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ไดแก แจงเง่ือนไขและเกณฑการวัดผลไวอยางชัดเจนในแตละวิชา  (𝒙�= 

3.87, SD = 0.478)  ระบบแจงผลการสอบทันทีหรือภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเมื่อนักเรียนทําขอสอบ/สงงานผานระบบ  

(𝒙�= 3.84, SD = 0.548)  และการแจงขอปรับปรุงหรือคําช้ีแจงการใหคะแนนผลงานแตละช้ินของนักเรียน (𝒙�= 3.78, SD = 

0.542) 

  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก  อธิบายการทํากิจกรรมในลักษณะคลิปวีดีโอจากผูสอน (𝒙�= 3.85, SD 

= 0.341)  ควรเนนกิจกรรมเดี่ยวมากกวากลุม   (𝒙�= 3.75, SD = 0.452)   และมีการสรางหองแชทเพ่ือปรึกษาครูผูสอนใน

ระหวางการทํากิจกรรมและแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนรวมช้ันเรียน (𝒙�= 3.73, SD = 0.605) 

 ดานรูปแบบการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ไดแก  มีคลิปวีดีโอสรุปการเรียนการสอนในแตละบท (𝒙�= 3.79, 

SD = 0.572)   มีสื่อการเรียนการสอนท่ีนาสนใจ (𝒙�= 3.74, SD = 0.505)   และเนนการเช่ือมโยงเน้ือหาบทเรียนไปยังแหลง

เรียนรูออนไลนท่ีนาสนใจและทันสมัยอ่ืนๆ   (𝒙�= 3.72, SD = 0.398) 

 ดานจํานวนของรายวิชาท่ีเปดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต ไดแก  รายวิชาท่ีเนนการบรรยายมีความเหมาะสม

ในการเปดเรียนผานระบบออนไลน  (𝒙�= 3.76, SD= 0.312)  จัดลําดับและกําหนดจํานวนการเปดรายวิชาท่ีเนนความรูจาก

งายไปยาก (𝒙�= 3.74, SD = 0.582)   และจํานวนรายวิชาท่ีเปดออนไลนควรใหมีความเหมาะสมกับคุณภาพของเครือขาย

สัญญาณของศูนยฯ (𝒙�= 3.72, SD = 0.362) 

  

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลน 

ดังตารางท่ี 2  และ 3  

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีปจจยัท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการ

เรียนรูออนไลนจําแนกตามระดับชั้น จากการทดสอบดวยคาที 

ปจจัย ระดับชั้น จํานวน  𝒙� SD t Sig 

ดานเน้ือหาบทเรียน  ม.4  

ม.5 

38 

26 

3.90 

3.92 

0.583 

0.612 

1.725 .117 

ดานรูปแบบการปฏิ บัติการ

จัดการเรียนการสอน  

ม.4  

ม.5 

38 

26 

3.85 

3.61 

0.711 

0.661 

4.130 .000* 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

ม.4  

ม.5 

38 

26 

3.74 

3.77 

0.748 

0.794 

1.654 .193 

ด า น คุ ณ ภ า พ ข อ ง อุ ป ก ร ณ

เทคโนโลยีและเครือขายการ

สื่อสารขอมูล 

 

ม.4  

ม.5 

38 

26 

3.90 

3.80 

0.665 

0.642 

1.932 .108 

ดานการวัดผลและประเมินผล  ม.4  

ม.5 

38 

26 

3.84 

3.78 

0.797 

0.745 

1.812 .210 

ดานจํานวนของรายวิชาท่ีเปด ม.4  38 3.57 0.612 5.447 .000* 
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ปจจัย ระดับชั้น จํานวน  𝒙� SD t Sig 

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ผ า น

อินเทอรเน็ต 

ม.5 26 3.88 0.511 

รวม  64 3.80 0.674 2.783 .157 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผาน

ระบบจัดการเรียนรูออนไลน ในภาพรวมจําแนกตามช้ันป ไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีปจจยัท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการ

เรียนรูออนไลนจําแนกตามระดับผลการเรียน จากการทดสอบดวยคาเอฟ 

 

ปจจัย ระดับผล

การเรียน 

จํานวน  𝒙� SD f Sig 

ดานเน้ือหาบทเรียน  2.00 – 

2.49 

2.50 – 

2.99 

3.00 – 

4.00 

31 

 

24 

 

9 

3.69 

 

3.90 

 

4.14 

0.595 

 

0.612 

 

0.587 

3.725 .004* 

ด า น รู ป แ บ บ ก า ร

ปฏิบัติการจัดการเรียน

การสอน  

2.00 – 

2.49 

2.50 – 

2.99 

3.00 – 

4.00 

31 

 

24 

 

9 

3.61 

 

3.86 

 

3.73 

0.681 

 

0.656 

 

0.722 

3.130 .005* 

ดานการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน  

2.00 – 

2.49 

2.50 – 

2.99 

3.00 – 

4.00 

31 

 

24 

 

9 

3.66 

 

3.71 

 

3.91 

0.801 

 

0.764 

 

0.748 

3.654 .006* 

ด า น คุ ณ ภ า พ ข อ ง

อุปกรณเทคโนโลยีและ

เครือขายการสื่อสาร

ขอมูล 

2.00 – 

2.49 

2.50 – 

2.99 

3.00 – 

4.00 

31 

 

24 

 

9 

3.68 

 

3.79 

 

4.08 

0.701 

 

0.692 

 

0.568 

3.932 .009* 
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ปจจัย ระดับผล

การเรียน 

จํานวน  𝒙� SD f Sig 

ด า นก า ร วั ด ผลแล ะ

ประเมินผล  

2.00 – 

2.49 

2.50 – 

2.99 

3.00 – 

4.00 

31 

 

 

24 

 

9 

3.66 

 

 

3.81 

 

3.95 

0.751 

 

 

0.745 

 

0.817 

 

4.812 .000* 

ด า น จํ า น ว น ข อ ง

รายวิชาท่ีเปดการเรียน

ก า ร ส อ น ผ า น

อินเทอรเน็ต 

2.00 – 

2.49 

2.50 – 

2.99 

3.00 – 

4.00 

31 

 

24 

 

9 

3.63 

 

3.85 

 

3.72 

0.645 

 

0.508 

 

0.521 

 

3.794 .007* 

รวม  64 3.80 0.674 3.812 .004* 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผาน

ระบบจัดการเรียนรูออนไลน ในภาพรวมจําแนกตามระดับผลการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .005  

 

อภิปรายผล  

    นักเรียนมีความคิดเห็นวาปจจัยทีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลนมากท่ีสุด คือ

ดานเน้ือหาบทเรียน ดานรูปแบบการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานคุณภาพของ

การใชสื่อและอุปกรณดานการวัดผลและประเมินผล ดานจํานวนของรายวิชาท่ีเปดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ตของ

ผูตอบแบบสอบถาม ท้ังน้ี เน่ืองมาจาก ผูเรียนมีความสามารถในการใชโปรแกรมหองสนทนา (chat room) ผูเรียนมี

ความสามารถในการใชโปรแกรมอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล (search engine) และผูเรียนมีความสามารถในการใชโปรแกรม

ไมโครซอฟตออฟฟศสอดคลองกับงานวิจัยของวุฒินันท สุวรรณเจริญ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรชวยสอนการปฏิบัติการทดลองโดยผานระบบโครงขายอินเทอรเน็ตเรื่องเครื่องมือวัดดิจิตอลและการวัด

อิเลก็ทรอนิกสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกลุมวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย

ตั้งสมมุติฐานการวิจัยไววาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนการปฏิบัติการทดลองโดยผานระบบโครงขายอินเทอรเน็ตเรื่อง

เครื่องมือวัดดิจิตอลและการวัดอิเลก็ทรอนิกสวิชาเครื่องมือวัดดิจติอลและการวัดอิเล็กทรอนิกสสามารถใชเปนรูปแบบการสอน

ไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 80 % ของจํานวนนักศึกษาท่ีไดผานการใชโปรแกรมและไดคะแนนตั้งแต 

80 % ข้ึนไปจึงถือวาผานเกณฑ 
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 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรู

ออนไลน พบวา ในภาพรวมจําแนกตามเพศ อายุ และช้ันป ไมแตกตางกัน สวนดานระดับผลการเรียน มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ เอกชัย อภิศักดิ์กุล (2547) ทําการศึกษาเก่ียวกับการยอมรับบทเรียน

ออนไลนของอาจารยในมหาวิทยาลัยหอการคาไทยและหาความสัมพันธของปจจัยภายนอกไดแกลักษณะสวนบุคคลคณะวิชา

ภาระงานจํานวนปท่ีทํางานกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทยกับการรับรูความงายการรับประโยชนและพฤติกรรมแนวโนมการใช

บทเรียนออนไลนของอาจารยในมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 242 คนโดยใช Technology Acceptance Model (TAM) ของ 

Davis (1989) พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูในประโยชนของบทเรียนออนไลนโดยรวมสูงการรับรูในความงายของ

บทเรียนออนไลนโดยรวมสูงอีกท้ังมีแนวโนมพฤติกรรมการใชบทเรียนออนไลนโดยรวมสูง พบวา อายุมีความสัมพันธกับการ

รับรูประโยชนของบทเรียนออนไลนท่ีระดับนัยสําคัญ.05 

   

 

สรุปผลการวิจัย   

  ผลจากศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรู

ออนไลน ศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก กรุงเทพมหานคร    พบวา ปจจัยดานเน้ือหาบทเรียน มีผลตอแรงจูงใจในการเรียน

ผานระบบออนไลน มากท่ีสุด และดานจํานวนของรายวิชาท่ีเปดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต มีผลตอแรงจูงใจในการ

เรียนผานระบบออนไลน นอยท่ีสุด  และนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการเรียนรู

ผานระบบจัดการเรียนรูออนไลนแตกตางกัน ท้ังน้ีเด็กท่ีมีระดับผลการเรียนในระดับเกง (3.00 – 4.00) มีคาเฉลี่ยของระดับ

แรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลน สูงกวาเด็กท่ีมีระดับผลการเรียนในระดับปานกลาง (2.50  – 2.99) 

และออน (2.00 – 2.49) 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณกับกลุมตัวอยางในเรื่องของวิชาเก่ียวกับการเรียนการสอนของ

ศาสตรแตละดานวาดานใดมีความเหมาะสมกับการออกแบบการเรียนการสอนดวยระบบบทเรียนออนไลนของโรงเรียน 

2. จากผลการวิจัยจะพบวา การศึกษาปจจัยดานตาง ๆ น้ันมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน

ของโรงเรียน จึงเห็นควรศึกษาเพ่ิมเติมในตัวแปรท่ีเก่ียวของกับปจจัยทางดานประชากรศาสตรเชน ปจจัยดานอายุ เพศ ระดับ

การศึกษา และควรศึกษาดานความแตกตางของสาขาวิชาท่ีเก่ียวกับการนําระบบการเรียนบทเรียนออนไลนมาใชในการสอน 

และรวมไปถึงตัวแปรทางดานจิตวิทยา เชน ความคาดหวัง ทัศนคติความเช่ือ ฯลฯ 
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การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเรื่องพ้ืนฐานการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ดวยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง 

เพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

The Development of Online Learning Based on Constructionism to Achieve in 

Fundamental Computer Programming Lesson in Computer Programming Course 

 

                         อมรชัย ใจซื่อกุล  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

corresponding author email: amornchai.c@nrru.ac.th 

  

บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวย

ตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ระหวางกลุมท่ีใชบทเรียนออนไลน

ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร กับกลุมท่ีเรียนแบบปกติ โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 1) บทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรู

แบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคาเทากับ 82.33/80.89 เปนไป

ตามเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคาเฉลี่ยในการเรียนโดยการใชบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรู

แบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 ในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสําหรับกลุมท่ีใชบทเรียน

ออนไลนสูงกวากลุมท่ีเรียนแบบปกตอิยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คําสําคัญ : บทเรียนออนไลน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การสรางองคความรูดวยตนเอง 

 

Abstract 

The aims of this research were 1) to construct and evaluate the efficiency of online learning 

based on constructionism for the Computer Programming course in a title of Fundamental of Computer 

Programming, 2) to compare learning achievement of students between students learning by online 

learning and students learning by traditional learning on Computer Programming course in a title of 

Fundamental of Computer Programming. The result is 1) the online learning based on constructionism for 

the Computer Programming course in a title of Fundamental of Computer Programming met the 

efficiency 80/80 standard at 82.33/80.89. The students’ learning achievement of group using online 
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learning based on constructionism for the Computer Programming course in a title of Fundamental of 

Computer Programming was higher than group that using traditional learning significantly of 0.05. 

keywords: Online Lesson, Learning achievement, Constructionism 

 

บทนํา 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ
ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มีวัตถุประสงคมุงเนนใหผูเรียนเขาใจพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เบ้ืองตน (สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560) แตการจัดการศึกษาเรื่องพ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีผานมายังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร  จากผลการทดสอบหลังเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
พบวาผลการเรียนของผูเรียนสวนใหญซึ่งอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานของผูเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ปญหาดังกลาวอาจเน่ืองมาจากสาเหตุตาง ๆ ไดแก  เวลาในการ
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัตินอยเกินไป ความแตกตางของผูเรียน ขาดการฝกฝนท่ีเพียงพอ สงผลใหผูเรียนขาดทักษะ ซึ่ง
เมื่อออกไปฝกประสบการณวิชาชีพหรือประกอบอาชีพแลวไมสามารถปฏิบัติงานไดตามท่ีสถานประกอบการตองการได ในการ
เรียนการสอนของศตวรรษท่ี 21 ไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียนการสอนมากข้ึน จึงทําใหเกิด
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructionism) ซึ่งเปนทฤษฎีท่ี Seymour Papert ไดเริ่ม
พัฒนาข้ึนตั้งแตป ค.ศ. 1960 โดยมีรากฐานมาจากทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ของ Jean Piaget ท่ีเช่ือวา การ
เรียนรูเปนกระบวนการสรางมากกวาการรับความรู เปาหมายของการสอนจะสนับสนุนการสรางมากกวาความพยายามใน การ
ถายทอดความรู ดังน้ัน คอนสตรัคติวิสต จะมุงเนนการสรางความรูใหมอยางเหมาะสมของแตละบุคคล และสิ่งแวดลอมมี
ความสําคัญในการสรางความหมายตามความเปนจริง เปนวิธีการท่ีนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนมีหลักการท่ีสําคัญวา 
ในการเรียนรูมุงเนนใหผูเรียนลงมือกระทําในการสรางความรู มากกวาการรับรู ซึ่งในการออกแบบการสอนตามแนวคอนสตรัค
ติวิสตจะอาศัยพ้ืนฐานจากแนวคิดน้ีเปนรากฐานสําคัญ (สุชิน  เพ็ชรักษ, 2548) บทเรียนออนไลนเปนสื่อท่ีสําคัญอยางหน่ึงใน
การเรียนการสอนของศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะชวยใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสื่อจะมีรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธกับผูเรียนท้ัง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เปนองคประกอบ ทําใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนท่ีหลากหลาย 
และเปนการเสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอันจะนําไปสูความสําเร็จในการเรียนและการ
ทํางาน จากสภาพปญหาดังกลาวของการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรเบ้ืองตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาบทเรียนออนไลนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructionism) สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา โดยมีบทเรียนออนไลนและครูผูสอนเปนแนวทางในการเรียนรู 
ช้ีแนะการแกปญหาความคิด และเติมเต็มความคิด ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล ลดปญหาในเรื่องของเวลาเรียน และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรวมท้ังมีทักษะจากการไดฝกปฏิบัติมากข้ึน 
มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องท่ีเรียนอยางแทจริง ซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ข้ึน 
วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ระหวางกลุมท่ีใชบทเรียนออนไลนตาม
ทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร กับกลุมท่ีเรียนแบบปกติ 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
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ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการพัฒนาบทเรียนออนไลนครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 ป 

การศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 หมูเรียน จํานวน 30 คน เปนกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการพัฒนาบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยแบงออกเปน 3 กลุมคือ 1) การทดลองแบบเดี่ยว (One to 

One Testing) ใชนักศึกษา 3 คน ท่ีมีผลการเรียน เกง ปานกลาง และออน 2) การทดลองแบบกลุม (Small Group Testing) 

ใชนักศึกษา 6 คนท่ีมีท้ัง เกง ปานกลาง และออน 3) การทดลองภาคสนาม (Field Testing) ใชนักศึกษา 21 คนท่ีมีท้ัง เกง 

ปานกลาง และออน 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 บทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรยีนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

เรื่อง พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

 โดยผูวิจัยดําเนินการสรางตามลําดับข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดานการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรยีนรูแบบการสรางองค 

ความรูดวยตนเอง 

2. วิเคราะหและประยุกตแนวคิด ทฤษฎี สูการจัดกระบวนการเรียนรู 

3. พัฒนาบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียน 

โปรแกรมคอมพิวเตอรเรื่อง พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4. นําบทเรียนออนไลนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม โดยใชเกณฑการ 

วัดและประเมินผลโดยการประเมนิระดับความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเครท 

(Likert) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ ตามความเหมาะสม  

5.   ปรับปรุงบทเรียนออนไลนตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

6.   จัดทําบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเรื่อง พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

    7.   นําบทเรียนออนไลนท่ีไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 3 คน ท่ีมี

ความสามารถตางกันท้ังเกง ปานกลาง และออน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 

  8. นําบทเรียนออนไลนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 6 คน ท่ีมีความสามารถตางกันท้ังเกง ปานกลาง และออน เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองเหมาะสมของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเรื่อง พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 9. นําบทเรียนออนไลนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจํานวน 21 คน ท่ีมีความสามารถตางกันท้ังเกง ปานกลาง และออน เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองเหมาะสมของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเรื่อง พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. การทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง (One to One Testing) นําบทเรียนออนไลนไปทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี ช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 3 คน ท่ีมี

ความสามารถตางกันท้ัง เกง ปานกลาง และออน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการ

เรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเรื่อง พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2. การทดลองแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) นําบทเรียนออนไลนไปทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 6 คน ท่ีมี

ความสามารถตางกันท้ัง เกง ปานกลาง และออน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการ

เรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเรื่อง พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

3. การทดลองภาคสนาม (Field Testing) นําบทเรียนออนไลนไปทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 2 ป

การศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 21 คน ท่ีมีความสามารถตางกัน

ท้ัง เกง ปานกลาง และออน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสราง

องคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเรื่อง พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

วิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดาํเนินการนําบทเรยีนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวย

ตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเรื่อง พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพตาม

เกณฑ E1/E2 มีรายละเอียดดังน้ี 

1. นําคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบทายบทเรียนออนไลนหาคารอยละของคะแนนรวมเฉลี่ยเปนคาประสิทธิภาพ 

(E1) 

2. นําคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบหลังเรียนมาหาคารอยละของคะแนนรวมเฉลี่ยเปนคาประสิทธิภาพ )E2( 

3. นําคาประสิทธิภาพ E1/E2 เทียบกับเกณฑ 80/80 เพ่ือแปลผล 

ขั้นตอนท่ี 2 การใชบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเรื่อง พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือเปรียบเทียบหาผลสัมฤทธ์ิ ของกลุมท่ีใชบทเรียนออนไลนและ

กลุมท่ีเรียนแบบปกต ิ 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการใชบทเรียนออนไลนครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 หมูเรียน จํานวน 30 คน ซึ่งเปนคนละกลุมกับนักศึกษาท่ี

ใชในข้ันตอนท่ี 1 โดยแบงเปนกลุมท่ีใชบทเรียนออนไลนจํานวน 15 คนและกลุมท่ีเรียนแบบปกติจํานวน 15 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. บทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีพัฒนาและปรับปรุงสมบูรณแลวในข้ันตอนท่ี 1 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร 

 โดยผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่อง

พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรตามลําดับข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาคําอธิบายรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เอกสาร 

วิธีการสรางขอสอบอัตนัย และเกณฑการประเมินขอสอบอัตนัย 

2. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียน 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร 

3. นําขอสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความสอดคลองกับจุดประสงคของการวัด )คา IOC) และ 

ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

4. จัดทําขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับสมบูรณไวใชสําหรับการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมท่ีเรียนดวยการเรียนผานบทเรียนออนไลน

ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร กับกลุมท่ีเรียนแบบปกติ ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 

1. ดําเนินการใหนักศึกษา ทําการเรียนโดยใชบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวย 

ตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนผานบทเรียนออนไลนเรียบรอยแลว 

3. นําผลการทดสอบท่ีไดไปเปรียบเทียบกับนักศึกษาท่ีใชวิธีการสอนแบบปกติ 

วิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลนตามทฤษฎกีารเรยีนรู

แบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โดย

เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ดวยการทดสอบความมีนัยสําคญัของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยท่ีไดจากการทดสอบกอนทดลองและ

หลังการทดลอง โดยใชสูตร t-test  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  การศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูรายงานใชสถิติในการวิเคราะหขอมลู ดังน้ี 

 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

1) รอยละ (Percentage) ใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 101) 

     100×=
N
fP  

   เมื่อ  P  แทน รอยละ 

     f  แทน ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 

     N  แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

2) คาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 101)    

     X   =  
N
XΣ

 

   เมื่อ  X    แทน   คาเฉลี่ย 

     ∑ X  แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม 

     N   แทน   จํานวนคนในกลุม 
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3) การหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด,  2545 : 103) 

     
)1N(N

X)(XN
       S.D.

22

−
−

= ∑ ∑  

   เมื่อ  ..DS  แทน   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     X   แทน   คะแนนแตละตัว 

     N     แทน   จํานวนคะแนนในกลุม 

     ∑  แทน   ผลรวม 

  

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน โดยใชสูตร E1/ E2 ดังน้ี  (เผชิญ กิจระการ, 2542) 

    100      1 ×= ∑
A
X / N

E  

   เมื่อ  1E     แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการเรยีนการสอน 

     ∑ X  แทน  คะแนนรวมของผูเรยีนจากการทํากิจกรรม 

     A   แทน  คะแนนเต็มของกิจกรรมรวมกัน 

     N   แทน  จํานวนผูเรียน 

 

    100      2 ×= ∑
B
F / N

E  

   เมื่อ  2E   แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

     ∑F  แทน  คะแนนรวมของผูเรยีนจากการทําแบบทดสอบหลังเรยีน 

     B   แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

        N   แทน  จํานวนผูเรียน 

 

ผลการวิจัย  

จากการศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา 

2561 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีผลการวิจัยดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 ท่ีผูวิจัยสราง

ข้ึนมีคาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีระดับ 82.33/80.89 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

2. การใชบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรม 
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คอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 ในการจัดการเรียนการ

สอนมีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสําหรับกลุมท่ีใชบทเรียนออนไลนอยูท่ี 22.53 (x̄ =22.53) และคาเฉลี่ยของคะแนนหลัง

เรียนสําหรับกลุมท่ีเรียนแบบปกติอยูท่ี 21.00 (x̄ =21.00) ซึ่งกลุมท่ีใชบทเรียนออนไลนมีคะแนนสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยวิธี

ปกตอิยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตาราง 

 

รายงานผล 

คะแนนสอบ N Mean S.D T-Test Df sig 

เรียนแบบปกติ 15 21.00 4.86 
1.77 28 0.04 

เรียนบทเรียนออนไลน 15 22.53 6.41 

 

อภิปรายผล  

การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ผูวิจัยอภิปรายผลดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีสรางข้ึนมีคาเทากับ 82.33/80.89 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 

80/80 ท้ังน้ีเน่ืองจากบทเรียนออนไลนดังกลาวท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีการสรางและคุณภาพท่ีเหมาะสม เริ่มจากการศึกษาคนควา

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง 

(Constructionism) และวิเคราะหหลักสูตรอยางละเอียด มีการประยุกตแนวคิด ทฤษฎีสูการจัดการเรียนการสอนอยางเปน

ข้ันตอน ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ มีการนําบทเรียน

ออนไลนไปทดลองใชกับนักศึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของบทเรียนออนไลน ในทุกข้ันตอนท่ีไดทําการ

ตรวจสอบ มีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และขอบกพรองท่ีพบเจอ ทําใหไดบทเรียนออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพ เมื่อ

นําไปใชกับกลุมตัวอยาง จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปานวาส ประสาทศิลป (2558) 

ท่ีไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน ภาษาอังกฤษเพ่ือความพรอมในการทํางาน ดวยเอ็ดโมดู สําหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี ท่ีมีข้ันตอนการวิจัย 4 ข้ันตอน 

ไดแก ข้ันการวิเคราะห ข้ันออกแบบและพัฒนา ข้ันการนําไปใชและการประเมินผล ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการเรียนการ

สอนโดยใชบทเรียนออนไลนมีประสิทธิภาพเทากับเกณฑ คือ มีคะแนนระหวางเรียนเทากับ รอยละ 82.56 และคะแนนรอยละ

ของหลังเรียนเทากับ รอยละ 82.67 หรือ E1/ E2 เทากับ 82.56/82.67 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน

ออนไลนชวยใหผูเรียนไดมีความรู และเขาใจในระหวางเรียนแตละเรื่องไดอยางดี  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง สูงกวากอนเรียนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองมาจากบทเรียนออนไลนดังกลาวสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดย

ผูเรียนเปนผูลงมือทํา แสวงหาความรู สรางความเขาใจ ดวยตนเอง รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอน สอดคลอง

กับงานวิจัยของนิกร หลานอย, พณณา ตั้งวรรณวิทย และไพศาล สุธีบรรเจิด (2558) ท่ีไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียน

ออนไลนตามหลักการสอน 9 ข้ันตอนของกาเยวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนหนองไผ จังหวัด

เพชรบูรณ พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ สูงกวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนการสอนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญ  
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สรุปผลการวิจัย   

1.  ไดบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 82.33/80.89 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไวท่ี 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคาเฉลี่ยในการเรียนโดยการใชบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองค 

ความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 ในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสําหรับกลุมท่ีใชบทเรียนออนไลนสูงกวากลุมท่ี

เรียนแบบปกติอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเรื่องพ้ืนฐานการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ดวยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง เพ่ือเสริมสราง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฉบับน้ีไดรับทุนอุดหนุนตามโครงการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ตามนโยบายประจําป 2561 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหอยางสูงจากบุคคลหลายทาน ผูวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมีสวนชวยทําใหโครงการวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี   

 สุดทายขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผูลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ท่ีใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน

ดวยบทเรียนออนไลนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตนน้ีดวยดี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงทดลองครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐาน

สําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต ตามเกณฑ 70/70 2) ศึกษาผลการใชชุดการสอนทักษะการตี

กลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ เด็กนักเรียน 

ระดับช้ันอนุบาล 1-3 จํานวน 4 คน ท่ีคัดเลือกมาโดยวิธีแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ชุดการสอนทักษะ

การตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนตและแบบสังเกตทักษะการตีกลองชุดของ

เด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต จํานวน 4 แบบฝกหัด ใชเวลา 1 ช่ัวโมงตอ 1 แบบฝกหัด ดําเนินการเก็บ

ขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที ผลการศึกษาพบวา ชุดการ

สอนทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนตโรงเรียน I Can Play ท่ีผูวิจัย

สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เฉลี่ย 70.51/79.69 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรูดวยชุดการสอนทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต

โรงเรียน I Can Play คะแนนสอบหลังเรียนของเด็กปฐมวัยสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

คําสําคัญ : ชุดการสอนทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐาน เด็กปฐมวัย โรงเรียนดนตรี I Can Play 

 

Abstract 

 This research aimed to 1) create and identify the efficiency of basic drumming instructional 

package for early childhood students using picture notation technique 2) study academic achievement on 

drumming skills after using basic drumming instructional package. Chosen by purposive sampling method, 

the research samples were 4 of year 1-3 early childhood students of I Can Play music school. The 

research tools were basic drumming instructional package with 4 lessons and observation of drumming 

skills. Data collection and statistics used in this research were percentage, mean, standard deviation, and 

t-test. The findings revealed that 1) the E1/E2 efficiency of basic drumming instructional package for early 

childhood students using picture notation technique was 70.51/79.69 which was higher than 70/70 
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standard criteria 2) The academic achievement on drumming skills of early childhood students after using 

basic drumming instructional package for early childhood students using picture notation technique was 

higher than criteria with the significant level at .05 

keywords: basic drumming instructional Package, early childhood students, i can play music school  

 

บทนํา   

 ดนตรี เปนปจจัยท่ีชวยเสริมสรางพัฒนาการดานไอคิว เพราะดวยทวงทํานอง และจังหวะของดนตรท่ีีเด็กไดฟงตั้งแต

ในครรภอยางตอเน่ือง จะมีผลโดยตรงตอการพัฒนาสมองในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบความคิด และการวิเคราะหอยางมีเหตุผล 

อันเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูซึ่งการจัดทํานวัตกรรมหรือเทคนิคเปนเทคนิคท่ีมีคุณคาและประโยชนท้ังดานจิตใจและการ

เรียนรู เพราะจะสามารถพัฒนาทักษะการเลนตรีของเด็กปฐมวัยไดดี (อรุณี ชัยสวัสดิ์, 2560) ในการสอนดนตรี มีความเช่ือวา

ดนตรีเบ้ืองตนสําหรับเด็กน้ันควรเปนดนตรีท่ีสามารถแสดงออกไดโดยงาย การสอนของเขารวมเอาดนตรี การเคลื่อนไหว และ

การพูดเขาดวยกัน ซึ่งเด็กจะไดเรียนรูจังหวะ ระดับเสียง การอานโนต การประสานเสียง รูปแบบบทเพลง สีสันเสียง ความรู

ความเขาใจเก่ียวกับสัญลักษณดนตรีไปพรอม ๆ กัน ซึ่งเปนการฝกโสตประสาททางดนตรีดานตางๆ ดวยการฟง การรอง และ

การบรรเลงเครื่องดนตรีโดยตรง (ณรุทธ สุทธจิตต, 2541) 

 ชุดการสอน เปนสื่อท่ีผูสอนใชในการสอนและสงเสริมการจัดการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งการจัดทําสื่อการสอนน้ันจะ

จัดทําข้ึนใหสอดคลองกับหลักสูตรท่ีผูเรียนตองศึกษา จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนเองจากการปฏิบัติตามชุดการ

สอน (สุดารัตน ไผวงศาวงค, 2543) ชุดการสอน หมายถึง สื่อการสอนท่ีครูสรางข้ึนดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิด เพ่ือใหผูเรียน

ไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนอง เกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยครูเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ และมีการนําหลักการ

ทางจิตวิทยามาใชประกอบเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดรับความสําเร็จ สําหรับชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม เปนสื่อประสมท่ีมีความ

สมบูรณในตัวเอง แตละชุดการสอนท่ีสรางข้ึนจะมีประสิทธิภาพท่ีเช่ือถือได ระบบสื่อการเรียนรูท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชประกอบการ

สอนของครูผูสอน โดยท่ีครูเปนฝายอํานวยการ (Facilitator) และเสริมประสบการเรียนรูใหกับผูเรียน ชวยใหผูเรียนมีความรู

และทักษะ (ระพินทร โพศรี, 2547)  

 กลองชุด เปนเครื่องดนตรีท่ีชวยพัฒนาศักยภาพท้ังดานบุคลิกภาพ ความเปนตัวตน ความกลาแสดงออก กลาคิดกลา

ทํา เสริมสรางความมั่นใจแกผูเลน หรือชวยพัฒนาศักยภาพทางดานอารมณ ในระยะหลังผูปกครองนิยมสงบุตรหลานไปเรียน

ดนตรีตามสถาบัน เพ่ือปลูกฝงวินัยในการฝกซอมและสรางสมาธิใหกับเด็ก และหน่ึงการเรียนดนตรีท่ีไดรับความนิยมคือการฝก

ตีกลองชุด เพราะการตีกลองชุดตองแยกประสาทของมือและเทาออกจากกัน ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะตัวของมือกลองท่ีตอง

อาศัยการฝกฝนและฝกซอมถึงจะไดมา ประโยชนของการตีกลอง ไมวาจะเปนการตีกลองชุดหรือเครื่องดนตรีท่ีใหจังหวะ จะ

เห็นไดชัดวามือกลองอาจมีความสามารถบางอยางท่ีคนท่ัวไปไมสามารถทําได ซึ่งมีการศึกษาวิจัยพบวา มือกลองมีสมองท่ี

อาจจะฉลาดกวาผูท่ีไมไดตี เน่ืองจากมีการเช่ือมโยงระหวางสติปญญา จังหวะการตี และสมองท่ีใชในการตัดสินปญหา ซึ่งมีงาน

สนับสนุนแนวคิดน้ีจากนักประสาทวิทยานามเดวิด อีเกลแมน (Sithorn, 2562) 

จากการศึกษาปญหาการสอนดนตรีดานตาง ๆ ในระดับปฐมวัย ทําใหตระหนักและเขาใจในปญหาจึงคิดหาทางแกไข

ปญหาดานตัวครูผูสอนและตัวผูเรียนท่ีรับผิดชอบอยูเสมอ โดยเนนในการปลูกฝงหลักการ หรือความคิดพ้ืนฐานทางดนตรี การ

สรางสื่อการสอนและหาเทคนิคการสอน เพ่ือใหสอดคลองกับเรื่องท่ีเรียนและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน การจัดการสอนใน
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เรื่องการตีกลองข้ันพ้ืนฐานภายในโรงเรียนอาจมีขอบกพรองตางๆไมวาจะเปนทางตัวผูสอนหรือทางตัวผูเรียน ซึ่งอาจมีสาเหตุ

มาจาก ความสนใจในตัวของผูเรียน ผูสอนไมสามารถสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียนได การหาเทคนิคการสอนจึงเปนประโยชนไม

วาตอนน้ีหรืออนาคต ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสรางชุดการสอนโดยใชรูปภาพแทนตัวโนตในการสอนตีกลองข้ันพ้ืนฐาน  

จะสงผลตอทักษะการตีกลองของเด็กปฐมวัย โดยเปนกรณีศึกษาของผูเรียนกลองชุดในโรงเรียนดนตรี I Can Play จังหวัด

พิษณุโลก ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีเนนการสอนดนตรีสําหรับเด็กเล็ก ท้ังน้ีเพ่ือนําไปปรับใชในการสงเสริมการเรียนการสอนเพ่ือทักษะ

พัฒนาการเลนดนตรขีองผูเรียนตอไป 

 

 

 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการ

สอนรูปภาพแทนตัวโนต ตามเกณฑ 70/70 

2. เพ่ือศึกษาผลการใชชุดการสอนทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทน

ตัวโนต 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงทดลอง (บุญมี พันธุไทย, 2557) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

- การสรางเครื่องมือวิจัย  

- ประชากรและกลุมตัวอยาง 

- การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 

- สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. ชุดการสอนทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนตกรณีศึกษา

โรงเรียนดนตรี  I Can Play 

2. แบบสังเกตทักษะการตีกลองชุดของเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี 

I Can play 

 

การสรางเคร่ืองมือวิจัย  

1. การสรางชุดฝกทักษะ เรื่องการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต 

กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can play โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือดังกลาวตามข้ันตอนดังน้ี  
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  1.1 ศึกษารูปแบบและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการจัดทําแบบฝกทักษะ 

               1.2 คิดคนวิธีการสอนดนตรีผานสื่อการสอนและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน ซึ่งผูเรียนจะได

เรียนรูกับจังหวะ การอานโนต ไดงายมากข้ึน 

  1.3 สรางชุดฝกทักษะจํานวน 1 ชุด โดยมีรูปภาพประกอบท่ีนาสนใจ รูปแบบกะทัดรัด เน้ือหาเริ่มจากงายไปหา

ยาก เหมาะสมกับวัยและเปนประโยชนตอผูเรียน 

  1.4 นําชุดฝกทักษะเรื่องการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนตไปให

ผูเช่ียวชาญ 3 คนตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาโดยหาคา IOC 

  1.5 นําชุดฝกทักษะเรื่องการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต ท่ี

ผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําเรื่องการจัดทํารูปแบบ สีสัน ความสวยงาม การออกแบบเปนแบบหนังสือเลมเล็ก และเน้ือหาของ

แบบฝกหัด มาแกไขปรับปรุงจนถูกตองสมบูรณ 

  1.6 นําชุดฝกทักษะเรื่องการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต 

กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I can play ไปใชจริงกับผูเรียนและเก็บรวบรวมขอมูลคะแนนมาคิดคํานวณหาคาทางสถิติตอไป 

  1.7 นําชุดฝกชุดทักษะเรื่องการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต 

กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I can play ไปทดลองใชกับกลุมทดลองนํารองไดแก ผูเรียนท่ีเรียนพิเศษกลองชุดข้ันพ้ืนฐานสําหรับ

เด็กปฐมวัย โรงเรียนสอนดนตรีเด็กเล็ก พิษณุโลก เพ่ือวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ เพ่ือหาคา E1/E2  

2. การสรางแบบสังเกตทักษะการตีกลองชุดของเด็กปฐมวัย โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสังเกตทักษะการตี

กลองชุดของเด็กปฐมวัย ดังน้ี 

        2.1 ศึกษารูปแบบและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการจัดทําแบบสังเกตทักษะการตกีลองชุดของเด็กปฐมวัย  

   2.2 กําหนดกฎเกณฑในการจะกําหนดหัวขอรายการในการสรางแบบสังเกตทักษะการตีกลองชุดของเด็กปฐมวัย  

  2.3 ออกแบบตารางการสังเกตทักษะการตีกลองชุดของเด็กปฐมวัย โดยอิงจากเกณฑการผานรูบริคสกอร (Rubric- 

score)    

  2.4 นําแบบสังเกตทักษะการตีกลองชุดของเด็กปฐมวัย ไปใหผูเช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา

โดยหาคา IOC แนะนําเรื่องการจัดทํารูปแบบและเน้ือหาของแบบฟอรม มาแกไขปรับปรุงจนถูกตองสมบูรณ 

  2.5 นําแบบสังเกตทักษะการตีกลองชุดของเด็กปฐมวัย ไปใชจริงกับนักเรียนและเก็บรวบรวมขอมูลคะแนนมาคิด

คํานวณหาคาทางสถิติตอไป  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ เด็กนักเรียนชายและหญิง โรงเรียนดนตรี I Can Play อายุ 4-6 ป ระดับช้ันอนุบาล  

1-3 นักเรียนจํานวน 4 คน ท่ีไดจากการคัดเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนท่ีเรียนพิเศษการตีกลองชุดในปการศึกษา 2562 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 
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ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย (One Group: Posttest) โดยทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนดนตรี I Can Play นักเรียน

ระดับช้ันอนุบาล 1-3 จํานวน 4 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง และมีการปฏิบัติแบบทดสอบ เพ่ือวัดผลการใชชุดการ

สอนทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต ดังตอไปน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 นําชุดฝกทักษะเรื่องการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต 

ใหเด็กนักเรียนจํานวน 4 แบบฝกหัด เวลา 1 ช่ัวโมงตอ 1 แบบฝกหัด จํานวน 4 ช่ัวโมงตอคน 

ข้ันตอนท่ี 2 นําชุดทดสอบทักษะการตีกลอง และวัดประเมินผลวาชุดฝกทักษะเรื่องการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็ก

ปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิมากหรือนอย 

 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

สถิติท่ีใชในงานวิจัยมีดังน้ี  

1. รอยละ  

2. คาเฉลี่ย  

3. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

4. ทดสอบที  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ผลการศึกษาคาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอน

รูปภาพแทนตัวโนต กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can play ดังตารางท่ี 1 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1  ผลการศึกษาคาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐาน 

แบบทดสอบระหวางเรยีน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

จํานวนนักเรียน 𝐸1 จํานวนนักเรียน 𝐸2 𝐸1/𝐸2 

4 70.51 4 79.69 70.51/79.69 

 

จากตารางท่ี 1 คะแนนทดสอบระหวางเรียนของนักเรียน 4 คน คิดเฉลี่ยเปนรอยละ 94.89 และคาคะแนนเฉลี่ยจาก

แบบทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 100 ซึ่งหมายความวา ชุดฝกทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยมี

ประสิทธิภาพอยูในเกณฑ 70.51/79.69 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 70/70 
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ภาพที่ 1 แสดงตัวอยางแบบฝกหัดชุดที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางการฝกทักษะตามชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

2. ผลการใชชุดการสอนทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัย คาคะแนนของนักเรียนจากชุดฝกทักษะการ

ตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can Play ดัง

ตารางท่ี 2 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 คะแนนทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัย 

ขอ รายการ 
นักเรียนคนท่ี 

1 2 3 4 

1 การแยกประสาท 4 4 3 3 
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เกณฑการใหคะแนน 

27– 32 = ดีมาก   21 – 26 = ดี   15 – 20 = พอใช    ต่ํากวา 14  = ควรปรับปรุง 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ Mean S.D. % of Mean t Sig 

หลังเรียน 4 32 25.50 3.42 79.69 10.80* 0.0008 

         *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 5 พบวา การทดสอบหลังเรียนของของเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 25.50 คะแนน คิดเปนรอย

ละ79.68 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของเด็ก

ปฐมวัยสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

อภิปรายผล  

    จากผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา ชุดการสอนทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพ

แทนตัวโนต กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี  I Can Play สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคในการวิจัยไดดังน้ี 

 ผลการสรางชุดฝกทักษะเรื่องการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต

กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can play มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 70.51/79.69 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 70/70 

ตามลําดับ สอบคลองกับวิจัยของอิสระ กีตา (2561) ท่ีไดทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยชุดการสอนการอานเขียน

โนตดนตรีสากลข้ันพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาชวงช้ันท่ี2 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ผลการวิจัยพบวาคา E1/E2 

เทากับ 88.40/88.17 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 80/80 ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงใหเห็นวาการสราง

ชุดฝกทักษะท่ีผานการหาประสิทธิภาพตามข้ันตอนอยางถูกวิธีการอยาง จะชวยใหแบบฝกทักษะเรื่องการตีกลองข้ันพ้ืนฐาน

สําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can Play มีประสิทธิภาพและ

สามารถนําไปใชไดจริง 

2 นํ้าหนักในการตีกลองแตละจังหวะ 3 4 2 3 

3 จังหวะสม่ําเสมอในการตีกลอง 4 4 2 2 

4 การเหยยีบกระเดื่องและการฝกขอเทา 3 4 2 2 

5 การจับไมกลอง 3 3 4 2 

6 ทาทาง บุคลิกในการตีกลอง 4 4 4 3 

7 การตีกลองตามแบบฝกหัด 3 4 4 3 

8 สามารถนําทักษะในแบบฝกหดัไปใชในบทเพลงได 2 3 3 4 

รวม 26 30 24 22 

แปลผล ดี ดีมาก ดี ดี 
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การศึกษาผลการใชชุดการสอน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับวิจัยของ พนัส ตองการพานิช (2561) ท่ีไดทําวิจัยเรื่องชุดการสอนโนตและการใชดนตรี

ประกอบเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเครื่องกระทบ ผลการวิจัยดานผลสัมฤทธ์ิของการใชชุดการสอน พบวา คาเฉลี่ยคะแนน

จากแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง มีความแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงกวากอนเรียน จึงสรุปไดวา แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะเรื่อง

การตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can Play 

สามารถนําไปใชพัฒนาทักษะของผูเรียนไดและและเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการตีกลอง 

          จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดวาทักษะการตีกลองเปนสิ่งท่ีสามารถฝกฝนใหเกิดข้ึนไดกับผูเรียนปฐมวัย โดยในการ

จัดการเรียนรูทักษะดนตรีผูสอนควรใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะและกระบวนการตาง ๆ ซึ่งสอดคลอง

กับธรรมชาตแิละวัยของผูเรยีน จะชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางดนตรีไดอยางเปนระบบ 

 

สรุปผลการวิจัย   

1. ผลการสรางชุดการสอนทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต 

ประกอบไปดวยชุดฝกทักษะจํานวน 5 ชุด ใชเวลาเรียน 5 ช่ัวโมง มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 70.51/79.69 ตามลําดับ ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 70/70 

2. นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการสอนทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทน

ตัวโนต มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนท่ีสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยดีเน่ืองจากไดรับความกรุณาอยางสูงจากอาจารยเคลน บุณยานันต อาจารยท่ีปรึกษา

งานวิจัย ท่ีกรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึง

ความตั้งใจและทุมเทของอาจารย และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณอาจารยสุรศักดิ์ อุสาหะกานนท และอาจารยโกญจนาท วิบูลยเพ็ง รวมถึงผูทรงคุณวุฒิท่ีใหความ

อนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย รวมถึงขอบคุณโรงเรียน I can play ท่ีใหความอนุเคราะหในการใชสถานท่ีสอน

กลองชุดและนักเรียนในการทําวิจัยครั้งน้ี 
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บทคัดยอ 

            การวิจัยเชิงคุณภาพน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงปญหาท่ีสงผลตอการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

ศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ

แบงช้ันจากนักศึกษา ท้ัง 4 ช้ันป รวมจํานวน 20 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง รวบรวม

ขอมูลโดยการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ และนําขอมูลมาทําการวิเคราะหเน้ือหาและสรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ปญหาท่ีสงผล

ตอการฝกซอมดนตรีของนักศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี 4 ดาน คือ ดาน

บุคคล ดานการจัดการเวลา ดานสภาพแวดลอม แรงจูงใจในการฝกซอม  

 

คําสําคัญ : การศึกษาปญหา การฝกซอมดนตรี นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา 

 

Abstract 

 This qualitative research aimed to address music students’ practice problems of music education 

program, faculty of education, Pibulsongkram Rajabhat University. Chosen by stratified sampling method 

in the 2nd semester of 2019 academic year, the research samples were 20 of year 1-4 students, music 

education program, Pibulsongkram Rajabhat University. The research tool was a structured interview on 

music students’ practice problems. Data were collected in the fieldwork and content analysis was used 

to manifest the results. The findings revealed that the music students’ practice problems mainly were 

comprised of 4 aspects: personnel, time management, environment, and motivation.  

 

keywords : Problem Study, Music Practice, Students of Music Education Program 

 

บทนํา 

การแสดงดนตรีท่ีประสบความสําเร็จ นักดนตรีตองมีการวางแผนเพ่ือเตรียมตัวท้ังดานรางกาย และจิตใจ ใหการ

แสดงมีความสมบูรณ เมื่อนักดนตรีมีการเตรียมตัวฝกซอมท่ีถูกตอง จะทําใหเกิดความ เขาใจและสามารถควบคุมเทคนิคการ
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บรรเลงเครื่องดนตรีชวยลดความประหมาและตื่นเวที ถึงแมจะมี อุปสรรคบางอยางสําหรับการแสดงดนตรีอาจจะเปนสิ่งท่ีนัก

ดนตรีไมสามารถควบคุมได เชน ลักษณะเสียง ของหองแสดง เสียงรบกวนจากผูฟงการแสดง เปนตน ดังน้ัน การเตรียมตัวการ

ฝกซอมเปนสิ่งจําเปน สําหรับนักดนตรีทุกคนท่ีตองปฏิบัติและใหความสําคัญ (อภิชัย เลี่ยมทอง, 2555) สิ่งท่ีเกิดข้ึนบนเวที

คอนเสิรต เปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการฝกซอม การซอมท่ีดีนําไปสูการแสดงท่ีดี ในทางกลับกัน การแสดงท่ีไมประสบความสําเร็จ

เกิดมาจากการฝกซอมท่ีไมมีประสิทธิภาพเชนกัน (วรเทพ รัตนาอัมพวัลย, 2554) การฝกซอมมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

อาจจะสําคัญมากกวา การแสดงคอนเสิรต คําพูดท่ีกลาวน้ีเปนวลีท่ีใชกันอยางแพรหลายในวงการดนตรี และนักดนตรีท่ีมี 

ความสามารถโดดเดนก็ยังมีใหเห็นไดไมมากนัก แตเมื่อเราทราบถึงความสําคัญในการฝกซอมแลวทําให เกิดขอคําถามวา ทําไม

นักดนตรีท่ีเกงจึงยังมีจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับจํานวนผูเลนดนตรีท้ังหมด มีความเปนไปไดวานักเรียนดนตรีหลายคนมี

ความเขาใจผิดท่ีเก่ียวกับการฝกซอมหรือมีทําการฝกซอมไมมากพอและอาจประกอบไปดวยปจจัยหลายๆอยางอยางเชน

สถานท่ีซอมหรือเครื่องดนตรีเปนสําคัญ ทําใหผลท่ีออกมาไมเปนตามท่ีตองการ  

ตัวแปรท่ีสงผลตอการซอมดนตรี การศึกษาตัวแปรท่ีสงผลตอการซอมดนตรี มี 4 ดานคือ 1) ดานบุคคล ไดแก ผูสอน 

ผูเรียน และผูปกครอง ซึ่งในท้ัง 3 สวนมีความสัมพันธกันท่ีจะทําให การฝกซอมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ณรุทธ สุทธจิตต

(2545) กลาววา ผูสอนตองมีบทบาทและหนาท่ี 3 ดานอยางชัดเจนคือ สอนใหผูเรียนมีทักษะพอท่ีจะเลนเพลงได คอยชวย

พัฒนาทักษะความเขาใจในเชิงศิลปะและความเปน ดนตรี (Musicianship) และกระตุนสงเสริมความสามารถท่ีซอนเรนอยูใน

ตัวผูเรียนซึ่งความสามารถ ทางดานดนตรีจะฉายประกายออกมาเปนบุคลิกท่ีโดดเดนของผูเรียนในการสื่อดนตรีสูผูฟงตอไป 

ณัชชา  โสคติยานุรักษ (2549) กลาววาสิ่งท่ีผูปกครองควรสังเกตการเรียนดนตรี ของผูเรียนวามีการพัฒนาทางดานดนตรี

อยางไร สิ่งท่ีสังเกตคือ ความกระตือรือรนในการเรียนดนตรีของ ผูเรียน พฤติกรรมในการซอม พฤติกรรมหลังเลิกเรียนและ

พฤติกรรมในการชอบฟงดนตรี 2) ดานการจัดการเวลาในการซอมดนตรี ประพันธศักดิ์ พุมอินทร (2549) เวลาเปนตัวแปร 

หน่ึงท่ีสงผลตอการซอม การซอมดนตรีท่ีบานมีความสําคัญและสงผลตอการเรียนดนตรีของผูเรียน กลาวคือ ถาผูเรียนมีการ

ซอมดนตรีท่ีสม่ําเสมอ มีระยะเวลาการซอมแตละครั้งพอสมควรมีความถ่ีของการ ซอมประมาณ 3-4 ครั้งตอสัปดาห จะสงผล

ตอการเลนดนตรีท่ีดีได การจัดตารางซอมดนตรีใหเปนกิจวัตร ตองทําอยางสม่ําเสมอ มีวินัยในการซอมอยางเครงครัด 3) ดาน

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการซอมดนตรี จารุวรรณ สุริยวรรณ (2549) ไดกลาวถึง ลักษณะของหองซอมไวดังน้ี ควรมี

อุณหภูมิท่ีเหมาะสม มีแสงสวางอยางเพียงพอ เพ่ืออํานวยความสะดวก ในการมองเห็น และการอานโนตเพลง หองซอมไมควร

คับแคบจนเกินไปซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความรูอึดอัด เหน่ือยลาในการฝกซอม 4) ดานแรงจูงใจ ณรุทธ สุทธจิตต (2541) ได

กลาวถึง แรงจูงใจในการเรียนดนตรีวา ปจจัยท่ีสําคัญอยางหน่ึงในการเรียนการสอนดนตรี คือ การจูงใจใหผูเรียนสนใจท่ีจะ

เรียนรู เพราะสภาวะของความสนใจและตั้งใจเรียนน้ัน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี วรัญญา ศรีวรบุตร (2560) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชา

ดนตรีสมยันิยม ไดเห็นปญหาของการฝกซอม 4 ดานคือ ดานบุคคล ดานการจัดเวลาในการฝกซอม ดานสภาพแวดลอม และ

ดานแรงจูงใจ ผูวิจัยไดตระหนักถึงสภาพการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาในปจจุบันวาจะมีปญหามากนอย

เพียงใด จึงเกิดความสนใจท่ีจะทําการศึกษาปญหาท่ีสงผลตอการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะ      

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือนําผลไปใชใหเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการเรียนการ

สอนของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
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เพ่ือศึกษาปญหาท่ีสงผลตอการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยช้ินน้ีใชวิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (John W. Creswell, 1998) ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพเปนกระบวนการ

คนควาวิจัยเพ่ือหาความเขาใจบนพ้ืนฐานของระเบียบวิธีอันมีลักษณะเฉพาะท่ีมุงคนหาประเด็นปญหาทางสังคม หรือปญหา

ของมนุษย ในกระบวนการน้ีนักวิจัยสรางภาพหรือขอมูลท่ีซับซอน เปนองครวม วิเคราะหขอความ รายงานทัศนะของผูให

ขอมูลอยางละเอียด และดําเนินการศึกษาในสถานการณท่ีเปนธรรมชาติ โดยมีองคประกอบดังน้ี 

 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย เปนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวม 

187 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย

การเลือกแบบแบงช้ัน โดยข้ันแรกแบงเปน 4 ช้ันป ไดแก ช้ันปท่ี 1, ช้ันปท่ี 2, ช้ันปท่ี 3, และช้ันปท่ี 4 จากน้ันจึงสุมโดยการ

การเลือกแบบบังเอิญช้ันปละ 5 คน รวมเปนจํานวน 20 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 แบบสัมภาษณ (Interview) สําหรับการวิจัยครั้งน้ีใชแบบสัมภาษณแบบมีคาํถามท่ีแนนอน (Structured Interview)  

การสรางแบบสัมภาษณการศึกษาปญหาในการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภฏัพิบูลสงคราม โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี         

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนผูสัมภาษณ 

สวนท่ี 2 ผูถูกสัมภาษณ 

สวนท่ี 3 คําถามในการสัมภาษณ 

โดยมีวิธีการสรางเครื่องมือตองดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือดังกลาวตามข้ันตอนตอไปน้ี 

  1) ศึกษาปญหาจากบทความวิจัย ท่ีเก่ียวของกับปญหาในการฝกซอมดนตรี 

 2) วิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลและนํามาสังเคราะหเปนขอมูลปญหาหลักโดยแบงปญหาได 4 ดานหลัก ๆ ไดแก 

ดานบุคคล, ดานการจัดการเวลา, ดานสภาพแวดลอม, และดานแรงจูงใจในการฝกซอม 

 3) นําแบบสัมภาษณไปตรวจสอบความถูกตองเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพของเน้ือหาโดยหาคา IOC จากผูเช่ียวชาญ  

 4) ปรับปรุงตามคําแนะนําผูเช่ียวชาญ 

 5) นําเครื่องมือวิจัยไปใชเก็บขอมูล 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวมรวมขอมูลในสวนของลักษณะขอมูล สามารถจําแนกเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. ขอมูลท่ีไดจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ  
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2. ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมดวยวิธีการสัมภาษณโดยตรงจากนักศึกษาดนตรีศึกษา 

 

การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเสร็จสิ้นแลวไดทําการวิเคราะหขอมูลโดย 

1. นําขอมูลมาจัดเก็บอยางเปนระบบ 

2. นําขอมูลมาเขียนแยกประเด็นอยางละเอียด แบบคําตอคํา โดยถอดคําออกจากบทสัมภาษณ 

3. จัดเก็บ บทสัมภาษณท่ีวิเคราะหแลวลงแฟมเอกสาร 

4. ตรวจสอบบทสัมภาษณอีกครั้ง 

5. วิเคราะหหารูปแบบและใจความหลักของขอมูลจากการสัมภาษณ 

6. ตรวจสอบและสะทอนคิดการวิเคราะหขอมูล 

7. ยืนยันการวิเคราะหขอมูลข้ันสุดทายเพ่ือนําไปสูการสรางขอสรุปของขอคนพบจากการวิจัย 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง จํานวน 20 ชุดและแบงตามรายละเอียดไดดังน้ี 

สวนท่ี 1  

วัน/เดือน/ป ท่ีสัมภาษณ 2 - 10 มกราคม 2020 

เวลาท่ีใชสัมภาษณ เวลาประมาณ 13.00 น. – 15.00 น.  

สวนท่ี 2 ขอมูลผูถูกสัมภาษณ 

1.นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางถูกแยกจํานวนตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 75 

2.ระดับการศึกษาแบงเปนช้ันป 4 รอยละ 25 ช้ันปท่ี 3 รอยละ 25 ช้ันปท่ี 2 รอยละ 25 และช้ันปท่ี 1 รอยละ 25  

สวนท่ี 3 คําถามในการสัมภาษณ 

ใชการสรุปผลโดยตาราง ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะหเนื้อหา 

ปญหา ปญหาท่ีไดจากผูใหสัมภาษณ ความถี่ของปญหา 

ดานบุคคล  

   1 . 1  ท า น เ ข า ใ จ แ บ บ ฝ ก หั ด ท่ี

ค รู ผู ส อ น ม อ บ ห ม า ย ใ ห ห รื อ ไ ม 

แบบฝกหัดมีความยากงายอยางไร 

 

-  ไมเขาใจเพราะ ไมเขาใจในสิ่งครูผูสอนอธิบายใน

ช่ัวโมงเรียน และตัวแบบฝกหัดมีความยากเกินไป 

 

6 คน 

- ไมเขาใจ เพราะ ไมเคยปฏิบัติตามในสิ่งท่ีครูผูสอน

มอบหมายหลังจากท่ีเรียนเสร็จ 

3 คน 

   1.2 ผูสอนติดตามหรือมีสวนรวมใน

การชวยพัฒนาทักษะของทานมาก

- ผูสอนมีการติดตามบางบางครั้งบางคราว แลวแต

โอกาสไมมีความตอเน่ืองและสม่ําเสมอเทาท่ีควร 

6 คน 
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นอยเพียงใด 

 

- ผูสอนติดตามหรือมีสวนรวมในการชวยพัฒนานอย

มาก อาจจะนานๆครั้งหรือไมเคยติดตามเลย 

2 คน 

   1 . 3  ผู ปกครองของท านมี ก า ร

สนับสนุนในการฝกซอมของทาน

หรือไม เชน จายเงินคาหองซอมนอก

เวลา หรือ ถาซอมบอยจะมีรางวัลให 

- ผูปกครองไมใหการสนับสนุนเทาท่ีควรจึงปญหาใน

ดานการฝกซอมท่ีบานหรือทางดานเครื่องดนตรี

สวนตัวท่ีจะใชฝกซอมนอกมหาวิทยาลัย 

 

6 คน 

ดานการจัดการเวลา 

   2.1 ทานฝกซอมหลังจากเลิกเรียน

มากนอยเพียงใด 

 

- ไมมีการฝกซอมเลยหลังจากเลิกเรียนแลว 

 

10 คน 

- มีการฝกซอมบางหลังจากเลิกเรียนแตไมมีความ

สม่ําเสมอหรือตอเน่ือง 

3 คน 

   2.2 ในการซอมแตละครั้ง ทานมี

ระยะเวลาในการฝกซอมก่ีช่ัวโมง / วัน 

- วันละ1 - 2 ช่ัวโมงตอวัน 5 คน 

- มากกวา 6 ช่ัวโมงตอวัน 6 คน 

   2.3 ทานจัดตารางซอมอยางไร / 

สัปดาห 

- ซอมตามเวลาวางหรือตามโอกาสเหมาะสมในแต

ละสัปดาห 

8 คน 

- ฝกซอมหลังเลิกเรียนในชวงเวลาตั้งแต 16.00 น. – 

20.00 น.ประจําทุกวัน 

2 คน 

   2.4 ทานมีการตรงตอเวลาในการ

ฝกซอมอยางเครงครัดหรือไม 

- ตั้งใจบางไมตั้งใจบางขาดสมาธิในขณะฝกซอม 6 คน 

- ไมมีสมาธิ วอกแวกตลอดเวลาขณะฝกซอม 8 คน 

ดานสภาพแวดลอม 

   3.1 ทานใชสถานท่ีใดในการฝกซอม

ห ลั ง เ ลิ ก เ รี ย น  indoor/outdoor  

สวนมากใชสถานท่ีใด มหาวิทยาลัย/ 

หองซอมดนตรี/หอพัก 

 

- ฝกซอมท่ีหอพักหรือบาน 

 

 

5 คน 

- มหาวิทยาลัย  15 คน 

   3.2 ขนาดของหองซอมของทานมี

ความคับแคบหรือทําใหรูสึกอึดอัด

หรือไม  

- ไมเหมาะสม เพราะรูสึกคับแคบอึดอัดขณะฝกซอม 5  คน 

- ไมเหมาะสม เพราะในการซอมสวนใหญเปนวงซึ่ง

หองไมเพียงพอตอการฝกซอม 

2  คน 

   3.3 อุณหภูมิของหองซอมของทาน

มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด   

- ไมเหมาะสม เพราะไมมีเครื่องปรับอากาศ บางวัน

อากาศรอนจัด ทําให ไมมีสมา ธิในการฝกซอม

เทาท่ีควร 

16  คน 

   3.4 หองซอมของทานมีแสงสวาง

เพียงพอตอการฝกซอมหรือไม 

- ไมเพียงพอ เพราะในเวลากลางคืนจํานวนหลอดไฟ

ไมสามารถทําแสงสวางไดเพียงพอตอการฝกซอม  

4  คน 

   3.5 การซอม outdoor มีการ

รบกวนผูอ่ืนมากนอยเพียงใด 

- มีผล เพราะเครื่องดนตรีมีเสียงดังมาก  7  คน 

- มีผลเพราะสวนมากเปนการซอมรวมวงขนาดใหญ  8  คน 

   3.6 การฝกซอมในเวลากลางคืน 

แสงสวางมีผลกระทบตอการฝกซอม

มากนอยเพียงใด 

- มีผลมากเพราะตองใชในการอานโนตเพ่ือฝกซอม 

 

9  คน 

 

แรงจูงใจในการฝกซอม 

   4.1 แรงจู งใจในการฝกฝนเ พ่ือ

 

- เพ่ือพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับการจะรับหนาท่ี

 

5  คน 
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พัฒนาทักษะของทานคืออะไร เชน 

การพัฒนาเพ่ือเปนศิลปน 

เปนครูในอนาคต 

- เพ่ืออยากเปนศิลปน 3  คน 

- เพ่ืออยากพัฒนาทักษะตนเองใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

9  คน 

- อยากเกงเหมือนรุนพ่ี 3  คน 

    4.2 สิ่งใดคือสิ่งท่ีกระตุนใหทาน

อยากซอมดนตรี เชน การฝกซอมเพ่ือ

เลนดนตรีกลางคืน  บทเพลงนาสนใจ

ในการฝกซอม 

- เพ่ือพัฒนาทักษะตามท่ีครูผูสอนสั่งหรือมอบหมาย

ใหฝกซอม 

2  คน 

- เพ่ือใหมีประสิทธิภาพเพียงพอในการออกรับงาน

ดนตรี 

5  คน 

- เพ่ืออยากพัฒนาทักษะตนเองใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

8  คน 

- เพ่ือท่ีจะสามารถเลนเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบได 5  คน 

 

 จากตาราง ไดแสดงถึงผลปญหาจากการออกสัมภาษณจากกลุมตัวอยางซึ่งสรุปผลปญหาโดยแบงเปน 4 ดาน ใหญๆ 

โดยประกอบไปดวย ดานบุคคล ดานการจัดการเวลา ดานสภาพแวดลอม และแรงจูงใจในการฝกซอม เพ่ือใหไดทราบถึงปญหา

ในการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาซึ่งไดทราบถึงปญหาดังน้ี ปจจัยดานบุคคล 1.ไมเขาใจในสิ่งครูผูสอน

อธิบายในช่ัวโมงเรียน และตัวแบบฝกหัดมีความยากเกินไปจํานวน 6 คน (คิดเปนรอยละ 30)  2.ไมเคยปฏิบัติตามในสิ่งท่ี

ครูผูสอนมอบหมายหลังจากท่ีเรียนเสร็จ จํานวน 3 คน (คิดเปนรอยละ 15)  3.ผูสอนมีการติดตามบางบางครั้งบางคราว 

แลวแตโอกาสไมมีความตอเน่ืองและสม่ําเสมอเทาท่ีควร จํานวน 6 คน (คิดเปนรอยละ 30) 4.ผูสอนติดตามหรือมีสวนรวมใน

การชวยพัฒนานอยมาก อาจจะนานๆครั้งหรือไมเคยติดตามเลย จํานวน 2 คน (คิดเปนรอยละ 10) 5.ผูปกครองไมใหการ

สนับสนุนเทาท่ีควรจึงปญหาในดานการฝกซอมท่ีบานหรอืทางดานเครือ่งดนตรสีวนตัวท่ีจะใชฝกซอมนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 

6 คน (คิดเปนรอยละ 60) ปจจัยดานการจัดการเวลา 1.ไมมีการฝกซอมเลยหลังจากเลิกเรียนแลว จํานวน 10 คน (คิดเปน

รอยละ 50) 2.มีการฝกซอมบางหลังจากเลิกเรียนแตไมมีความสม่ําเสมอหรือตอเน่ือง จํานวน 3 คน (คิดเปนรอยละ 15) 3.ใช

เวลาในการฝกซอมเพียง 1-2 ชม.ตอวัน จํานวน 5 คน (คิดเปนรอยละ 25) 4.ใชเวลาในการฝกซอมมากกวา 6 ชม.ตอวัน 

จํานวน 6 คน (คิดเปนรอยละ 30) 5.ซอมตามเวลาวางหรือตามโอกาสเหมาะสมในแตละสัปดาห จํานวน 8 คน (คิดเปนรอยละ 

40) 6.ฝกซอมหลังเลิกเรียนในโดยใชชวงเวลาตั้งแต 16.00 น. – 20.00น.ในทุกๆวัน จํานวน 2 คน (คิดเปนรอยละ 10) 7.

ในขณะฝกซอมตั้งใจบางไมตั้งใจบางขาดสมาธิในขณะฝกซอม จํานวน 6 คน(คิดเปนรอยละ 30) 8.ในขณะฝกซอมไมมีสมาธิ 

วอกแวกตลอดเวลา จํานวน 8 คน (คิดเปนรอยละ 40) ปจจัยดานสภาพแวดลอม 1.ผูใหสัมภาษณฝกซอมท่ีหอพักหรือ

บานพัก จํานวน 5 คน (คิดเปนรอยละ 25) 2.ผูใหสัมภาษณฝกซอมท่ีมหาวิทยาลัย จํานวน 15 คน (คิดเปนรอยละ 75) 3.หอง

ท่ีผูสัมภาษณใชฝกซอมน้ันรูสึกคับแคบอึดอัดขณะฝกซอม จํานวน 5 คน (คิดเปนรอยละ 25) 4.หองท่ีผูสัมภาษณใชฝกซอมน้ัน

รูสึกไมเหมาะสม เพราะในการซอมสวนใหญเปนวงซึ่งหองไมเพียงพอตอการฝกซอม จํานวน 2 คน (คิดเปนรอยละ 10) 5.

อุณหภูมิของหองท่ีใชฝกซอมน้ันไมเหมาะสม เพราะไมมีเครื่องปรับอากาศ บางวันอากาศรอนจัดทําใหไมมีสมาธิในการฝกซอม

เทาท่ีควร จํานวน 16 คน (คิดเปนรอยละ 80) 6.แสงสวางในหองซอมไมเพียงพอ เพราะในเวลากลางคืนจํานวนหลอดไฟไม

สามารถทําแสงสวางไดเพียงพอตอการฝกซอม จํานวน 4 คน (คิดเปนรอยละ 20) 7.ในการฝกซอมแบบoutdoorมีการรบกวน

ผูอ่ืนเพราะเครื่องดนตรีมีเสียงดังมาก จํานวน 7 คน (คิดเปนรอยละ 35) 8. ในการฝกซอมแบบoutdoorมีการรบกวนผูอ่ืน

เพราะสวนมากเปนการซอมรวมวงขนาดใหญ จํานวน 8 คน (คิดเปนรอยละ 40) 9.ในการฝกซอมตอนกลางคืนแสงสวางมีผล

มากเพราะตองใชในการอานโนตเพ่ือฝกซอม จํานวน 9 คน (คิดเปนรอยละ 45) ปจจัยดานแรงจูงใจในการฝกซอม โดยผู

สัมภาษณมีแรงจูงใจเพ่ือการฝกซอมดนตรีไดแก 1.เพ่ือพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับการจะรับหนาท่ีเปนครูในอนาคต จํานวน 

5 คน (คิดเปนรอยละ 25) 2.เพ่ืออยากเปนศิลปน จํานวน 3 คน (คิดเปนรอยละ 15) 3.เพ่ืออยากพัฒนาทักษะตนเองใหมี
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ประสิทธิภาพมากข้ึน จํานวน 9 คน (คิดเปนรอยละ 45) 4.อยากเกงเหมือนรุนพ่ี จํานวน 3 คน (คิดเปนรอยละ 15) 5.เพ่ือ

พัฒนาทักษะตามท่ีครูผูสอนสั่งหรือมอบหมายใหฝกซอม จํานวน 2 คน (คิดเปนรอยละ 10) 6.เพ่ือใหมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ในการออกรับงานดนตรี จํานวน 5 คน (คิดเปนรอยละ 25) 7.เพ่ือท่ีจะสามารถเลนเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบได จํานวน 5 คน (คิด

เปนรอยละ 25) โดยท้ังหมดเปนผลลัพธท่ีไดมาจากการสํารวจปญหาโดยใชแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนมาโดยผานการตรวจสอบ

จากผูเช่ียวชาญ 

 

อภิปรายผล  

จากการวิเคราะหขอมูลปญหาในการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม  ปรากฏขอคนพบท่ีนาสนใจนํามาสูการอภิปรายดังน้ี 

1. ดานบุคคล จะเห็นไดวาปจจัยดานบุคคลมีผลตอการฝกซอมเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะครูผูสอน เชนเดียวกับวิจัยของ 

ณรุทธ สุทธจิตต (2545) กลาววา ผูสอนตองมีบทบาทและหนาท่ี 3 ดานอยางชัดเจนคือ สอนใหผูเรียนมีทักษะพอท่ีจะเลน

เพลงได คอยชวยพัฒนาทักษะความเขาใจในเชิงศิลปะและความเปน ดนตรี (Musicianship) และกระตุนสงเสริม

ความสามารถท่ีซอนเรนอยูในตัวผูเรียนซึ่งความสามารถ ทางดานดนตรีจะฉายประกายออกมาเปนบุคลิกท่ีโดดเดนของผูเรียน

ในการสื่อดนตรีสูผูฟงตอไป ซึ่งผลจากการวิจัยพบวา ปญหาท่ีเกิดจากครูผูสอนคือ ไมเขาใจในสิ่งท่ีครูผูสอนอธิบายในช่ัวโมง

เรียน และตัวแบบฝกหัดมีความยากเกินไป อาจจะทําใหผูเรียนรูสึกไมอยากฝกซอมทําใหเกิดการพัฒนาไดชา และอีกปจจัย

ดานบุคคลไดแก ผูปกครองซึ่งก็มีผลกับการฝกซอมดนตรีของผ็เรียนอยางมาก เชนเดียวกับวิจัยของ ณัชชา  โสคติยานุรักษ 

(2549) กลาววาสิ่งท่ีผูปกครองควรสังเกตการเรยีนดนตรี ของผูเรียนวามีการพัฒนาทางดานดนตรีอยางไร สิ่งท่ีสังเกตคือ ความ

กระตือรือรนในการเรียนดนตรีของ ผูเรียน พฤติกรรมในการซอม พฤติกรรมหลังเลิกเรียนและพฤติกรรมในชอบฟงดนตรี จาก

การวิจัยพบวา ปญหาท่ีเกิดจากผูปกครองคือ ผูปกครองไมใหการสนับสนุนเทาท่ีควรจึงมีปญหาในดานการฝกซอมท่ีบานหรือ

ทางดานเครื่องดนตรีสวนตัวท่ีจะใชฝกซอมนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสําหรับการฝกทักษะดนตรีน้ันควรจะมีเครื่องดนตรีสวนตัวเพ่ือ

ใชในการฝกซอมหลังเวลาเรียน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาไดอยางรวดเร็วข้ึน 

 2. ดานการจัดการเวลาในการฝกซอม จะเห็นไดวาการจัดเวลาการฝกซอมเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการพัฒนา

เพราะตองมีการฝกซอมอยางตอเน่ือง เชนเดียวกับวิจัยของประพันธศักดิ์ พุมอินทร (2549) กลาววา เวลาเปนตัวแปร หน่ึงท่ี

สงผลตอการซอม การซอมดนตรีท่ีบานมีความสําคัญและสงผลตอการเรียนดนตรีของผูเรียน กลาวคือ ถาผูเรียนมีการซอม

ดนตรีท่ีสม่ําเสมอ มีระยะเวลาการซอมแตละครั้งพอสมควรมีความถ่ีของการ ซอมประมาณ 3-4 ครั้งตอสัปดาห จะสงผลตอ

การเลนดนตรีท่ีดีได การจัดตารางซอมดนตรีใหเปนกิจวัตร ตองทําอยางสม่ําเสมอ มีวินัยในการซอมอยางเครงครัด ซึ่งปญหาท่ี

พบจากการวิจัยคือ ผูเรียนไมทําการการฝกซอมเลยหลังจากเลิกเรียนแลวจึงสงผลใหการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีน้ันเปนไป

ไดชากวาท่ีควรจะเปนเพราะ ไมมีการฝกซอมอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอเทาท่ีควร  

3. ดานสภาพแวดลอมสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมมผีลในการซอมดนตรีอยางยิ่งเชนเดียวกับวิจัยจารุวรรณ สุริยวรรณ 

(2549) ไดกลาวถึง ลักษณะของหองซอมไวดังน้ี ควรมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม มีแสงสวางอยางเพียงพอ เพ่ืออํานวยความสะดวก 

ในการมองเห็น และการอานโนตเพลง หองซอมไมควรคับแคบจนเกินไปซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความรูอึดอัด เหน่ือยลาในการ

ฝกซอม ซึ่งผลท่ีไดจากการวิจัยครั้งน้ีคือ อุณหภูมิของหองท่ีใชฝกซอมน้ันไมเหมาะสม เพราะไมมีเครื่องปรับอากาศ บางวัน

อากาศรอนจัดทําใหไมมีสมาธิในการฝกซอมเทาท่ีควร สงผลใหการฝกซอมน้ันมีอุปสรรคคืออุณหภูมิ ซึ่งทําใหผ็ฝกซอมไมมี

สมาธิตอการฝกซอม ทําใหเสียสมาธิ และเกิดการไมพัฒนาในการฝกซอม 
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4. ดานแรงจูงใจในการฝกซอม การฝกซอมน้ันจําเปนตองมีแรงจูงใจเพ่ือทําใหเกิดความอยากท่ีจะฝกซอมและอดทน

ตอการฝกซอมเชนกับวิจัย ณรุทธ สุทธจิตต (2541) ไดกลาวถึง แรงจูงใจในการเรียนดนตรีวา ปจจัยท่ีสําคัญอยางหน่ึงในการ

เรียนการสอนดนตรี คือ การจูงใจใหผูเรียนสนใจท่ีจะเรียนรู เพราะสภาวะของความสนใจและตั้งใจเรียนน้ัน ผูเรียนสามารถ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลท่ีไดจากการวิจัยในครั้งน้ีคือ ผูเรียนมีความอยากฝกซอมดนตรีเพ่ืออยากพัฒนาทักษะ

ตนเองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงทําใหมีความอดทนใหและตั้งใจในการฝกซอมในแตละครั้ง 

 

สรุปผลการวิจัย   

 สรุปการสํารวจขอมูลปญหาในการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม จากการออกสัมภาษณจากกลุมตัวอยางซึ่งสรุปผลปญหาโดยแบงเปน 4 ดาน ใหญๆ โดยประกอบไปดวย 

ดานบุคคล ดานการจัดการเวลา ดานสภาพแวดลอม และแรงจูงใจในการฝกซอม เพ่ือใหไดทราบถึงปญหาในการฝกซอมดนตรี

ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาซึ่งไดทราบถึงปญหาดังน้ี  

1. ปจจัยดานบุคคล จากแบบสัมภาษณท่ีไดรับคืนมาจากผูใหสัมภาษณสรุปผลปญหาหลัก ๆ ไดวา  

1.1 ผูใหสัมภาษณไมเขาใจในสิ่งท่ีครูผูสอนอธิบายในช่ัวโมงเรียน และตัวแบบฝกหดัมีความยากเกินไป

จํานวน 6 คน (คิดเปนรอยละ 30)   

1.2 ผูสอนมีการติดตามบางบางครั้งบางคราว แลวแตโอกาสไมมีความตอเน่ืองและสม่ําเสมอเทาท่ีควร 

จํานวน 6 คน (คิดเปนรอยละ 30)  

 1.3 ผูปกครองไมใหการสนับสนุนเทาท่ีควรจึงปญหาในดานการฝกซอมท่ีบานหรือทางดานเครื่องดนตรี

สวนตัวท่ีจะใชฝกซอมนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน (คิดเปนรอยละ 30)  

2. ปจจัยดานการจัดการเวลา ในสวนของการจัดการเวลาฝกซอมซึ่งผลลัพธท่ีไดมาจากผูใหสัมภาษณสรุปเปนปญหา

หลัก ๆ ไดวา 

 2.1 ไมทําการการฝกซอมเลยหลังจากเลิกเรียนแลว จํานวน 10 คน (คิดเปนรอยละ 50)  

 2.2 มีการฝกซอมตามเวลาวางหรอืตามโอกาสเหมาะสมในแตละสัปดาหซึ่งบางสัปดาหก็ไมมีการฝกซอม 

จํานวน 8 คน (คิดเปนรอยละ 40)  

 2.3 ในขณะฝกซอมไมมสีมาธิ วอกแวกตลอดเวลา จํานวน 8 คน (คิดเปนรอยละ 40)  

3. ปจจัยดานสภาพแวดลอม ซึ่งในสัมภาษณไดมีการสํารวจสถานท่ีฝกซอมของนักศึกษาสวนใหญไดผลวา มีการทํา

การฝกซอมท่ีมหาลยัวิทยาลยัเปนหลักหรือจํานวน 15 คนจากผูใหสมัภาษณจํานวน20 คน (โดยคิดเปนรอยละ 75) ซึ่ง

สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลยัน้ันสรุปปญหาหลักๆมาจากสภาพหองซอมภายในมหาวิทยาลัยไดวา 

  3.1 อุณหภูมิของหองท่ีใชฝกซอมน้ันไมเหมาะสม เพราะไมมีเครื่องปรับอากาศ บางวันอากาศรอนจัดทําให

ไมมสีมาธิในการฝกซอมเทาท่ีควร จํานวน 16 คน (คิดเปนรอยละ 80)  

 3.2 ในการฝกซอมแบบ outdoor มีการรบกวนผูอ่ืนเพราะสวนมากเปนการซอมรวมวงขนาดใหญ จํานวน 

8 คน (คิดเปนรอยละ 40)  

4. ปจจัยดานแรงจูงใจในการฝกซอม โดยผูสัมภาษณมีแรงจูงใจเพ่ือการฝกซอมดนตรีมากท่ีสดุไดแก  

  4.1 เพ่ืออยากพัฒนาทักษะตนเองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน จํานวน 9 คน (คิดเปนรอยละ 45)  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ อาจารย เคลน บุณยานันต อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย และขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยเอกพสิษฐ 

พรชกุศลพงค คณะครุศาสตรสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อาจารย นพดล พันธุเพ็ชร คณะ
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มนุษยศาสตรเเละสังคมศาสตร สาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และ อาจารยธารีรัตน สุนิพันธ คณะ
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ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย รวมถึงขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (สวนวังจันทร) ท่ีใหความอนุเคราะหใน
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สงคราม ในการทําวิจัยครั้งน้ี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ

บุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก และ  2) เพ่ือเสนอแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาของโรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก ประชากร คือ บุคลากรครู และนักเรียนในปการศึกษา 2562  จํานวน 

228  คน  เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ  แบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก   คารอยละ และคาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา บุคลากรครู และนักเรียน มีความ

คิดเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลของโรงเรียนมีปญหาในระดับปานกลาง  มีความตองการ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในระดับมาก โดยเฉพาะการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการประชาสัมพันธโรงเรียน คลังสื่อ

มัลติมีเดียใหความรูในรายวิชาตางๆ และการจัดระบบผูดูแลบริหารงานเว็บไซต แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน คือ บุคลากรครูและนักเรียนมีความเห็นวาควรสงเสริมใหมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

ระบบเครือขายใหมีความเสถียรมั่นคงและเร็วข้ึนกวาเดิมซึ่งไมเพียงพอตอการใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการ

สอน 

 

คําสําคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  บุคลากรครู  นักเรียน  โรงเรียนวัดจอมทอง  

Abstract 

  This research aims 1) to study the problem state and   requirement the educational information 

technology of teachers and students at Watjomthong, Phitsanulok and 2) to offer the guidelines to 

develop  the educational information technology which is appropriately to needed teachers and 

students. The population was  228 teachers and students in educational year  2562.  The research 

instrument was  a questionnaire for studying the problem state and   requirement the educational 

information technology. The statistics  analyzed data was percentage and average. The result of this 

research show that teachers and students have opinion that the information technology and 
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communication and network system have problem at the moderate and  needed the educational 

information technology at the high. Specifically, promotion website development,  multimedia mart and 

website administrator management.  The guidelines for the development of information technology for 

education of teachers and students personnel, namely, teachers and students, should be encouraged to 

increase the efficiency of the network to be stable, stable and faster than before, which is not enough to 

use in management together with teaching and learning. 

 

keywords :  Educational Information Technology, Teacher, Student, Watjomthong school 

 

บทนํา   

 ปจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทตอความเปนอยูในชีวิตประจําวันเปน

อยางมาก ทําใหตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัตนไดอยางมีความสุข 

การพัฒนาเยาวชนเพ่ือใหรูเทาทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปจึงเปนบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะตองจัดการเรียนการ

สอนใหรูเทาทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปน

คนดี คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ

ปรับเปลี่ยนรูป แบบและวิธีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีมุงใหไดพัฒนาการเรียนรูของตนเองสามารถเรียนรู

และอยูรวมกันในสังคมแหงการเรียนรูท่ีมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในชีวิตประจําวันอยางมากมาย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี

การจัดการศึกษาจะตองมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาพัฒนาใหเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งปจจุบันจะเห็นไดจากในวงการศึกษาไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาพัฒนาการจัด 

การเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเฉพาะทิศทางการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยน้ันไดกําหนดให

มีการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปน

ภารกิจสําคัญท่ีตองดําเนินการเรงดวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562) ไดกลาวถึงการสงเสริมและสนับสนุนการ

นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษาอยางครอบคลุมครบวงจร การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท้ังดานผูผลิตและผูใช

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ และเปดโอกาสผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหมีความรูและทักษะเพียง

พอท่ีจะใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (กนกวรรณ ชางหลอม และสุรชัย สิกขา

บัณฑิต, 2559:น.67-68)  

ปจจัยท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ คือ สื่อการสอนโดยเฉพาะสื่อสารสนเทศ (ICT) จะตอง

ไดรับการพัฒนาใหทันสมัย ทันเหตุการณสิ่งแวดลอมของสังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนรูปไปโดยคํานึงถึง

การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ แตละโรงเรียนจึงมีนโยบาย

สงเสริมสนับสนุนใหมีการใชและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยมุงเนนการสรางความรวมมือและสงเสริมการ

เรียนการสอนใหมีคุณภาพเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน
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เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ  สําหรับสรางนวัตกรรมใหมทางการศึกษา  เพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาเศรษฐกิจดวย

สังคมแหงภูมิปญญา (Knowledge-Based  Economy)  ดังน้ัน ภาครัฐจึงจําเปนตองดําเนินการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาใชในระบบการศึกษา และสงเสริมการใชอยางรูเทาทันและมีธรรมาภิบาล (สุวัฒน ดอนทอง และภูมิพิพัฒน      

รักพรมงคล, 2557:น.1699-1700)  

โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก ไดเล็งเห็นความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการจัดการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการ จึงไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในโรงเรียน แตเน่ืองจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ประกอบกับยังมีปญหาในหลายๆ ดาน อาทิ สัญญาณอินเตอรเน็ตลาชา ระบบฮารดแวรและ

ซอฟแวรท่ีลาสมัยและไมไดรับการซอมบํารุง (โรงเรียนวัดจอมทอง, 2561) จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไป

ปรับปรุง พัฒนา และจัดระบบการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของโรงเรียนจอมทองใหเกิดประโยชนสูงสุด 

และเพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารโรงเรียนและผูเก่ียวของไดนําไปใชในการวางแผนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของบุคลากรครู และนักเรียน เพ่ือนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรครู และนักเรียน ในปการศึกษา 2562 จํานวน 228 คน   

 2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา การวิจัยครั้งน้ีผูวิจยักําหนดตัวแปรท่ีศึกษา ดังน้ี 

ขอมูลพ้ืนฐานของครู 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. ตําแหนงหนาท่ี 

 

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการศึกษา 

สภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

ขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน 

1. เพศ 

2. ช้ันเรียน 

3. ระดับผลการเรยีน 
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2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ขอมลูพ้ืนฐานของครู และขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน   

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก สภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา และแนวทางการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม มี 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของบุคลากร

ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของบุคลากรครู และนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก 

4. ขั้นตอนการวิจัย 

4.1 ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ

บุคลากรครูและนักเรียน  

4.2 สรางแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

คําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (IOC) ซึ่งขอคําถามสามารถใชไดท้ัง 20 ขอ และใหมีการปรับปรุงภาษาใหมีความชัดเจน

และเขาใจไดงาย ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

 

4.3 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการทดลองใช (Try 

out) กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดจันทรตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 30 คน เพ่ือนําไปหาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม โดยไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา Cronbach Alpha เทากับ 0.87 ซึ่งเปนท่ียอมรับได (Nulnally, 1967) 

4.4 นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลกับบุคลากรครู และนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก 

จํานวน 228 คน 

4.5 ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม แลวทําการวิเคราะหและแปร

ผลแบบสอบถามโดยใชคาสถิติ ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 5. การวิเคราะหขอมูล 

5.1 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี 

และคารอยละ 

5.2 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 สภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

ของบุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5.3 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา วิเคราะห

ขอมูลแบบการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

 

ผลการวิจัย  
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ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน 

โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวา บุคลากรครูและนักเรียนมีความคิดเห็นวา โรงเรียนประสบปญหาในภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง (Χ = 3.42, SD=0.74) สามารถแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 สภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน 

โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ดาน 
ระดับปญหา 

แปลผล 
ลําดับ 

Χ  SD  

ดานระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล 3.62 0.96 มาก 1 

ดานฮารดแวร 3.46 0.58 ปานกลาง 2 

ดานซอฟตแวร 3.46 0.58 ปานกลาง 2 

ดานบุคลากร 3.43 0.69 ปานกลาง 3 

ดานการบริหารจัดการ 3.14 0.89 ปานกลาง 4 

รวม  3.42 0.74 ปานกลาง  

  

จากการพิจารณาสภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน 

โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก รายประเด็นแตละดานสามารถเรียงลําดับปญหาจากคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับ ดังน้ี  

ดานระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล พบวา เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลของโรงเรียน

มีปญหา (Χ = 3.51, SD=0.76) รองลงมา คือ การดาวนโหลดหรือคนหาขอมูลบนเครือขาย Internet โรงเรียนลาชา        

(Χ = 3.50, SD=0.69) และระบบเครือขาย Internet ของโรงเรียนขัดของบอย (Χ = 3.35, SD=0.58) 

ดานฮารดแวร พบวา ไมมีอุปกรณตอพวงอ่ืนๆ เชน สแกนเนอรหรือมีไมเพียงพอและจํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการ

สอนมีประสิทธิต่ํา (Χ = 3.13, SD=0.77) รองลงมาคือ จํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชงานอินเตอรเน็ตในสถานศึกษาไมเพียงพอ      

(Χ = 3.09, SD=0.56) 

ดานซอฟตแวร พบวา ระบบเครือขายระหวางเครื่องมีปญหา (Χ = 3.27, SD=0.85) รองลงมาคือ ซอฟตแวรท่ีใชอยู

ลาสมัย (Χ = 2.94, SD=0.60)  

ดานบุคลากร พบวา จํานวนผูดูแลรักษาและใหคําแนะนําเก่ียวกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอ (Χ = 3.38, 

SD=0.73) รองลงมาคือ บุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนอย (Χ = 3.15, SD=0.72) ขาด

บุคลากรฝายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความรูความสามารถ (Χ = 3.13, SD=0.69)  

ดานการบริหารจัดการ พบวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู (Χ = 3.27, SD=0.60) รองลงมา คือ การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา (Χ = 3.15, SD=0.58) และการวัดและประเมินผลการเรียน (Χ = 2.94, SD=0.53) 

 

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับความตองการของบุคลากรครูและ

นักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวา บุคลากรครูและนักเรียนมีความคิดเห็นวา ควรมีแนวทางการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน สามารถแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับความตองการของ

บุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก 

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ความถี่ 

(จํานวนคน) 
ลําดับ 

1. ควรสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเก่ียวกับวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตอพวง 

ใหกับสถานศึกษา 

119 5 

2. ควรสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเก่ียวกับคาบํารุงรักษา ซอมแซม ให

สถานศึกษาไดนําไปใชในการบริหารจัดการ 

105 6 

3. ควรสงเสริมใหมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเครือขายใหมีความเสถียร

มั่นคงและเร็วข้ึนกวาเดิมซึ่งไมเพียงพอตอการใชในการบริหารจัดการ และการ

จัดการเรียนการสอน 

200 1 

4. ควรสงเสริมการพัฒนาโปรแกรมและสื่อท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน 

(Software) เชน แอปพลิเคชัน เว็บไซต เปนตน 

189 2 

5. ควรสนับสนุนจัดอัตรากําลังบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ใหกับสถานศึกษาโดยตรง 

120 4 

6. ควรสนับสนุนใหบุคลากรครูและนักเรียนในสถานศึกษาสามารถถายทอด

ความรูเบ้ืองตนในการปฏิบัติการดูแลรักษา ซอมแซม ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ระบบเครือขาย และสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนไดดวยตนเอง 

125 3 

 

 

อภิปรายผล  

1. สภาพปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัด

พิษณุโลก พบวา บุคลากรครูและนักเรียนมีความคิดเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลของ

โรงเรียนมีปญหามากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากโรงเรียนยังประสบปญหาดานระบบเครือขายท่ีไมเสถียรซึ่งอาจมีปจจัยมาจาก     

พ้ืนท่ีตั้ง การกระจายของระบบเครือขายท่ีอาจยังไมท่ัวถึง ประกอบกับการขาดผูดูแลระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งเปนสิ่งจําเปนท่ีจะชวยพัฒนาและแกไขปญหาได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน จินดา และเอกนฤน บางทาไม 

(2559) ซึ่งไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสําหรับ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จากการศึกษา พบวา สถานศึกษายังมีความ

ตองการใหการสงเสริมสนับสนุนดานวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต ซึ่งขณะน้ีมีใชครบทุกแหง แตยังขาดความเสถียรหรือมั่นคงในการใชงาน หากระบบมีความเสถียรมั่นคงจะ

สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยการนําความรูท่ีไดมา

จากระบบเครือขายซึ่งสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 
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 2. ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัด

พิษณุโลก พบวา บุคลากรครูและนักเรียนมีความตองการในการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการประชาสัมพันธโรงเรียนมากท่ีสุด 

สอดคลองกับงานวิจัยของ เทพประทาน ฤทธิรุตม (2560) ซึ่งไดศึกษา ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สื่อสารเพ่ือการศึกษาของครูโรงเรียนราชวินิตสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของครู

โรงเรียนราชวินิต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนไดมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพ่ือการศึกษา และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ความตองการดานการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอยูในลําดับแรก รองลงมาคือความตองการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ประเภทวัสดุและความตองการดานการเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และความตองการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประเภท

ซอฟแวรเปนอันดับสุดทายอาจเปนเพราะเมื่อโลกมีความเจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ทักษะท่ีครูจําเปนตองมีและเช่ียวชาญ

จึงตองเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วตามไปดวย การเพ่ิมข้ึนของสังคมท่ีหลากหลายวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ

เทคโนโลยีทําใหครูตองเรียนรูและใชทักษะใหมๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครูจึงจําเปนตองใชเทคโนโลยีเพ่ือ

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพโดยผานทางการพูดและการเขียนการสอนและตองเรียนรูในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีรวมกับ

ผูอ่ืนเพ่ือหาวิธีการในการแกปญหาและพบกับสิ่งทาทายในการจัดการเรียนรูตอผูเรียนท่ีตองใชทักษะใชชีวิตประจําวันและ

สําคัญท่ีสุดคือการใหผูเรียนไดเรียนอยางสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งการใชเทคโนโลยีสามารถชวยทําใหผูเรียนกระหายการ

เรียนรูเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายท่ีตั้งไวใหประสบผลสําเร็จได   

 3. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน พบวา บุคลากรครูและ

นักเรียนมีความเห็นวาควรสงเสริมใหมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเครือขายใหมีความเสถียรมั่นคงและเร็วข้ึนกวาเดิมซึ่งไม

เพียงพอตอการใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน มากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน จินดา 

และเอกนฤน บางทาไม (2559) ซึ่งไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

การศึกษาสําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จากการศึกษา ผลการศึกษา

พบวา ควรสงเสริมดานโปรแกรมและสื่อท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน (software) โดยสนับสนุนซอฟตแวรท่ีใชในการ

ปฏิบัติการเก่ียวกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เน่ืองจากการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือขายใหมีความเร็วในการสืบคน

ขอมูลจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นักเรียนและครูสามารถเขาใชงานไดอยางรวดเร็ว สามารถเขาถึง

ขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว อีกท้ังยังชวยสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองใหกับบุคลากรครูและนักเรียนในการพัฒนาตนเองใหมี

ความรู ทักษะ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอีกดวย  

สรุปผลการวิจัย 

 สภาพปญหาในระดับมากท่ีสุด ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียน

วัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก คือ  ระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลไมเสถียร ความตองการในระดับมากท่ีสุด คือ บุคลากรครู

และนักเรียนมีความตองการใหพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการประชาสัมพันธโรงเรียน รวมท้ังบุคลากรครูและนักเรียนมีความเห็นวา

ควรสงเสริมใหมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเครือขายใหมีความเสถียรมั่นคงและเร็วข้ึนกวาเดิมตอการใชในการบริหาร

จัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
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 ขอเสนอแนะ 

 1. ควรสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมท้ังดานวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware) โปรแกรมและ

สื่อท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน (Software) หองปฏิบัติการตางๆ ใหสามารถใชในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ

สอนและการบริการ รวมถึงการใหความรู การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการตางๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และทักษะ ใหทันสมัยอยู

เสมอ 

2. ควรสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรครูและนักเรียนในสถานศึกษา ไดมีจิตสํานึกและตระหนัก 

ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การบริการ ตลอดถึงการ

ผลิตสื่อตางๆ ท้ังครูและนักเรียนเพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช

เพ่ือการศึกษา 

3. ควรจัดทําคูมือ หรือแนวทางการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชเพ่ือพัฒนาการศึกษาใหทันสมัย ทัน

ตอเหตุการณสามารถใชไดทุกท่ี ทุกเวลา สามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับกระบวนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได

อยางทันทวงทีและควรมีการนิเทศ ติดตาม อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและการดําเนินการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และ 2) เพ่ือเสนอแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กลุมตัวอยาง คือ  ครู จํานวน 316 คน  โดยใชการสุมแบบสะดวก เครื่องมือท่ีใชใน

การรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพปญหา การดําเนินการ และความตองการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะ  

สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสถิติเชิงเปรียบเทียบดวยคาทีและคาเอฟ ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม

ครูประสบปญหาในการพัฒนาวิทยฐานะ อยูในระดับปานกลาง ครูดําเนินการพัฒนาวิทยฐานะ อยูในข้ันการจัดเตรียมผลงาน 

รอยละ 52.5 มากท่ีสุด  ครูไดเสนอแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะ คือ มีระบบพ่ีเลี้ยงชวยอานผลงานกอนสง

พิจารณา  การจัดอบรมการรวบรวมและเขียนผลงานรวมโดยสถาบันการศึกษาท่ีมีผูเช่ียวชาญและผูประเมินผลงาน การตั้ง

“คลินิกวิทยฐานะ” เพ่ือเปนท่ีปรึกษา ช้ีแนะ ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามท่ีเก่ียวกับการการทํา       วิทยฐานะแกขาราชการ

ครูไดเขาใจตรงกันและสามารถพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพได และการสรางความรูความเขาใจในการเขียนผลงานและ

นําเสนอผลงานเดนเปนท่ีประจักษ เพ่ือเตรียมความพรอมและสรางความมั่นใจกอนเสนอผลงานเขาประกวดรางวัลในระดับ

ตาง ๆ 

 

คําสําคัญ : การพัฒนาวิทยฐานะ  ครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

Abstract 

  This research aims 1) to study  the problem state and operation of academic standing 

development of teaches in Phitsanulok primary educational service area 3 and 2) to offer the guidelines 

of academic standing development    of teaches in Phitsanulok primary educational service area 3. The 

sample was 316  by  simple random sampling. The research instrument was a questionnaire for studying 

the problem state,  operation and requirement to  encourage the academic standing development. The 

statistics analyzed data was percentage  average and   comparative statistics by t and f value. The result 

of this research show that in the overview, teachers  suffered  to develop the academic standing at the 
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moderate.   The most teachers developed   the academic standing  in  step of work preparation  52.5. 

Teachers offer the guidelines  for encouraging to develop  the  academic standing was;  having mentoring 

system for  reviewing  academic works  before submitting for consideration , training the  collection and 

production  academic works by educational institutes where have  specialist committees , The 

establishment of "academic institution" to be a consultant, guide, give advice, answer questions regarding 

doing Academic standing for teacher civil servants to understand and can develop career advancement 

And the creation of knowledge and understanding in writing and presenting outstanding works in order to 

prepare and build confidence before presenting the entry to various prize-winning contests. 

keywords :  Academic Standing, Teaches in Phitsanulok Primary Educational Service 

 

 

บทนํา   

 ประสิทธิภาพดานความรูความสามารถและความมีคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติ เปนปจจัยสําคัญยิ่งตอการ

พัฒนาประเทศชาติใหทัดเทียมกับนานาประเทศ ดังน้ัน การจัดการศึกษาใหทันตอสถานการณท่ีแปรเปลี่ยนอยูตลอดเวลา จึงมี

ความจําเปนอยูตลอดเวลาเชนกัน เพราะการศึกษาเปนหนทางแหงการพัฒนาคนในชาติใหมีความพรอมสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงใหม ๆ ในสังคมท่ีพัฒนาแลวและท่ีกําลังพัฒนาลวนใหความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษา พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดความสําคัญของการศึกษาตอการพัฒนา

คนในชาติ โดยในมาตรา 6 ไดกําหนดวา “ใหการจัดการศกึษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 

โดยมีบุคลากรทางการศึกษา เชน ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก เปนตน ท่ีคอยทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการ

ถายทอดความรู บริหารสถานศึกษา รวมท้ังใหคําช้ีแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับครูผูสอนตามลําดับ ดังน้ัน บุคลากร

ทางการศึกษาควรมีการพัฒนาตนเองใหตอเน่ืองอยูเสมอ (รัตนะ บัวสนธ และคณะ, 2555:น.38-39)  ซึ่งครูเปนบุคคลท่ีมี

บทบาท และมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาของประเทศ ท้ังในอดีตและปจจุบันทุกประเทศท่ีพัฒนาแลวไดให

ความสําคัญกับครูโดยถือวาเปนบุคคลท่ีมีบทบาทในการสรางอนาคตของชาติ แมวาครูจะมีความรูความสามารถหรือความถนัด

แตกตางกันเพียงใด แตบทบาทของครูโดยสวนรวมแลวจะยังอยูในลักษณะเดียวกัน กลาวคือ นอกจากครูจะตองรับบทบาท

เปนผูสอนคนใหมีความรูความสามารถทางดานวิชาการตางๆ แลวครูยังจะตองรับบทบาทในการพัฒนาประเทศชาติในดาน

ตางๆ อีก เชน การพัฒนาสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม เปนตน ดังน้ัน ครูจึงตองรับบทหนักท้ังในอดีต

และปจจุบัน และเปนบทบาทในการสรางสังคมในดานตางๆ ใหมีความเจริญกาวหนา (วาริช          รัตนกรรดิ และเอ้ือมพร 

หลินเจริญ, 2560:น.129-130)   ซึ่งในการพัฒนาขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษามีหลายรูปแบบ เชน การฝกอบรม 

ศึกษาตอ การทําวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือเพ่ือการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานท่ีตนรับผิดชอบ เปนตน โดยการทําการวิจัยเพ่ือ

แกปญหาและพัฒนางานของตนน้ันอาจนํามาซึ่งการสรางองคความรู หรือนวัตกรรมการศึกษาใหม ๆ ใหกับวงการศึกษา และ

ยังถือวาบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปนตนแบบใหกับผูเรียน รวมท้ังบุคคลท่ีเก่ียวของ

อีกดวย แตเน่ืองจากกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการใหเกิดความนาเช่ือถือ เพ่ือนํามาซึ่งความมั่นใจในการ
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นําผลการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนกับวงการศึกษาตอไป จึงทําใหบุคคลท่ัวไป รวมถึงบุคลากรทางการศึกษามองวาการทํา

วิจัยเปนเรื่องยุงยาก ใชเวลางบประมาณ และตองมีความ สามารถและประสบการณดานการวิจัยสูงจึงจะทํางานวิจัยไดสําเร็จ 

ดังน้ัน รัฐบาลจึงไดสรางแรงจูงใจเพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาทํางานวิจัยใหมากข้ึน โดยเฉพาะไดกําหนดใหมีแนวทางการ

พัฒนาวิชาชีพครูอยางเปนรูปธรรมและมีผลตอบแทนท้ังดานการขยายแทงเงินเดือน การไดรับคาตอบแทนวิทยฐานะไวเพ่ือ

เปนขวัญและกําลังใจอีกดวย แตอยางไรก็ตามหลังจากมีระบบการใหครูทําวิทยฐานะ หรือทําผลงานทางพัฒนาวิชาการ รวม 

10 ป แตยังพบวาสภาพการทําผลงานทางวิชาการในปจจุบันน้ียังมีปญหาในการกาวไปสูวิทยฐานะในแตละข้ันของบุคลากร

ทางการศึกษา เน่ืองจากพบวา มีปญหาตางๆ ในการจัดทําผลงานทางวิชาการ จากงานวิจัยหลายเรื่อง เชน ปญหาดานความรู

ความเขาใจในการเสนอขอ ดานการจัดทําผลงานทางวิชาการ ดานความชํานาญ ดานปจจัยสวนตัว และดานการประเมินผล

การปฏิบัติ (รัตนะ บัวสนธ และคณะ, 2555:น.38-39) 

 จากเหตุผลและความจําเปนขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาสภาพปญหาและการดําเนินการพัฒนาวิทยฐานะ

ของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพ่ือเสนอแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะของครู 

และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาความเปนมืออาชีพของบุคลากรการศึกษาเพ่ือสงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู   

และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตไดอยางแทจริงตอไป  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสภานภาพในการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพ่ือนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร คือ ครู สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  

สภาพปญหาการพัฒนา 

วิทยฐานะของครู 

แนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะ

ของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 3    

เกณฑการพัฒนาวิทยฐานะ 

1. ระยะเวลาการดํารง

ตําแหนง/วิทยฐานะ 

2. ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 

3. วินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. ผานการพัฒนาตามท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนด 
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1.2 กลุมตัวอยาง คือ  ครู สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จํานวน 316 คน  โดยใชการ

สุมแบบสะดวก 

 2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดตัวแปรท่ีศึกษา ดังน้ี 

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ   เกณฑการพัฒนาวิทยฐานะ 

2.2 ตัวแปรตาม คือ สภาพปญหาการพัฒนาวิทยฐานะของครู  และแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะ 

ของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3    

 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม มี 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปญหาการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3   

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินการ พัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  

4. ขั้นตอนการวิจัย 

4.1 ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพปญหาและการดําเนินการฃ

พัฒนาวิทยฐานะของครู  

4.2 สรางแบบสอบถาม นําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (IOC) และปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

4.3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการทดลองใช (Try 

out) กับกลุมครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จํานวน 30 คน เพ่ือนําไปหาความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา Cronbach Alpha กําหนดใหคาสัมประสิทธ์ิแอลฟามีคาสูง

กวา 0.6 จึงจะเปนท่ียอมรับได (Nulnally, 1967) 

4.4 นําแบบสอบถามรวบรวมขอมูลกับครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จํานวน 

316 คน 

4.5 ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม แลวทําการ

วิเคราะหและแปรผลแบบสอบถามโดยใชคาสถิติ ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

 5. การวิเคราะหขอมูล 

5.1 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี 

และคารอยละ 
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5.2 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 สภาพปญหาการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5.3 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 การดําเนินการ พัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วิเคราะหโดยการหาคารอยละ 

5.4 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 4 แนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วิเคราะหขอมูลแบบการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) จัดหมวดหมูของ

ขอมูล 

 

ผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  

สรุปผลดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยระดับสภาพปญหาการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

เกณฑวิทยฐานะ ระดับปญหา แปลผล ลําดับ 

x ̄ SD 

1 .  ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ดํ า ร ง

ตําแหนง/วิทยฐานะ 2.82 

0.554 ปานกลาง 2 

2. ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 2.64 .0395 ปานกลาง 3 

3. วินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.01 

0.587 ปานกลาง 4 

4. ผานการพัฒนาตามท่ี ก.ค.

ศ. กําาหนด 2.82 

0.641 ปานกลาง 2 

5. ผลงาน 2.94 0.814 ปานกลาง 1 

รวม 2.65 0.688 ปานกลาง  

 

2. ผลการศึกษาข้ันการดําเนินการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  

สรุปผลดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของขั้นการดําเนินการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 3 

ขั้นการดําเนินการ จํานวน (คน) รอยละ 

1.ข้ันการจัดเตรียมผลงาน 166 52.5 

2.ข้ันรอผลการพิจารณา 90 28.5 

3 . ข้ั น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข ผ ล ง า น ต า ม 47 15 
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ขั้นการดําเนินการ จํานวน (คน) รอยละ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

4.ยังไมไดดําเนินการใดๆ 13 4 

รวม 316 100 

3. ผลการเสนอแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  

เขต 3  

ตารางท่ี 3 สรุปแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

แนวทาง จํานวน (คน) รอยละ 

1.มีระบบพ่ีเลี้ ยงชวยอานผลงานกอนสง

พิจารณา   

101 

32.0 

2.การจัดอบรมการรวบรวมและเขียนผลงาน

รวมโดยสถาบันการศึกษาท่ีมีผูเช่ียวชาญและผู

ประเมินผลงาน 

89 

28.2 

3.การตั้ง“คลินิกวิทยฐานะ” เพ่ือเปนท่ีปรึกษา 

ช้ีแนะ ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามท่ีเก่ียวกับ

การการทํา       วิทยฐานะแกขาราชการคร ู

56 

17.7 

4.การสรางความรูความเขาใจในการเขียน

ผลงานและสงเสริมการนําเสนอผลงานในท่ี

ประชุมระดับชาติ และนานาชาติ 

32 

10.1 

ไมแสดงความคิดเห็น  38 12 

รวม 316 100 

 

อภิปรายผล  

    จากผลการศึกษา พบวา ปญหาการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก    

เขต 3 ในภาพรวมครูประสบปญหาในการพัฒนาวิทยฐานะ อยูในระดับปานกลาง โดยดานหลักเกณฑและวิธีการขอใหมีหรือ

เลื่อนเปนวิทยฐานะมีคาเฉลี่ยต่าํท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากครอูาจยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑการพัฒนาวิทยฐานะ

จึงทําใหมองวาเปนเรื่องท่ียุงยาก ประกอบกับครูมีภาระงานสอนมากทําใหไมมีเวลาในการทําผลงานวิชาการและพัฒนาตนเอง

มากนัก ซึ่งสอดคลองกับ ถาวร เสงเอียด และคณะ (2559) เรื่อง สภาพ ปญหา และความตองการในการพัฒนาตนเองของครู

และบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม กลาวไววา ครูมีภาระงานในโรงเรียนมากจนเกินไป จึงไมมี

เวลาในการพัฒนาตนเอง การจัดการอบรมไมคอยตรงกับความตองการของครู นโยบายการพัฒนาครูอยูในรูปแบบ “จาก

ขางบนลงลาง” (Top Down)การจัดอบรมไมนาสนใจเชน หัวขอท่ีจัด วิทยากรไมเกง ถาเกงมากก็จะมีความสามารถในการ
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ถายทอดความรูนอย การอบรมไมแยกจัดตามพ้ืนฐานความรูความสามารถของผูรับการอบรม ผลการพัฒนาตนเองของครูไมมี

ผลตอความกาวหนาในวิชาชีพครู ไมมีผลตอการเลื่อนข้ันเงินเดือน และการตอใบประกอบวิชาชีพครูทํา ใหครูไมมีแรงจูงใจใน

การพัฒนาตนเอง ครูและผูบริหารไมอยากท้ิงเด็กเพ่ือไปอบรม โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเลก็จะมีผลกระทบมาก บางครั้งถึงตอง

ปดโรงเรียนเพ่ือไปอบรม ขาดการติดตาม และประเมินผลการอบรม และการขยายผลในความรูท่ีไดรับจากอบรม 

การดําเนินการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบวา สวนใหญครู

ดําเนินการพัฒนาวิทยฐานะอยูในข้ันการจัดเตรียมผลงาน รอยละ 52.5 และมีเพียง รอยละ 4 ท่ียังไมไดดําเนินการใดๆ ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาครูมีความตองการพัฒนาตนเองคอนขางสูงมีความกระตือรือรนท่ีจะทําผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีการ

ริเริ่มในการเตรียมการ ซึ่งสอดคลองกับ สุธี ประจงศักดิ์ (2554) เรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาวิทยฐานะครูชํานาญการ

ไปสูตําแหนงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ผลการศึกษาพบวา สิ่งท่ีเปนแรงจูงใจใหครูทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทย

ฐานะ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางานการเรียนดานการสอน และแกไขปญหาในช้ันเรียน และเงินวิทยฐานะท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

เงินเดือนประจํา ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ีอาจเปนแรงกระตุนใหครูมีการพัฒนาตนเอง กระบวนการท่ีจะพัฒนาตนเองไปสูวิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษน้ัน ครูตองมีความรับผิดชอบอยางสูงท้ังภาระหนาท่ีในดานการสอน และภาระหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย ให

สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน ใหเปนท่ียอมรับของเพ่ือนครูและผูบริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย มีความเมตตากรุณา สอนใหศิษยมีผลสัมฤทธ์ิอยูในเกณฑท่ีดีมี

สวนรวมระหวางชุมชน และสถานศึกษาทุกครั้งเมื่อมีโอกาส หมั่นพัฒนาตนเองโดยการเขารับการอบรม หรือเปนวิทยากร

อบรมใหแกผูอ่ืน หาผูเช่ียวชาญชวยตรวจสอบในเรื่องท่ีไมถนัด และสังเกตปญหาในช้ันเรียนของผูเรียน นําปญหามาสรางสื่อ 

นวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือนําไปใชแกปญหาในการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 

แนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบวา    

1) ควรมีระบบพ่ีเลี้ยงชวยอานผลงานกอนสงพิจารณา 2) ควรมีการจัดอบรมการรวบรวมและเขียนผลงานรวมโดย

สถาบันการศึกษาท่ีมีผูเช่ียวชาญและผูประเมินผลงาน 3) ควรตั้ง“คลินิกวิทยฐานะ” เพ่ือเปนท่ีปรึกษา ช้ีแนะ ใหคําแนะนํา 

ตอบขอซักถามท่ีเก่ียวกับการการทําวิทยฐานะแกขาราชการครูไดเขาใจตรงกันและสามารถพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพได 

และ 4) ควรมีการสรางความรูความเขาใจในการเขียนผลงานและนําเสนอผลงานเดนเปนท่ีประจักษ เพ่ือเตรียมความพรอม

และสรางความมั่นใจกอนเสนอผลงานเขาประกวดรางวัลในระดับตาง ๆ ซึ่งเปนแนวทางท่ีจะชวยพัฒนาศักยภาพครูและชวย

ผลักดันใหครูมีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนตอไป ซึ่งสอดคลองกับ รัตนะ บัวสนธ และ

คณะ (2555) เรื่อง วิทยฐานะของวิชาชีพครู: หนทางสงเสริมหรือทําลายการศึกษาไทย กลาววา คุณคาท่ีเกิดข้ึนจากการทํา

ผลงานทางวิชาการ : ผลงานทางวิชาการมีผลกระทบทางบวกตอนักเรียน ครู เพ่ือนรวมวิชาชีพ โรงเรียน และวงการศึกษา คือ

กอใหเกิดการพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาการใหกับตนเอง ทําใหไดเงินคาวิทยฐานะเพ่ิมข้ึน กอใหเกิดความภาคภูมิใจ ไดรับ

เกียรติ และการยอมรับจากสังคม นอกจากน้ีผูอํานวยการสถานศึกษายังมีผลกระทบทางบวกตอผูใตบังคับบัญชาอีกดวย 

สรุปผลการวิจัย  

 ครูประสบปญหาการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มากท่ีสุด ใน

การพัฒนาผลงาน  ครูดําเนินการอยูข้ันการจัดเตรียมผลงาน มากท่ีสุด  และตองการใหมีระบบชวยเหลือในการพัฒนาวิทย

ฐานะ  คือ มีระบบพ่ีเลี้ยงชวยอานผลงานกอนสงพิจารณา  การจัดอบรมการรวบรวมและเขียนผลงานรวมโดย

สถาบันการศึกษาท่ีมีผูเช่ียวชาญและผูประเมินผลงาน การตั้ง“คลินิกวิทยฐานะ” เพ่ือเปนท่ีปรึกษา ช้ีแนะ ใหคําแนะนํา ตอบ

355 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

ขอซักถามท่ีเก่ียวกับการการทํา       วิทยฐานะแกขาราชการครูไดเขาใจตรงกันและสามารถพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพได 

และการสรางความรูความเขาใจในการเขียนผลงานและนําเสนอผลงานเดนเปนท่ีประจักษ เพ่ือเตรียมความพรอมและสราง

ความมั่นใจกอนเสนอผลงานเขาประกวดรางวัลในระดับตาง ๆ  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1.  ควรดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะในดานการพัฒนาผลงานวิชาการ 

และผลักดันผลงานไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

 2. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธของความกาวหนาทางวิชาการของครูกับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค  1) เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ตอการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา ใน 5 ดาน ไดแก ดานการสนับสนุน

สถานศึกษาดานกิจกรรมของสถานศึกษาดานการเสริมสรางประสบการณท่ีบานดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กท่ี

ไดรับจากโรงเรียนและดานการสงเสริมพัฒนาการ โดยจําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครอง

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 308 คน เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย   คา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที t  และคา f  ดวย ANOVA  ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนา

การศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ผูปกครองท่ีมีเพศ และระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการ

พัฒนาการศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ :  การมีสวนรวม  การพัฒนาการศึกษา  ผูปกครอง  โรงเรียนพิชัย 

ABSTRACT 

The research  aims 1) to study the level of participation in educational development of parents 

of lower secondary school students Phichai School And Uttaradit province, and 2) to compare opinions of 

parents of lower secondary school students. Phichai School Uttaradit Province Towards participation in 

educational development in 5 areas: school support, school activities, home experience enhancing, 

children experience development from school and developmental promotion. Classified by gender, age, 

Occupation, incomeand and the sample group used in this research is 308 parent of students in grade 1-3, 

academic year 2018, Pichai School. The instrument used in the research was a 5 level rating scale 

questionnaire. The statistics used for data analysis was percentage, mean, standard deviation, t-test and f-

test by ANOVA. The results showed that Parents participated in educational development as a whole at a 

high level.  Parent of students   with  different sex and education.  There was no difference in the 

opinions towards participation in educational development as a whole. 

 

Keywords : Participation, Educational Development, Parents, Phichai School 
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บทนํา 

  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพราะการ

จัดการศึกษาถือเปนกระบวนการหน่ึงท่ีชวยในการจัดคุณภาพชีวิตของคนใน ชาติใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางสันติ

สุข อีกท้ังยังมีสวนในการพัฒนาประเทศใหบรรลุ เปาหมายรวมถึงเก้ือกูลตอการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและ

สอดคลองกับความ เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดานของประเทศ ดังน้ันความมุงหมายท่ีสําคัญของการจัดการศึกษาของ ชาติจึงเนน

ท่ีการพัฒนาบุคคลใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ ท้ังดานรางกาย สติปญญา สังคม อารมณและจิตใจ โดยรัฐจะ

ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการดูแลการศึกษาของ ชาติเอง ในระยะเวลาท่ีผานมากลับพบวาการศึกษามีขอจํากัดจากท้ังระบบ

การแขงขันทาง การศึกษา กระบวนการเรียนรูท่ียังขาดประสิทธิภาพทําใหผูเรียนขาดการพัฒนาเด็กไรความสุขท่ีจะเรียนรู ครู

ถูกคาดหวังและเรียกรองในหลาย ๆ ดาน ซึ่งสงผลใหครูขาดขวัญกําลังใจในการท่ีจะเรียนรูและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ

สอนของตนใหมีประสิทธิภาพ ถึงแมจะมีผูปกครอง นักเรยีนไดเขามารวมมือเฉพาะทางดานวัตถุหรือเงินบริจาคเทาน้ัน ดังน้ัน

การรวมมือทางดานการ พัฒนาการศึกษาในระบบของความคิดวิเคราะหเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาจึงยังไม เกิดข้ึน 

ความรวมมือจึงมีลักษณะเฉพาะบางกรณีเสียมากกวาและยังไมสามารถกอประโยชนได อยางเต็มท่ี (อภิญญา เวชยชัย, 2544: 

106)  

 การมีสวนรวมของประชาชนนับไดวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา ซึ่งจะเห็นไดวากิจกรรมการพัฒนาใด ๆ ก็ตาม 

หากประชาชนไมมีความรูสึกวาเปนเจาของและลงมือดําเนินกิจกรรมดวยตนเองแลวกิจกรรมน้ันก็มิอาจจะสําเร็จและดํารงอยู

ได แตถาหากวาประชาชนมีความรูมีความเขาใจในกระบวนการอยางถองแทสามารถมองเห็นและคาดหวังไวในผลประโยชนท่ี

จะเกิดข้ึนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน ท้ังยังรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอจนเกิดความตระหนักในปญหาของตนเองดิ้น

รนหาทางแกไขเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จนเกิดการตัดสินใจและเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับความ

เปนจริงของชุมชนซึ่งนําไปสูความยั่งยืนของกิจกรรมพรอมท้ังจะชวยใหพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนใหมากเพ่ิมข้ึน 

การบริหารแบบมีสวนรวมตามทัศนะของ เอกชัย ก่ีสุขพันธ(2542, หนา 114)  

 การจัดการศึกษาถือไดวาเปนหนาท่ีของทุกคน และทุกฝายตองรวมกันจัดการศึกษาให มีประสิทธิภาพสอดคลอง

กับชุมชน สังคมและผูเรียน โดยเฉพาะผูปกครองซึ่งถือวาเปนผูท่ีมีสวนรวมท่ีสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวนใหเติบโตเปน

บุคคลท่ีมีคุณภาพและมีลักษณะท่ีดีงาม ตามท่ีสังคมตองการ (อภิรัตน ถาวรนันท, 2546: 2)  

 โรงเรียนพิชัยไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนเปนเวลา 15 ป ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

โดยใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรข้ึนโดยมีหลักสูตรแกนกลางเปนแนวทางการจัดทํา จึงเห็นไดวาพอแมจะนับวาเปนครูคนแรก

และเปนครคูนท่ีสําคัญท่ีสุดของเด็ก เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการใหความรู ประสบการณแกเด็ก (กฤษณี ภูพัฒน, 2538: 

12) และในปจจุบันมีปญหาในการเรียนและมีจํานวนนักเรียนท่ีลดนอยลง  

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนา การศึกษาของผูปกครองนักเรียน 

เพราะการเรียนการสอนสวนใหญจะเนนใหความสําคัญ ของการมีสวนรวมของผูปกครอง พอ แม นักเรียน โดยเฉพาะปจจุบัน

การปฏิรูปการศึกษาเนนให ผูปกครองไดเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ผูวิจัยจึงเห็นวา การมี

สวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา2561 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

ใน 5 ดาน ไดแก ดานการสนับสนุนสถานศึกษา ดานกิจกรรมของสถานศึกษา ดานการเสริมสรางประสบการณท่ีบาน ดานการ

เสริมสรางประสบการณของเด็กท่ีไดรับจากโรงเรียนและ ดานการสงเสริมพัฒนาการ  อาจไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ

เขามามีสวนรวมของผูปกครอง ตอการจัดการศึกษา เพ่ือสามารถนําขอมูลมาใชในการวางแผนงานในการใหผูปกครองไดมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาไดดียิ่งข้ึน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองผูปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 ป

การศึกษา 2561 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 1,343 คน 

  กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูปกครองนักเรียนระดับระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 ปการศึกษา 2561 ภาค

การศึกษาท่ี 2 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ  จํานวน 308 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของทาโรยามาเน 

(Taro Yamane’, 1973 : 727-728) แลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ชนิด 5 ระดับ เก่ียวกับ

การมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งผูวิจัยได

สรางข้ึนเอง แบงออกเปน 2 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

ไดแก เพศ อาย ุอาชีพ และรายได 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ใน 5 ดาน ไดแก ดานการสนับสนุน สถานศึกษา ดานกิจกรรมของ

สถานศึกษา ดานการเสริมสรางประสบการณท่ีบาน ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กท่ีไดรับจากโรงเรียนและดานการ

สงเสริมพัฒนาการ ลักษณะ ของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดนํ้าหนัก

ของคะแนน (ชูศรี วงศรัตนะ, 2549: 104 - 105; อางใน บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 99)  

ระดับการมีสวนรวมมากท่ีสุด เทากับ 5  

ระดับการมีสวนรวมมาก  เทากับ 4  

ระดับการมีสวนรวมปานกลาง เทากับ 3 

ระดับการมีสวนรวมนอย   เทากับ 2 

ระดับการมีสวนรวมนอยท่ีสุด  เทากับ 1  

การสรางและการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

                การศึกษาวิจัยเรื่องการมสีวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  

โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดติถ สามารถแบงไดดังน้ี 

1.ศึกษาเอกสารตางๆ ซึ่งไดแก ทฤษฎี ตํารา บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมในการ

พัฒนาการศึกษา 

2. สรางแบบสอบถามท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับบรบิทของเน้ือหาการวิจัยเรื่องการมสีวนรวมในการ

พัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

3. นํารางแบบสอบถามท่ีไดเสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน  

4.  หลังจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานไดตรวจความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ตลอดจน

ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคการวิจัยกับขอคําถามแลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective 

Congruence: IOC) และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคามากกวา 0.5 ทุกขอ 

5. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะและคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

6. นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยาง จากผูปกครองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียนพิชัย  จํานวน 30 คน แลวนํามาคํานวณหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคา    สัมประสิทธ์ิ
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แอลฟา ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งไดคาเทากับ 0.894 

 7.  จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองเพ่ือใหขอมูลท่ีมี 

ความสมบูรณครบถวนดังน้ี 

1. สงหนังสือขอความอนุเคราะหในการจัดเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ถึงผูอํานวยการ 

โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ  

2. สงแบบสอบถามใหกับอาจารยผูฝายวิชาการ โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือชวยรวบรวม 

ขอมูลจากผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ     ในงานประชุมผูปกครองประจําป

การศึกษา 2561  

3. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลท่ีรวบรวมได เพ่ือนํามาเขาสูการประมวลผลคาทางสถิติ 

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี และรอยละ  

2. การมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ  ใชการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑการแปลผลดังน้ี  

 4.50-5.00 มีสวนรวมมากท่ีสดุ 

 3.50-4.49 มีสวนรวมมาก 

 2.50-3.49 มีสวนรวมปานกลาง 

 1.50-2.49 มีสวนรวมนอย 

 1.00-1.49 มีสวนรวมนอยท่ีสุด 

3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียน จําแนกตามเพศ และอายุ ใชการ

วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที (t – test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA)    

 

ผลการวิจัย 

 ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยรวมและรายดาน 

การมีสวนรวมในการพัฒนาการศกึษา 

ของผูปกครอง 

 

Χ  

 

SD 

ระดับ 

การมีสวนรวม 

ลําดับ 

1. ดานการสนับสนุนสถานศึกษา  3.12  0.58  ปานกลาง  5 

2. ดานกิจกรรมของสถานศึกษา  3.39  0.53  ปานกลาง  4 

3. ดานการเสริมสรางประสบการณท่ีบาน  4.16  0.47  มาก  1 

4. ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็ก 

   ท่ีไดรับจากโรงเรียน  

3.65  0.40  มาก  2 
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ต

าราง 1 พบวาผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 3.58,SD=0.29)        เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาอยูในระดับมาก 3 ดานไดแก ดานการเสริมสรางประสบการณ

ท่ีบาน (Χ = 4.16,SD=0.47) ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กท่ีไดรับจากโรงเรียน                           (Χ  = 

3.65,SD=0.40) และ ดานการสงเสริมพัฒนาการ (Χ  = 3.58,SD=0.29) และอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานกิจกรรมของ

สถานศึกษา (Χ  = 3.39,SD=0.53) รองลงมาไดแก ดานการสนับสนุนสถานศึกษา (Χ  = 3.12,SD=0.58) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา  

ดานการเสริมสรางประสบการณท่ีบาน (Χ = 4.16,SD=0.47) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ คือ ใหกําลังใจและ

เสริมแรง เชน แสดงความช่ืนชม ยินดีเมื่อนักเรียนประพฤติสิ่งท่ีดีงาม (Χ = 4.45,SD=0.61) รองลงมา ไดแก ใหโอกาส

นักเรียนในการทํากิจกรรมตางๆ ท่ีสนใจ (Χ = 4.38,SD=0.61) และสงเสริมใหนักเรียนมีความรักสามัคคีกับกลุมเพ่ือน                    

(Χ = 4.33,SD=0.60)  

ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กท่ีไดรับจากโรงเรียน (Χ  = 3.65,SD=0.40) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ คือ 

ใหขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับนักเรียนในสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน (Χ  = 3.76,SD=0.76) รองลงมา ไดแก ประเมิน

นักเรียนตามสภาพจริงเก่ียวกับแฟมประจําตัวนักเรียน (Χ  = 3.60,SD=0.69) และมีสวนชวยในการจัดเตรียมอุปกรณการ

เรียนใหกับนักเรียนตามท่ีครูกําหนด เชน อุปกรณศิลปะ หรือสิ่งประดิษฐ (Χ  = 3.31,SD=0.90) 

ดานการสงเสริมพัฒนาการ (Χ  = 3.58,SD=0.29) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ คือ การฝกการอาน การฟง การ

สังเกตและการคิดวิเคราะห ( Χ  = 3.60,SD=0.61) การติดตอสื่อสารพบปะครูประจําช้ันของลูกอยางสม่ําเสมอเพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูลของลูกขณะอยูท่ีบาน (Χ  = 3.56,SD=0.69) และการดูแลลูกในดานการเรียนและการทําการบานอยาง

ใกลชิด (Χ  = 3.38,SD=0.60) 

ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย โดยจําแนกตาม เพศ 

และรายได เพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจัยท่ีตั้งไว ดังตารางท่ี 2 และ 3 

 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย จําแนกตาม

เพศ จากการทดสอบดวยคาที  

การมีสวนรวมของผูปกครอง 
เพศ 

t Sig 

1. ดานการสนับสนุนสถานศึกษา  1.713 .891 

2. ดานกิจกรรมของสถานศึกษา  3.204 .000* 

3. ดานการเสริมสรางประสบการณท่ีบาน  3.482 .556 

4. ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กท่ีไดรับจากโรงเรยีน  2.771 .089 

5. ดานการสงเสรมิพัฒนาการ  1.855 .651 

รวม 2.605 .437 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5. ดานการสงเสรมิพัฒนาการ  3.58  0.46  มาก  3 

รวม  3.58  0.29  มาก   
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จากตารางท่ี 2 พบวา ผูปกครองมีท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว และหากพิจารณาเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมในดานกิจกรรมของสถานศึกษา  

แตกตางกัน สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย จําแนกตาม

ระดับการศึกษา จากการทดสอบดวยคาเอฟ 

การมีสวนรวมของผูปกครอง 
ระดับการศึกษา 

f Sig 

1. ดานการสนับสนุนสถานศึกษา  1.234 .565 

2. ดานกิจกรรมของสถานศึกษา  3.433 .000* 

3. ดานการเสริมสรางประสบการณท่ีบาน  1.321 .549 

4. ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กท่ีไดรับจากโรงเรยีน  3.765 .991 

5. ดานการสงเสรมิพัฒนาการ  4.564 .000* 

รวม 2.863 .421 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 3 พบวา ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว และหากพิจารณาเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมในดานกิจกรรมของ

สถานศึกษา  และดานการสงเสริมพัฒนาการ แตกตางกัน สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

        ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย 

จังหวัดอุตรดิตถ  สรุปไดดังน้ี  

ดานการสนับสนุนสถานศึกษา พบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนา การศึกษาโดยรวม มีสวนรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ท้ังน้ีเปนเพราะผูปกครองมีสวนใหความรวมมือในเรื่องในการประชาสัมพันธขอมูลและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

ใหความรวมมือพัฒนาสภาพของโรงเรียนการใหขอมูลเด็กกับผูเก่ียวของ ใหความรวมมือ สนับสนุน ปฏิบัติตามระเบียบและ 

ขอกําหนดของโรงเรียน ใหความรวมมือในการกรอกแบบสํารวจ  ตาง ๆ ของทางโรงเรียน และมาพบครูประจําช้ันเพ่ือ

รับทราบพัฒนาการของเด็กตามเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชมภู อุปการ, (2548, หนา 35 -36) ได

ศึกษา การใหความชวยเหลือและสนับสนุนในรูปของวัสดุ สิ่งของและกําลังทรัพย หมายถึง การท่ีผูปกครองบริจาคสิ่งของ

เครื่องใชและทรัพยสนิใหกับโรงเรียน เพ่ือนําไปใชในการสนับสนุนการจัดกิจรรมและประสบการณใหแกเด็ก เชน การใหวัสดุ

เหลือใชเพ่ือใหครูนําไปทําอุปกรณการสอน การใหของเลนและเครื่องเลนสนาม เสื้อผา โตะ เกาอ้ี รวมท้ังการใหทุนการศึกษา

แกเด็กยากจนหรือการใหทุนทําอาหารกลางวันใหเด็กยากจน ในการใหความชวยเหลือแกโรงเรียน 

ดานกิจกรรมของสถานศึกษา พบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนา การศึกษาดานกิจกรรมของสถานศึกษา 

โดยรวมและรายขอมีสวนรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะผูปกครองมีสวนรวมในการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง

โรงเรียนกับผูปกครองและเปน กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับตัวนักเรียนเอง ผูปกครองไดมีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็นและสราง 

ความคุนเคยระหวางผูปกครองกับครู และระหวางผูปกครองดวยกันเปนการชวยลดปญหา ความสัมพันธท่ีไมเทาเทียมกัน

ระหวางครูกับผูปกครองอันจะสงผลตอใหเกิดความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันผูปกครอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สิริพร สุมนดิษย, (2549) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
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กองทัพบกอุปถัมภสื่อสารสงเคราะห สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร พบวา 1) ดานวิชาการมีสวนรวมเก่ียวกับการเสริมสรางใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนเปนอันดับ

หน่ึง รองลงมาคือ การมีสวนรวมเก่ียวกับการตรวจดูแบบฝกหัด และงานนักเรียนวาไดรับตรวจสอบจากผูสอนครบถวนและ

ถูกตอง การติดตามผลการเรียนและแสดงความคิดเห็นในสมุดรายงานประจําตัวเปนอันดับสอง และการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษามีสวนรวมเปนอันดับสุดทาย 2) ดานการพัฒนาผูเรียนโดยมีสวนรวมเก่ียวกับการสนับสนุนใหนักเรียนมาโรงเรียน

ทุกวันและเปนคนตรงตอเวลาเปนอันดับหน่ึงรองลงมาเปนการสงเสรมิใหนักเรยีนรูรกัสามคัคี ประหยัด อดออม และสงเสริมให

นักเรียนทําการบานและสงงานทุกช้ินตามกําหนด ใหความสนใจติดตอพบปะครูเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับความประพฤติของ

นักเรียนเปนอันดับสุดทาย 3) ดานรวมลงทุนหรือจูงใจใหผูอ่ืนรวมลงทุน ผูปกครองมีสวนรวมในการรณรงคเพ่ือจัดหาทุนจาก

แหลงทุน และรวมประชาสัมพันธเพ่ือชักชวนใหรวมทุนหรือการพัฒนาโรงเรียน บริจาคทรัพยในการพัฒนาโรงเรียน และการ

บริจาควัสดุสิ่งของใหแกโรงเรียนเปนอันดับสุดทาย 

ดานการเสริมสรางประสบการณท่ีบาน พบวาผูปกครองมีสวนรวมในการ พัฒนาการศึกษาดานการเสริมสราง

ประสบการณท่ีบาน โดยรวมและรายขอมีสวนรวมอยูในระดับ มาก ท้ังน้ีเปนเพราะผูปกครองมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูบุตร

หลานในเรื่องการสงเสริม ประสบการณใหกับเด็ก การใหความรูกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรค การสรางวินัยใหกับ เด็ก 

เน่ืองจากผูปกครองตองการใหบุตรหลานตนเองเปนเด็กเรียนเกง เปนสิ่งท่ีผูปกครองเกิด ความภาคภูมิใจรวมถึงการติวเขม

เพ่ือท่ีจะพาลูกไปสอบเขาโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัช พานิชวงษ, (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวน

รวมของผูปกครองนักเรียนในการ สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนในเขตอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือศึกษา 

ความสัมพันธระหวางสถานภาพของผูปกครองนักเรียน ความรูเก่ียวกับบทบาทการมีสวนรวมและ เจตคติตอการมีสวนรวมของ

ผูปกครองนักเรียนกับการมีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูของ นักเรียนเพ่ือศึกษาตัวแปรในการทํานายการมีสวนรวมของ

ผูปกครองนักเรียนในการสงเสริมการ เรียนรูของนักเรียน มีความสัมพันธทางลบกับการมีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูของ

นักเรียน ในดานความรู และดานพฤติกรรม ตัวแปรจํานวนบุตร และตําแหนงทางสงัคมในทองถ่ินพบวา ไม มีความสัมพันธกับ

การมีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน  

ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กท่ีไดรับจากโรงเรียน พบวาผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาดาน

การเสริมสรางประสบการณของเด็กท่ีไดรับจาก โรงเรียน โดยรวมมีสวนรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะผูปกครอง

เสริมสรางประสบการณของเด็กคอยดูแล แนะนําในการทําการบาน การเสริมแนะนําชวยเหลือเมื่อเด็กตองการความชวยเหลือ 

กระตุนใหเด็กทํากิจกรรมท่ีโรงเรียนมอบหมายและการเตรียมและจัดหาสื่อการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ขนิษฐา เปรมพงษ, (2550: 67 – 69) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทการมีสวน รวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรู

ของบุตรหลาน โรงเรียนเครือคณะภคินีพระหฤทัย ของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพ ผลการวิจัยพบวา ดานการมีสวนรวมใน

กิจกรรมของสถานศึกษาผลจากการวิเคราะหขอมูล การเขารวมกิจกรรมพิเศษท่ีโรงเรียนจัดข้ึน พบวาผูปกครองเขารวม การ

ปฐมนิเทศมากท่ีสุด การไดรับความรูจากการอบรม พบวาผูปกครอง ไดรับความรูเก่ียวกับ นโยบายการเรียนการสอนของ

โรงเรียนมากท่ีสุด การรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมของ โรงเรียน พบวาผูปกครองไดรับทราบขอมูลขาวสารจากทาง

จดหมาย ดานการมีสวนรวมในการ เสริมสรางประสบการณแกนักเรียน ผลจากการวิเคราะหขอมูล การมีสวนรวมในการ

สงเสริม นิสัยรักการอานใหกับเด็ก พบวาผูปกครองไดจัดหาหนังสือภาพใหเด็กดู มากท่ีสุด การมีสวนรวมในการเสริมความรูให

สอดคลองกับสิ่งท่ีเด็กเรียนรูจากโรงเรียนและการเรียนรูของเด็กท่ีบาน พบวา ผูปกครอง ไดดูแลทําการบาน มากท่ีสุด การมี

สวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็ก พบวาผูปกครองสงเสริมใหเด็กออกกําลังกายและเลน มากท่ีสุด การมี

สวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ และสังคมของเด็ก พบวาผูปกครองไดสงเสริมใหเด็กมีวินัยในตนเอง 

มากท่ีสุด การมีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาของเด็ก พบวา ผูปกครองสนใจในการอานและการเขียนของ

ลูก มากท่ีสุด ดานการมีสวนรวมในการสนับสนุนสถานศึกษา พบวาผูปกครองใหความรวมมือสนับสนุนและปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของ โรงเรียน มากท่ีสุด  
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ดานการสงเสริมพัฒนาการ พบวาผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา ดานการสงเสริมพัฒนาการ โดยรวม

และรายขอมีสวนรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะ ผูปกครองมีสวนสงเสริมใหเด็กมมีารยาทรูจักกลาวคํา สวัสดี ขอโทษตาม

โอกาส ฝกใหเด็กรักษา สุขอนามัยความสะอาดของรางกาย ฝกใหเด็กไดชวยเหลือตนเอง สงเสริมใหเด็กออกกําลังกาย และ

เลนอยางเสรีและสงเสริมใหเด็กมีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผูอ่ืนและปฏิบัติตามขอตกลง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ ธิดา 

พิทักษสินสุข, (2542: 79 – 86) กลาววาครอบครัวมีบทบาท สําคัญมากตอพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก บานคือ

สถานศึกษาแหงแรกของเด็กมพีอแมและ บุคคลในครอบครัวเปนครูของเด็ก เด็กเรียนรูและไดรับการอบรมเลี้ยงดูมาแตกตาง

กันบนพ้ืนฐาน ความเช่ือความรู ความเขาใจของแตละครอบครัวจนกระท่ังเด็กถึงวัยท่ีพอแมพามาเขาโรงเรียน อนุบาลเด็กแต

ละคนไมไดแตกตางกันเฉพาะหนาตาเทาน้ัน พ้ืนฐานทางอารมณและประสบการณ ก็จะแตกตางกันไปดวย ความแตกตาง

ระหวางบุคคลจึงเปนสิ่งท่ีครูอนุบาลตองตระหนักใหมาก มิฉะน้ันเราจะคาดหวังวาเด็กทุกคนจะเหมือนกัน พูดรูเรื่องเหมือนกัน

ชวยตัวเองไดเหมือนกันหมด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วารี กติกา, (2540: 30) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการรับรูและแนวทางการ

มีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดอนุบาลศึกษาโรงเรียนเอกชน อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม พบวาผูปกครองมีสวน

รวมในระดับมาก พบวา แนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนสวนใหญสามารถมีสวนรวมในการจัดอนุบาลศึกษาท้ัง 6 

ดาน คือ ดานการเลี้ยงดู ดานการติดตอสื่อสาร ดานอาสาสมัคร ดานการเรียนรูของเด็กท่ีบาน ดานการตัดสินใจ และดานการ

สรางความรวมมือกับชุมชน การมีสวนรวมดานการเลี้ยงดูและการเรียนรูของเด็กท่ีบาน 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ตอการมีสวน

รวมในการพัฒนาการศึกษา พบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก  และผูปกครองท่ีมีเพศ 

และระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวา สถานศึกษาไดเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการใหความคิดเห็นตอการพัฒนาการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 

ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา เอียดสุย (2560) ไดทําการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พบวา ผูปกครองท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และ

อาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานกิจการนักเรียน และ

ดานการประกันคุณภาพไมแตกตางกัน และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสิรินทิพย สิทธิศักดิ์ (2554) ไดทําการศึกษาการมี

สวนรวมของผูปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญ และเขตบางกอกใหญ  พบวา ผูปกครองท่ี

มีเพศแตกตางกันมีสวนรวมตอการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน ซึ่งผลจากการวิจัยไดสะทอนใหเห็นวา สถานศึกษาสวนใหญ

มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทุกมิติของสถานศึกษา โดยสอดรับกับแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของ

ประชาชน  ซึ่งรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนท้ังในดานการวางแผนพัฒนา การตัดสินใจ 

รวมถึงการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2558) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษา พบวา ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนา

การศึกษาอยูในระดับมาก 3 ดานไดแก ดานการเสริมสรางประสบการณท่ีบาน ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กท่ี

ไดรับจากโรงเรียน และดานการสงเสริมพัฒนาการ  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ตอการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา พบวา ในภาพรวม ผูปกครองท่ีมีเพศ และระดับ

การศึกษา แตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ให

ความสําคัญกับผูปกครองในการพัฒนาการศึกษาอยางเทาเท่ียมกัน และผูปกครองก็มีความรวมมือในการพัฒนาไปพรอมกับ 

นโยบายท่ีโรงเรียนวางไวดวยดี  
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของ

อาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กลุมตัวอยาง คือ  อาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ท่ีเขารวมโครงการเตรียมความพรอมสอบ

วัดความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลน   สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ  คาความถ่ี 

คารอยละ และคาเฉลี่ย ผลจากการวิจัย พบวา อาจารยสวนใหญเลือกสอบ TOEIC ใชเวลาในการฝกเฉลี่ยวันละ 1 – 3 ช่ัวโมง 

ตอวัน ชวงเวลาระหวาง 21.00 น. - 23.00 น.  มีรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลน   ไดแก การ

ฝกฟงจากภาพยนตรภาษาอังกฤษ ฝกอานจากบทความในแบบทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ฝกอานจากขาวภาษาอังกฤษ  

และลงเรียนคอรสออนไลน  หลังจากอาจารยไดพัฒนาตนเองบนแหลงเรียนรูออนไลนเสริมจากการอบรมในช้ัน  มีคะแนนการ

ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  สูงข้ึน เฉลี่ย 98.4 คะแนน  

 

คําสําคัญ : พฤติกรรม ทักษะภาษาอังกฤษ  แหลงเรียนรูออนไลน  อาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 

Abstract 

 This research aims to  study behavior and results of English language skills development from an 

online learning source of teachers Phitsanulok University The sample was  30 teachers  who participated 

in the preparation for the English proficiency test according to the standard criteria of the higher 

education standard. The research instrument was   questionnaire of study behavior and results of English 

language skills development from an online learning source. The statistics used for  data analysis was  

percentage and average. The result show that the most teachers chosen the TOEIC test. Spend time to 

practice the english skills themselves average 1 – 3 hours/day in during time at 9 p.m.  -  11 p.m. 

Teachers developed  english skills by listening   english movies, reading articles in english examination 
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and  CNN News and taking online  courses. After teachers developed english skills by themselves 

enhance from training class. Teachers increasingly got the TOEIC score average 98.4 points. 

 

keywords : Behavior, English Skills, Online Learning Resource, Teacher of  Phitsanulok University 

 

 

บทนํา   

 ปจจุบันโลกมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนอยางมาก เน่ืองจากเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือท่ีมีความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว ยนระยะทางใหเขาถึง

ขอมูลขาวสารไดทุกแหง ผูเรียนสามารถเขาถึงเน้ือหาไดตามท่ีตองการ จากลักษณะดังกลาวทําใหมีการเรียนการสอนผานเว็บ

มากยิ่งข้ึน การเรียนรูแบบออนไลน (e-learning) การศึกษา การเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต (Internet) 

เปนการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะเรียนไดตามความสามารถ และความสนใจของตนเอง เปนการเรียนสําหรับทุกคนเรียนได

ทุกเวลาและทุกสถานท่ี และการเรียนรูผานเว็บในเน้ือหาวิชาตางๆ บนระบบอินเทอรเน็ตกลายเปนแหลงความรูไรพรมแดนท่ี

หลากหลาย โดยเฉพาะวิทยาศาสตร ครูผูสอนสามารถใชเปนทางเลือกใหมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากหองเรียนไปสูโลก

แหงการเรียนรู เปนการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศกับการออกแบบระบบการเรียนการสอนโดยใชแหลง

ทรัพยากรท่ีมีอยูในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมาจัดสภาพ สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูใหเกิดแกผูเรียน (ธนาดล สมบูรณ 

และสมถวิล ธนะโสภณ, 2558 :น.34-35)  

ภาษาอังกฤษมีความสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันเพราะวาภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีสําคัญตอการ

ติดตอสื่อสาร เชน ดานการศึกษา ดานการแสวงหาความรู ดานการประกอบอาชีพ ดานการสรางความเขาใจตอประเพณี

วัฒนธรรม ดานการคาขายและธุรกิจ รวมไปถึงดานการติดตอสื่อสารกับกลุมประชาคมอาเซียนและตางประเทศท่ัวโลก เมื่อมี

ความหลากหลายและแตกตางทางประเพณีวัฒนธรรม ยอมตระหนักถึงการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจ ภาษาท่ีเปนสื่อกลาง

เพ่ือแสดงความเขาใจตอกันน่ันก็คือภาษาอังกฤษ เพราะท่ัวโลกจะใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล และ ภาษาในการ

ติดตอสื่อสารกับประเทศท่ีไมไดพูดภาษาเดียว จะเห็นไดวาการท่ีจะสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจ จําเปนตองสื่อสารดวย

ภาษาอังกฤษ ท่ีไมใชเพียงแคภาษาไทยเทาน้ัน (ครูอัพเดทดอทคอม. 2561 : ออนไลน) ทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย

ตนเองเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญในการพัฒนาสังคมใน

อนาคต ยิ่งกวาน้ันทักษะการเรียนรูดวยตนเองยังเปนทักษะจําเปนสําหรับสังคมโลกปจจุบัน ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรูท่ีมี

องคความรูใหมเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง และสามารถเผยแพรไปอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยี การสื่อสารท่ีกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง 

ทรัพยาการมนุษยในสังคมไทยยังมีขอจํากัดเรื่องการศึกษาติดตามไมทันความรูใหมๆ ความเปลี่ยนแปลงท่ีเขามาตลอดเวลา 

(สินีมาศ สรอยคีรี และติน ปรัชญพฤทธ์ิ., 2550) และภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลท่ีเปนสื่อกลางในการคนหาความรู ดังน้ัน

การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความสําคัญและจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะไดรับการสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตระหนักวา 

การเตรียมความพรอม หรือการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหแกอาจารย ซึ่งสวนใหญยังมีความเคยชินกับวิธีการเรียน

แบบพ่ึงพาผูสอน และยึดมั่นกับตําราเรียน เปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่ง การท่ีจะชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
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ของอาจารยใหมากข้ึน อีกท้ังเพ่ือคนหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ หรือสามารถนําไปประยุกตใชในในการ

พัฒนาการเรียนรูวิชาอ่ืนๆ ดวยตนเอง ดังน้ัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองพัฒนาตนเองไปสูการผลิตสื่อ การผลิต

โปรแกรมการผลิตนวัตกรรมตาง ๆ และนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนอันเปนแสดงถึงความรูสมัยใหมในประเทศไทย 

4.0 (สัญญา พงษศรีดา, 2561:น.74-80) ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาพฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

จากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพ่ือนําเอาความรูตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนตอการจัดการ

เรียนการสอน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญอันจะนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาคนท้ังระบบ 

หากครูขาดทักษะไรศักยภาพในการสอนและการถายความรูไปยังผูเรียนยอมทําใหเกิดวิกฤติปญหาทางการศึกษาและมี

ผลกระทบตอภาพลักษณท่ีไมดีตอประเทศไทยในปจจุบันและอนาคต 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

จากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพ่ือนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร คือ อาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

1.2 กลุมตัวอยาง คือ  อาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ท่ีเขารวมโครงการเตรียมความพรอมสอบวัดความรู

ภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา จํานวน 30 คน 

 2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดตัวแปรท่ีศึกษา ดังน้ี 

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อาย ุระดับการศึกษา ตําแหนง และ 

จํานวนครั้งในการสอบภาษาอังกฤษท่ีผานมา 

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลน และผลการพัฒนา 

ทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

ขอมูลท่ัวไปของอาจารย 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. ตําแหนง 

5. จํานวนครั้งในการสอบ

ั ี่   

พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

จากแหลงเรียนรูออนไลน 

-  เวลาท่ีใชพัฒนา 

-   สื่อ/กิจกรรมท่ีใชพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ไดแก การฟง การอาน และการเขียน   

ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

- คะแนนสอบวัดความรูภาษาอังกฤษครั้งกอนหนา 

และคะแนนหลังการพัฒนาจากแหลงออนไลน 
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3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม มี 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลน 

ของอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ระยะเวลาท่ีใชพัฒนา/วัน   ชวงเวลาท่ีใชพัฒนา  สื่อ/

กิจกรรมท่ีใชพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ    การพัฒนาทักษะดวยตนเองอ่ืนๆ และคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ   

  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนใหประสบความสําเร็จ 

4. ขั้นตอนการวิจัย 

 การดําเนินงานวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการวิจัยแบงเปน 4 ข้ันตอน ไดแก  

4.1 ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจาก 

แหลงเรียนรูออนไลน และเกณฑมาตรฐานการสอบภาษาอังกฤษของอาจารยในมหาวิทยาลัย 

4.2 สรางแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลน  

และผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย และนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (IOC) และปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  ซึ่งพบวา

ทุกขอคําถามในแบบสอบถามมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 

4.3 นําแบบสอบถามรวบรวมขอมูลกับอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ท่ีเขารวมโครงการเตรียมความพรอม 

สอบวัดความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา จํานวน 30 คน 

4.4 ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม แลวทําการ 

วิเคราะหและแปรผลแบบสอบถามโดยใชคาสถิติ ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  

 5. การวิเคราะหขอมูล 

     การดําเนินงานวิจัยน้ีไดกําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบงออกเปน 3  สวน  ไดแก 

5.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และคารอยละ 

5.2 การวิเคราะหพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย  

วิเคราะหโดยการหาคาความถ่ี และคารอยละ 

     5.3  การวิเคราะหผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย  

วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังการพัฒนาภาษาอังกฤษจากจากแหลงเรียนรูออนไลน เสริมการเขาช้ัน

อบรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

        5.4  การวิเคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนใหประสบ

ความสําเร็จ โดยใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา และใชคาความถ่ีและคารอยละในการสรุปผลกลุมของความคิดเห็น 

 

ผลการวิจัย  
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 การวิจัยน้ี ไดดําเนินการตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

จากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  ซึ่งสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 สวน 

ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา   อาจารยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ 

หญิง คิดเปนรอยละ 65  มีอายรุะหวาง 40 – 49 ป คิดเปนรอยละ  42  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 60 

มีตําแหนงเปนอาจารยประจําหลักสูตร คิดเปนรอยละ 92 และเคยสอบภาษาอังกฤษอยูระหวาง 1 –  5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

56   ประเภทการสอบท่ีบุคลากรเลือกสอบ คือ TOEIC  คิดเปนรอยละ 40 

2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย สรุปไดดัง 

น้ี 

ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละของความคิดเห็นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย 

พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษา

อังกฤษาจากแหลงออนไลน 

จํานวนผูแสดงความ

คิดเห็น (คน) 

รอยละ 

1. ระยะเวลาท่ีใชพัฒนา/วัน 

   - 1 – 3 ช่ัวโมง 26 86.7 

  -  4 – 6 ช่ัวโมง 4 13.3 

รวม 30 100 

2.  ชวงเวลาท่ีใชพัฒนา  

- 21.00 -  23.00 น.  16 53.3 

- 05.00 – 07.00 น. 5 16.7 

- ตั้งแต 23.00 น. 2 6.7 

- พัฒนาในช้ันอบรมท่ี 

มหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพียงอยางเดียว 

7 23.3 

 

 

 

รวม 30 100 

3. สื่อ/กิจกรรมท่ีใชพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

  

 3.1 ทักษะการฟง 

       - ฝกฟงจากคลิปใหความรูการ

สนทนาระหวางบุคคล (ลักษณะการ

สนทนาเปนแบบ 2 คน และมากกวา 

2 คน) บนเว็บไซตยูทูป 

19 35.8 

- ฝกฟงจากชองขาวซีเอ็นเอ็น 10 18.9 

- ฝกฟงจากภาพยนตร 

ภาษาอังกฤษ 

10 18.9 

- ฝกฟงจากเพลงภาษาอังกฤษ 7 13.2 
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พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษา

อังกฤษาจากแหลงออนไลน 

จํานวนผูแสดงความ

คิดเห็น (คน) 

รอยละ 

- ไมแสดงความคิดเห็น 

 

7 13.2 

รวม 53 100 

   3.2  ทักษะการอาน 

- ฝกอานจากขาว 

ภาษาอังกฤษ  ในหนาหนังสือพิมพ  

Bangkok post หรือหนังสือพิมพ

ภาษาอังกฤษอ่ืนๆ 

16 41.0 

- ฝกอานจากบทความใน 

แบบทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ

ท่ีผานมา 

16 41.0 

- ฝกอานจากบทความวิจัย 

ตางประเทศไปฐานงานวิจัยท่ีได

มาตรฐาน เชน  ACI, IEEE, Scopus 

เปนตน 

3 7.7 

- ไมแสดงความคิดเห็น 

 

4 10.3 

รวม 39 100 

 3.3 ทักษะการเขียน  

- ดูคลิปฝกทักษะ Grammar 

 และเนนฝกการจับ Error  

14 53.8 

- ฝกเขียนจากแบบฝกหัดแบบ 

เติมคําท่ีขาดหายในชองวาง จาก

แบบทดสอบท่ีมีดาวนโหลดในแหลง

ออนไลน 

9 34.6 

- ไมแสดงความคิดเห็น 

 

3 11.5 

รวม 26 100 

4.  การพัฒนาทักษะดวยตนเองอ่ืนๆ  

-  การลงเรียนคอรสออนไลน 

ของครูเบิรด 

3 10 

- การลงคอรสออนไลนของ 

ครูดิว 

1 3.3 

- ไมแสดงความคิดเห็น 

 

26 86.7 
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พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษา

อังกฤษาจากแหลงออนไลน 

จํานวนผูแสดงความ

คิดเห็น (คน) 

รอยละ 

รวม 30 100 

 

จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปพฤติกรรมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย ใน

ประเด็นท่ีมีรอยละการปฏิบัติมากท่ีสุด ดังน้ี อาจารยใชเวลาในการพัฒนาภาษาอังกฤษ  1 – 3 ช่ัวโมง ตอวัน  ชวงเวลาท่ีใช

พัฒนา 21.00 23.00 น.  สื่อ/กิจกรรมท่ีใชพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง คือ ฝกฟงจากคลิปใหความรูการสนทนา

ระหวางบุคคล (ลักษณะการสนทนาเปนแบบ 2 คน และมากกวา 2 คน) บนเว็บไซตยูทูป  ดานการอาน คือ ฝกอานจากขาว

ภาษาอังกฤษ  ในหนาหนังสือพิมพ  Bangkok post หรือหนังสือพิมพภาษาอังกฤษอ่ืนๆ และดานการเขียน คือ ดูคลิปฝก

ทักษะ Grammar และเนนฝกการจับ Error   และมีอาจารยบางสวนลงเรียนคอรสออนไลนของครูเบิรด และครูดิว 

3. ผลการวิเคราะหผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย  

โดยไดทําแสดงผลการเปรียบเทียบระหวางคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ของอาจารยท่ีมีผลการสอบ 

กอนการพัฒนาตนเองจากแหลงความรูออนไลน  และหลังจากการพัฒนา จํานวน 12 คน  ซึ่งแสดงในกราฟเพ่ือช้ีใหเห็น

แนวโนมการพัฒนา  ดังน้ี 

  
                                           

รูปท่ี 1 กราฟเปรียบเทียบผลการคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  สวนการฟง กอนและหลังการพัฒนาฯ 
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ผลการสอบ TOEIC สว่นการฟัง  

ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 
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รูปท่ี 2 กราฟเปรียบเทียบผลการคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  สวนการอาน กอนและหลงัการพัฒนาฯ 

 จากรูปท่ี 1 และ 2   สรุปไดวา  อาจารยท่ีมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเองบนแหลงความรูออนไลนมี

คะแนนการสอบ TOIEC ในภาพรวมสูงข้ึนกวาคะแนนสอบครั้งกอนหนา เฉลี่ย  98.4 คะแนน หรือทําขอสอบถูกตองเพ่ิมข้ึน 

ประมาณ 20 ขอ (98.4/5=19.7) หากพิจารณาในดานการฟง พบวา อาจารยทําคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สูงข้ึนเฉลี่ย 49.6 

(49.6/5=9.92) คะแนน  หรือทําขอสอบถูกตองเพ่ิมข้ึนประมาณ  10 ขอ และดานการอาน อาจารยทําคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ สูงข้ึนเฉลี่ย 48.7 คะแนน (48.7/5=9.74)   หรือทําขอสอบถูกตองเพ่ิมข้ึนประมาณ  10 ขอ 

 ผูวิจัยไดทําการจําแนกพฤติกรรมในการพัฒนาภาษาอังกฤษจากแหลงความรูออนไลนในดานการทักษะการฟง  การ

อาน การเขียน   และการพัฒนาทักษะดวยตนเองอ่ืนๆ จากผูท่ีผานการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC จํานวน 12 คน  เพ่ือนํา

ผลสรุปใชเปนแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษดวยตนเอง  ดังน้ี 

 โดยท่ี หมายเลข 1 คือ ฝกฟงจากคลิปใหความรูการสนทนาระหวางบุคคล จากเว็บไซตยูทูป   

                                2 คือ ฝกฟงจากชองขาวซีเอ็นเอ็น 

          3  คือ ฝกฟงจากภาพยนตรภาษาอังกฤษ  

          4 คือ ฝกฟงจากเพลงภาษาอังกฤษ 

                                5 คือ ฝกอานจากขาวภาษาอังกฤษ 

          6 คือ  ฝกอานจากบทความในแบบทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษท่ีผานมา 

                                7 คือ ฝกอานจากบทความวิจัยตางประเทศไปฐานงานวิจัยท่ีไดมาตรฐาน 
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ผลการสอบ TOEIC ส่วนการอ่าน  

 

ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 
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ตารางท่ี 2 ผลการสอบและการจําแนกพฤติกรรมในการพัฒนาภาษาอังกฤษจากแหลงความรูออนไลนในดานการทักษะ

การฟง  และการอาน จากผูท่ีผานการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  

 

จากตารางท่ี 2  แสดงวา ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  ของอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลังจากพัฒนา

ทักษะความรูจากแหลงความรูออนไลนท้ังในดานการทักษะการฟง  และการอาน  มีคะแนนรวมท้ัง 2 สวน เฉลี่ยสูงข้ึน 98.4  

คะแนน  ในภาพรวมอาจารยมพีฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงความรูออนไลนดวยการฝกฟงจากภาพยนตร

ภาษาอังกฤษ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ฝกอานจากบทความในแบบทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษท่ีผานมา และฝกอานจากขาว

ภาษาอังกฤษ  และหากพิจารณาจากอาจารยรหัส 5 และ 9  (110  คะแนน) ท่ีมีพัฒนาการทางคะแนนหลังจากท่ีไดศึกษาจาก

รหัส

อาจารย 

ผลการสอบและแนวโนมการพัฒนา พฤติกรรมการพัฒนา 

บนแหลงออนไลน 

จํานวน

กิจกรรม

ท่ีใช

พัฒนาฯ 

คะแนน

การฟง 

(กอน) 

คะแนน

การ

อาน 

(กอน) 

รวม

คะแ

นน 

คะแนน

การฟง 

(หลัง) 

คะแนน

การ

อาน 

(หลัง) 

รวม

คะแ

นน 

ความ

แตกตาง

ของคะแนน

สอบรวม

กอนและ

หลังพัฒนา

ฯ 

1 2 3 4 5 6 7  

1 225 175 400 280 220 500 +100   /  / /  3 

2 165 265 430 205 330 535 +105 /  / / / /  5 

3 265 155 420 330 195 525 +105   /   /  2 

4 185 200 385 230 250 480 +95 /  /     2 

5 225 225 450 280 280 560 +110* / / /  / / / 6 

6 235 200 435 290 250 540 +105   / / /   3 

7 215 175 390 270 220 490 +100  / /   /  3 

8 225 185 410 280 230 510 +100   /   /  2 

9 200 245 445 250 305 555 +110* /  /  / / / 5 

10 185 225 410 230 280 510 +100  / /  /   3 

11 115 215 330 145 270 415 +85   / /   / 3 

12 185 215 400 230 235 465 +65 /  /   /  3 

รวม 202.1 206.7 408.

8 

251.7 255.4 507

.1 

+98.4 5 3 12 

(1) 

3 6 

(3) 

8 

(2) 

3  
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แหลงเรียนรูออนไลนเสริมจากการเขาช้ันอบรมภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยจัด  พบวา มีการพัฒนาโดยศึกษาเรียนรูจากสื่อ

หลายรูปแบบ คือ ฝกฟงจากคลิปใหความรูการสนทนาระหวางบุคคลจากเว็บไซตยูทูป    ฝกฟงจากชองขาวซีเอ็นเอ็น ฝกฟง

จากภาพยนตรภาษาอังกฤษ  ฝกอานจากขาวภาษาอังกฤษ   ฝกอานจากบทความในแบบทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษท่ี

ผานมา      และฝกอานจากบทความวิจัยตางประเทศไปฐานงานวิจัยท่ีไดมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

อภิปรายผล  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

พบวา ในภาพรวมอาจารยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยการฝกฟงจากภาพยนตรภาษาอังกฤษ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ฝกอาน

จากบทความในแบบทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษท่ีผานมา และฝกอานจากขาวภาษาอังกฤษ  รวมท้ังมีอาจารยบางทาน ลง

เรียนคอรสออนไลนของครูเบิรดและครูดิว  และท่ีสําคัญการใชการเรียนรูดวยตนเองผานแหลงเรียนรูออนไลนชวยใหคะแนน

การสอบ TOIEC   ของอาจารยในภาพรวมสูงข้ึนกวาคะแนนสอบครั้งกอนหนา เฉลี่ย  98.3 คะแนน หรือทําขอสอบถูกตอง

เพ่ิมข้ึน ประมาณ 20 ขอ   ท้ังน้ีแหลงเรียนรูออนไลนเปนชองทางในการพัฒนาตนเองทางดานภาษาอังกฤษในทักษะตางๆ ท่ี

สะดวก เขาถึงไดงาย  และมีประสิทธิภาพ   ซึ่งผูเรียนสามารถเขาไปฝกทักษะการพูด ฟง อาน เขียน ไดจากสื่อตางๆ ตาม

ชวงเวลาท่ีตนเองสะดวกและสามารถเขาไปเรียนรูไดในทุกสถานท่ีและเวลา ซึ่งสอดคลองกับ พรพิไล เติมสินสวัสดิ์ (2555) ท่ี

กลาวไววา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชอินเทอรเน็ตสามารถกระตุนและสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษไดเปน

อยางดีในการพัฒนาทักษะดานการเขียน ในดานการพูดและการฟง ไดแก กิจกรรมฟงเพลงภาษาอังกฤษ และรองคาราโอเกะ

เพลงภาษาอังกฤษใน Youtube การดูทีวีออนไลนท่ีเปนเสียงภาษาอังกฤษ การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือฝกอานออกเสียง

ภาษาอังกฤษ การดูภาพยนตรทางอินเทอรเน็ตท่ีเปนเสียงภาษาอังกฤษ  และยังสอดคลองกับ บริททิชเคานซิล (2561 :

ออนไลน) ท่ีกลาววา การเพ่ิมความรูและพัฒนาทักษะ (More Knowledge and More Skills) เปนการพัฒนาทักษะ การฟง 

การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษใหครอบคลุม ใหผูเรียนสามารถใชไดใชถูกใชเปน และใชอยางคลองแคลว กระตุน

ใหผูเรียนเรียนรูภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูหลากหลายรอบตัว ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพดานภาษาอังกฤษของ

ผูเรียน เพ่ือกระตุนและเกิดการเรียนรูภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูรอบตัว เชน เจาของภาษา ปายตางๆ กลองผลิตภัณฑ

รายการโทรทัศนหนังสือพิมพนิตยสาร วารสาร  แบบฟอรม และ เอกสารของหนวยงาน สถานประกอบการตางๆ จัดทําข้ึน 

และการสืบคนใน Internet ท่ีเปนภาษาอังกฤษ  

     

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัย

พิษณุโลก ในภาพรวมใชการฝกฟงจากภาพยนตรภาษาอังกฤษ ฝกอานจากบทความในแบบทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษท่ี

ผานมา และฝกอานจากขาวภาษาอังกฤษ  รวมท้ังมีอาจารยบางทาน ลงเรียนคอรสออนไลนของครูเบิรดและครูดิว  ซึ่งชวยทํา
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ใหคะแนนสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ สูงข้ึน   และในรายอาจารยท่ีมีพัฒนาการทางคะแนนสอบสูงสุด 2 ทาน ใชการศึกษา

จากสื่อท่ีหลากหลายรวมกันท้ังสื่อทางวิชาการ และสื่อผสมผสานวิชาการกับการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันท่ีมี

เผยแพรบรนอินเทอรเน็ต  และผลสะทอนใหเห็นวา เวลาในการพัฒนาภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมและสงผลตอการ คือการใช

เวลาศึกษา 1 – 3 ช่ัวโมง ตอวัน  และชวงเวลาท่ีใชพัฒนา 21.00 23.00 น.  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอการนิเทศภายในสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ ครูผูสอน จํานวน 183 คน เครื่องมือท่ีใชรวบรวม

ขอมูล คือ  แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอการนิเทศภายในสถานศึกษา   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาความถ่ี คารอยละ  คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอ

การนิเทศภายใน ภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.92, S.D.=0.579) 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ   ครูผูสอน   การนิเทศภายในสถานศึกษา   เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

Abstract 

This research aims 1) to study the satisfaction of teachers to internal supervision in Sukhothai 

Primary Educational Service Area 1. The samples of this research were 308  teachers. The research 

instrument was questionnaire of satisfaction of teachers to internal supervision. The statistics analyzed 

data was  the frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test. The result of research found 

that the satisfaction levels of  teachers to internal supervision in overview  was in height level (Χ = 3.92, 

S.D.=0.579).  

keywords :  Satisfaction, Teacher, internal Supervision, Sukhothai Primary Educational Service Area 1 

 

บทนํา   

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6 ไดกําหนด

ความมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา วาจะตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข (สํานักงาน
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รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2545, หนา 5) และในหมวด 4 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก

วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน  มีความสําคัญท่ีสุด ในการจัดการศึกษาตอง

สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู 

และบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา โดยใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัด

เน้ือหาสาระและกิจกรรมโดยมีการบูรณาการความรูดานตางๆ ใหสอดคลอง  กับความถนัด ความสนใจ และคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนเรียนจากประสบการณ ไดฝกทักษะกระบวนการ ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน และแกปญหา

ได  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2545 : 13-14)  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ยังไดใหความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษามีการกําหนดบทบัญญัติไว

เปนการเฉพาะเก่ียวกับเรื่องน้ี  ในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  (มาตรา  47-51)  โดยท่ีมาตรา  

47  กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งโดยหลักการ

สากลถือวาการประกันคุณภาพเปนเรื่องสําคัญท่ีตองดําเนินการควบคูกับการจัดการศึกษา และจุดสําคัญท่ีสุดอยูท่ีผลผลิต คือ

ผูเรียน ซึ่งจะตองมีปจจัยสนับสนุนหลายดาน เชน ดานทรัพยากร กระบวนการบริหารจัดการ ครู กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน เปนตน(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547 : 8 - 9) 

 ในการประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศเปนปจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีบทบาทสําคัญใน

การพัฒนาครูผูสอน กระตุนใหครูจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว

ของ อัญชลี โพธ์ิทอง (2544 : 81 - 82) วา ผูบรหิารท่ีทําหนาท่ีนิเทศการศึกษา มีหนาท่ีผลักดัน กระตุน และชักจูงใหผูรับการ

นิเทศซึ่งมีหนาท่ีโดยตรงตอตัวเด็ก และใหการสอนแกเด็ก ไดพัฒนาเพ่ิมพูนความรูความชํานาญและความสามารถ เพ่ือใหงานมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน ดังน้ัน ผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการนิเทศ คือ ผูบริหารหรือผูนิเทศ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ เซอรลิโอ

วานนิ (Sergiouvanni Starraft 1988 : 158-159 อางถึงใน สุมณฑา ปวเฮงทรัพย, 2546) วาผูนิเทศเปนผูอํานวยความ

สะดวกและใหการสนับสนุนการทํางานของครู โดยคํานึงถึงความตองการและความพึงพอใจในการทํางานของครู เพ่ือสราง

บรรยากาศสนับสนุนการทํางาน ซึ่งเปนสิ่งท่ีทําใหครูเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนผูให

การนิเทศ จะตองคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับการนิเทศเปนสําคัญ  

 ในปจจุบันการนิเทศภายใน ดานการเรียนการสอนของแตละโรงเรียนยังไมบรรลุเปาหมาย ท้ังน้ีการนิเทศภายในยัง

ไมตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของผูรับการนิเทศอยางแทจริง เพราะผูใหการนิเทศยังยึดหลักการนิเทศเปน

สําคัญ แตเน่ืองจากการนิเทศภายใน  มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของครูสูการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของผูเรียนให

มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค (เกง ดี มีความสุข) ดังน้ันผูศึกษา จึงสนใจท่ีจะทําการศึกษา

ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการนิเทศภายในสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การดําเนินงานวิจัยน้ีไดกําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัย ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร ท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ซึ่งมี

จํานวนโรงเรียน 42 แหง มีครูจํานวนท้ังหมด 336 คน  (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1, 2562) 

       กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาและรวบรวมขอมูล คือ ครูผูสอน   จํานวน 183 คน  โดยการคํานวณขนาดกลุม

ตัวอยางจากสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1973) และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมอยางงาย (Sample 

Random Sampling) จากครูในโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จํานวน 75 คน   โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ  จํานวน 41 คน โรงเรียน
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บานเมืองเกา จํานวน 29 คน  โรงเรียนวัดจันทร จํานวน 16 คน โรงเรียนศรีมหาโพธ์ิ จํานวน 16 คน และโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (คํา

หมื่นปทุมา) จํานวน 6 คน  

 2. ขอบเขตดานตัวแปร   ประกอบดวย 

  2.1 ตัวแปรตน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ตําแหนง และประสบการณทํางาน 

  2.2 ตัวแปรตาม คือ  ความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอการนิเทศภายในสถานศึกษา  

 3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอการนิเทศภายใน 

สถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสโุขทัยเขต 1 ท่ีผูศึกษาไดสรางข้ึนเอง แบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังน้ี 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ (Check list) ประกอบดวย เพศ   

อายุ ระดับการศึกษา  ตําแหนง และประสบการณทํางาน  

ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอการนิเทศภายใน มีจํานวน 30 ขอ  โดยมีแบงขอคําถาม

ออกเปน 4 ดาน ไดแก  ดานการวางแผนนิเทศ   ดานการดําเนินการปฏิบัติตามแผนการนิเทศ   ดานการสรางเสริมกําลังใจใน

การนิเทศ   และดานการประเมินผลการนิเทศ   

โดยมีการวัดระดับความพึงพอใจ ในรูปแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับ 5  หมายถึง   พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับมากท่ีสุด 

 ระดับ 4  หมายถึง   พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับมาก 

 ระดับ 3  หมายถึง   พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับปานกลาง 

 ระดับ 2  หมายถึง   พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับนอย 

 ระดับ 1  หมายถึง   พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับนอยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการนิเทศภายในสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

 ลักษณะ เปนคําถามแบบปลายเปด  

4. การสรางเคร่ืองมือรวบรวมขอมูล 

 แบงออกเปน 7 ข้ันตอน ดังน้ี 

1.ศึกษาเอกสารตางๆ ซึ่งไดแก ทฤษฎี ตํารา บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

2. สรางแบบสอบถามท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของเน้ือหาการวิจัยเรื่องการนิเทศภายใน

สถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

3. นํารางแบบสอบถามท่ีไดเสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน  เพ่ือทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงของคําถาม

กับวัตถุประสงคของการวิจัย (IOC) ซึ่งขอคําถาม จํานวน 17 ขอ มีคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.0    และไมมีขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง และขอคําถาม อีก 3 ขอ  ผูเช่ียวชาญเสนอแนะใหปรับปรุงภาษาใหมีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ผูวิจัยได

ดําเนินการปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

4. นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางครูผูสอน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง    สังกัดเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1     จํานวน 30 คน โดยจําแนกเปนครูจากโรงเรียนบานหนองพะยอม จํานวน 18 

คน และโรงเรียนบานยางซาย จํานวน 12 แลวนํามาคํานวณหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ

แอลฟา ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการนิเทศภายในสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ซึ่งได

คาเทากับ 0.726 

 7.  จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางครูผูสอนสังกัดเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสโุขทัยเขต 1     จํานวน  183 คน  
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองเพ่ือใหขอมูลท่ีมีความ 

สมบูรณครบถวนดังน้ี 

1.ขอหนังสือรับรองการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ถึงผูอํานวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ  

โรงเรียนบานเมืองเกา โรงเรียนวัดจันทร โรงเรียนศรีมหาโพธ์ิ และโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (คําหมื่นปทุมา)    เพ่ือขอความอนุเคราะห

ในการจัดเก็บขอมลูกับครูผูสอน  

2. ผูศึกษาวิจัยนําแบบสอบถามนําสงทางไปรษณียไปยังสถานศึกษา เพ่ือชวยกระจายไปยังครูผูสอน   

3. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของแบบสอบถามท่ีสงกลับมา พบวา ไดรับแบบสอบถามกลับมาครบ 

ท้ัง  183 ชุด 

6. การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี และรอยละ 

2. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอการนิเทศภายใน ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใช

คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายดังน้ี 

 4.50-5.00 พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับมากท่ีสุด 

 3.50-4.49 พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับมาก 

 2.50-3.49 พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับปานกลาง 

 1.50-2.49 พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับนอย 

 1.00-1.49 พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับนอยท่ีสุด 

3. การวิเคราะหขอเสนอแนะตอการนิเทศภายในสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสโุขทัยเขต 1 

ใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา รวมกับการจําแนกกลุมขอเสนอแนะดวยคาความถ่ีและคารอยละ 

 

ผลการวิจัย  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอการนิเทศภายในสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย

เขต 1 สรุปไดดังน้ี 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุโขทัยเขต 1 โดยภาพรวม  

 

การนิเทศภายในสถานศึกษา Χ  S.D. ระดับความพึงพอใจ ลําดับ 

1. ดานการวางแผนการนิเทศ 3.76 0.485 มาก 4 

2. ดานการดําเนินงานตามแผนการนิเทศ 3.87 0.751 มาก 3 

3. ดานการสรางเสริมกําลังใจในการนิเทศ 4.09 0.512 มาก 1 

4. ดานการประเมินผลการนิเทศ 3.96 0.567 มาก 2 

รวม 3.92 0.579 มาก  

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนมีความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการนิเทศภายในสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.92, S.D.=0.579) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
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ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสรางเสริมกําลังใจในการนิเทศ (Χ = 4.09, S.D.=0.512) 

รองลงมา คือ ดานการประเมินผลการนิเทศ (Χ = 3.96, S.D.= 0.567) ดานการดําเนินงานตามแผนการนิเทศ (Χ = 3.87, 

S.D.= 0.49) และดานการวางแผนการนิเทศ (Χ = 3.76, S.D.= 0.485)     

ผลการสรุปขอเสนอแนะขอเสนอแนะของครูผูสอนตอการนิเทศภายในสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุโขทัยเขต 1  ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ขอเสนอแนะของครูผูสอนตอการนิเทศภายในสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1   

 

ขอเสนอแนะ จํานวนผูแสดงความคิดเห็น 

(คน) 

รอยละ 

1. ผูนิเทศควรใชหลักมนุษยสัมพันธตอการนิเทศภายใน 12 24.5 

2. ควรมีการเสนอแนะและตดิตามผลการนิเทศอยูเสมอ ไมใชติดตาม

หรือนิเทศชวงเวลาใดเวลาหน่ึง 

10 20.4 

3. อยากใหทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของมารวมวางแผนการนิเทศ ไมใช 

ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศเทาน้ัน  

8 16.3 

4. มีการวางแผนการนิเทศภายในโดยกําหนดกิจกรรมตามข้ันตอน ตาม

ปฏิทิน ความพึงพอใจงาน ทําใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศไดเตรียมตัว 

6 12.2 

5. เปนไปตามแผนการนิเทศ แตอาจจะไมตรงตามวันเวลา 

เทาไรนัก 

5 10.2 

6. ผูท่ีทําการนิเทศมีความรอบรูในการนิเทศสูงจึงทําใหการดําเนินการ

เปนไปไดดวยดี สงผลใหผูท่ีถูกนิเทศมีความพึงพอใจในการนิเทศและผู

นิเทศมีความเปนกันเอง                        

5 10.2 

7. ครูควรมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีดี เพ่ือเตรียมรับกับ

การนิเทศทุกเมื่อ 

3 6.1 

รวม 49  100 

 

อภิปรายผล  

 ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวาผูบริหารและคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง

มอบหมายไดดําเนินการครอบคลุมในทุกๆ ดาน ไดแก ดานการสรางเสริมกําลังใจในการนิเทศ ดานการประเมินผลการนิเทศ 

ดานการดําเนินความพึงพอใจตามแผนการนิเทศ และดานการวางแผนการนิเทศ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ     

สาริศา  เนตรแสงสี (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอพรหมพิราม 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบวา1) ครูในโรงเรียนในอําเภอพรหมพิราม สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ท่ีมีเพศตางกันมีความพึงพอใจในดานการวางแผนการนิเทศ ดานการ

ดําเนินการปฏิบัติตามแผนการนิเทศ ดานการสรางเสริมกําลังใจในการนิเทศ และดานการประเมินผลการนิเทศ ท้ังภาพรวม
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และรายดานไมแตกตางกัน 2) ครูในโรงเรียนในอําเภอพรหมพิราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 

เขต 3 ท่ีมีประสบการณในการสอนตางกันมีความพึงพอใจตอการนิเทศภายใน ดานการวางแผนการนิเทศ ดานการดําเนินการ

ปฏิบัติตามแผนการนิเทศ ดานการสรางเสริมกําลังใจในการนิเทศ และดานการประเมินผลการนิเทศ ท้ังภาพรวมและรายดาน

ไมแตกตางกัน 3) ครูโรงเรียนในอําเภอพรหมพิราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความ

พึงพอใจตอการนิเทศภายในไมแตกตางกัน และสามารถอภิปรายผลตามรายดาน ไดดังน้ี 

 ดานการวางแผนการนิเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวาผูบริหารไดมอบหมายและจัดใหครู

และผูนิเทศประชุมวางแผนการนิเทศภายในรวมกัน มีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของครูดานการจัดการเรียนการ

สอนกอนการวางแผนการนิเทศ และใชขอมูลสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศภายใน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอภิวันท  

พินทอง (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานของหนวยศึกษานิเทศก สํานักงานการประถมศึกษา

อําเภอ เขตการศึกษา 5 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษา ผล

การศึกษาพบวา การบริหารงานการนิเทศการศึกษาตามแนวทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 7 ดาน มีดังน้ี การตัดสินใจสั่งการ

เก่ียวกับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ไดใชวิธีการวางแผนดําเนินการ โดยศึกษานิเทศกอําเภอทุกคน การจัดองคการยึด

แผนปฏิบัติการ และการกําหนดหนาท่ีไวชัดเจน การติดตอสื่อสารกับโรงเรียน ใชวิธีแจงเปนหนังสือใหทราบ การใชอิทธิพล

กระตุนใหบุคลากรทํางานไดใชการฝกอบรมเก่ียวกับการพัฒนาการนิเทศ การประสานงาน ใชการประชุมช้ีแจง การ

ประเมินผลงานใชวิธีการสังเกตหรือสัมภาษณ ปญหาการบริหารงานการนิเทศการศึกษาท่ีพบ ไดแก ขาดขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจ สั่งการ ขาดงบประมาณ โรงเรียนใหขอมูลไมตรงกับสภาพเปนจริง ครูไมพัฒนาตนเอง และไมเปลี่ยนพฤติกรรมการ

สอน ขาดการนิเทศภายในอยางเปนระบบ มีเวลาไมเพียงพอในการนิเทศ และการประเมินคุณภาพ ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก 

ขาดการประสานงานท่ีดี ระหวางโรงเรียน กับหนวยศึกษานิเทศก การประเมินผลไมเปนระบบ และขาดการติดตามอยาง

ตอเน่ือง และการวิจัยของหนวยศึกษานิเทศกอําเภอสวนใหญยังมีนอย 

 ดานการดําเนินความพึงพอใจตามแผนการนิเทศโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวาผูบริหารไดจัด

ใหมีการดําเนินการนิเทศภายในตามแผนงานและโครงการท่ีวางไวอยางเปนระบบและตอเน่ือง มีการใหขอเสนอแนะทักทวง

ของผูนิเทศมีหลักการ และเหตุผลท่ีนาเช่ือถือได และกิจกรรมการนิเทศภายในมีบรรยากาศท่ีเปนประชาธิปไตย ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของเฟรนด (มงคล ตันตมุสิก, 2534: 49, อางจาก Friend, 1968 :  2822-A) ไดทําการวิจัยพบวา ทัศนคติครูใหญ

และครูผูสอนท่ีมีตอกระบวนการนิเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยประสบการณเปนตัวแปรท่ีสงผลตอความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญและยังพบอีกวา การประชุมกันในทันทีท่ีพบขอมูลเก่ียวกับการเรียนการสอนและใหคําชมเชยกับครู     

ท่ีประสบผลสําเร็จเปนการนิเทศท่ีผูนิเทศควรนํามาใช 

 ดานการสรางเสริมกําลังใจในการนิเทศ โดยภาพรวมอยูระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวาผูบริหารและ

คณะกรรมการไดเปนผูนิเทศใหการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เปดโอกาสใหครูผูสอนไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการนิเทศ

ภายในอยางเสรี และมีการยกยองชมเชยในโอกาสท่ีเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแลงมัวร (Langmuir, 1998) คือ

กระบวนการพัฒนาครู ในเน้ือหาของความสัมพันธในการทํางานรวมกันเปนกรณีศึกษากับครู 2 คน คือ Mary และ Sadie ซึ่ง

ทํางานรวมกันในกลุมของการนิเทศแบบคลินิกโดยมีจุดมุงหมายหลักท่ีจะใหครูเขารวมในกระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ

และพัฒนาทักษะใหม ๆ ในการนิเทศการสอน การวิจัยครั้งน้ีมีการวิเคราะหรายละเอียด และตีความหมายความรูท่ีครูท้ังสอง

สรางข้ึนในระหวางการปฏิบัติการนิเทศแบบคลินิก จากการวิจัยน้ี ช้ีใหเห็นถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลในการพัฒนาครูในดาน

ความสัมพันธรวมกัน การพัฒนาแตละครั้งข้ึนอยูกับการใหความรวมมือในการทํางาน และครูท้ังสองยังพบอีกวา การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใด ๆ ตองใชเวลาและตองไวใจในกระบวนการสังเกตการณสอนซึ่งกันและกัน การปรึกษาหารือเพ่ือ

อภิปรายสาระเดียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนจะชวยในการสงเสริมพัฒนาวิชาชีพครู   

 ดานการประเมินผลการนิเทศ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวาผูบริหารและคณะกรรมการไดมี

การประเมินผลการนิเทศ โดยใชรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะกับบรบิทของกลุมสาระการเรียนรู มีการประเมินผลความพึงพอใจ
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งานของครูดานการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง และดําเนินการตามกระบวนการประเมินผลการนิเทศ สอดรับ

กับแผนการนิเทศท่ีกําหนดให ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุทิศ  ผิวขํา (2543: 150-156) ไดศึกษาความตองการรับการนิเทศ

ภายในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดมุกดาหารพบวา โดยภาพรวม มีความ

ตองการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ความตองการการนิเทศภายใน งานวิชาการ

ของโรงเรียนประถมศึกษา ดานการเรียนการสอนอยูในระดับมาก และดานสื่อการเรียนการสอนมีความตองการรับการนิเทศ

ภายในระดับมาก ความตองการรับการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาดานหองสมุดอยูในระดับมาก ความ

ตองการการรับการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาดานการนิเทศภายในอยูในระดับมากท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวา โรงเรียนยังไมไดใหความสําคัญเก่ียวกับงานนิเทศภายในเทาท่ีควรเพราะผูบริหารและคณะทํางานมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับงานนิเทศไมดีพอ ขาดความรูและทักษะในดานการสื่อและเครื่องมือท่ีใชสําหรับประเมินผลการนิเทศ การขาด

เอกสาร ตํารา คูมือท่ีจะใชในการศึกษา คนควาประกอบการนิเทศ 

 

สรุปผลการวิจัย   

 จากผลการวิจัย พบวา ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอการนิเทศภายในสถานศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ดานการ

สรางเสริมกําลังใจในการนิเทศ สูงท่ีสุด  ท้ังน้ีการเสริมกําลังใจและการใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกสถานศึกษา/ครูผูไดรับ

การนิเทศน จะชวยทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงท่ีดีไดในอนาคต  สวนดานดานการวางแผนการนิเทศ  เปนดานท่ี

ครูผูสอนมีความพึงพอใจ ต่ําท่ีสุด  ท้ังน้ีครูผูสอนมีขอเสนอแนะตอการนิเทศวา เปนไปตามแผนการนิเทศ แตอาจจะไมตรงตาม

วันเวลาเทาไรนัก ซึ่งก็สามารถนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการกําหนดปฏิทินการนิเทศนและการควบคุมระยะเวลาในเดินทาง

และวางแผนการจัดลําดับการนิเทศใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ก็จะชวยทําใหระดับความพึงพอใจของครูผูสอในในดานน้ี

สูงข้ึนไดในระยะตอไป 
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การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษา                 

และสาขาวิชาดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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เคลน บุณยานันต, และ สจุิตรา เลิศเสม บุณยานันต 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนในการ

เรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรสีากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุมตัวอยางในการวิจยัคือ 

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตรและนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 80 คน ท่ีคัดเลือกจากวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรีสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดําเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท้ังหมดมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย 3.54 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81 มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดานความเหมาะสมของขนาดหองเรียน รองลงมา

คือดานความเหมาะสมแสงสวางหองเรียนและดานท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดควรแกไขปรับปรุง คือ เครื่องดนตรีมี

สวนประกอบครบถวน 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจของนักศึกษา, สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนดนตรี, สาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรี

สากล 

 

Abstract 

 This survey research aimed to examine the students’ satisfaction toward music instruction 

supports of music education program and western music program, Pibulsongkram Rajabhat University. 

Chosen by simple sampling method, the research samples were 80 of students from music education 

program and western music program, Pibulsongkram Rajabhat University. The research tool was a survey 

of students’ satisfaction toward music instruction supports of music education program and western 

music program, Pibulsongkram Rajabhat University. Data collection and statistics used in this research 

were mean and standard deviation.The findings revealed that the general students’ satisfaction toward 

music instruction supports of music education program and western music program, Pibulsongkram 
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Rajabhat University was comprised of mean at 3.54, standard deviation at 0.81, and satisfaction level at 

high level. 

keywords: Students’ Satisfaction, Music Instruction Supports, Music Education Program and Western 

Music Program 

 

บทนํา   

ดนตรีจัดเปนศาสตรเฉพาะท่ีสามารถพัฒนาบุคคลไดท้ังทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม เจตคติ บุคลิกภาพ

และชวยใหบุคคลมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดยท่ีการศึกษาทางดนตรีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาดานจิตใจ ความคิด รวมถึง

สติปญญาของมนุษย ดังเชน เพลโต (Plato) ท่ีกลาววา การศึกษาดนตรีสําคัญท่ีสุด เพราะจังหวะและความกลมกลืนเขาไปสู

วิญญาณและยึดวิญญาณไดอยางเหนียวแนนยิ่งกวาสิ่งอ่ืน นําเอาความหรรษามาใหแกวิญญาณ (ปรีชา ชางขวัญยืน, 2523) 

       การศึกษาทางดานดนตรีมีความคลายคลึงกับการศึกษาของศาสตรดานอ่ืน ๆ ท่ีตองมีการเรียนรู การฝกฝน 

การศึกษาความหมาย การศึกษาท่ีมาเพ่ือใหเกิดความรูทางดนตรี สามารถเขาใจดนตรีอยางแทจริง อยางไรก็ตาม การท่ีจะ

บรรลุเปาหมายของการศึกษาดานดนตรีไดน้ัน ระบบการเรียนการสอนเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญยิ่ง โดยท่ีสุนันท สุขเจริญ 

(2529) ไดกลาววา ในขณะท่ีหลักสูตรดนตรีมีการเรียนการสอนอยางแพรหลาย แตพ้ืนฐานดนตรีมาตรฐานในระดับประเทศยัง

ไมสูงมากนักโดยสภาพสวนรวม ซึ่งมีผลตอแนวทางการจัดการเรียนการสอน นอกจากน้ีอุปสรรคท่ีทําใหการเรียนการสอนไม

สามารถดําเนินไปตามท่ีกําหนดไว ไดแก ครูดนตรีไมมีความรู แผนการสอนและสื่อการเรียนบกพรองไมทันสมัย ตลอดจนเวลา

และสถานท่ีในการเรียนดนตรีขาดความเหมาะสม 

       สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทาง

กายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ ความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความ

สะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูล

เพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งเหลาน้ีตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดย

พิจารณาจากการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) สิ่งสนับสนุนการเรียนรูซึ่งประกอบดวยความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดาน

อุปกรณเชนคอมพิวเตอร WiFi และแหลงเรียนรูสื่ออิเล็กทรอนิกส ถาเปรียบกับความพรอมทางดานองคประกอบของอุปกรณ

ดนตรี เชน เครื่องดนตรี อุปกรณดนตรี โดยสิ่งสนับสนุนเหลาน้ีตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงานเพ่ือนําผลการ

ประเมินทุกๆดานเปนใชเปนขอมูลประกอบในการปรับปรุง พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ท่ีสนองความตองการของผูเรียน 

(สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2558 อางอิงใน ศุภกฤต พริ้วไธสง, 2561) ในดานการเรียนการสอนดนตรีน้ัน 

องคประกอบการจัดการเรียนการสอนทางดานสื่ออุปกรณดนตรีมีความสําคัญยิ่งท่ีจะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหเปน

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพแตถาองคประกอบดานใดดานหน่ึงขาดประสิทธิภาพจะทําใหการจัดการเรียนการสอนไมประสบผลสําเร็จ 

ทําใหการจัดการเรียนการสอนไมบรรลุจุดประสงคท่ีกําหนดไว 

จากความสําคัญและปญหาท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความตองการท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสิ่ง

สนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เน่ืองจาก 

ในสภาพปจจุบันท่ีมีนักศึกษาเพ่ิมจํานวนมากข้ึนและรวมถึงความเปลี่ยนของเทคโนโลยี อาจทําใหอุปกรณทางการเรียนการ
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สอนดนตรีไมเพียงพอตอความตองการหรือขาดความทันสมัยในการนําไปใช โดยผลการศึกษาสามารถนําไปปรับปรุงแกไข

เพ่ือใหการใหบริการดานสื่ออุปกรณการศึกษาทางดนตรีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชา

ดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงสํารวจ (เพ็ญศรี เศรษฐวงศ, 2540) มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาตอการใหบริการดานสื่อและอุปกรณดนตรี ผูวิจัยดําเนินการตามองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมลู 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรท่ีในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาชาวิชาดนตรีศึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาชาวิชาดนตรีศึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใชวิธีคัดเลือกจากการสุมอยางงาย จากสาขาละ 40 คน รวมจํานวน 80 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน 

แบงเปน 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับ เพศ ช้ันป และสาขา 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจ 

2.1 ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน 

2.2 ความพึงพอใจตอสื่ออุปกรณดนตรี 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแบบปลายเปด 

 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฏแีละแนวคิด เพ่ือนํามากําหนดขอบเขตในการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
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2. สรางเครื่องมือตามขอบเขต และโครงสรางตามท่ีกําหนด 

3. นําเครื่องมือท่ีสรางแลว โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบใหคะแนนความตรงของเน้ือหา (IOC) โดยคัดเลือกขอคําถาม

ท่ีมีคามากกวา 0.5 มาใชเปนขอคําถาม สวนขอคําถามท่ีมีคาไมถึง 0.5 ใชวิธีตัดออกปรับปรุงแกไขความถูกตองเพ่ือความ

สมบูรณของเครื่องมือ และนําไปหาคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับโดยใชสัมประสิทธิแอลฟาครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่น

เทากับ 0.9566  

4. นําเครื่องมือฉบับสมบูรณแลว ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. จัดเตรียมเอกสาร 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบประเมินจํานวน 80 ฉบับ ใหกลุมตัวอยางท่ีเลือกไวดวยตนเอง

โดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนเวลา 1 สัปดาห 

3. นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง จากน้ันนําขอมูลบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม 

2 .นําแบบสอบถามตอนท่ี 1  และตอนท่ี 2  มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไวแลวหาคาเฉลี่ย (Mean) และ

หาคาความบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) ของความพึงพอใจของประชากรท่ีตอบแบบสอบถามแลวนําเสนอ

ขอมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

3. นําแบบสอบถามในตอนท่ี 3 ซึ่งเปนขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถ่ีซ้ํา ๆ หรือใกลเคียง 

นํามาจัดเปนหมวดหมูแลวลําดับความสําคัญโดยพิจารณาจากจํานวนความถ่ีแลวนํามาสรุปโดยรูปแบบความเรียง 

 

ผลการวิจัย  

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชา

ดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 80 คน มีวัตถุประสงคการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ

สิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรศีึกษาและสาขาวิชาดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเพ่ือ

เสนอแนวทางการแกไขปญหาตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนดนตร ี 

 

ตารางท่ี 1  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและ

สาขาวิชาดนตรีสากล 

ลําดับ ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน ระดับความเห็น แปลผล 
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x ̄ S.D  

1 ความเหมาะสมของขนาดหองเรียนกับจํานวนนักศึกษา 3.94 0.86 มาก 

2 ความเหมาะสมระบบระบายอากาศในหองเรียน 3.75 0.88 มาก 

3 ความเหมาะสมจํานวนเกาอ้ีท่ีน่ังเรียน  3.81 0.81 มาก 

4 ความเหมาะสมแสงสวางในหองเรียน 3.89 0.87 มาก 

5 คุณภาพของระบบเครื่องฉาย ( ภาพคมชัด ) 3.48 1.02 ปานกลาง 

6 ความเหมาะสมของระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงใน

หองเรียน 

3.55 1.05 มาก 

7 ความสะอาดของพ้ืนท่ีท้ังภายในหองเรียน ทางเดิน และ

ภายนอกอาคาร 

3.80 0.86 มาก 

8 ความเพียงพอของบริเวณน่ังพักรอ 3.75 0.88 มาก 

9 หองเรียนปราศจากเสียงดังรบกวนจากภายนอก 3.54 1.02 มาก 

10 ความเพียงพอของท่ีท้ิงขยะในอาคารเรียน 3.63 1.00 มาก 

11 เครื่องดนตรีมีจํานวนเพียงพอตอนักศึกษา 3.25 1.21 ปานกลาง 

12 สภาพความสมบูรณของเครื่องดนตรี 3.28 1.19 ปานกลาง 

13 เครื่องดนตรีมีสวนประกอบครบถวน (ไมกลอง, เมาทพีช, 

ลิ้นแซ็ก ฯลฯ) 

3.06 1.20 ปานกลาง 

14 เครื่องดนตรีสะอาดพรอมท่ีจะใชในการซอม 3.40 1.13 ปานกลาง 

15 ความเพียงพอของอุปกรณทําความสะอาดเครื่องดนตรี 3.21 1.26 ปานกลาง 

16 สภาพความพรอมของหองซอมดนตรี 3.29 1.18 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.81 มาก 

 

จากตารางพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขา

ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมของขนาดหองเรียนกับจํานวนนักศึกษา( x̄ = 3.94 ) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ความ

เหมาะสมแสงสวางในหองเรียน ( x̄ = 3.89) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ เครื่องดนตรีมีสวนประกอบมีครบถวน (ไมกลอง, 

เมาทพีช , ลิ้นแซ็ก ฯลฯ) ( ภาพคมชัด ) ( x̄ = 3.06 ) 

 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ลําดับ 

 

ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน 

 

ระดับความเห็น แปลผล 

  x ̄  S.D 
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1 ความเหมาะสมของขนาดหองเรียนกับจํานวนนักศึกษา 3.75 0.78 มาก 

2 ความเหมาะสมระบบระบายอากาศในหองเรียน 3.40 0.84 ปานกลาง 

3 ความเหมาะสมจํานวนเกาอ้ีท่ีน่ังเรียน  3.48 0.75 ปานกลาง 

4 เหมาะสมแสงสวางในหองเรียน 3.60 0.87 มาก 

5 คุณภาพของระบบเครื่องฉาย (ภาพคมชัด) 3.28 0.96 ปานกลาง 

6 ความเหมาะสมของระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงใน

หองเรียน 

3.35 0.86 ปานกลาง 

7 ความสะอาดของพ้ืนท่ีท้ังภายในหองเรียน ทางเดิน และ

ภายนอกอาคาร 

3.58 0.90 มาก 

8 ความเพียงพอของบริเวณน่ังพักรอ 3.65 0.80 มาก 

9 หองเรียนปราศจากเสียงดังรบกวนจากภายนอก 3.28 1.04 ปานกลาง 

10 ความเพียงพอของท่ีท้ิงขยะในอาคารเรียน 3.43 0.98 ปานกลาง 

11 เครื่องดนตรีมีจํานวนเพียงพอตอนักศึกษา 2.98 1.05 ปานกลาง 

12 สภาพความสมบูรณของเครื่องดนตรี 2.88 1.07 ปานกลาง 

13 เครื่องดนตรีมีสวนประกอบครบถวน (ไมกลอง, เมาทพีช, 

ลิ้นแซ็ก ฯลฯ) 

2.63 1.08 ปานกลาง 

14 เครื่องดนตรีสะอาดพรอมท่ีจะใชในการซอม 3.03 1.00 ปานกลาง 

15 ความเพียงพอของอุปกรณทําความสะอาดเครื่องดนตรี 2.85 1.21 ปานกลาง 

16 สภาพความพรอมของหองซอมดนตรี 2.88 1.09 ปานกลาง 

รวม 3.25 0.71 ปานกลาง 

 

จากตารางพบวานักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนใน

การเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.25) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความ

เหมาะสมของขนาดหองเรียนกับจํานวนนักศึกษา ( x̄ = 3.75) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ความเหมาะสมแสงสวางใน

หองเรียน ( x̄ = 3.60) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ เครื่องดนตรีมีสวนประกอบมีครบถวน (ไมกลอง, เมาทพีช, ลิ้นแซ็ก 

ฯลฯ) ( ภาพคมชัด ) ( x̄ = 2.63 ) 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีสากล 

ลําดับ 

 

ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน 

 

ระดับความเห็น แปลผล 

 x ̄  S.D 

1 ความเหมาะสมของขนาดหองเรียนกับจํานวนนักศึกษา 4.13 0.91 มาก 

2 ความเหมาะสมระบบระบายอากาศในหองเรียน 4.10 0.78 มาก 
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3 ความเหมาะสมจํานวนเกาอ้ีท่ีน่ังเรียน  4.15 0.74 มาก 

4 ความเหมาะสมแสงสวางในหองเรียน 4.18 0.78 มาก 

5 คุณภาพของระบบเครื่องฉาย (ภาพคมชัด) 3.68 1.05 มาก 

6 ความเหมาะสมของระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงใน

หองเรียน 

3.75 1.19 มาก 

7 ความสะอาดของพ้ืนท่ีท้ังภายในหองเรียน ทางเดิน และ

ภายนอกอาคาร 

4.03 0.77 มาก 

8 ความเพียงพอของบริเวณน่ังพักรอ 3.85 0.95 มาก 

9 หองเรียนปราศจากเสียงดังรบกวนจากภายนอก 3.80 0.94 มาก 

10 ความเพียงพอของท่ีท้ิงขยะในอาคารเรียน 3.83 0.98 มาก 

11 เครื่องดนตรีมีจํานวนเพียงพอตอนักศึกษา 3.53 1.30 มาก 

12 สภาพความสมบูรณของเครื่องดนตรี 3.68 1.19 มาก 

13 เครื่องดนตรีมีสวนประกอบครบถวน (ไมกลอง, เมาทพีช, 

ลิ้นแซ็ก ฯลฯ) 

3.50 1.18 มาก 

14 เครื่องดนตรีสะอาดพรอมท่ีจะใชในการซอม 3.78 1.14 มาก 

15 ความเพียงพอของอุปกรณทําความสะอาดเครื่องดนตรี 3.58 1.22 มาก 

16 สภาพความพรอมของหองซอมดนตรี 3.70 1.14 มาก 

รวม 3.83 0.80 มาก 

 

จากตารางพบวานักศึกษาสาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการ

เรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก(x̄ = 3.83) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เหมาะสมแสงสวางใน

หองเรียน ( x̄ = 4.18 ) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ความเหมาะสมจํานวนเกาอ้ีท่ีน่ังเรียน ( x̄ = 4.15) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุดคือ เครื่องดนตรมีีสวนประกอบมีครบถวน (ไมกลอง , เมาทพีช , ลิ้นแซ็ก ฯลฯ) ( ภาพคมชัด ) ( x̄ = 3.50) 

 

อภิปรายผล  

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนดนตรีโดยรวมของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและ

ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาพรวม อยูในระดับมาก (x̄ = 3.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมของขนาดหองเรียนกับจํานวนนักศึกษา (x̄ = 3.94) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ความ

เหมาะสมแสงสวางในหองเรียน (x̄ = 3.89) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ เครื่องดนตรีมีสวนประกอบมีครบถวน (ไมกลอง , 

เมาทพีช , ลิ้นแซ็ก ฯลฯ) ( ภาพคมชัด ) (x̄ = 3.06)  

สวนความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนดนตรมีีคาเฉลี่ยโดยรวม

อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.25 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมของขนาดหองเรียน
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กับจํานวนนักศึกษา ( x̄ = 3.75) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ความเหมาะสมแสงสวางในหองเรียน ( x̄ = 3.60) และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ เครื่องดนตรีมีสวนประกอบมีครบถวน( ไมกลอง , เมาทพีช , ลิ้นแซ็ก ฯลฯ)  ( x̄ = 2.63 ) 

ในดานความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนดนตรีของสาขาวิชาดนตรีสากลแตละดาน

อยูในระดับมาก (x̄ = 3.83 ) จากตารางพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรี

ศึกษาและสาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมอยูในระดับมาก(x̄ = 3.83) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เหมาะสมแสงสวางในหองเรียน ( x̄ = 4.18 ) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ความเหมาะสมจํานวน

เกาอ้ีท่ีน่ังเรียน ( x̄ = 4.15) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ เครื่องดนตรีมีสวนประกอบมีครบถวน( ไมกลอง , เมาทพีช , ลิ้น

แซ็ก ฯลฯ) ( ภาพคมชัด ) ( x̄ = 3.50)  

โดยภาพรวมพบวาสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรีสากลมีขอท่ีมีความพึงพอใจในสวนท่ีเหมือนกันคือดาน

ความเหมาะสมแสงสวางหองเรียนและดานความเหมาะสมของขนาดหองกับจํานวนนักศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษาและ

สาขาวิชาดนตรีสากลมีขอท่ีมีท่ีควรปรับปรุงคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดในดานเดียวกันคือดานสวนประกอบของเครื่องดนตรีท่ีมีไม

ครบถวน สอดคลองกับรัตติกาล กมโลบล (2556) ท่ีทําวิจัยเรื่องศึกษาความพึงพอใจของนิสิต ท่ีมีตอการเรียนการสอน 

รายวิชาดนตรีเพ่ือคุณภาพชีวิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร (สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผลการวิจัยพบวานิสิต

มีระดับความพึงพอใจดานเครื่องมือ สื่อ อุปกรณการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  

ท้ังน้ีแสดงใหเห็นวาในการจัดการเรียนการสอนน้ัน ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการ

สอนดนตรีมีผลตอนักศึกษาในการสรางแรงจูงใจในการเรียน การจัดการเรียนการสอนทางดานสื่ออุปกรณดนตรีมีความสําคัญ

ยิ่งท่ีจะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพแตถาองคประกอบดานใดดานหน่ึงขาดประสิทธิภาพจะทํา

ใหการจัดการเรียนการสอนไมประสบผลสําเร็จ ทําใหการจัดการเรียนการสอนไมบรรลุจุดประสงคท่ีกําหนดไว โดยท่ีสื่อ

อุปกรณมีความสําคัญยิ่งท่ีจะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ ดังน้ันทางสาขาวิชาจะตองมีการ

จัดเตรียมอุปกรณการเรียนการสอนใหพรอมและเพียงพอตอนักศึกษาเพ่ือท่ีนักศึกษาจะไดพัฒนาตนเองไปในทางท่ีดีข้ึนและมี

การเรียนรูพัฒนาฝมืออยูตลอดเวลา 

 

สรุปผลการวิจัย   

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชา

ดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดผลสรุปวา ในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x̄ = 3.54/ 

SD = 0.81) โดยท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดานความเหมาะสมของขนาดหองเรียน รองลงมาคือดานความ

เหมาะสมแสงสวางหองเรียนและดานท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดควรแกไขปรับปรุง คือ ดานเครื่องดนตรีมีสวนประกอบมีไม

ครบถวน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงลงไดดวยดี ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย บุคลากร และผูเช่ียวชาญทุกทาน ท่ีชวย

กรุณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ชวยตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนทําใหวิจัยน้ีสําเร็จ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของ
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อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีกรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง 

ผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจและทุมเทของอาจารยและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนคลองนํ้าไหล สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  โดยศึกษากับกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูหัวหนากลุมสาระ

การเรียนรู จํานวน  50 คน  โดยใชวิธีการการสุมแบบเจาะจง  เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยหา

คาความถ่ี  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา แรงจูงของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียน

คลองนํ้าไหล  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (x ̅ = 3.68) 

โดยแรงจูงใจดานความตองการทางสังคม อยูในระดับมาก (x ̅ = 3.87) แรงจูงใจดานความตองการความปลอดภัย อยูในระดับ

มาก (x ̅ = 3.70) แรงจูงใจดานความตองการทางรางกาย  อยูในระดับมาก (x ̅ = 3.65) แรงจูงใจดานความตองการเติมความ

สมบูรณใหชีวิต อยูในระดับมาก (x ̅ = 3.61) และแรงจูงใจดานความตองการเกียรติยศช่ือเสียง อยูในระดับมาก (x ̅ = 3.56) 

 

คําสําคัญ : แรงจูงใจ ผูบริหารสถานศึกษา  กลุมโรงเรียนคลองนํ้าไหล  

Abstract 

 The objectives of this research were to study motivation of school administrators in group of 

klongnumlai schools kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 2. The sample of this study 

consisted of school administrators and head teacher of the subjects of 50 persons. The study employed 

specification sampling. The research instrument used in the study were questionnaire. The analysis of 

data had been done by frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. The findings of 

this research had been found that the motivation of school administrators in group of klongnumlai 

schools kamphaengphet primary educational service area office 2 as a whole was in the high level ( x ̅ 
=3.68). When considering to each aspect, ranking of their opinion were in order: 1) social needs motivation 
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was in high level (x ̅ =3.87) 2) security needs motivation was in high level ( x ̅ =3.70) 3) body needs 

motivation was in high level (x ̅ =3.65) 4) full fill of completeness for life needs motivation was in high 

level (x ̅ =3.61) and 5) honor needs motivation was in high level (x ̅ =3.56)   

keywords : Motivation, School Administrators, Group of Klongnumlai Schools 

 

 

 

บทนํา   

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ได

กําหนดใหมีการบริหารงาน 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารงานท่ัวไป (สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) ซึ่งการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีคุณภาพ

และบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด และโดยเฉพาะในการปฏิรูปในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 – พ.ศ.2561) น้ัน 

มุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีเปาหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและการเรียนรูของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ การสงเสริมการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ 

พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการใหม จะเห็นไดวาการปฏิรูปมุงเนนการพัฒนาระบบการบริหารไปพรอมๆ กับการพัฒนาคนในทุก

ระดับ ตั้งแตระดับผูท่ีถูกผลิต คือ ผูเรียนในสถานศึกษา และระดับของผูผลิต คือครูคณาจารย ผูบริหาร และผูท่ีมีสวนในการ

บริหารสถานศึกษา รวมท้ังแหลงเรียนรูและสังคมใหมท่ีสงเสริมสนับสนุนและมุงเนนใหคนทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิตและเกิด

เปนคนท่ีมีคุณภาพ  จากเหตุผลดังกลาวสถานศึกษาจึงเปนหนวยงานหลัก ท่ีทําหนาท่ีพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพมาก

ท่ีสุด และจัดการศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว เพ่ือใหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนผานตามเกณฑมาตรฐาน ฉะน้ัน

ผูบริหารจะตองมีท้ังความรูความเขาใจในขอบขายงาน มีการสรางแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ 

รวมท้ังตองรูจักใชจิตวิทยาหรือเทคนิคในการปกครองบังคับบัญชา และตองใชคุณธรรมมาประกอบในการบริหารงานทุกๆ 

ดาน ซึ่งหากผูบริหารสถานศึกษาสามารถเขาใจและรูจักบริหารคนอยางมีประสิทธิภาพแลว ความสําเร็จท่ีมุงหวังไวก็ยอม

ประสบผลสําเร็จแนนอน 

 ผูบริหารซึ่งเปนผูนําทางการศึกษาจําเปนตองใชท้ังศาสตรและศิลปในการบริหารงาน โดยการหาวิธีการและเทคนิคท่ี

จะทําใหสมาชิกขององคการสามารถปฏิบัติงานและทุมเทใหกับองคการอยางเต็มท่ี ท้ังน้ีเพ่ือใหผลงานท่ีตองการออกมามี

คุณภาพ ซึ่งปจจัยหน่ึงท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดผลสําเร็จ คือ ปจจัยดานการจูงใจ ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางหน่ึงของการ

บริหารงาน ท้ังน้ีเพ่ือชวยเพ่ิมพูนผลการปฏิบัติงาน และการผลิตและอ่ืนๆ ซึ่งจะนําไปสูความสัมฤทธิผลของงานและของคน  

อีกท้ังแรงจูงใจจะชวยกระตุนและผลักดันใหบุคคลมีความรัก ความตั้งใจ มีกาลังใจ ขยันหมั่น เพียร และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเต็มความสามารถ การสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนแกบุคคลจึงมีผลดีตอบุคคลน้ัน รวมท้ังมีผลดีตอองคการในภาพรวม

ดวย กลาวคือ จะชวยเพ่ิมผลผลิตท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพแกองคการ ดังน้ันผูบริหารท่ีดี จึงควรเลือกใชแรงจูงใจให

ถูกตองและเหมาะสมกับพนักงานแตละคน ซึ่งจะนําผลดีมาสูพนักงานและองคการดังกลาว (วนุชรา  เพ่ิมพูล, 2550) 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูท่ีอําเภอคลองขลุง มีหนาท่ีในการกํากับดูแลสถานศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาและ

ระดับประถมศึกษาในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดกําแพงเพชร รวม 6 อําเภอ ไดแก อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองขลุง อําเภอ

คลองลาน อําเภอทรายทองวัฒนา อําเภอปางศิลาทอง และอําเภอบึงสามัคคี ซึ่งสํานักงานเขตการศึกษาฯ ไดมุงเนนปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาในแตละดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาครู ซึ่งปจจุบัน พบวาบุคลากรครูขาดการพัฒนา

อยางเปนระบบและตอเน่ือง ยังใชวิธีการสอนแบบเดิม คาตอบแทนครูอัตราจาง หรือครูท่ียังไมไดรับการบรรจุเปนขาราชการมี

อัตราท่ีต่ํา ภาระงานครูมีมาก และครูขาดแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งปญหาดานบุคคลท่ีเกิดข้ึนน้ี เปนตัวแปรสําคัญท่ีสงผลทํา

ใหเกิดปญหาดานอ่ืนๆ ตามมาจนทําใหมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยตกต่ําลง และเด็กไทยท่ีสําเร็จการศึกษาออกมามี

ความรูและทักษะในวิชาชีพต่ํากวามาตรฐาน ทําใหคิด ทํา และแกปญหาไมเปน (วณัฏฐนันท มันตะพงศ, 2554) 

 จากความสําคัญและปญหาขางตน  ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนคลองนํ้าไหล สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการใชเปนแนวทางในการ

สรางแรงจูงใจของผูบริหาร และทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนคลองนํ้า

ไหล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และยังสามารถชวย

ยกระดับขีดความสามารถ  ของครู และผูบริหารสถานศึกษาใหไดใชความรู ความสามารถอยางเต็มท่ีและทุมเทในการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาไทยใหดียิ่งข้ึน เพ่ือใหทัดเทียมกับนานาประเทศไดในอนาคตอันใกลน้ี 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ี ไดกําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัยดังน้ี   

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี  ผูวิจัยไดเลือกประชากรท่ีเก่ียวของในสายงานการบริหารของสถานศึกษา

กลุมโรงเรียนคลองนํ้าไหล สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ไดแก  ผูอํานวยการ

สถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษาและครูหัวหนากลุมสาระการเรยีนรูตางๆ ของกลุมโรงเรียนคลองนํ้าไหล จาํนวน 10 

โรงเรียน  

 1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี  ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง ซึ่ง

ประกอบดวยกลุมตัวอยางจากสถานศึกษากลุมโรงเรียนคลองนํ้าไหล จํานวน 10 โรงเรียนๆ ละ  5  คน รวมท้ังหมด จํานวน  

50 คน   

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดใชเครื่องมือสําหรบัการเก็บรวบรวมขอมูล  จํานวน  1  ฉบับ  แบงออกเปน  3 

ตอน  ดังน้ี 

  ตอนท่ี  1  สอบถามขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได และตําแหนง/หนาท่ี มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกท่ีกําหนดไว  

  ตอนท่ี  2  สอบถามขอมูลเก่ียวกับแรงจูงใจของผูบริหารท่ีสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของมนุษย

ของมาสโลว ซึ่งแบบสอบถามมลีักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบัของลิเคิรท (Rensis Likert อางถึงใน  พวง

รัตน  ทวีรัตน, 2531)  และไดกําหนดคาคะแนนของชวงนํ้าหนักเปน 5 ระดับ   
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวบรวมขอมลูการจากแหลงขอมูลปฐมภมูิจากกลุม

ตัวอยาง  ดังน้ี  

  3.1 ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัพิษณุโลก เพ่ือทําหนังสือขอความรวมมือจาก

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม

จากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

  3.2 ผูวิจัยดําเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง  จํานวน  50 คน เพ่ือทําการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

  3.3 ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได เพ่ือเขาสูข้ันตอนการ

วิเคราะหและแปรผลขอมลูการวิจยัในข้ันตอไป 

4.  การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมลู โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมลูทางสถิติ โดยประมวลผลดวย

เครื่องคอมพิวเตอร จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย  ซึ่งสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในการ

ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก 

  4.1 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ใชวิธีการหา

คาความถ่ีและคารอยละ (Percentage) เพ่ือนําเสนอขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางในแตละปจจัยของตัวแปร (บุญชม ศรี

สะอาด, 2543, 104)  

  4.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจของผูบรหิาร โดยใชการคํานวณคาเฉลีย่ 

(Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  ซึ่งการพิจารณาขอบเขตคานํ้าหนักคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามในตอนท่ี  2  

และตอนท่ี  3  เพ่ือใชในการแปลความหมายของขอมูล  โดยนําคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (John 

W.Best, 1970) 

  คาเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง   แรงจูงใจของผูบริหาร อยูในระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง   แรงจูงใจของผูบริหาร อยูในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง   แรงจูงใจของผูบริหาร อยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง   แรงจูงใจของผูบริหาร อยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง   แรงจูงใจของผูบริหาร อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรยีนคลองนํ้าไหล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีผลการวิเคราะหขอมลูดังน้ี 

1. ขอมูลสถานะภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอย

ละ 62.0  มีอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 46.0 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 56.0 มีรายได 40,001 บาท 

– 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.0  และมีตําแหนงรองผูอํานวยการ  และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู คิดเปนรอยละ 

40.0  เทากัน ตามลําดับ 

 2. ระดับแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนคลองนํ้าไหล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ดังแสดงภาพรวมในแตละดานดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย (�̅�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน

คลองนํ้าไหล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  โดยภาพรวม 5 ดาน 

ปจจัยแรงจูงใจของ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

1. ดานความตองการทางรางกาย 3.65 (3) 0.65 มาก 

2. ดานความตองการความปลอดภยั 3.70 (2) 0.58 มาก 

3. ดานความตองการทางสังคม 3.87 (1) 0.60 มาก 

4. ดานความตองการเกียรติยศช่ือเสยีง 3.56 (5) 0.63 มาก 

5. ดานความตองการเตมิความสมบูรณใหชีวิต 3.61 (4) 0.66 มาก 

รวมท้ังหมด 3.68 0.61 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  คิดเปนคาเฉลี่ย 3.68  เมื่อ

พิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นตอระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก  สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ย

ระดับแรงจูงใจจากมากไปนอย ไดดังน้ี  1) ดานความตองการทางสังคม คิดเปนคาเฉลี่ย 3.87  2) ดานความตองการความ

ปลอดภัย คิดเปนคาเฉลี่ย 3.70 3) ดานความตองการทางรางกาย คิดเปนคาเฉลี่ย 3.65  4) ดานความตองการเติมความ

สมบูรณใหชีวิต คิดเปนคาเฉลี่ย 3.61  และ 5) ดานความตองการเกียรติยศช่ือเสียง คิดเปนคาเฉลี่ย 3.56 ตามลําดับ 

 ท้ังน้ีสามารถสรุปเปนรายดานไดดังน้ี 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย (�̅�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับแรงจูงใจของผูบรหิารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน

คลองนํ้าไหล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ดานความตองการทางรางกาย 

ปจจัยแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

1.ผู บ ริ ห า ร ทํ า ง าน เพร าะสถาน ท่ี ทํ า ง านมี

สภาพแวดลอมและมีบรรยากาศท่ีเปนมิตรกับ

สุขภาพ 

3.40 0.78 ปานกลาง 

2.ผูบริหารทํางานเพราะมีภาระงานและหนาท่ี

รั บผิ ดชอบ ท่ี เหมาะสม กับ เ งิน เดื อนหรื อ

คาตอบแทน 

3.92 (1) 0.68 มาก 

3.ผูบริหารทํางานเพราะมีการกําหนดจํานวนวัน

ทํางาน และวันลาพักผอนท่ีมีความเหมาะสม 

3.56 (3) 0.59 มาก 

4.ผูบริหารทํางานเพราะมีเงินเดือนคาตอบแทนท่ี

เพียงพอตอการซื้อหาเครื่องอุปโภคและบริโภค

ในการดํารงชีวิต 

3.72 (2) 0.55 มาก 

รวมท้ังหมด 3.65 0.65 มาก 

 จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมในดานความตองการทางรางกาย อยูในระดับ มาก  

คิดเปนคาเฉลี่ย 3.65    เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ผูบริหารมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมากและระดับปาน

กลาง  สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยระดบัแรงจูงใจในระดบัมาก จากมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดดังน้ี  1) ผูบริหารทํางานเพราะ

มีภาระงานและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับเงินเดือนหรือคาตอบแทน คิดเปนคาเฉลี่ย 3.92 2) ผูบริหารทํางานเพราะมี
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เงินเดือนคาตอบแทนท่ีเพียงพอตอการซื้อหาเครื่องอุปโภคและบริโภคในการดํารงชีวิต คิดเปนคาเฉลี่ย 3.72 และ 3) ผูบริหาร

ทํางานเพราะมีการกําหนดจํานวนวันทํางาน และวันลาพักผอนท่ีมีความเหมาะสม คิดเปนคาเฉลี่ย 3.56 และผูบริหารมี

แรงจูงใจระดับปานกลาง คือ   ผูบริหารทํางานเพราะสถานท่ีทํางานมีสภาพแวดลอมและมีบรรยากาศท่ีเปนมิตรกับสุขภาพ  

คิดเปนคาเฉลี่ย 3.40 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ย (�̅�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับแรงจูงใจของผูบรหิารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน

คลองนํ้าไหล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ดานความตองการความ

ปลอดภัย 

ปจจัยแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

1.ผูบริหารทํางานเพราะสถานท่ีทํางานมีความ

ปลอดภัยในชีวิต 

3.81 (2) 0.48 มาก 

2.ผูบริหารทํางานเพราะองคกรท่ีปฏิบัติงานอยูมี

ความมั่นคง  

4.03 (1) 0.44 มาก 

3.ผูบริหารทํางานเพราะบุคลากรในองคกรมีมิตร

ไมตรีท่ีดี และไมมีศัตรูท่ีมุงรายตอกัน 

3.52  0.69 มาก 

4.ผูบริหารทํางานเพราะบุคลากรในองคกรยึดถือ

ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายและ

วัฒนธรรมขององคกร 

3.54  0.72 มาก 

5.ผูบริหารทํางานเพราะมีผูคอยใหคําปรึกษาและ

ใหขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการแกไข

ปญหาและจัดการกับความเสี่ยงตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.60 (3) 0.55 มาก 

รวมท้ังหมด -3.70 0.58 มาก 

  

 จากตารางท่ี 9 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมในดานความตองการความปลอดภัย อยูในระดับ 

มาก  คิดเปนคาเฉลี่ย 3.70  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ผูบริหารมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมากทุกขอ  

สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยระดับแรงจูงใจมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดดังน้ี  1) ผูบริหารทํางานเพราะองคกรท่ีปฏิบัติงานอยูมี

ความมั่นคง คิดเปนคาเฉลี่ย 4.03  2) ผูบริหารทํางานเพราะสถานท่ีทํางานมีความปลอดภัยในชีวิต คิดเปนคาเฉลี่ย 3.81 และ 

3) ผูบริหารทํางานเพราะมีผูคอยใหคําปรึกษาและใหขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการแกไขปญหาและจัดการกับความ

เสี่ยงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ คิดเปนคาเฉลี่ย 3.60 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ย (�̅�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน

คลองนํ้าไหล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ดานความตองการทางสังคม 

ปจจัยแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

1.ผูบริหารทํางานเพราะมีสวัสดิการชวยเหลือ 4.02 (2) 0.47 มาก 
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ปจจัยแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ครอบครัว และการรักษาพยาบาลท่ีดีและมี

ความเหมาะสม 

2.ผูบริหารทํางานเพราะไดรับความนับถือและให

เกียรติจากผูรวมงานในองคกร 

4.10 (1) 0.51 มาก 

3.ผูบริหารทํางานเพราะบุคลากรในองคกรยอมรับ

ฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

3.87 (3) 0.67 มาก 

4.ผูบริหารทํางานเพราะสถานท่ีทํางานตั้งอยูไม

ไกลจากครอบครัวจนเกินไปและสามารถไปมา

หาสูครอบครัวไดอยางสะดวก 

3.80 0.77 มาก 

5.ผูบริหารทํางานเพราะไดรับความไววางใจ

ความสามารถในการบริหารสถานศึกษาจาก

ผูรวมงานภายในองคกร รวมท้ังชุมชนและสังคม 

3.56 0.58 มาก 

รวมท้ังหมด 3.87 0.60 มาก 

  

 จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมในดานความตองการทางสังคม อยูในระดับ มาก  

คิดเปนคาเฉลี่ย 3.87  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ผูบริหารมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมากทุกขอ  สามารถ

เรียงลําดับคาเฉลี่ยระดับแรงจูงใจมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดดังน้ี  1) ผูบริหารทํางานเพราะไดรับความนับถือและใหเกียรติ

จากผูรวมงานในองคกร คิดเปนคาเฉลี่ย 4.10  2) ผูบริหารทํางานเพราะมีสวัสดิการชวยเหลือครอบครัว และการ

รักษาพยาบาลท่ีดีและมีความเหมาะสม คิดเปนคาเฉลี่ย 4.02 และ 3) ผูบริหารทํางานเพราะบุคลากรในองคกรยอมรับฟง

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน คิดเปนคาเฉลี่ย 3.87 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ย (�̅�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับแรงจูงใจของผูบรหิารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน

คลองนํ้าไหล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ดานความตองการเกียรตยิศ

ช่ือเสียง 

ปจจัยแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

1.ผู บ ริ ห า ร ทํ า ง า น เ พ ร า ะ ง า น ท่ี ทํ า ส ร า ง

ความกาวหนาในชีวิตได 

3.72 (1) 0.71 มาก 

2.ผูบริหารทํางานเพราะไดรับคําชมเชย การ

ประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลตอบแทนเมื่อมี

ผลปฏิบัติงานดีเดน จากผูบริหารระดับสูงข้ึนไป

หรือจากรัฐบาล 

3.56 (3) 0.62 มาก 

3.ผูบริหารมีความรูสึกภาคภูมิใจในองคกรน้ี และ

มั่นใจวาจะไมโยกยายไปทํางานท่ีอ่ืน  

3.38  0.54 ปานกลาง 

4.ผูบริหารมุงทํางานอยางเต็มความสามารถเพ่ือให 3.58 (2) 0.65 มาก 
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ปจจัยแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

องคกรมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับแกชุมชนและ

สังคม 

รวมท้ังหมด 3.56 0.63 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมในดานความตองการเกียรติยศช่ือเสียง อยูใน

ระดับ มาก  คิดเปนคาเฉลี่ย 3.56  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ผูบริหารมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมากและ

ระดับปานกลางสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยระดับแรงจูงใจในระดับมาก จากมากไปนอย ไดดังน้ี  1) ผูบริหารทํางานเพราะงาน

ท่ีทําสรางความกาวหนาในชีวิตได 3.72  2) ผูบริหารมุงทํางานอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหองคกรมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับแก

ชุมชนและสังคม คิดเปนคาเฉลี่ย 3.58 และ 3) ผูบริหารทํางานเพราะไดรับคําชมเชย การประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลตอบ

แทนเมื่อมีผลปฏิบัติงานดีเดน จากผูบริหารระดับสูงข้ึนไปหรือจากรัฐบาล คิดเปนคาเฉลี่ย 3.56 และผูบริหารมีแรงจูงใจระดับ

ปานกลาง คือ ผูบริหารมีความรูสึกภาคภูมิใจในองคกรน้ี และมั่นใจวาจะไมโยกยายไปทํางานท่ีอ่ืน คิดเปนคาเฉลี่ย 3.38 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ย (�̅�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน

คลองนํ้าไหล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ดานความตองการเติมความ

สมบูรณใหชีวิต 

ปจจัยแรงจูงใจของ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

1.ผูบริหารทํางานเพราะรักในงานท่ีทํา และมี

ความสุขในทุกงานท่ีไดรับผดิชอบ 

3.57 (3) 0.67 มาก 

2.ผูบริหารทํางานเพราะไดรับอิสระทางความคิด

ในการบริหารสถานศึกษา 

3.41  0.77 ปานกลาง 

3.ผูบริหารมีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองใหมีวิทย

ฐานะ หรือตําแหนงหนาท่ีๆ สูงข้ึน 

3.66 (2) 0.61 มาก 

4.ผูบริหารทํางานเพราะมีปรมิาณภาระงานและ

หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ไมทําใหชีวิต

ความอบอุนภายในครอบครัวขาดหายไป 

3.80 (1)  0.59 มาก 

รวมท้ังหมด 3.61 0.66 มาก 

  

 จากตารางท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมในดานความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต อยู

ในระดับ มาก  คิดเปนคาเฉลี่ย 3.61  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ผูบริหารมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก

และระดับปานกลางสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยระดับแรงจูงใจในระดับมาก จากมากไปนอย ไดดังน้ี  1) ผูบริหารทํางานเพราะ

มีปริมาณภาระงานและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ไมทําใหชีวิตความอบอุนภายในครอบครัวขาดหายไป 3.80  2) 

ผูบริหารมีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองใหมีวิทยฐานะ หรือตําแหนงหนาท่ีๆ สูงข้ึน คิดเปนคาเฉลี่ย 3.66 และ 3) ผูบริหาร
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ทํางานเพราะรักในงานท่ีทํา และมีความสุขในทุกงานท่ีไดรับผิดชอบ คิดเปนคาเฉลี่ย 3.57 และผูบริหารมีแรงจูงใจระดับปาน

กลาง คือ  ผูบริหารทํางานเพราะไดรับอิสระทางความคิดในการบริหารสถานศึกษา คิดเปนคาเฉลี่ย 3.41ตามลําดับ 

 

 

 

 

อภิปรายผล  

   ผลจากการศึกษาระดับแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนคลองนํ้าไหล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ตามแนวคิดความตองการของมนุษยของมาสโลว ท่ีทําการวิเคราะหและสรุปผลได ซึ่งมี

ความสอดคลองกับเอกสารงานวิจัยตางๆ ท่ีไดทําการสังเคราะหมาแลว ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 ผลการวิจัย พบวา  ในภาพรวมกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษา มีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมท้ัง 5 ดาน ตามหลักปจจัย

ความตองการของมนุษยของมาสโลว อยูในระดับมาก  คิดเปนคาเฉลี่ย 3.68   ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อรวรรณ 

เฮี้ยนชาศรี (2552)  ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาครโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก คิดเปน

คาเฉลี่ย 3.99 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาผูบริหารมีความคิดเห็นตอระดับแรงจูงใจอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

และปจจัยท่ีผูบริหารมีแรงจูงใจอยูในระดับมากท่ีสุด   คือ แรงจูงใจในดานความตองการทางสังคม ซึ่งก็มีความสอดคลองกับ

งานวิจัยของอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี (2552)  เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ท่ีไดผลสรุปวา ผูบริหารตองการแรงจูงใจในประเด็น

เก่ียวกับความตองการการยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงานหรือคนในสังคมเดียวกัน และเมื่อพิจารณารายดานสามารถท่ีจะ

นํามาอภิปราย ดังน้ี 

  1.  ดานความตองการทางรางกาย  

     กลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจในดานความตองการทางรางกาย  อยูในระดับมาก  คิดเปนคาเฉลี่ย 

3.65  และหากพิจารณาในประเด็นแรงจูงใจรายขอ พบวา  ผูบริหารมีแรงจูงใจในการทํางาน เพราะมีภาระงานและหนาท่ี

รับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับเงินเดือนหรือคาตอบแทน  มากท่ีสุด  ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัย ของอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี 

(2552)  เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ท่ีไดผลสรุปวา ผูบริหารมีแรงจูงใจจากการมีภาระการทํางานท่ีเหมาะสมกับเงินเดือน 

   2.  ดานความตองการความปลอดภัย  

      กลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจในดานความตองการดานความปลอดภัย อยูในระดับมาก  คิด

เปนคาเฉลี่ย 3.70  และหากพิจารณาในประเด็นแรงจูงใจรายขอ พบวา  ผูบริหารมีแรงจูงใจในการทํางาน เพราะองคกรท่ี

ปฏิบัติงานอยูมีความมั่นคง มากท่ีสุด  ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี (2552)  เรื่อง การศึกษา

แรงจูงใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 

ท่ีไดผลสรุปวา ผูบริหารมีแรงจูงใจเพราะองคกรท่ีปฏิบัติงานอยูมีความมั่นคง มากท่ีสุดเชนเดียวกัน 
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   3.  ดานความตองการทางสังคม  

      กลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจในดานความตองการทางสังคม  อยูในระดับมาก คิดเปน

คาเฉลี่ย 3.87   และเปนแรงจูงใจในดานท่ีผูบริหารใหความคิดเห็นวาเปนแรงจูงใจในการทํางานระดับมากท่ีสุดกวาทุกๆ 

ดาน และหากพิจารณาในประเด็นแรงจูงใจรายขอ พบวา ผูบริหารมีแรงจูงใจในการทํางาน เพราะไดรับความนับถือและให

เกียรติจากผูรวมงานในองคกร มากท่ีสุด ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อรวรรณ เฮี้ยนชาศรี (2552)  ซึ่งทําการวิจัย

เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสมุทรสาคร ท่ีไดผลสรุปวา ผูบริหารตองการการยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงานหรือคนในสังคมเดียวกัน มาก

ท่ีสุดเชนเดียวกัน และแรงจูงใจของผูบริหารในระดับรองลงมา คือ การไดมีสวัสดิการชวยเหลือครอบครัว และการ

รักษาพยาบาลท่ีดีและมีความเหมาะสม ซึ่งพบในการทําวิจัยครั้งน้ี มีความสอดคลองกับ งานวิจัยของอุดร หานามชัย (2546) 

เรื่องการสรางแรงจูงใจใหครู ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สํากัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งผลการวิจัย

พบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาฯ ตองการแรงจูงใจการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนธรรมในโรงเรียนขนาด

เล็กและขนาดกลาง 

   4.  ดานความตองการเกียรติยศช่ือเสียง  

     กลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจในดานความตองการเกียรติยศช่ือเสียง อยูในระดับมาก  คิดเปน

คาเฉลี่ย 3.56 และหากพิจารณาในประเด็นแรงจูงใจรายขอ พบวา  ผูบริหารมีแรงจูงใจในการทํางาน  เพราะงานท่ีทําสราง

ความกาวหนาในชีวิตไดมากกวาทุกดาน  ซึ่งมีความสอดคลองกับคํากลาวของ สุรชัย  โควตระกูล (2529) ท่ีไดแบงการจูงใจ

ออกเปน 2 ประเภท น่ันคือแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ซึ่งความตองการเกียรติยศช่ือเสียงเปนความตองการท่ีจัด

อยูในแรงจูงใจภายในท่ีผูบริหารตองการความสําเร็จทําใหเกิดแรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรมตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซึ่ง

ความสําเร็จในท่ีน้ีคือ เกียรติยศช่ือเสียงน่ันเอง 

  5.  ดานความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต  

     กลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจในดานความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต มีแรงจูงใจอยูในระดับ

มาก  คิดเปนคาเฉลี่ย 3.61  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ผูบริหารทํางานเพราะมีปริมาณภาระงานและ

หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ไมทําใหชีวิตความอบอุนภายในครอบครัวขาดหายไปมากกวาทุกดาน  ซึ่งอาจจะเปน

เพราะในปจจุบันการทํางานเปรียบเสมือนกับการเติมความสมบูรณใหชีวิตเพราะถาคนเราไมทํางานก็เหมือนกับการไมได

ฝกฝนตัวเองก็เปนไปได     

 

สรุปผลการวิจัย   

  ผลจากการศึกษาระดับแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนคลองนํ้าไหล สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ตามแนวคิดความตองการของมนุษยของมาสโลว อยูในระดับมากทุกดาน  

ซึ่งคาเฉลี่ยของระดับจูงใจสูงสุด คือ ผูบริหารมีความคิดเห็นวาไดรับความนับถือและใหเกียรติจากผูรวมงานในองคกร และ

ต่ําสุด คือ ผูบริหารมีความรูสึกภาคภูมิใจในองคกรน้ี และมั่นใจวาจะไมโยกยายไปทํางานท่ีอ่ืน ท้ังน้ีสถานศึกษาสามารถนําองค

ความรูจากงารวิจัยไปใชเพ่ือเพ่ิมความภาคภูมิใจแกผูบริหาร อาจอยูในรูปแบบของการยกยองเชิดชูเกียรติหรือมีรางวัลและ
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สวัสดิการมอบใหเมื่อผูบริหารสรางช่ือเสียงใหแกสถานศึกษา รวมท้ังสรางความมั่นคงในชีวิตของผูบริหารและครอบครัว 

เพ่ือใหผูบริหารมีความเช่ือมั่นและพรอมปฏิบัติหนาท่ีดวยความทุมเทตอไปตราบจนเกษียนอายุราชการ 

ขอเสนอแนะ 

  1.ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใชในเชิงปฏิบัติ 

  เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนคลองนํ้าไหล  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ไดดีข้ึนน้ัน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

  1.1  ผูบริหารในสถานศึกษาควรมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมใหทุกฝายไดเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการบริหาร  เพ่ือใหทุก ๆ ฝายไดสรางความเขาใจรวมกัน  และรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  1.2  การคัดเลือกบุคคลเขารับตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  ตองมีระบบคัดเลือกอยางมีคุณภาพ 

เท่ียงตรง เพ่ือใหไดผูบริหารท่ีมีศักยภาพ มีความรูความสามารถในการบริหารสถานศึกษา  โดยมีการจัดสงเสริมในเรื่อง

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  แรงบันดาลใจ แกผูบริหารสถานศึกษา 

 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

  ตามท่ีผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยดังกลาวขางตน  เพ่ือใหงานวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจของผูบริหาร

สถานศึกษา กลุมโรงเรียนคลองนํ้าไหล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ไดเผยแพรออกไป

เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหาร  นักวิชาการ นิสิต  นักศึกษา  รวมท้ังผูท่ีสนใจท่ัวไป  จึงขอเสนอแนะเพ่ือ

การวิจัยครั้งตอไป  ดังน้ี 

  2.1  การทําวิจัยในครั้งตอไปควรมีการเปรียบเทียบแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสังกัดอ่ืน ๆ เชน 

สํานักงานการศึกษาเขตอ่ืน ๆ สํานักงานการศึกษาเอกชน สํานักงานอาชีวศึกษา  เปนตน 

  2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สถานศึกษาในดานอ่ืน ๆ เชน  การสรางแรงจูงใจ  การสรางขวัญกําลังใจ  การสรางแรงบันดาลใจ เปนตน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะระบบนิเวศทางกายภาพ คุณคาสาระสรรพสิ่งชีวิตในธรรมชาติ และ

วิถีชีวิตจากพ้ืนถ่ินทะเลนอย และนํามาประยุกต รูปลักษณ สรีรวิทยาของพรรณพืช พฤกษา และสรรพสิ่งชีวิตวิถีชีวิตใน

ลักษณะรูปแบบจิตรกรรมในอุดมคต ิและเพ่ือสรางสรรคผลงานศิลปกรรมมาประยุกตกระบวนการสรางสรรครูปแบบทัศนศิลป 

2 มิติ และนําเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการทางศิลปกรรม  ผลการวิจัยพบวา 1) พ้ืนท่ีแหงชุมนํ้า ท่ีเรียกวา อุทยานนกนํ้า

ทะเลนอย เปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศท่ีซับซอนและอุดมสมบูรณ อาหาร ถ่ินท่ีอยูอาศัย แหลง

สืบพันธุ สรางรัง วางไขของนกนํ้า สัตวนํ้า พรรณพืช สัตวปานานาชนิด และสรรพสิ่งท่ีสําคัญของวิถีวัฒนธรรมตามธรรมชาติท่ี

ขับเคลื่อนดวยระบบนิเวศ เปนกลไกท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนวัฏจักรธรรมชาติมาสูแรงบันดาลใจ และเปนท่ีมาของแนวความคิด

เกิดการจินตนาการและมโนภาพท่ีซับซอนถึงเรื่องราว “การดํารงอยูตามวิถีธรรมะ - ชาติของชีวิต” เพ่ือสื่อสาระภาพความจริง 

ภาพความรูสึกท่ีซอนอยูภายในวิถี “แกนสาระ” ท่ีงดงามซึ่งนํามาสูดุลยภาพตามสัจจะแหงความงาม ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเหตุ

และผล  2) รูปทรงทางธรรมชาติและรูปทรงทางศิลปะสื่อแสดงเชิงสญัญะทางความหมาย การตีความหมายของรูปทรงตาง ๆ 

ของภาพความจริงมาแสดงความหมายทางความรูสึกตามหลักทฤษฎีองคประกอบศิลปทางทัศนธาตุ 3) เทคนิคการพิมพซิลค

สกรีน กลวิธี ผานกระบวนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม 2 มิติ จํานวน 9 ช้ิน 

 

คําสําคัญ: พรรณพฤกษา พ้ืนถ่ิน ทะเลนอย 

 

Abstract 

 The objective of this study is to study the characteristics of physical ecosystems, the value of all 

things in nature and the way of life from Thale Noi Waterfowl Reserve, Phatthalung Province through the 

application of its physiological look of species of flora, everything in nature and the way of life. An ideal 

painting style is a creation of a work of art applied to the 2D visual art creation process and presenting it 

as an art exhibition resulting in the followings: 1) Wetland, so called Thale Noi Bird Water Park, which is 

home to a source of biodiversity of complex and abundant ecosystems, food, habitat, reproduction and 

nesting place for waterfowl, aquatic animals, plants, wildlife and everything else, naturally driven by the 

ecosystem with mechanism created to be a natural cycle that would lead to inspiration and that could 

also be the source of concepts beyond imagination with  communicative complexity in order to tell the 

story of "Existence in the Natural Way of Life" to convey the truth, reflecting pictorial feelings, hidden 

within the beautiful "Quintessence" which is leading to a balance of truth based on beauty of the cause 

and effect. 2) Natural shapes and artistic shapes, meaning of symbolic media with interpretation of various 
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shapes from real images to show the meaning according to the theory of visual art. 3) Silkscreen printing 

techniques through the process of creating 9 pieces 2D drawings. 

key words: all kinds of flora, local areas, thale noi waterfowl reserve 

 

บทนํา 

ปาไมและทุงหญาเปนระบบนิเวศภาคพ้ืนทวีปท่ีมีสภาวะแวดลอมทางกายภาพ และภูมิอากาศแปรปรวนกวาแหลง

นํ้าและบริเวณตาง ๆ ของโลก ทําใหสิ่งมีชีวิตมีการแพรกระจายแตกตางกันออกไป สิ่งมีชีวิต และไมมีชีวิตอาศัยรวมกัน 

และตางมีความสัมพันธกันภายใตระบบนิเวศตั้งแตขนาดเล็กหรือแองนํ้าช่ัวคราวไปจนกระท่ังถึงปาใหญ ทะเลสาบหรือพื้นท่ี

ชุมนํ้า กลายเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสรรพสิ่ง อาทิ มนุษย สัตวนานาชนิด พืชพันธุหลากหลาย เปนองคประกอบของระบบ

นิเวศท่ีสรางความสมดุลยตามธรรมชาติ เกิดข้ึน และเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของสิ่งมีชีวิต (สุรินทร มัจฉาชีพ สมสุข 

มิจฉาชีพ, 2539, น.162) เชนเดียวกับพ้ืนท่ีเขตภาคใตในจังหวัดพัทลุงท่ียังมีปาไมแหลงพ้ืนท่ีชุมนํ้าทะเลนอยท่ีเปนแหลงระบบ

นิเวศนํ้าจืดขนาดใหญ เปนแหลงอาหารท่ีมีความอุดมสมบูรณแหงหน่ึงซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ จึงทําใหพ้ืนท่ี “พรุ

ควนข้ีเสียน” ของทะเลนอยไดรับการประกาศใหเปนเขตพ้ืนท่ีชุมนํ้าโลก หรือ “แรมซารไซต” (Ramsar Site) หรือท่ีนิยม 

เรียกกันวา “เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย” 

อนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมนํ้า คือ อนุสัญญาท่ีจัดข้ึนท่ีเมืองแรมซาร 

ประเทศอิหราน เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2514 เปนขอตกลงระหวางรัฐบาล ซึ่งกําหนดกรอบการทํางานสําหรับความรวมมือ

ระหวางประเทศ เพ่ือการอนุรักษแหลงท่ีอยูอาศัยท่ีเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้า โดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษและยับยั้งการสูญหายของ

พ้ืนท่ีชุมนํ้าในโลกท่ีตองมีการจัดการเพ่ือใชประโยชนในดานตาง ๆ มีผลบังคับใชเมื่อป พ.ศ. 2518 (สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2552) 

 พ้ืนท่ีชุมนํ้าเปนแหลงนํ้าซึ่งมนุษย พืช และสัตวเขาไปใชประโยชนโดยตรง มีความสําคัญดานคมนาคมในทองถ่ิน 

รวมถึงมีความสําคัญทางวัฒนธรรม ศาสนา การนันทนาการและการทองเท่ียว จึงนับไดวาเปนระบบนิเวศท่ีมีคุณคาตอวิถีชีวิต

มนุษย พืช และสัตว ท้ังทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคม ระดับทองถ่ิน และระดับชาติ (ฐปณี รัตนถาวร, 2545, น.1) 

 พ้ืนท่ีทะเลนอยเปนพ้ืนท่ีแหลงเรียนรูแหงการศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติพ้ืนถ่ิน และการอนุรักษเชิงทองเท่ียว

ธรรมชาติทางเกษตรกรรม แตสืบเน่ืองจากปจจุบันพ้ืนท่ีทะเลนอยมีการจัดการทองเท่ียว การลองเรือชมธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิด

ปญหา อาทิ นักทองเท่ียวเด็ดดอกบัว ถอนพันธุบัวท่ีหายาก เปนตน ทําใหพันธุไมนํ้าบางอยางเริ่มนอยลง ท้ังท่ีพ้ืนท่ีแหงน้ีมี

พันธุไมนํ้า และพันธุบัวบางชนิดเพียงแหลงเดียวของประเทศและพ้ืนท่ีแหงน้ียังมีวิถีชีวิตของชาวบานท่ีผูกพันกับสายนํ้า 

เปรียบเสมือนหวงโซอาหารท่ีอยูในภาวะสมดุลยเก้ือกูลซึ่งกัน กลายเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมเฉพาะพ้ืนถ่ินท่ีโดดเดน   

ดวยความงามทางภูมิทัศน ทัศนียภาพ รวมท้ังสรรพสิ่งแหงชีวิต กลายเปนแรงบันดาลใจสูแนวคิดทางศิลปกรรม 

นําไปพัฒนารูปแบบผลงานทางทัศนศิลป ดังท่ี ศุภชัย สิงหยะบุศย (2546) อธิบายไววา ศิลปกรรมมิใชธรรมชาติ แตธรรมชาติ

อาจจะเปนสิ่งกระตุนหรือแรงบันดาลใจในการสรางศิลปกรรม หรือแสดงออกทางศิลปกรรมเก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 

การรับรูช่ืนชมทางความงาม และสิ่งสําคัญตองเขาถึงธรรมชาติ รูจักถายทอดแรงดลใจท่ีเกิดจากธรรมชาติใหเห็นเปนรูปทรง

และมีเรื่องราวถูกตองตามความเปนจริงเทาท่ีความงามตามธรรมชาติจะอํานวย อยางไรก็ตาม การเลียนแบบธรรมชาติในท่ีน้ี

จะมีความหมายเพียงวาศิลปนตองพยายามเสาะหาความจริง (Reality) จากความงามท่ีกระจายซอนเรนอยูในธรรมชาติ และ

รูจักเลือกแสดงออกเฉพาะสวนท่ีศิลปนเห็นวาธรรมชาติมีความสําคัญแกตนใหเปนรูปทรงเทาน้ัน 

 จากขอมูลขางตนจึงเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยศึกษาสาระสรรพสิ่งชีวิตในธรรมชาติ และวิถีชีวิตสรรพสิ่งจากพ้ืนถ่ิน

ทะเลนอย โดยการสรางสรรคงานจิตรกรรมท่ีเกิดจากรูปแบบอุดมคติ ถายทอดการสะทอนความงามทางสุนทรียะ บอเกิดแหง

สรรพสิ่งในมิติความเช่ือทางธรรมชาติ เอกลักษณทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตแหงสายนํ้าแบบเรียบงาย ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจ
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ศึกษาเรื่อง “สาระ พรรณพฤกษาพ้ืนถ่ินทะเลนอยในอุดมคติ” เพ่ือศึกษาลักษณะระบบนิเวศทางกายภาพ สาระรูปลักษณ 

สาระรูปทรง นกนํ้า พรรณพืชตาง ๆ อาทิ บัวสาย บัวแดง บัวผัน บัวเผื่อน แหนแดง เถาวตรุษ บอน จอกหูหนู สาหรายหาง

กระรอก กกสามเหลี่ยม ผักตบชวา ผักกะเฉด เปนตน คุณคาสาระสรรพสิ่งในธรรมชาติ วิถีชีวิตจากพ้ืนถ่ินทะเลนอยนํามา

ประยุกตเปนรูปลักษณ สรีรวิทยาของพรรณพฤกษา สรรพสิ่งของชีวิต และนํามาถายทอดสูผลงานภาษาภาพทางทัศนศิลปดวย

กระบวนการสรางสรรคในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ซึ่งนําไปประยุกตตอการพัฒนาองคความรูในการสรางสรรคทางทัศนศิลปท่ี

มีคุณคาทางสุนทรียะ  

 

วิธีดําเนินการวิจัย/การสรางสรรคผลงาน 

 การสรางสรรคผลงานชุด “สาระ พรรณพฤกษาพ้ืนถ่ินทะเลนอยในอุดมคติ” ผูสรางสรรคยึดหลักการดําเนินงาน

หลายสวนประกอบกัน เชน การคนหาแนวความคิดท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรคผลงาน การเก็บขอมูลเรื่องราวตาง ๆ การ

วางแผนการจัดขอมูล การศึกษาสวนประกอบสําคัญเพ่ือนํามาถายทอดเน้ือหา รูปแบบ การใชความคิดสรางสรรคท่ีปรากฏ

ออกมาในรูปทรงของการใชเทคนิค และวิธีการสรางงานศิลปะ การดําเนินงานตามขอบเขตของกระบวนการสรางสรรคให

ครอบคลุมถึงเน้ือหา รูปแบบ ท่ีตองการแสดงออกถึงบริบทท่ีศิลปะถูกเช่ือมกับมิติทางสังคม โครงสรางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

โดยกําหนดแนวคิด และการดําเนินงานในการสรางสรรคผลงานดังตอไปน้ี 

 1. การเก็บขอมูลและการรวบรวมขอมูล 

   การเก็บขอมูลและการรวบรวมขอมูลมีสวนสําคัญตอการสรางสรรคผลงาน และพัฒนากระบวนการทางความคิด

ในการสรางสรรคสาระสําคัญของเน้ือหา ดวยวิธีการเก็บขอมูลจากแหลงความรู พ้ืนท่ีชุมนํ้าทะเลนอย โดยการสังเกต ระบบ

นิเวศธรรมชาติ วิถีชีวิตบนพ้ืนท่ีชุมนํ้า โดยผูสรางสรรคไดแบงวิธีการเก็บขอมูล และรวบรวมเน้ือหา เพ่ือนํามาสรางสรรค

ผลงานจิตรกรรมไว 2 วิธี ดังน้ี 

    1.1 การเก็บขอมูลโดยการถายภาพ 

     เก็บขอมูลจากสภาพความเปนจริงท่ีสัมผัสจากการลงพ้ืนท่ีชุมนํ้าทะเลนอย โดยบันทึกเปนภาพถายทุก

กระบวนการ ตั้งแตบริบทพ้ืนท่ี มนุษย สัตวนานาชนิด พืชพรรณนานาชนิด วิถีชีวิตของสรรพสิ่งท่ีมีชีวิตตาง ๆ ท่ีอาศัยตาม

แหลงพ้ืนท่ีในทะเลนอย การเพาะพันธุพืช และสัตว การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง และความสมดุลทางธรรมชาติ ท่ีบง

บอกถึงความงามตามธรรมชาต ินํามาสูกระบวนการทางความคิด และสรางสรรคผลงานศิลปะทางรูปธรรม ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 วิถีการประมง วิถีธรรมชาต ิ
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ภาพท่ี 2 ระบบนิเวศ  

 

 1.2 การเก็บขอมูลโดยการบันทึกภาพรางหรือลายเสน 

         นําขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีชุมนํ้าทะเลนอยท่ีพบเห็นเชิงรูปธรรมมาแปรถอดรูปสัญญะทางรูปทรงดานเน้ือหา 

เรื่องราว สูแนวคิดท่ีสอดคลองกับประเด็นการศึกษา ดวยการทําแบบภาพรางรูปทรงจากภาพความจริง นําไปสูการถอดภาพ

ความรูสึก ในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมภายใตเรือ่งราว “การดํารงอยูตามวิถีธรรมะ-ชาติของชีวิต” เปนกลไกท่ีสรางข้ึนเพ่ือ

เปนวัฏจักรธรรมชาติ จากการเก็บขอมูลพบวา ระบบนิเวศวัฒนธรรมบนผืนนํ้าแหงพ้ืนท่ีชุมนํ้าประกอบไปดวยรูปทรงตาง ๆ 

ตามชนิดของนานาพรรณพืช สัตวปก ปลาหลากชนิด ซึ่งเปนสวนประกอบหน่ึงของสรรพสิ่ง ทําใหผูสรางสรรคเกิดแนวคิด มโน

ภาพ และนํารูปแบบท่ีไดจากภาพราง รูปราง รูปทรงตามภาพความจริง ภาพความรูสึกตามจินตนาการ จากการรับรูโดยใช

ประสบการณทางตรง และทางออมท่ีไดสัมผัส แสดงออกดวยรูปทรงผานกระบวนการ ข้ันตอนตาง ๆ และวิธีการแสดงออกใน

พ้ืนท่ีขนาดใหญในรูปแบบของจิตรกรรม โดยจัดวางภาพ และยึดหลักองคประกอบศิลป ทัศนธาตุทางศิลปะ  

 

 2. การวิเคราะหขอมูล 

   การสรางสรรคผลงานชุด “สาระ พรรณพฤกษาพ้ืนถ่ินทะเลนอยในอุดมคติ” ผูสรางสรรคแบงเน้ือหาทางความคิด 

ลักษณะรูปแบบตามการรับรู (perceptual transformation) ดวยประสบการณตรง ท่ีสะทอนทางสุนทรียะทางจินตภาพ 

ความคิด ท่ีนําเสนอภาพความจริง ภาพความรูสึก ลักษณะรูปแบบตามโครงสรางเชิงรูปสัญญะ และทัศนธาตุ มาตีความดวย

การแทนคาทางรูปทรงพรรณพืช นํามาสรางภาพทางสัญลักษณ แทนคาสรรพสิ่งท่ีมีชีวิตตอการดํารงวิถีธรรมะ - ชาติ โดย

เปรียบเทียบสัญลักษณการแสดงออก ท่ีเรียกวา “รูป” สัญลักษณ ซึ่งพ้ืนท่ีแหงชุมนํ้าทะเลนอยเสมือนเปนแหลงผลผลิตทาง

ระบบนิเวศ หวงโซอาหาร ท่ีมีภาวะเก้ือกูลท่ีขับเคลื่อนเพ่ือการดํารงชีพ เช่ือมโยงไปถึงการบริโภคเพ่ือความอยูรอดของชีวิต 

รูปทรงดอกบัวสาย บัวแดง บัวผัน เปนภาพแทนท่ีแสดงถึงความดีงามทางจริยศาสตรในเชิงพุทธศาสนา สายใยแหงความ

ผูกพัน ความสัมพันธตอการเจริญเติบโตแหงพ้ืนท่ีชุมนํ้า รูปทรงดอกบัว (ควํ่า) แทนความหมายความไมแนนอนและการเสื่อม

สลายตามธรรมชาติ และยังมีความหมาย ท่ีเรียกวา ความเปนสัจจะแหงสภาวะกฎธรรมชาติ รูปทรงกระจูด เถาวตรุษ 

ผักตบชวา เปนภาพแทนท่ีแสดงถึงการถักทอ หลอเลี้ยง วิถีชีวิตทุกสรรพสิ่ง รปูทรงยกยอ เปนภาพแทนท่ีแสดงถึงการดํารงอยู

คูกับพ้ืนท่ีแหลงชุมนํ้า วิถีทางสังคมวัฒนธรรมบนผืนนํ้า ท่ีปรากฏคุณคาความงาม สุข/สมบูรณ  รูปทรงจอกแหน ท่ีแสดงถึง

การกําเนิด และเติบโตข้ึน รูปทรงของใบบัว ท่ีแสดงถึงการหอหุมดูแลรูปทรงของใบออนและดอก และชวยเหลือเก้ือกูลตอ  

การดํารงชีวิต รูปทรงปลาตาง ๆ ท่ีสื่อความอุดมสมบูรณแหงสายนํ้า รูปทรงนกนานาชนิด บงบอกถึงวิถีตามธรรมชาติท่ีอิสระ 

ท้ังน้ี สาระรูปทรง เสน สี รูปทรง ลวดลายพันธุพฤกษา ไดผานมโนทัศนผสมวิถีท่ีเรียกวา ภาพความจริง ภาพความงาม/

ความรูสึก ภายใตกฎระบบสังคมนิเวศวัฒนธรรม ท่ีประสานความสัมพันธเก้ือหนุนถักทอเปนสายใย ดวยรูปทรงการลดทอน

ความเปนจริง 

การสรางสรรคดวยแบบภาพรางชุดน้ี รูปทรง รูปรางไดแสดงเน้ือหาถายทอดความหมายในตัวผลงาน เน้ือหาภายใน 

ภายนอกแสดงออกผานรูปทรงทางสัญลักษณท่ีแทนความหมายผสมผสานภาพความจริง ภาพความรูสึก “การดํารงอยูตามวิถี
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ธรรมะ-ชาติของชีวิต” ผานเน้ือหา เรื่องราว รูปทรง สาระพรรณพฤกษาพ้ืนถ่ินทะเลนอยท่ีถายทอดในอุดมคติ เพ่ือใหเขาใจ

ความหมายทางสัญญะตอการวิเคราะหขอมูล ผูสรางสรรคนําเสนอดังรายละเอียดท่ีปรากฏตามภาพท่ี 3 และ ตารางท่ี 1 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แนวความคิด/ความหมายทางรูปทรง 

 

 

ตารางท่ี 1 แนวความคิด/ความหมายทางรูปทรง 

 

แนวความคิด/ความหมายทางรูปทรง 

สาระ เน้ือหา รูป/สัญญะ รูปทรงทางศิลปะ การแสดงออก/ตีความ  

ความดีงาม 

ทางจริยศาสตร 

ในเชิงพุทธศาสนา 

ดอกบัว 

 

เบงบาน ความรูสึก 

ความสุข/การใชชีวิต ปลา 

 

ความสัมพันธ 

การเช่ือมโยงชีวิต/วิถี 

อาชีพประมงพ้ืนบาน ยอ 

 

การกอบโกย/ตักตวง/ 

เปนเหมือนชีวิต/วิถี 

การใชชีวิตท่ีอิสระ นก 

 

 อิสรภาพ 
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การหลอเลี้ยงสรรพสิ่ง นํ้า  

 

ความสมบูรณ/น่ิงสงบ/ 

การเคลื่อนไหว 

นํ้าฝน/ทองฟา กอนเมฆ  

 

ความฝน/ความคดิ/คราบนํ้าสี

จากรองรอยลักษณะพ้ืนผิว 

เสนทางการทองเท่ียว ทางนํ้า   

 

เสนทางการดาํรงชีวิต 

วิถีประมงและระบบนิเวศ

วัฒนธรรม 

การปกปอง จอกใหญ/

แหน/ผักตบ 
 

กําเนิด และเติบโตข้ึน 

สรรพสิ่งมีชีวิต 

มนุษย สัตว 

ใบบัว 

 

ชวยเหลือเก้ือกูล 

ตอการดํารงชีวิต 

 
 

  

 3. การสังเคราะหขอมูลจากการสรางสรรค 

   การสรางสรรคผลงานชุดน้ีมีการนํารูปทรง พรรณพืชนานาชนิด และนกนํ้า เน้ือหาเรื่องราวตาง ๆ ของการดํารง

สรรพสิ่งตามวัฏจักรของธรรมชาติ ผานความรูสึกสวนตัวท่ีสะทอนทางจิตตภาพ เกิดเปนมโนภาพนํามาสูการประกอบสราง

ผสมผสานกับองคประกอบศิลป ทัศนธาตุดวยการรางภาพเพ่ือวางตําแหนงและเลือกภาพราง นําไปขยายสรางสรรคเปนช้ิน

ผลงานจิตรกรรมพรอมยกตัวอยางการประกอบสรางภาพรางสูกระบวนการสรางสรรคผลงาน 3 ช้ิน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางผลงานช้ินท่ี 1 ช้ินท่ี 2 และช้ินท่ี 3  การสังเคราะหขอมลูจากการสรางสรรค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปสัญญะ 

การจัดวางองคประกอบ/Composition 

“การดํารงอยูตามวิถีธรรมะ-ชาติของชีวิต” กลายเปนสภาวกฎเกณฑธรรมชาต ิ

ระ
บบ

นิเ
วศ

วัฒ
นธ

รร
ม 
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ภาพท่ี 4 ตัวอยางการสรางสรรคภาพรางผลงาน 
 

วิธีการและกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ  

 กระบวนการสรางสรรคผลงานชุดน้ี ผูสรางสรรคเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือนําแบบภาพรางท่ีคัดเลือกมาขยายบนพ้ืนท่ี 

ท่ีจัดเตรียมไว และศึกษารูปทรงท่ีมีลักษณะตรงกับแนวคิดตามเน้ือหา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ เพ่ือเขาสูข้ันตอนกระบวนการขยายตามแบบรางลงบนพ้ืนระนาบดวยวัสดุกระดาษสี

นํ้ามันตามขนาดท่ีตองการ ดวยเทคนิคสีอะคริลิก สีบาติก และการพิมพซิลคสกรีน เปนสื่อนํา แตมีความยุงยากของการ

จัดเตรียมอุปกรณ และกระบวนการเทคนิคของการพิมพซิลคสกรีน เพ่ือเพ่ิมความแปลกใหมใหกับการสรางสรรค 

 กระบวนการพิมพซิลคสกรีน มีการเตรียมวัสด ุทําแมพิมพวิธีกาวอัดกับนํ้ายาไวแสงตามอัตราสวน เทกาวอัดลงเฟรม

สกรีนท่ีเตรียมไว ใชรางปาดสีใหเรียบท้ังดานหนาและดานหลัง นําเขาหองมืด เปาดวยไดรเปาผมใหแหงสนิท จึงนําไปฉายแสง 

โดยมตีนแบบรางรปูทรงในกระดาษไขวางบนตูฉายแสงและทาบดวยเฟรมสกรีนท่ีอัดกาวพรอมฉายแสง ท้ิงไวประมาณ 2.30 

นาที ท้ังน้ีข้ึนอยูกับยี่หอนํ้ายากาวอัดดวย แตละชนิดใชเวลาไมเทากัน นําแบบท่ีถายไปลางนํ้า ฉีดนํ้าใหเปนฝอย ๆ สวนกาวอัด

จะปรากฏแบบรูปทรงตามตนแบบท่ีตองการ ท้ิงเฟรมสกรีนใหแหง กอนนําไปพิมพหรือสรางสรรคงานควรเคลือบแมพิมพ

สกรีนดวยนํ้ายาเสียกอน เพ่ือการพิมพหลาย ๆ ครั้ง และการลางทําความสะอาดท่ีงาย 

 2. การสรางสรรคผลงาน มีการรองพ้ืนสีดวยสีอะคริลิกในการสรางพ้ืนผิว ใหมีสีสันตามจินตนาการ และควบคุมโครงสี

ใหเปนสีพ้ืนกลาง ๆ ไมแก ไมออน สามารถกดหรือเพ่ิมเน้ือสี และนํ้าหนักสี ขยายตามแบบภาพรางของการจัดวางเน้ือหา รูปราง 

รูปทรง การใชสคีวรคํานึงถึงเน้ือหาเรื่องราวท่ีถายทอดถึงความอุดมสมบูรณแหงพ้ืนท่ีชุมนํ้า ระหวางระบายสีพ้ืนมีการฉีดนํ้าเพ่ือให

สีแตกตัวเกิดรองรอยการกัดกรอน เกิดการไหลของนํ้าสี แลวเพ่ิมรูปทรงรายละเอียดของเน้ือหาตาง ๆ พ้ืนหลังจะมีเทคนิคการ

จินตนาการ-จิตตภาพ/Imagination-image 

1 2 

3 2 1 
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พิมพสกรีน มีท้ังการพิมพแบบสองสี และสามสี ใหเกิดมิติของเน้ือหา รูปทรงท่ีทับซอน เพ่ือใหเกิดลวดลาย ประยุกตดวยแนวคิด 

และเทคนิคสมัยใหม มีการสลับลวดลายท่ีหลากหลาย ผสมผสานกับการใชดินสอพองใหเกิดพ้ืนผิวในการสรางสรรคผลงาน ดัง

ตัวอยางจากภาพตอไปน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 การสรางสรรค และเทคนิคการพิมพสกรีน  

 

3. การสรางพ้ืนสีหรือการคัด การพิมพสกรีนพ้ืนท่ีของรูปทรงใหเกิดลวดลายท่ีทับซอนใหชัดเจนข้ึน นําไปสูการสราง

เรื่องราว เน้ือหา และระบายสีแบบเขมทึบ กดทับใหรูปทรง เสน สี เกิดมิติท่ีซับซอนของลวดลายท่ีผสมผสานตามสุนทรียภาพ 

ทางความงามของวัตถุธรรมชาติ และวัตถุจากการสังเคราะหรูปทรงใหม โดยยึดหลักองคประกอบและทัศนธาตุ (ภาพท่ี 5)    

ในการสรางสรรคผลงานไดแสดงการถายทอดวิถีธรรมชาติภาพจริงท่ีสะทอนความงามบนพ้ืนท่ีชุมนํ้าใหไดอรรถรสกลิ่นอาย

ความเปนธรรมะ - ชาติ ในมิติมุมมองภาพความจริงและภาพความรูสึก ผนวกตามรูปทรงไปตามสภาพท่ีผันแปร การลดทอน

บิดเบือนไปจากรูปความเปนจริง 

 

ผลการวิจัย 

 ผลงานสรางสรรคศิลปะชุด “สาระ พรรณพฤกษาพ้ืนถ่ินทะเลนอยในอุดมคติ” น้ี ผูสรางสรรคไดรับแรงบันดาลใจ

จากเน้ือหา และเรื่องราวของความคิดผานหลักกลวิธี กระบวนการสรรคสราง องคประกอบทางทัศนธาตุท่ีปรากฏข้ึนใน

รูปแบบของผลงาน เพ่ือสื่อแสดงเชิงสัญญะทางความหมาย การแสดงออกทางรูปทรงตามธรรมชาติ และรูปทรงศิลปะถึง

รายละเอียดท่ีสําคัญ จํานวน 9 ช้ิน ผูสรางสรรคไดวิเคราะหผลงานใหเห็นเปนตัวอยางดังตอไปน้ี  

 1. การวิเคราะหผลงานสรางสรรคจากแนวความคิด 

     ผลงานสรางสรรคศิลปะไดรับแรงบันดาลใจจากเน้ือหา และเรื่องราวของความคิดผานหลักกลวิธี กระบวนการ

สรรคสราง องคประกอบทางทัศนธาตุท่ีปรากฏข้ึนในรูปแบบของผลงาน เพ่ือสื่อแสดงเชิงสัญญะทางความหมาย การแสดงออก

ทางรูปทรงตามธรรมชาติและรูปทรงศิลปะถึงรายละเอียดท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงแนวคิดการสรางสรรคผลงานเชิงสัญลักษณ การ

ตีความหมายของรูปทรงตาง ๆ ของภาพจริงมาแสดงความหมายทางความรูสึกในผลงานศิลปะ เพ่ือสื่อสาระภาพจริง ภาพ

ความรูสึกท่ีซอนอยูภายในวิถีธรรมชาติ “แกนสาระ” ทางสภาวธรรมท่ีอยูภายใตกฎธรรมชาติท่ีงดงาม ท้ังเกิดข้ึน ดํารงอยูและ
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เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตท่ีพ่ึงพาอาศัยเก้ือกูลของสรรพสิ่งอันเปนกลไกระบบหมุนเวียนของการดํารงชีพ นํามาสูดุลยภาพตาม

สัจจะแหงความงามซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเหตุและผล    

ธรรมชาติสําแดงใหเห็นถึงรูปทรง และเรื่องราวท่ีถูกตองของความเปนสัจจะแหงชีวิตท่ีถูกกําหนดไวภายใตอิทธิพล

ของธรรมชาติท่ีซอนอยูในความธรรมดาสามัญ รอบ ๆ ทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติลวนมีความสัมพันธท่ีสอดประสานเรื่องราว

ความมหัศจรรยอยูตลอดเวลา มีการเคลื่อนไหวท่ีไมหยุดน่ิง และแฝงไปดวยสุนทรียะตาง ๆ จากการสัมผัสเรื่องราวของวิถี

สรรพสิ่งทุกชีวิตตามพ้ืนท่ีชุมนํ้า เกิดการจินตนาการและมโนภาพท่ีซับซอนถึงเรื่องราว “การดํารงอยูตามวิถีธรรมะ - ชาติของ

ชีวิต” การมองเห็นโครงสรางสําคัญของวิถีวัฒนธรรมตามธรรมชาติท่ีขับเคลื่อนดวยระบบนิเวศ เพ่ือการดํารงอยูเปนแกนสาร 

และเปนกลไกท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนวัฏจักรธรรมชาติ รูปลักษณ แกนสารของสรรพสิ่ง มนุษย  สัตว และพืชพรรณนานาชนิดท่ี

หอหุมบนผิวพ้ืนนํ้าอันงดงาม เปลี่ยนแปลงไปตามกฎกาลเวลาท่ีสมบูรณแบบเฉพาะ 

 

2. รูปทรงทางธรรมชาติและรูปทรงทางศิลปะ 

    การสรางสรรคผลงานชุดน้ีนํารูปทรงมาลดทอน และแสดงผานผลงานจิตรกรรม ดวยรูปแบบของงานศิลปะท่ีมี

ลักษณะแบบก่ึงนามธรรม สาระสรรพสิ่งชีวิตในธรรมชาติ วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรมจากพ้ืนถ่ินทะเลนอย บอเกิดแหงระบบนิเวศ

วัฒนธรรม สรรพสิง่ในมิติความจริงท่ีปรากฏอยู ประสานใหเขากับการจินตนาการ ความงามทางธรรมชาติ อันมีรากฐานทาง

วัฒนธรรมวิถีชีวิตแหงสายนํ้าแบบเรียบงายเปนเอกลักษณ สาระ เน้ือหาทางกายภาพเชิงระบบนิเวศทางรูปลักษณ สาระรูปทรง 

พรรณพืชนํ้า อาทิ บัวสาย บัวแดง บัวผัน บัวนา บัวบา จอก แหนแดง เถาวตรุษ บอน กกสามเหลี่ยม ผักตบชวา นกนํ้า และสรรพสิ่ง 

นําไปสูการสรางสรรคงานศิลปกรรมศาสตร อันเกิดจากทัศนธาตรุูปแบบอุดมคติ ถายทอดการสะทอนสุนทรียภาพ “ความจริง/

สัจธรรม” กับ “สุนทรีย/ความงาม” ทางภูมิทัศน โดยบูรณาการศาสตรตาง ๆ ผสมผสานความคิด ความหมายท่ีซอนแฝงใน

สัญลักษณเฉพาะ  

ผลงานชุดน้ี เปนหัวใจสําคัญตอการลดทอนทางรูปทรง เพ่ือใหรูปทรงทําหนาท่ีเลาเน้ือหา แสดงออกถึงลวดลายท่ี

สรางข้ึน และลวดลายทางกายภาพของธรรมชาติท่ีผสมผสานกับการทับซอนทางทัศนธาตุ เชน จุด เสน รูปทรง สี พ้ืนท่ี ดังท่ี 

ศุภชัย สิงหยะบุศย (2546) กลาววา “รูปราง รูปทรงเปนองคประกอบทัศนศิลปท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเน่ืองกัน แตมีลักษณะ

เฉพาะตัว คือ รูปราง มีลักษณะเพียงเคาโครง มีอาณาเขตแสดงใหเห็นเสนขอบรอบนอก แตรูปทรงมีลักษณะเฉพาะท่ีแสดง

นํ้าหนัก มีเน้ือปริมาตรปรากฏอยู รูปทรงเรขาคณิต (geometric form) รูปทรงอินทรียรูป (organic form) และรูปทรงอิสระ 

(free form)” ดังน้ัน ผลงานทุกช้ินผูสรางสรรคไดแสดงแนวคิดทางเน้ือหาของรูปทรงดอกบัวสาย บัวแดง บัวผัน เปนภาพ

แทนท่ีแสดงถึงความดีงามทางจริยศาสตรในเชิงพุทธศาสนา สายใยแหงความผูกพันแหงพ้ืนท่ีชุมนํ้า และรูปทรงดอกบัว (ควํ่า) 

ยังแทนความหมายความไมแนนอน และการเสื่อมสลายสลายตามธรรมชาติ รูปทรงกระจูด เถาวตรุษ ผักตบชวา เปนภาพ

แทนท่ีแสดงถึงการถักทอ หลอเลี้ยงวิถีชีวิตสรรพสิ่ง รูปทรงยกยอ เปนภาพแทนท่ีแสดงถึงการดํารงอยูคูกับพ้ืนท่ีแหงชุมนํ้า 

วิถีทางสังคมวัฒนธรรมบนผืนนํ้า ท่ีปรากฏคุณคาความงาม สุข/สมบูรณ  รูปทรงจอกแหน ท่ีแสดงถึงการกําเนิด เติบโตท่ีกําลัง

เบงบานข้ึน รูปทรงของใบบัว ท่ีแสดงถึงการหอหุมดูแลรูปทรงของใบออนและดอก และชวยเหลือเก้ือกูลการดํารงชีวิต รูปทรง

ปลาตาง ๆ ท่ีบงบอกความอุดมสมบูรณแหงสายนํ้า รูปทรงนกนานาชนิด บงบอกถึงวิถีตามธรรมชาติท่ีอิสระ ท้ังน้ี การแสดง

รูปลักษณทางรูปทรง เสน สี ลวดลายพันธุพฤกษา เกิดจากการเคลื่อนไหวของรูปทรงหรือทิศทางของเสน เกิดจากเทคนิคการ

พิมพสกรีน จะเห็นเสนโครงสรางรูปทรงและสีท่ีซอนอยูในพ้ืนหลัง และยังมีเสนท่ีเกิดจากจินตนาการ เสนชนิดน้ีเดินทางดวย

ความรูสึก เปนเสนท่ีมีความสําคัญมากในงานศิลปะ พลังอํานาจในงานศิลปะท่ีเคลื่อนไหวของท่ีวางและเสนโครงสรางปริมาตร 

เสนภายในแสดงความเคลื่อนไหวท่ีพ้ืนผิวใหรูสึกในปริมาตรของรูปทรง รวมถึงหลักการจัดภาพ องคประกอบศิลป ลักษณะ 2 มิติ 

ผานมโนทัศนผสมดวยวิถีท่ีเรียกวา ภาพความจริง ภาพความงาม/ความรูสึก ภายใตกฎระบบสังคมนิเวศวัฒนธรรม ท่ีประสาน

ความสัมพันธเก้ือหนุนถักทอเปนสายใย ดวยรูปทรงการลดทอนความเปนจริง กลายเปนสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ แสดง
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ผานผลงานจิตรกรรมดวยรูปแบบงานศิลปะท่ีมีลักษณะก่ึงนามธรรม เพ่ือสื่อสาระ ลีลาแหงสรรพสิ่งของชีวิตบนพ้ืนฐานความ

เปนจริง ภายใตมิติท่ีซอนอยูภายใน บงบอกถึงสภาวะการดํารงชีวิตท่ีสัมพันธกันอยางเปนระบบ  

 

 3. เทคนิค 

    ผลงานสรางสรรคชุดน้ี ไดสื่อความหมายเชิงสัญลักษณระบบเชิงนิเวศวัฒนธรรม/ธรรมชาติ และรูปทรงทางศิลปะ 

ผานกระบวนการเทคนิค วิธีการท่ีทับซอน ดวยวัสดุศาสตร การพิมพซิลคสกรีนหน่ึงสี สองสี และสามสี มาปรับประยุกตใช สู

ผลงานศิลปะภาษาภาพทางทัศนศิลปเปนรูปธรรมกอใหเกิดแนวคิดทางอุดมคติและเพ่ือเปนประโยชนกับการศึกษาคนควาเปน

อยางยิ่ง และนําไปประยุกตตอการพัฒนาองคความรูในการสรางสรรคทางทัศนศิลปท่ีมีคุณคาทางสุนทรียะ 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงองคประกอบของศิลปะและหลักการจัดองคประกอบภาพ 
 

เน้ือหา / คุณสมบตั ิ
องคประกอบของศิลปะ 

(Composition of Art) 
หลักการจัดองคประกอบภาพ 

(Principles of composition) 
วัสดุ/ส่ือ

วิธีการ 
จุด 

 

 เสน รูปรางรูปทรง สี พื้นผิว พื้นที่วาง -รูปทรงแสดงถึงสาระแหงชีวิต

เชิงสัญลักษณที่เชื่อมโยงถักทอ 

การหลอเล้ียงตอการดํารงชีพและ

ความเคล่ือนไหวที่มีความสัมพันธ

แหงดุลยภาพ 

-เสน สีที่ปรากฏมโนทัศนทาง

ความรูสึก สุนทรียภาพตาม

สภาวธรรมชาติที่สะทอนใหเห็น

มิติภาพความเปนจริง ภาพแทน

ความหมาย ตามทิศทาง การซํ้า 

จังหวะแหงลีลาชีวิต ดวย

บรรยากาศที่อบอุน เปยมลน 

อันอุดมสมบูรณ 

 

 

วัสดุศาสตร 

สีอะคริลิก 

และการพิมพ

ซิลคสกรีน 

 

 

 

 

 โคง/วงรี 

 

 

อิสระ 
 

 

 

ตรง 

- เรขคณิต รูปวง

น้ํา และเสาไม 

- อินทรียรูปนก 

คนยกยอ บัว ใบ

บัว พรรณพืช

ตาง ๆ  

- อิสระ  

 

 - คราบน้ําสี

ที่ไหล  

- ดินสอพอง 

- การพิมพ

ซิลคสกรีน 

พื้นหลังที่

แสดงถึง

ผืนผิวน้ํา

และการ

เคล่ือน 

ไหว/การ

สงบนิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพความจริง/    

เงาน้ําสะทอนภาพ

ความรสึกในมิติ 

นกในอุดมคติ แทน

สัญลักษณความ

อิสรภาพ /การเดนิทาง 

รูปแบบเหมือนจริง (นกอีโกง) 

แทนสัญลักษณแหงพ้ืนที่ชุมน้ํา 

พื้นที่ทางกายภาพรูปทรงลักษณะคลายใบบัว 

และแทนรูปสัญญะทางพื้นที่ชุมน้ํา ทีห่ออุม 

สรรพส่ิงตลอดเวลา และเปนจดเดนของเนื้อหา

ฟองกลม ๆ แทน ไขปลา/

ไขกบ การขยายพันธุและ

การเจริญเติบโต ความ

อดมสมบรณ 

การทับซอนของรูปทรง

ธรรมชาติ และรูปทรงทาง

ศิลปะ การสอดแทรกเนื้อหา

ภาพความจริง และภาพแทน

รปสัญญะทางความรสึก 
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ภาพท่ี 6 ภาพผลงานสําเร็จ 

 

อภิปรายผล  

จอกใหญแทนความเบงเบิก/โอบออม 

ภาพความจริง/ภาพความรูสึก

ถึงอดีตและปจจุบันในวถิีชน 

สัญลักษณแหงวิถีประมงในมิติ

ความรสึก 

ดอกบัวตาง ๆ แทนสัญลักษณของความดีงาม

ที่อยูคูกับสายน้ําและสะทอนถึงแกนสัจจะ 

จุด/พื้นผิว

รองรอยแทน

การเดินทาง

ในวิถีชีวิตที่

ิ ้ํ  

เสนทางชีวิตวิถีประมง และเสนทาง

การทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศวัฒนธรรม 

1 2 
3 

4 5 

6 
7 

8 9 
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 ธรรมชาติ และผลงานศิลปะเปนแหลงการสรางสุนทรียภาพ เปนท่ีมาของสุนทรียศาสตร กําจร สุนพงษศรี (2559) 

กลาวถึงความงาม หรือสุนทรียภาพ (Aesthetic) วาเปนปรัชญาคุณคา (Values) มีวิธีวิทยา (Methodology) ญาณวิทยา 

(Epistemology) เปนปรัชญาท่ีวาดวยบอเกิดลักษณะหนาท่ี ประเภท ระเบียบวิธี และความสมเหตุสมผลของความรู   มีการ

นํามาใชในการวิเคราะหและการวิจัยเก่ียวกับสุนทรียภาพ ซึ่งมีแหลงกําเนิดดวยกัน 2 แหลง คือ “สุนทรียภาพจากธรรมชาติ” 

และ “สุนทรียภาพจากผลงานศิลปะ” ท่ีแสดงถึงความรูสึกเชิงนามธรรมตอธรรมชาติกับผลงานศิลปะโดยเฉพาะ ศุภชัย สิงห

ยะบุศย (2560) สรุปประเด็นองคประกอบท่ีเก่ียวของกับความงามได 2 สวน คือ อารมณทางความงาม กับ วัตถุทางความงาม 

หรืออารมณทางสุนทรียะ กับ วัตถุทางสุนทรียะ โดยกลาววา ความงามเปนอาการทางอารมณประเภทหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเมื่อได

สัมผัสกับปรากฏการณศิลปะ และ/หรือธรรมชาติท่ีสงผลใหเกิดความรูสึกถึงความเพลิดเพลินยินดี จากการสัมผัสกับ

ปรากฏการณตาง ๆ ดวยประสาทสัมผัสทางการเห็น หรือไดยิน หรือผานสัญลักษณทางภาษา และไมวาจะเปนปรากฏการณ

เชิงวัตถุหรือพฤติกรรมการแสดงออก และไมวาสิ่งน้ันจะเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ หรือประสบการณอันเกิดจากการ

กระทําของมนุษย จึงเรียกวา อารมณสุนทรียะ หรืออารมณทางความงาม และหากวัตถุหรือการแสดงออกใด ๆ กอใหเกิด

อารมณทางสุนทรียะแกเราได สิ่งน้ัน วัตถุน้ัน หรือพฤติกรรมน้ัน หรือปรากฏการณน้ัน เรียกวาเปนวัตถุทางสุนทรียะ หรือวัตถุ

ทางความงาม จะอุบัติข้ึนมาพรอมกับความเปนมนุษย และประจุอยูในสังคมวัฒนธรรมของมนุษยทุกเผาพันธุ ทุกชาติ 

ทุกวัฒนธรรมตั้งแตอดีตสมัยจนถึงปจจุบันกาล 

 ผลงานสรางสรรคท้ัง 9 ช้ิน ผูสรางสรรคไดนําหลักทฤษฎีศิลปะมาวิเคราะห การตีความท่ีแสดงออกทางความหมาย

ใหเห็นเปนตัวอยางในบทความน้ี ท้ังทัศนธาตุทางศิลปะ การจัดวางภาพ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงองคประกอบดานศิลปะ โครงสราง

ของภาพ ดุลยภาพ ความเปนเดน พลังการเคลื่อนไหว และเอกภาพโดยภาพรวมอยางละเอียด สงผลใหเกิดความเขาใจใน

เน้ือหาสาระ รูปแบบของผลงานท่ีสรางสรรคข้ึน กอใหเกิดแนวคิด เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาคนควา พัฒนาตอยอด

เทคนิคกระบวนการ และการพัฒนาองคความรู รวมท้ังการปรับประยุกตสูผลงานศิลปะภาษาภาพทางทัศนศิลปท่ีกอใหเกิด

คุณคาทางสุนทรียะ 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลงานสรางสรรค “สาระ พรรณพฤกษาพ้ืนถ่ินทะเลนอยในอุดมคติ” น้ี เปนการสรางสรรคผลงานดานทัศนศิลปผาน

รูปแบบก่ึงนามธรรม จิตรกรรม 2 มิติ ดวยเทคนิคการพิมพซิลคสกรีน และสีอะคริลิกบนกระกระดาษ จํานวน 9 ช้ิน แสดงให

เห็นลักษณะระบบนิเวศทางกายภาพ คุณคาสาระสรรพสิ่งชีวิตในธรรมชาติ และวิถีชีวิตจากพ้ืนถ่ินทะเลนอย ท่ีมาของแรง

บันดาลใจ แนวความคิดผานกระบวนการสรรคสราง ผสมผสานการจัดวางองคประกอบศิลปและทัศนธาตุ การแสดงออกทาง

ความคิด/การตีความทางรูปทรงนํามาซึ่งการประยุกตลวดลาย รูปลักษณเชิงสัญลักษณแสดงผานรูปทรงสรีรวิทยาของพรรณ

พืช พฤกษา แทนคาสรรพสิ่งท่ีมีชีวิต และวิถีชีวิตโดยอาศัยความสําคัญของรูปราง รูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงท่ีสรางสรรค

อยางอิสระท่ีขับเคลื่อนเช่ือมโยงความสัมพันธท่ีเปนระบบกลไกของการดํารงชีพท่ีเอ้ือตอกัน  

การสรางสรรคผลงานชุดน้ีแสดงถึงสัญลักษณทางความหมายของรูปทรง เพ่ืออธิบายลักษณะทางภาษาภาพหรือ

ปรากฏการณทาง “สัญญะ” แตสัญญะเปนเครื่องหมายท่ีประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนประกอบกัน ไดแก รูปสัญญะหรือตัวสื่อ

ทางความหมาย ซึ่งเรียกวา “signifier” กับ “ความหมายสัญญะ” หรือความคิดท่ี “รูปสัญญะ” ตองการสื่อเรียกวา signified เปน

ตัวเช่ือมโยงระหวางตัวหมายกับความคิดท่ีเปนเรื่องของพ้ืนฐานภาพความเปนจริงดวยเหตุและผล เชน รูปทรงดอกบัว ใบบัว 

จอกใหญ ยกยอ ปลา นํ้านก พรรณพืชตาง ๆ เปนสัญญะสื่อการแทนคาในการดํารงชีพอยางเปนระบบดวยกลไกตามวิถี

ธรรมชาติ วิถีชน ท่ีผสานดวยสุนทรียะ หลักองคประกอบศิลป ผานภาพความรูสึกตอการจินตนาการกลายเปน “รูปสัญญะ” ท่ี
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ปรากฏเปนรูปทรงศิลปะ จิตตภาพทางความหมายของผูสรางสรรคไดแทนคาทางความรูสกึตอจิตใจท่ีรับรูถึงวิถีนิเวศวัฒนธรรม

ความงามในพ้ืนท่ีชุมนํ้า 

อยางไรก็ตาม สิ่งเหลาน้ีกอเกิดเปนจุดเริ่มตนของแรงบันดาลใจ แนวความคิด และไดนําเสนอวิธีการ ข้ันตอนการ

สรางสรรคผลงาน โดยเริ่มตนจากการเริ่มเก็บขอมูลทางบริบทท่ีเปนขอมูลรูปธรรม และนามธรรม การวิเคราะห สังเคราะห

ขอมูล ดวยการสรางภาพรางจนนําไปสูการสรางสรรคผลงานรูปแบบจิตรกรรม ใหเกิดความงามทางสุนทรียภาพศิลปกรรม 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความสําคัญของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง ท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
A COMPARISON OF READING COMPREHENSION ACHIEVEMENT OF MATHAYOM SUKSA 1 

JANOKRONG SCHOOL TAUGHT BY COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION 

 

ธีรพงศ สุขจอย* และ พรทิพย ครามจันทึก 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Frame888.ts@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการอานจับใจความสําคัญ                

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความสําคัญโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 3) สํารวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 43 คน ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนจานกรอง       

จังหวัดพิษณุโลก ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เครื่องมือท่ีใชศึกษาประกอบดวย      

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      

แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ จํานวน 1 แผน ใชเวลา 6 ช่ัวโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ       

ทางการเรียนเรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติ t-test (Dependent Samples) คาประสิทธิภาพ 

E1/E2 และคาดัชนีความสอดคลอง  ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการอานจับใจความสําคัญ    

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 71.86/76.63     

ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 70/70 2) ผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

.05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53  

 

คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน / การอานจับใจความสําคัญ / ผลสัมฤทธ์ิ / โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก 

 

Abstract 

The purpose of this research were to: 1) develop the CAI for reading comprehension under the 

efficient criterion of 70/70, 2) compare the student’s academic achievement before and after CAI using,      

3) investigate the student’s satisfaction of reading comprehension CAI. The sample were 43 students on 

the second semester, 2019 academic year from Janokrong School selected through purposive sampling 

technique. The research instruments were the reading comprehension CAI for Mathayom 1 students, 6 
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hours of learning management plan, 20 sections of the 4 multiple choices reading comprehension test 

and 12 sections of the student’s satisfaction 5 rating scale questionnaire. The statistics of the research 

were percentage, means, standard deviation (S.D.), t-test (dependent samples), E1, E2 and index. The 

result found: 1) the efficient criterion of reading comprehension CAI was 71.86/76.63 of, 2) after using the 

reading comprehension CAI their achievement score were higher than before were significant different at 

the 0.05 level. 3) The student’s satisfaction were in highest agreement level at 4.53 

Keywords : Computer-Assisted Instruction / reading comprehension Important / achievement /  

Janokrong school Phitsanulok Province 

 

บทนํา 

 ปจจุบันความกาวเจริญหนาทางเทคโนโลยีทําใหวิทยาการตาง ๆ เกิดข้ึนมากมาย สังคมไทยจึงมีการปรับเปลี่ยน

กระบวนการรับขาวสารตาง ๆ ท่ีจําเปนตองอาศัยทักษะการอานในการพิจารณาขาวสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง      

การอานจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน ดังท่ี พนิตนันท บุญพามี (2542 อางถึงใน สิริรัตน อะโน, 2553) 

กลาววา การอานมีความจําเปนตอชีวิตของคนในยุคปจจุบัน เพราะการอานชวยใหเราสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และ

ความกาวหนาไดทันเหตุการณ การอานจะชวยเพ่ิมประสบการณ ความรู ความคิด และวิจารณญาณ ใหคนเรามีความงอกงาม

ทางคุณวุฒิภาวะ วุฒิปญญา และความสามารถ ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนจึงควรท่ีจะตองจัดการเรียนการสอนดาน     

การอานไวเปนอันดับแรก เพ่ือเปนพ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูการศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดระบุจุดมุงหมายในการสอนอานแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยเนนการอาน       

จับใจความสําคัญ ถายทอดความคิด ความรูสึก โนมนาวชวนเช่ือ และวิเคราะหวิจารณได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 การอานจับใจความสําคัญ เปนทักษะท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีใชในการแสวงหาความรู ดัง แววมยุรา เหมือนนิล (2541 : 15) 

กลาววา การอานจับใจความเปนพ้ืนฐานสําคัญมากสําหรับการอานระดับสูงตอไป เชน ถานักเรียนจับใจความเรื่องท่ีอานไมได 

คือ ไมรูเรื่อง ก็คงไมสามารถอานเพ่ือวิจารณวาเรื่องน้ันดีหรือไมดีไดเลย กลาวไดวา การอานจับใจความสําคัญเปนทักษะท่ี

สําคัญในการแสวงหาความรู เพราะการอานจับใจความสําคัญ ทําใหคนเรามีความรอบรู สามารถคิด วิเคราะหเรื่องท่ีอาน และ

ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจเรื่องท่ีอานไดเปนอยางดี 

 การเรียนการสอนในปจจุบัน สื่อการสอนถือวามีความสําคัญอยางมาก เน่ืองจากสื่อเปนเครื่องมือชวยเราความสนใจ

ตอการเรียนของนักเรียนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะสื่อจากเทคโนโลยีท่ีจะชวยใหการจัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ 

การนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนถือวาเปนประโยชนตอการศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เปนสื่อการเรียนการสอนท่ีนักเรียนสามารถเรียนดวยระบบ

คอมพิวเตอรไดดวยตนเองตามศักยภาพ ตามความสนใจ และเวลาท่ีสะดวก โดยบทเรียนสามารถยอนกลับมาทบทวนได

ตลอดเวลา 

 จากการประเมินความสามารถทางการอานภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    

ปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการ

อานจับใจความสําคัญไมดีนัก เมื่อวิเคราะหไปถึงสาเหตุท่ีนักเรียนอานจับใจความสําคัญไมไดพบวา มีสาเหตุมาจากนักเรียน

และผูสอน คือ นักเรียนขาดการฝกทักษะในดานการอานอยางสม่าํเสมอ และไมรูวิธีการอานจับใจความสําคัญท่ีถูกตอง สําหรับ

ครูผูสอนขาดเทคนิคในการสอน ขาดสื่อการเรียนการสอน สื่อไมหลากหลายและไมเปนท่ีสนใจตอนักเรียน 

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะแกปญหาการจัดการเรียนการสอน โดยการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย            

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีวัตถุประสงค คือ เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการอานจับใจความ
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สําคัญใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานจับใจความสําคัญโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระ  

การเรียนรูภาษาไทย ซึ่งผูวิจัยเล็งเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความสําคัญเพ่ิมมากข้ึน และเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนวิชา

ภาษาไทย ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีนําเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ดานเนื้อหา 

    เน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ไดคัดเลือกมาจากหนังสืออานประกอบ

ประเภทกลวิธีการอานจับใจความสําคัญ บทความ นิทาน และบทรอยกรอง ซึ่งมีระดับความยากงายเหมาะสมกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 

 2. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนจานกรอง 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

    กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียน         

จานกรอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 43 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) 

 3. ดานตัวแปรท่ีศึกษา 

   3.1 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

   3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง             

จังหวัดพิษณุโลก 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก             

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 43 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive  sampling )   

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย มีข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพดังน้ี 

 1.1 ผูวิจัยดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษา   

ปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชโปรแกรม Macromedia Authorware 

 1.2 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางเสร็จแลว เสนอใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก    

อาจารย ดร.พรทิพย  ครามจันทึก อาจารยประทุมเพชร  แซออง อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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ภาษาไทย และครูศิริวรรณ  ก่ีดํารงกูล ครูโรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) และใหขอเสนอแนะดานจุดประสงค เน้ือหา การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน และความเหมาะสมของนวัตกรรม 

 1.3 นําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC (Index of Item 

Objective Congruence) โดยเลือกคาดัชนีความสอดคลองประมาณ 0.67 – 1.00 

 1.4 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว มาใชกับนักเรียน

กลุมเปาหมายซึ่งเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 43 คน 

 2. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 1 แผน ใชเวลา 6 ช่ัวโมง 

  2.1 ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความ

สําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

  2.2 นําแผนการสอนท่ีสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญ คือ ครูศิริวรรณ ก่ีดํารงกูล ครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนจา

นกรอง พิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู รวมถึงใหขอเสนอแนะ 

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 แบบเลือกตอบ            

4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

  3.1 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหสอดคลองกับ

จุดประสงคท่ีตั้งไว ซึ่งมีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 20 ขอ การกําหนดใหคาคะแนน ตอบถูกตองได        

1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 

  3.2 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนเสนอตอผู เ ช่ียวชาญไดแก อาจารย ดร.พรทิพย  ครามจันทึก             

อาจารยประทุมเพชร  แซออง และครูศิริวรรณ  ก่ีดํารงกูล เพ่ือพิจารณาความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค

การเรียนรู ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกตองเหมาะสมของภาษาท่ีใช และดัชนีความ

สอดคลอง (IOC : Index of Item Objective Congruence)  

  3.3 นําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC (Index of Item 

Objective Congruence) โดยเลือกคาดัชนีความสอดคลองประมาณ  0.67 – 1.00 

  3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไมใช

กลุมเปาหมายจํานวน 28 คน 

  3.5 นําแบบทดสอบท่ีผานเกณฑแลวไปใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัด

พิษณุโลก ปการศึกษา 2562 จํานวน 43 คน เพ่ือนําไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 

จํานวน 12 ขอ 

  4.1 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 

  4.2 นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และเปนการหาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Item Objective Congruence) 

  4.3 นําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC (Index of Item 

Objective Congruence) โดยเลือกคาดัชนีความสอดคลองประมาณ  0.67 – 1.00 

  4.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว มาใชกับนักเรียนกลุมเปาหมาย

ซึ่งเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 43 คน 

 การวิเคราะหหาคุณภาพเคร่ืองมือ มีข้ันตอนดังน้ี 
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1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1         

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามเกณฑ 70/70 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ (E2) 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก      

กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระ 

การเรียนรูภาษาไทย โดยใชสถิติ Dependent Samples t-test กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชคาเฉลี่ย (�̅�) 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยกําหนด 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล มีข้ันตอนดังน้ี 

 1. ดําเนินการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย จํานวน 20 ขอ กับนักเรียนกลุมเปาหมายช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก 

จํานวน 43 คน ใชเวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง 

 2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชเวลาเรียน 4 ช่ัวโมง โดยเน้ือหาประกอบไปดวย กลวิธีการอานจับ

ใจความสําคัญ การอานจับใจความสําคัญประเภทบทความ นิทาน และบทรอยกรอง เมื่อนักเรียนไดเรียนเน้ือหาครบทุกเรื่อง

แลว จะตองทําแบบฝกหัดหลังเรียน โดยการเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบ  

 3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญแลว ผูวิจัยจะให

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

โดยจะใชแบบทดสอบชุดเดียวกับกอนเรียน  

 4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1        

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 5. นําผลท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลท้ังหมด มาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือหาคาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ตาราง 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียน          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

ประสิทธิภาพดาน จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได รอยละ 

E1 

(กระบวนการ) 

43 860 618 71.86 

E2 43 860 659 76.63 

423 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

(ผลลัพธ) 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 43 คน พบวา ผลการประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 

E1 และ E2 ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดเทากับ 

71.86/76.63 เปนไปตามเกณฑ 70/70  

  

ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรยีนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียน               

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก 

ตาราง 2  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอาน         

จับใจความสําคัญ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก 
 

การประเมิน คาเฉลี่ย สวยเบ่ียงเบนมาตรฐาน t df sig 

กอนเรียน 11.26 1.8 15.12* 42 .000 

หลังเรียน 15.33 2.06  

 

  *นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 2 พบวา เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลสมัฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถกอนเรียนและหลัง

เรียนดวย t – test พบวาคา t = 15.12 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงอาจกลาวไดวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและ

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความแตกตางกัน คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ .05 

 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยกําหนดเกณฑการประเมิน

คาความพึงพอใจ ดังน้ี 

4.51 – 5.00 ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 

  3.51 – 4.50 ระดับความคิดเห็น มาก 

   2.51 – 3.50 ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

   1.51 – 2.50 ระดับความคิดเห็น นอย 

   1.00 – 1.50 ระดับความคิดเห็น นอยท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

 

ขอ รายการประเมิน 𝒙� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1 การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ 4.56 0.50 มากท่ีสุด 
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ขอ รายการประเมิน 𝒙� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

2 บทเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรยีน 4.42 0.59 มาก 

3 บทเรียนมีการสรุปเน้ือหาในแตละตอนอยางเหมาะสม 4.49 0.55 มาก 

4 การออกแบบหนาจอมีความสวยงาม 4.67 0.52 มากท่ีสุด 

5 ตัวอักษรท่ีใชมีความเหมาะสม 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

6 เสียงประกอบ และเสียงบรรยายมคีวามเหมาะสม 

ชัดเจน 

4.51 0.67 มากท่ีสุด 

7 ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอบทเรยีน 4.51 0.51 มากท่ีสุด 

8 มีสวนช้ีแนะหรือใหความชวยเหลอืเมื่อผูเรียนตองการ 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

9 การควบคุมบทเรียน เชน การใชแปนพิมพ การใชเมาส 

การหนวงเวลา การปรับเสียง 

4.44 0.63 มาก 

10 ความยากงายในการเขาใชโปรแกรม มีการอธิบาย

ข้ันตอนการใชงาน วิธีใชงานปุมตาง ๆ อยางถูกตอง

เหมาะสมและเขาใจงาย 

4.42 0.59 มาก 

11 ความนาสนใจของบทเรียน 4.56 0.63 มากท่ีสุด 

12 ความสวยงามและสะดวกตอการใชงาน 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.53 0.26 มากท่ีสุด 

  

จากตารางท่ี 3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 43 คน ท่ีเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                           

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ท่ีผูศึกษาสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 70/70 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก   

ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว สามารถอภิปราย

ผลไดดังน้ี 
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 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 71.86/76.63 หมายความวา นักเรียนไดคะแนนระหวางเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ คิดเปนรอยละ 71.86 และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัด

ความสามารถการอานจับใจความสําคัญ หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ            

คิดเปนรอยละ 76.63 แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ ท่ีตั้ ง ไว  เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยของ                    

ปรียาภรณ แสงปญญา (2561) ท่ีไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญโดยใช

ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งผลการศึกษา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอร      

ชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญโดยใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3                 

มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.05/83.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว คือ 80/80 เน่ืองจากการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนไดผานกระบวนการอยางเปนระบบ มีการตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา ความเหมาะสมของรูปแบบ

กิจกรรม และผานการทดลองใชกับกลุมยอย เพ่ือนําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน สงผลใหบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

 2. ผลการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระ      

การเรียนรูภาษาไทย มีประสิทธิภาพเทากับ 71.86/76.63 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว จากผลการศึกษาดังกลาวพบวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงใหเห็นวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง      

การอานจับใจความสําคัญท่ีสรางข้ึนชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความสําคัญมากข้ึน อาจเน่ืองมาจาก

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนบทเรียนท่ีสรางข้ึนโดยผสมผสานระหวางเทคโนโลยีในยุคปจจุบันกับการออกแบบการเรียน

การสอน เปนกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีแปลกใหมชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน อีกท้ังนักเรียนมีความกระตือรือรนใน

การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ มีการฝกทํากิจกรรมอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดทักษะ

การอานจับใจความสําคัญท่ีดียิ่งข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียาภรณ แสงปญญา (2561) พบวา การใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญโดยใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.05/83.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว คือ 80/80 แสดงใหเห็นวา             

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สงผลตอการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ซึ่งนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญโดยใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวย

ตนเองสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

 3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ปรากฏวา 

ความพึงพอใจของนักเรยีนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 อาจเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องการอานจับใจความสําคัญท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีความนาสนใจ นักเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระ ประกอบกับบทเรียนได

รวบรวมสื่อท่ีหลากหลายเขาดวยกัน เชน ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และขอความ ทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจใน

การเรียนรูมากยิ่งข้ึน ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของวิไลรัตน ปญญาสงค (2550) ท่ีไดศึกษาการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวานักเรียนมีความ

พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของทิพวรรณ ตั๋นมา (2552 :98)     

ท่ีไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ฝกทักษะเพ่ือการอานจับใจความสําคัญ ดวยนิทานพ้ืนบานลานนา พบวา 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ฝกทักษะเพ่ือการอานจับใจความสําคัญ ดวยนิทาน
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พ้ืนบานลานนา มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในเกณฑมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.89 แสดงวาผูเรียนท่ีเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ฝกทักษะเพ่ือการอานจับใจความสําคัญ ดวยนิทานพ้ืนบานลานนามีความพึงพอใจตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ฝกทักษะเพ่ือการอานจับใจความสําคัญ ดวยนิทานพ้ืนบานลานนามากท่ีสุด 

 การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เขามาใชในการเรียนการสอน สามารถชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะในการอานจับใจความสําคัญของ

นักเรียนดียิ่งข้ึน ซึ่งสุรางค โควตระกูล (2541 อางถึงในทิพวรรณ ตั๋นมา, 2552) ไดกลาวไววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เปนเทคโนโลยีท่ีมีประสทิธิภาพมากกวาเทคโนโลยีอ่ืน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดมากกวาในหองเรียนและจําไดนาน อีกท้ังผูเรียน

สามารถเรียนรูเปนรายบุคคลท้ังท่ีเรียนชาและเรียนเร็ว รวมถึงนักเรียนท่ีมีปญหาพิเศษ ผูเรียนสามารถเรียนรูบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนไดทุกวิชา แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อประเภทหน่ึงท่ีสามารถนําไปใชไดกับ    

ทุกรายวิชา โดยเฉพาะการศึกษาในครั้งน้ีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สามารถเราความสนใจในการเรียนของนักเรียนไดเปนอยางดี  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ ขอขอบพระคุณอาจารยประจําหลักสูตร  

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คือ อาจารย ดร.พรทิพย ครามจันทึก อาจารยประทุมเพชร แซออง มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม และครูศิริวรรณ ก่ีดํารงกูล ครูโรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีไดดูแล ใหคําแนะนํา ตรวจแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ และเปนกําลังใจอยางดีเสมอมา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี และขอขอบพระคุณ

ผูบริหารสถานศึกษา ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ท่ีใหความอนุเคราะหสถานท่ีศูนยคอมพิวเตอร โรงเรียนจานกรองท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งน้ี 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  

LEARNING MANGEMENT MODEL VIA FLIPPED CLASSROOM TO SUPPORT COOPERATIVE 
LEARNING FOR UNDERGRADUATE STUDENTS IN COMPUTER EDUCATION PROGRAM 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1). สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  2). ประเมิน
ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมีขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1). การออกแบบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส าหรับนักศึกษาปริญญา
ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  2). การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 ท่าน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีปัจจัยที่เหมาะสม 4 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ การประเมิน และ 
ข้อมูลป้อนกลับ และผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า รูปแบบมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.55 , S.D. = 0.53) 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ห้องเรียนกลับด้าน  การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

Abstract 

  The purposes of this study were to: 1) synthesize of model learning management via flipped 

classroom to support cooperative learning for undergraduate students in computer education program 2) 

to assessment the form of learning management via flipped classroom to support cooperative learning for 

undergraduate students in computer education program. The instruments of this research is evaluation 

the form of learning management via flipped classroom to support cooperative learning for 
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undergraduate students in computer education program. The sample used in this research are experts in 

teaching and learning. Computer and Information technology 5 persons by selecting specific (Purposive 

Sampling). The results of this research were as follows:  There are 4 suitable factors include input, 

process, assessment, feedback and model learning management via flipped classroom to support 

cooperative learning for undergraduate students in computer education program  experts found that the 

model is appropriate at a highest level ( x  = 4.55 , S.D. = 0.53) 

 

keywords : Learning model, Flipped classroom, Cooperative Learning 

 

บทน า   

การศึกษานับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ การศึกษาของไทยจะต้องเผชิญกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ต่อการพัฒนาประเทศ สถาบันการศึกษาของไทยจึงควรเร่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้การศึกษาไทยเข้มแข็งขึ้น ต้อง
ด าเนินการเตรียมความพร้อม ให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากที่เน้นการถ่ายทอดความรู้โดยครูผู้สอน ไปเป็น
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยยึดหลักท่ีว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรยีนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมี
ความส าคัญที่สุด โดยสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดเตรียมเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน  

Flipped Classroom หรือ ห้องเรียนกลับด้าน เกิดจากแนวคิดและประสบการณ์การสอนในช้ันเรียนของครูชาว
อเมริกันสองคนคือ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams จากการเรียนการสอนในห้องเรียน ทั้งสองพบว่า การที่ทาง
โรงเรียนมีกิจกรรมมากมายทั้งที่บังคับและสมัครใจ เป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้ผู้เรียนขาดเรียน หรือบางคนอาจขาดเรียนเนื่องจาก
เจ็บป่วยก็ท าให้เรียนได้ไม่ทันเพื่อนสาเหตุเหล่านี้ท าให้เกิดปัญหาการเรียนตามมา พวกเขาจึงคิดหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

การเรียนรู้ในห้องเรียนแบบ “Flipped Classroom” จึงหมายถึง กระบวนการเรียนการสอนซึ่งเปลี่ยนจากการเน้น
บรรยายเนื้อหาในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเป็นการท ากิจกรรมต่างๆในห้องเรียนและจะบรรยายเนื้อหาในช่องทางอื่นๆแทน 
การบ้านที่เคยมอบหมายให้ผู้เรียนท า สามารถดัดแปลงเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
เนื้อหาต่างๆที่เคยถ่ายทอดผ่านการบรรยายในห้องเรียนจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของสื่อที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เองที่บ้าน
หรือสถานท่ีอื่นๆตามต้องการ  

ทั้งนี้ การเรียนแบบนี้จะต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจในผู้เรียน ทราบถึงความต้องการของผู้เรียน ความสนใจ 
ประสบการณ์ และความรู้เบื้องต้นที่ผู้เรียนมีมาเป็นพ้ืนฐานด้วย 

ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ที่ Bergmann และ Sams กล่าวไว้
ในหนังสือของเขาที่ช่ือ Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day (วิจารณ์ พานิช, 2556) 
สรุปได้ดังนี้ 1. เพื่อเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากการบรรยายหน้าช้ันเรียนไปเป็นติวเตอร์ 2. เพื่อใช้เทคโนโลยีการเรียน
สมัยใหม่ โดยใช้สื่อ ICT 3. ช่วยเหลือเด็กที่มีงานยุ่ง โดยใช้วีดิทัศน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet) 4. ช่วยเหลือเด็กเรียนอ่อนให้
ขวนขวายหาความรู้ 5. ช่วยเหลือเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียนตามความสามารถของตนเอง 6. ช่วย
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ให้เด็กสามารถหยุดและกรอกลับ ครูของตนเองได้ท าให้เด็กจัดเวลาเรียนตามที่ตนพอใจ 7. ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
กับครูเพิ่มขึ้น ห้องเรียนกลับด้านเป็นการประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างการเรียนแบบออนไลน์ และการเรียนระบบพบหน้า 
8. ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีขึ้น หน้าท่ีของครูต้องกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) ให้ก าลังใจ รับฟังและช่วยเหลือเด็ก 9. 
ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ 10. ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ช่วยให้
ครูเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อนด้วยกันก็เห็น และช่วยเหลือกันด้วยจุดแข็งของแต่ละคน 11. ช่วยเปิดช่องให้
ครูสามารถจัดการช้ันเรียนได้ตามความต้องการที่จะท า ครูสามารถท าหน้าที่ของการสอนที่ส าคัญในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
คุณภาพแก่ช้ันเรียน ช่วยให้เด็กรู้อนาคตของชีวิตได้ดีทีสุด 12. เปลี่ยนค าสนทนากับพ่อแม่ ประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง ซึ่งการรับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้  13. ช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสในการจัดการศึกษา การใช้ห้องเรียนแบบกลับทางโดยน าสาระค าสอนไปไว้ในวีดิทัศน์น าไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
เป็นการเปิดเผยเนื้อหาสาระทางการเรียนให้สาธารณชนได้ทราบ สร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพการเรียนการสอนให้ผู้ปกครอง
ทราบ 

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจากที่เน้นการถ่ายทอดความรู้โดยครูผู้สอนไปเป็นการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ความช านาญ การฝึกปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาวิธีการ หรือรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ให้มากท่ีสุด  

แนวคิดหนึ่งที่สามารถตอบสนองต่อลักษณะการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียนนั้นคือ แนวคิดตามทฤษฏีการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งเป็นทฤษฏีที่เน้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย สมาชิกในกลุ่ม
จะมีความสามารถแตกต่างกัน และต้องช่วยกันเรียนรู้เพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย  อีกทั้งยังได้
เรียนรู้ทักษะทางสังคม การท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในการด าเนินชีวิต  (ทิศนา, 2548) และข้อดีของ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือก็คือ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือ
จากเพื่อน ๆ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะ
การประสานสัมพันธ์ ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จ าเป็นต้องอาศัยหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นได้เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและผู้เรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียนรู้โดยอาศัยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และที่ส าคัญ ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมและมี
คุณค่า 

ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิคการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และผู้เรียน
จะต้องมีความพร้อมที่จะร่วมกันท ากิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบความส าเร็จได้ เมื่อสมาชิกทุก
คนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน น่ันคือ การเรียนเป็นกลุ่ม หรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะท าการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ

ด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย  เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนแบบร่วมมือ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  และเพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการ
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เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

ศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และกระบวนการ

เรียนการสอนของสถานศึกษาต่อไป  

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
 กลุ่มผู้เช่ียวชาญ เป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลยัอย่างน้อย 3 ปี จ านวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก ่

แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมลู  ได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ

ด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  ส่งให้ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากนั้นจึงน าผลการประเมินรูปแบบจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 
คน เพื่อน ามาสรุปผลหาค่าทางสถิติต่อไป 

 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ห้องเรียนกลับด้าน 

(Flipped Classroom) 

การเรียนการสอน 
แบบร่วมมือ 

(Cooperative learning) 
 

 

 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้    
แบบห้องเรียนกลับดา้น  

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ  

ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
สาขาคอมพวิเตอร์ศึกษา  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ

ด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนแบบร่วมมือ ส าหรับนกัศึกษา

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  

 

- ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

แบบห้องเรียนกลับดา้น เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ

ร่วมมือ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

สาขาคอมพวิเตอร์ศึกษา  

 
นักศึกษาปริญญาตรี  

สาขาคอมพวิเตอร์ศึกษา 
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ผลการวิจัย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 
ปัจจัยน าเข้า ส่วนส าคัญในการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คือ จัดความเหมาะสมหรือกิจกรรม

การเรียนการสอนในรายวิชาที่สามารถควบคุมกลุ่มตัวอย่างได้อย่างชัดเจน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน
ทั้งหมด และสามารถจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนนอกช้ันเรียน โดยผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาความรู้นอกช้ันเรียน แล้ว
น ามาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือในช้ันเรียนได้ 

กระบวนการ กระบวนการการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม ด้วยกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และยึดหลักการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา ขั้นจัดกลุ่มย่อยเพื่อลงมือปฏิบัติ เป็นการเตรียมความพร้อมโดยผู้สอน
แนะน าทักษะวิธีการในการเรียนรู้ คือ การเรียนแบบร่วมมือแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยเท่าๆกัน โดยคละตามความสามารถ  ต้อง
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมาย ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถ
ท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเมื่ออยู่นอกช้ันเรียนหรือสถานศึกษาได้ 

ปัจจัยน าเข้า 

- ก าหนดขอบเขตเน้ือหา 

- วิเคราะห์เน้ือหา 

- ก าหนดกิจกรรมในและ
นอกโรงเรียน 

กระบวนการ 
1.1 ข้ันจัดกลุ่มย่อยเพื่อลงมือปฏิบัติ 
1.2 ข้ันออกแบบข้ันตอนและกิจกรรมท้ังในและ
นอกโรงเรียน            
1.3 ข้ันระดมสมอง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.4 ข้ันคิดวิเคราะห์/เรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.5 ข้ันสรุป/ประเมินผล  

ข้อมูลป้อนกลับ 
- น าผลลัพธ์ที่ได้  
มาใช้ปรับปรุงข้อมูลหรือปัจจัยน าเข้า 
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในครั้ง
ต่อไป 

การประเมินผล 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
- ความพึงพอใจของผู้เรียน 

 
 

รูปแบบ 
การจัดการเรยีนรู้  

แบบห้องเรียนกลับด้าน  
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

แบบร่วมมือ  
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
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การประเมินผล การวัดและประเมินผล โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้ปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน 

ข้อมูลป้อนกลับ น าผลลัพธ์ที่ได้ มาใช้ปรับปรุงข้อมูลหรือปัจจัยน าเข้า รวมถึงกระบวนการการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีนการสอน โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ได้ผลดัง
แสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับ 

ความเหมาะสม x  S.D. 
1.หลักการและแนวคิด  4.75 0.50 มากที่สุด 
2.ความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า  4.50 0.58 มากที่สุด 
3.ความเหมาะสมของกระบวนการ  4.25 0.50 มาก 
4.ความเหมาะสมของการประเมินผล 4.75 0.50 มากที่สุด 
5.ความเหมาะสมของข้อมูลป้อนกลับ  4.50 0.58 มาก 

รวม 4.55 0.53 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 1 การประเมินความเหมาะสมโดยรวมพบว่าภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 
4.55 , S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความเหมาะสมของหลักการและแนวคิด และความเหมาะสมของการ

ประเมินผล มีความเหมาะสมมากที่สุด ( x  = 4.75 , S.D. = 0.50) รองลงมาคือความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า และความ

เหมาะสมของข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเท่ากัน ( x  = 4.50 , S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผล  

จากผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาโดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด นอกจากน้ียังได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เช่ียวชาญ โดยในด้านกระบวนการควรมีขั้นตอนเบื้องต้นในการ
ประเมินผู้เรียนเบื้องต้นก่อนการเข้ากลุ่มเรียนและก่อนกลับไปศึกษาที่บ้าน ส่วนของการประเมินผล ควรมีการประเมินผลเป็น
ระยะเพื่อปรับปรุงอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ บ ารุง งามการ (2556) ทีก่ล่าวว่า Flipped Classroom คือการเรียนการสอน
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเน้นเรื่องการเรียนการสอนโดยครูเป็นผู้ “บอกต่อ” ในห้องเรียน เวลาในห้องเรียนส่วนใหญ่หมด
ไปกับการสอนของครู กลับมาเป็นแบบให้นักเรียนได้อยู่ใน “กิจกรรมการเรียนรู้” ให้มากข้ึน ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยส าหรับให้ครู 
“สอน”ในห้อง แต่การสอนจริงๆให้ไปอยู่ที่บ้านโดยอาศัยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือนวัตกรรมที่มีอยู่ในยุคปัจจุบัน 

ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส า หรับ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เกิดประโยชน์และเหมาะสม  คือ ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้านอื่นๆ 
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สรุปผลการวิจัย   

จากการสังเคราะห์และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีปัจจัยที่ส าคัญอยู่ 4 ส่วน คือ 
การน าเข้า กระบวนการ การประเมินผล และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ต้องสนับสนุนซึ่งกันและการในการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอน และ Flipped Classroom หรือ ห้องเรียนกลับด้าน ยังเป็นแนวคิดที่ก าลังเป็นที่กล่าวถึงกันในแวดวง
การศึกษาในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนโดยการกลับบทบาทของอาจารย์และผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างแท้จริง ประโยชน์ของการเปลี่ยนการเรียนการสอนจากแบบท่องจ า มาเป็นการเรียนแบบบูรณาการในช้ันเรียนนั้น ไม่ว่า
จะเป็นด้านทักษะ ด้านคุณค่าแห่งการเรียนรู้ และความเข้าใจ ก็จะสามารถประเมินได้อย่างมีเหตุมีผล   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ส าหรับการสละเวลา ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และให้ค าแนะน าในการท าวิจัย
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน กอนเรียนและหลังเรียน เพ่ือศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/3 จํานวน 22 คน ไดมาโดยการสุมอยางงายโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบฝกทักษะ แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  E1 / E2 และ 

E.I.การทดสอบสมมุติฐาน t-test แบบ Dependent Samples  ผลวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เทากับ 

84.79/82.58 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะ หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนดวยแบบฝกทักษะมีคาเทากับ 0.7110 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี

ตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

คําสําคัญ : การคูณ แบบฝกทักษะ ผลการใชแบบฝกทักษะ 

 

Abstract 

 The purpose of this research were: to study the effects of using the Skill Pratice; to compare the 

learning achievement before and after learning; to investigate the effectiveness index of learning and to 

explore the satisfaction towards learning The sample were 22 student of PrathomSuksa 2/3 students. 

They were select by using sample random sampling technique with classroom as a unit of sampling. The 

research instruments were : Pratices Exercises Entitled “Multiplication” Pratices Exercises Entitled 

“Multiplication” the learning achievement test of the learning and questionnaire asking about the 

students. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, E1 / E2 and E.I. 

The hypothesis was tested by using the dependent samples t-test. The results results revealed that  The 

efficiency of the Skill Practice Exercises Entitled was 84.79/82.58 ; The learning achievement of the 

students after using the Skill Practice Exercises Entitled was higher than that before learning with 

statistically significant difference at the level of .01; The effectiveness index of learning was higher than 

that before learning with statistically significant difference at the level of .01 and The effectiveness index 

of learning as a whole was at a highest level. 
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บทนํา   

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ัง

ดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครอง ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษา ตอการ

ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองได เต็มตามศักยภาพ ช วยพัฒนาคุณภาพชี วิตใหดี ข้ึน  และสามารถอยู ร วม กับผู อ่ืนไดอย างมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 แมวาคณิตศาสตรจะเปนวิชาท่ีมีความสําคัญ ปจจุบันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรยังอยูในระดับต่ําไม

เปนท่ีนาพอใจ ปญหาท่ีครูผูสอนคณิตศาสตรพบมากท่ีสุดคือ นักเรียนขาดกระบวนการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร อาจ

เน่ืองมาจากขาดทักษะการวิเคราะหโจทย ขาดเทคนิคกระบวนการคิด ขาดสื่อการเรียนการสอน ความรูพ้ืนฐานความคิดรวบ

ยอดเก่ียวกับ การบวก ลบ คูณ หาร ไมดี ดังจะเห็นไดจากผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National 

Education Test : O-NET) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานดงบังซับ

สมบูรณ อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2558 พบวา มีคะแนนเฉลี่ย 39.22 คะแนนเฉลี่ยระดับเขต 41.56 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 43.47 และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพของ

ผูเรียน (National Test : NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปรากฏวามีคะแนนเฉลี่ยในปการศึกษา 2558 รอยละ 40.85  

(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต3, 2558) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิชา

คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ของโรงเรียนบานดงบังซับสมบูรณ ปการศึกษา 2558 มีคาเฉลี่ยรอยละ 57.00 (โรงเรียน

บานดงบังซับสมบูรณ, 2558) ซึ่งนับวายังไมประสบผลสําเร็จตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาตั้งไวจะตองไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 75 

 การจัดการเรียนรูท่ีนาจะนํามาใชเพ่ือแกปญหาในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

และชวยสงเสริมความรวมมือในการทํางานกลุม คือ การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 

เปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนเปนรายบุคคล การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI น้ีเนนการ

รวมมือภายในกลุมโดยแตละกลุมจะประกอบดวยเด็กเกง ปานกลาง และออน อยูรวมกันเปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ีสนองความ

แตกตางระหวางบุคคล โดยใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเองตามความสามารถจากแบบฝกทักษะและสงเสริมความ

รวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูมีการปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งเปนการชวยใหผูเรียนพัฒนาวิธีการ

ทํางานรวมกันกับผูอ่ืนในสังคมโดยมีมนุษยสัมพันธและการเปนผูนําผูตามท่ีดีและสงผลสะทอนกลับแกผูเรียนทันที ซึ่งเปน

แรงจูงใจอยางหน่ึงท่ีทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจและเรียนรูไดเรว็ข้ึน ผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกแบงออกเปนสองสวนคือ 

คะแนนเปนรายบุคคลและ คะแนนเฉลี่ยของท้ังกลุม จุดสําคัญของการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนเปน

รายบุคคล การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI คือ สนองความแตกตางระหวางบุคคลและสงเสริมความรวมมือในการทํางาน

กลุม (สุรศักดิ์ หลาบมาลา, 2544) 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยตองการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 

ซึ่งปจจุบันไดมีแนวคิดการศึกษายุคใหมท่ีมองเห็นความสําคัญของ “ตัวผูเรียน” มากข้ึน โดยเล็งเห็นวา การเรียนรูท่ีดีน้ัน ควร

ใหผูเรียนมสีวนรวมและมีโอกาสออกแบบประยุกต และนําความรูไปทดลองปฏิบัติจริง กอนท่ีจะยอมรับและเช่ือในกฎเกณฑ

ตาง ๆ ท่ีเรียนรูในหองเรียน วิธีน้ีจะเอ้ือใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากข้ึน (ภคนันท  อุนแจม, 2552) ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการ

แกปญหาเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI รวมกับการใชแบบ

ฝกทักษะ เปนรูปแบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีมีรูปแบบชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดโดยงายและสอดคลองกับการ

ดํารงชีวิต ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล สงเสริมการรวมมือการทํางานเปนกลุมผูเรียนไดชวยเหลือกันขณะทํางาน มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทุกคนมีสวนรวมในความรับผิดชอบท้ังตอตนเอง และตอสมาชิกในกลุม พัฒนาผูเรียนให
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เปนผูมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐาน สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรท่ีจําเปน สามารถแกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลายรวมท้ังมีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบมีระเบียบ

วินัย มีความรับผิดชอบ มีความเช่ือมั่นในตนเอง พรอมท้ังมีความตระหนักในคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร ซึ่ง

สอดคลองกับความมุงหมายท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดไวเพ่ือนําผลการวิจัยมา

พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานดงบังซับสมบูรณ อําเภอโนน

สุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนรวม 68 คน 

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/3 โรงเรียนบานดงบังซับสมบูรณ ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 

1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 22 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการ

จับสลาก โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 2 จํานวน 6 เลม   

 2. แผนการจัดการเรียนรูประกอบแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 6 แผน   

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือใช วัดความรูความสามารถในเรื่อง

เรื่อง การคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 กอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 

ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการ

เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) 

จํานวน 15  ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 1. ช้ีแจงและทําความเขาใจกับนักเรียนกลุมทดลองเก่ียวกับวิธีการ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 

เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 กอนทําการทดลอง 

 2. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) กับกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ใชเวลา 1 ช่ัวโมง แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีตั้งไวพรอมท้ังบันทึกขอมูล 

 3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูควบคูกับการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใช

รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 12 ช่ัวโมง ท้ังน้ีไมรวมเวลาท่ีใชใน

การทดสอบกอนและหลังใชแบบฝกทักษะ 

 4. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) กับกลุมทดลอง หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามกําหนดเวลาในแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดิม 

 5. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการ

เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

 การวิเคราะหขอมูล 
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 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 

 1. หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑ 75/75 โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบ

การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โดยใช Dependent Sample t-test 

 3. ศกึษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค 

TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โดยการหา    ดัชนีประสิทธิผล (E.I)   

 4. ศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 

ผลการวิจัย  

  1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑ 75/75 

ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพ (E1/E2 ) ของแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  ตามเกณฑ 75/75 

ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ คะแนนเต็ม X  P 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 150 127.18 84.79 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2 ) 30 24.77 82.58 

จากตารางท่ี 1 พบวา แบบฝกเรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เทากับ 84.79/82.58 

  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ 

โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ 

โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

การทดสอบ N X  S.D. t 

กอนเรียน 22 11.91 2.20 
67.88 

หลังเรียน 22 24.77 2.16 

จากตารางท่ี 2 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง 

การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  3. การหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

ตารางท่ี 3  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
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N คะแนนเต็ม 
คะแนนรวม ดัชนีประสิทธิผล 

(E.I.) 
รอยละ 

กอนเรียน หลังเรียน 

22 30 262 545 0.7110 71.10 

จากตารางท่ี 3 พบวา ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนดวยแบบฝกทักษะเรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  มีคาเทากับ 0.7110 แสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึนเทากับ 

0.7110 หรือคิดเปนรอยละ 71.10 

  4. ผลความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

ตารางท่ี 4  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใช

รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

ขอ ขอความ 
ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
X  S.D. 

1 เน้ือหาสาระท่ีเรียนเปนเรื่องท่ีฉันชอบและอยากเรียนรู 4.41 0.73 มาก 

2 เปนเรื่องท่ีฉันสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 4.50 0.80 มาก 

3 เมื่อเรียนจบในแตละเน้ือหาแลวฉันเขาใจและชอบวิชา

คณิตศาสตรมากข้ึน 

4.55 0.67 มากท่ีสุด 

4 เพ่ือนในกลุมใหความชวยเหลือเปนอยางดี 4.59 0.67 มากท่ีสุด 

5 เพ่ือนในกลุมยอมรบัฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

6 ฉันชอบมากเพราะเพ่ือนในกลุมชวยกันคิด 4.73 0.46 มากท่ีสุด 

7 ตื่นเตนและชอบเมื่อมีการเปลี่ยนหนาท่ีความ รับผิดชอบภายใน

กลุม 

4.27 0.77 มาก 

8 ฉันอยากใหมีช่ัวโมงคณติศาสตรใหมากกวาน้ี เพราะคุณครูให

ทํางานกลุมฉันสนุกมาก 

4.64 0.73 มากท่ีสุด 

9 ฉันชอบทํากิจกรรมในใบงานท่ีคุณครูใหทําเพราะ 

ฉันไดใชความคิดและไดตกแตงใบงานใหสวยงาม 

4.50 0.60 มาก 

10 ฉันดีใจท่ีไดสรางโจทยปญหาคณิตศาสตรดวย 

ตนเองใหเพ่ือนทํา 

4.41 0.73 มาก 

11 ฉันชอบท่ีมีการใชความคิดดวยตนเอง  สรุป สรางความรูดวย

ตนเอง 

4.27 0.70 มาก 

12 คุณครูใหโอกาสฉันและเพ่ือน ๆ ซกัถามขอสงสัย 4.64 0.49 มากท่ีสุด 

13 คุณครเูปดโอกาสใหนําเสนอผลงานท่ีฉันและเพ่ือนคิด 4.82 0.39 มากท่ีสุด 

14 คุณครูพูดนอยปลอยใหฉันและเพ่ือน ๆ ไดอภิปราแลกเปลี่ยน

ความคิดกัน แลวจึงชวยสรุปและเสนอแนะความคดิท่ีถูกตอง 

4.91 0.29 มากท่ีสุด 

15 ครูใชภาษาในการตั้งคําถามชัดเจนเขาใจงาย 4.86 0.35 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.59 0.17 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค 

TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีความพึงพอใจ  โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (     =  4.59 , S.D. = 0.17) 

 

อภิปรายผล  

 การศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

  1. แบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ท่ี 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.79/82.58 ผานเกณฑท่ีกําหนด  คือ 75/75 ท้ังน้ีเน่ืองจากในการสรางแบบฝกทักษะน้ี ผูวิจัยได

ดําเนินการพัฒนาตามลําดับข้ันตอนอยางเปนระบบ ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสรางแบบฝกทักษะและลักษณะของ

แบบฝกทักษะท่ีดีจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแบบฝกทักษะ อีกท้ังไดนําแบบฝกทักษะท่ีพัฒนาข้ึนผาน

กระบวนการตรวจพิจารณาคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ  มีคําช้ีแจงการใชสําหรับครูและนักเรียน มีการยกตัวอยางประกอบท่ีทําให

เขาใจไดโดยงาย  มีข้ันตอนการฝกทักษะจากงายไปหายาก มีเกณฑการวัดผลและประเมินผลท่ีชัดเจน จากน้ันจึงพัฒนาเขาสู

ข้ันตอนของการฝกปฏิบัติโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI ทําใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง การชวยเหลือกันในกัน

เรียนรูเกิดความสัมพันธระหวางผูเรียน ชวยใหผูเรียนสนใจในการเรียนผูเรียนและทําใหเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ศิรีกานต  งามพิพัฒนพงษ (2558) ศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง จํานวนเชิงซอน โดยการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาหรายวิทยาคม พบวา ประสิทธิภาพของแบบ

ฝกทักษะเรื่อง จํานวนเชิงซอน โดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  มีประสิทธิภาพ

เทากับ 78.53/76.08 ซึ่งผานเกณฑ 75/75 ท่ีกําหนด 

  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรยีนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงใหเห็นวา แบบฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางข้ึนน้ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียน ทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาดานความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร จนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิให

สูงข้ึนได สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร  ฉัตรอินทร (2557) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร โดยใชชุดกิจกรรมรวมกับการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ในเรื่องความนาจะเปน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร เรื่องความนาจะเปน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 รวมกับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีคาเทากับ 0.7110 ซึ่งหมายความวา นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

0.7110 หรือคิดเปนรอยละ 71.10  ท้ังน้ีเน่ืองจากนักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติตามข้ันตอนของแบบฝกทักษะจึงเกิดความรูท่ีมี

ประสิทธิภาพ และนักเรียนไดเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ ทําใหนักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน กระตือรือรนควา

หาความรูทบทวนบทเรียน เสริมสรางความสัมพันธภาพระหวางบุคคล ชวยเหลือกัน รูจักการทํางานรวมกันเปนกลุม 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย  กลางสวัสดิ์ (2556) ศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนดวยพบวา แบบฝกทักษะเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียว กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI สูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  (    = 4.59, S.D. = 0.17)  ท้ังน้ี

เน่ืองจากผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางแบบสอบถามความพึงพอใจให

เหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหา กิจกรรมและจดุมุงหมาย และการวัดความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีเปนลําดับข้ันตอน จัดเน้ือหาและกิจกรรมการฝกทักษะจากงายไปหายาก มีเน้ือหาสาระท่ีชัดเจน

เขาใจงาย มีความตอเน่ืองตามลําดับข้ันตอน อีกท้ังในขณะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูคอยดูแลชวยเหลือ ให

คําแนะนําแกนักเรียนอยางใกลชิด นักเรียนจึงมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะ ซึ่งสอดคลองกับ พิน  คงพูล  

(2549)  กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรูสึกชอบ ยินดี  เต็มใจ หรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีตองานท่ีเขาปฏิบัติ

ความพึงพอใจ  เกิดการไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังดานวัตถุ  และจิตใจ 

 

สรุปผลการวิจัย   

  การวิจัยศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  ปรากฏผลดังน้ี 

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2 )  เทากับ 84.79/82.58 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว คือ 75/75 

  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค 

TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีคาเทากับ 0.7110 ซึ่งหมายความวานักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน 0.7110 หรือคิด

เปนรอยละ 71.10 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค TAI  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (   = 4.59, S.D. = 0.17) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหจากบุคคลหลายฝาย ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย

ประสิทธ์ิ  สุวรรณรักษ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันทนีย   นามสวัสดิ์ 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.เบญจพร  วรรณูปถัมภ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม และดร.กระพัน  ศรีงาน คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ท่ีกรุณาแนะนําใหคําปรึกษา และเอาใจใสแกไขขอบกพรองตั้งแตตนจนสําเร็จเรียบรอย  

 ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน คือนางอุไรวรรณ   หมั่นประโคน ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษสาขาคณิตศาสตร 

โรงเรียนบานดงบังซับสมบูรณ นายวิชชุกร มาลาวิทยา ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  งานวัดผลและ

ประเมินผลการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 และ นางพนม   วิเศษชาติ ตําแหนง ครู

ชํานาญการพิเศษสาขาวิทยาศาสตร โรงเรียนบานดงบังซับสมบูรณ ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ และแกไขเครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัย ขอบคุณ นายพงษพันธ   วัฒนะ ผูอํานวยการและคณะครูโรงเรียนบานดงบังซับสมบูรณ อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัด

บุรีรัมย ท่ีอํานวยความสะดวก และใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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เสียงเพลงกับการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติก กรณีศึกษา บ้านทับผ้ึง อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

THE SOUND OF MUSIC AND STRENGTHENING THE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH AUTISM. CASE 

STUDY : BANTHAPPHUENG. SISAMRONG DISTRICT. SUKHOTHAI PROVINCE. 

ชนัญดา ช่ืนกมล1และปรญิญา หวันเหล็ม 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

                                                                corresponding author : chanunda.c@psru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มุ่งศึกษาดนตรีบ าบัดส าหรับเด็กออทิสติก โดยอาศัยดนตรีบ าบัดในเด็กออทิสติกประเภทกลุ่มแอสเพอร์

เกอร์ (Asperger Syndrome) เด็กกลุ่มนี้มีอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางการท างานของระบบประสาท ที่จัดอยู่ในกลุ่ม

ของโรคกลุ่มออทิสติค (Autistic spectrum disorders) ซึ่งเป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม และ

พัฒนาการทางด้านการพูด หรือมีพัฒนาการการเคลื่อนไหวช้ากว่าเด็กปกติ วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีสองประเด็น ประเด็น

แรกเพื่อทราบถึงประเภทของดนตรีในการบ าบัด และประเด็นที่สองเพื่อทราบถึงประเภทของเด็กออทิสติกที่ได้รับการรักษา

โดยใช้ดนตรีบ าบัด โดยใช้กรณีศึกษาบ้านทับผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีการน าทักษะการพัฒนาการร่างกายและ

จิตใจมาผสมผสานในกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติก เพื่อให้เด็กมีการตอบสนองต่อเสียงเพลงและรู้จักใช้

จินตนาการของตนเองอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษได้ใส่ทักษะการพัฒนาในแต่ละด้านลงไปในกิจกรรมด้วย เช่น 

ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารกล้ามเนื้อ และทักษะการใช้จินตนาการ เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจึงจัดท า

กิจกรรมต่อเนื่องตามลักษณะของเด็กแต่ละคน ผู้ เขียนยังค้นพบอีกว่าดนตรีที่ใช้บ าบัดที่เป็นสิ่งส าคัญนั้น เป็นการใช้ดนตรี

ประเภทคลาสสิค (Classical music)  โดยจะมีการเล่นเปียโน กีต้าร์ร่วมด้วย และเพลงสตริงปะปนกันไปตามรูปแบบกิจกรรม

ที่ศูนย์ฯจัดให้กับเด็ก เนื่องจากดนตรีแนวคลาสสิคมีองค์ประกอบของดนตรีที่ช้า-เร็ว สลับกันไป ที่น ามาประกอบการบ าบัดใน

กิจกรรมฝึกทักษะของเด็กเหล่านี้ กิจกรรมในแต่ละวันสลับผลัดเปลี่ยนกันไป และอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่

เข้มแข็งให้เด็กมีพัฒนาการสมดุลทั้งกายและจิตใจ และดนตรียังเพิ่มแรงจูงใจท าให้อยากเคลื่อนไหว  เพื่อปูองกัน

ภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากความเจ็บปวด ท าให้จ ากัดความเคลื่อนไหว รู้สึกผ่อนคลายรวมถึงการแสดงออกต่อผู้รักษาด้วยดี มี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานผู้รักษาเป็นการปรับสภาพอารมณ์และพฤติกรรมไปในด้านดียิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงเลือกศึกษากรณีนี้เป็น

พิเศษ  

ค าส าคัญ : เสียงเพลง เสริมสร้างพัฒนาการ เด็กออทิสติก 

  
Abstract 

This article focuses on music therapy for children with autism. By using music therapy in children 

with autistic Asperger Syndrome (Asperger Syndrome), this group of children with symptoms of 

neurological disorders. That are in the category of autistic spectrum disorders, which are symptoms of 

behavioral disorders And development of speech Or have movement development slower than normal 

children The objectives of the research are two issues. The first issue is to know the types of music in 

therapy. And secondly, to identify the types of children with autism who receive treatment using music 

therapy. By using the case study of Ban Thap Phueng Si Samrong District Sukhothai With the integration of 
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physical and mental development skills in activities to enhance the development of children with autism. 

For children to respond to music and know how to use their imagination effectively Which the special 

education center also put development skills in each area in the activities, such as communication skills 

Muscle management skills And skills in using imagination In order for these children to develop better, 

continuous activities are organized according to the characteristics of each child. The author also 

discovered that music used for healing is important. Is the use of classical music, with piano playing Guitar 

together And string music mixed according to the activity format provided by the center for children 

Because classical music has alternating slow-fast music elements that are used in the healing activities of 

these children. Activities on a daily basis alternately And continuously To strengthen the development of 

children to have a balanced development both physically and mentally And music also increases 

motivation to make you want to move To prevent complications due to pain Restrict movement Feeling 

relaxed, including showing good response to the therapist Having a good relationship with the treatment 

team is to improve the mood and behavior in a better way. The author therefore specially chose this 

case study. 

Keywords : sound, music, strengthen the development of children with autism 

 

บทน า 

ดนตรีเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการรักษาอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลช่วยให้ผู้ปุวยที่ก าลังกระวนกระวาย ทุกข์ทรมาน

จากความเจ็บปวด ได้หลุดพ้นออกไปจากจุดนั้นด้วยการผ่อนคลายและนึกถึงเรื่องอื่น ๆ ในขณะที่ได้ยินเสียงดนตรีขับกล่อม  

ดนตรีบ าบัดถูกเช่ือว่าอาจมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย ด้วยการส่งเสริมความรู้สึกผ่อนคลาย กระตุ้น

อารมณ์และสภาพจิตใจ จนอาจส่งผลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจากอาการปุวยได้อีกด้วย โดยดนตรีจะมีผลต่อสองสิ่งนี้

คือ 1.) ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อัตราการหายใจ , อัตราการเต้นของชีพจร, ความดัน

โลหิต, การตอบสนองของม่านตา, ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการไหลเวียนของเลือด 2.) ผลของดนตรีต่อจิตใจและ

สมอง สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อารมณ์, สติสัมปชัญญะ, จินตนาการ, การรับรู้สภาพความเป็นจริง และการ

สื่อสารทางอวัจนะภาษา (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ดนตรีบ าบัด, 2558) 

ซึ่งในประเทศไทยก็มีผู้ปุวยที่ต้องการใช้ดนตรีบ าบัดเป็นจ านวนมาก เช่น ผู้ปุวยที่มีภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม 

สมาธิสั้น หรือออทิสติก ดนตรีบ าบัดอาจกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวและตอบสนองต่อเสียงเพลงเหล่านั้น ซึ่งอาจมีส่วนช่วย

บรรเทาหรือช่วยให้ผู้ปุวยจัดการกับภาวะซึมเศร้าได้ดีขึ้น รวมไปถึงการสร้างภาวะสมดุลให้กับผู้ปุวย ซึ่งเป็นการปรับคุณภาพ

ชีวิตของผู้ปุวยให้ดีขึ้นท้ังการสมดุลร่างกายและสมดุลจิตใจที่เท่ากัน ดนตรีบ าบัดจึงมีความส าคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการ

เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับผู้ปุวย (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ดนตรีบ าบัด, 2558) 

วิธดี าเนินการวิจัย 

ผู้เขียนได้ก าหนดเปูาหมายการเก็บข้อมูลในพื้นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย โดยอาศัย

เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ดนตรีบ าบัด ซึ่งมาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือก ประกอบด้วย พี่เลี้ยงเด็กออทิ

สติก และเด็กออทิสติกที่เข้ารับการรักษาโดยใช้ดนตรีบ าบัด เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ผู้เขียนได้ใช้

เทคนิคในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากพ้ืนท่ีจริง โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บ
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รวบรมข้อมูลทั้งหมด ผู้เขียนจึงได้มีการจัดการสนทนากลุ่ม เพื่อการเสริมหนุนข้อมูลเติมเต็มซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้ร่วม

แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการจดักิจกรรมเสรมิทักษะให้กับเดก็ และอาศัยเทคนิคการสรา้งสัมพันธภาพ การสังเกตแบบมีส่วน

ร่วม เทคนิคพิเศษในการเปิดเผยตนเอง และการพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อความสมบูรณ์ของการวจิัยจึงได้ท าการ

สร้างข้อค าถามปลายเปิดขึ้นมาจ านวน 5 ข้อ และได้ท าการจดบันทึกภาคสนาม และท าการบันทึกเทปเพื่อน าข้อมูลทั้งหมดมา

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

ผู้เขียนได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนพ่ีเลี้ยงเด็กออทิสติก โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลเกี่ยวกับการ

ใช้ดนตรีในการบ าบัด และการจัดกิจกรรมในแต่ละรูปแบบที่พัฒนาเสริมสร้างให้กับเด็ก ผู้เขียนได้ใช้วิธีการศึกษาเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยการสนมนาและร่วมท ากิจกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสมาชิกในกลุ่ม ท าให้การสนทนาเป็นไปแบบเป็นกันเอง 

โดยมีเอกสารที่ผู้เขียนได้ศึกษามาเพียงเล็กน้อยก่อนลงพื้นที่มาประกอบกับการสัมภาษณ์ และจึงขออนุญาตบันทึกเสียงตัวแทน

พี่เลี้ยงเด็กออทิสติก และจดบันทึกเพื่อน าไปประกอบในเอกสารการเก็บข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างละเอียดอ่อนและระมัดระวังมากที่สุด เพราะกลุ่มเปูาหมายของการ

วิจัยครั้งนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมอย่างหนึ่ง ผู้เขียนจึงจ าเป็นต้องระมัดระวังค าพูดและกิริยาท่าทางหรือพฤติกรรม

อื่นๆที่อาจจะเผลอแสดงออกไปได้ ผู้เขียนได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีบ าบัด และเลือกพื้นที่การศึกษาที่ใช้ดนตรีบ าบัดตรง

ตามเปูาหมาย คือ ศูนย์การศึกษาพิเศษบ้านทับผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย หลังจากผู้เขียนได้เลือกพื้นที่ในการเก็บ

ข้อมูลแล้ว ผู้เขียนจึงติดต่อประสานงานกับตัวแทนพี่เลี้ยงเด็กออทิสติก เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้

ดนตรีบ าบัด และประเภทผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาโดยใช้ดนตรีบ าบัดด้วย ตลอดการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์นั้น ผู้เขียนได้ท า

ความรู้จักและท าความคุ้นเคยกับตัวแทนพี่เลี้ยง และเด็กออทิสติกที่เข้ารับการรักษา โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  ที่เป็น

เทคนิคเฉพาะของศาสตร์สังคมสงเคราะห์ ระหว่างผู้เขียนและกลุ่มเปูาหมาย โดยสังเกตจากความรู้สึกและท่าทีของตัวแทนพี่

เลี้ยงและเด็กออทิสติก รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่พบเจอในขณะเก็บข้อมูล โดยผ่านการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากวิธีการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมกับบริบทพื้นที่ การศึกษา เพื่อ

บรรยายและแปลผลตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ศึกษา และจึงน ามาจ าแนกตามประเภทของข้อมูลนั้นๆ และจัดเป็นหมวดหมู่ 

โดยยึดหลักการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ผลการศึกษา 

 ผู้เขียนได้สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังนี้ 

1. ประเภทดนตรีที่ใช้ในการบ าบัด 

ดนตรีที่ใช้ในการบ าบัดเป็นดนตรีที่มีความหลากหลายของแนวเพลงที่ต่างกันไป การใช้ดนตรีที่มีแนวเพลงแตกต่าง

กันน้ันข้ึนอยู่กับผู้ใช้บริการที่ใช้ดนตรีในการบ าบัด ผู้วิจัยได้ศึกษาประเภทดนตรีแต่ละประเภท และความเหมาะสมของการใช้

ดนตรีในการบ าบัดเด็กออทิสติก และยังทราบถึงลักษณะเฉพาะในแต่กลุ่มของเด็กออทิสติกอีกด้วย 

ผู้เขียนได้ศึกษารูปแบบของดนตรีที่เหมาะสมกับการน าดนตรีมาใช้บ าบัดกับผู้ปุวยแต่ละประเภท และปฏิกิริยาการ

ตอบตอบสนองต่อบทเพลงและต่อกิจกรรมของผู้ปุวย ที่พี่เลี้ยงได้จัดสรรขึ้นมาเพื่อฝึกทักษะ และเพิ่มพัฒนาการให้กับผู้ปุวย 

ประเภทดนตรีที่เหมาะสมกับประเภทผู้ปุวยมากที่สุด คือ ดนตรีประเภทคลาสสิค (Classical music) โดยพื้นฐานของดนตรี

ประเภทนี้มีจังหวะที่ช้า ฟังสบายๆ และยังมี เปียโน กีต้าร์ และเครื่องดนตรีมากมายเป็นส่วนประกอบ ซึ่งที่ ศูนย์เด็กพิเศษที่

บ้านทับผึ้งได้น าดนตรีประเภทคลาสสิคเข้ามาเป็นตัวบ าบัดกับเด็กๆ โดยมีกิจกรรมฝึกทักษะในแต่ละด้าน เช่น ทักษะการ

สื่อสาร ทักษะการเคลื่อนไหว และทักษะอื่นๆ ท าให้เด็กเหล่านี้มีการฝึกพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและสมดุล 
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ผู้วิจัยได้พบอีกด้วยว่าดนตรีประเภทคลาสสิคนั้นเหมาะส าหรับผู้ปุวยออทิสติกประเภทกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ 

(Asperger Syndrome) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางการท างานของระบบประสาท ที่จัดอยู่ในกลุ่มของโรคกลุ่ม

ออทิสติค ซึ่งเป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม และพัฒนาการทางด้านการพูด อาการแสดงที่เป็นลักษณะ

ของแอสเพอร์เกอร์ คือ การที่มีปัญหาในการเข้าสังคมกับคนอื่นๆ ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เหมือนเป็นแบบย้ าคิดย้ าท า มีลักษณะการพูดที่แปลกๆ รวมทั้งพฤติกรรมบางอย่างที่แปลกไปจาก

ธรรมดา หรือมีลักษณะแปลกๆ ต่างจากเด็กคนอื่น ลักษณะอื่นๆที่อาจพบได้ในแอสเพอร์เกอร์ คือ การพัฒนาการด้านการ

เคลื่อนไหว และกล้ามเนื้อ ค่อนข้างช้า หรือไม่คล่องตัวเหมือนเด็กทั่วไป ดูเหมือนงุ่มง่ามกว่า ไม่ค่อยสนใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น

รอบตัว และอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องบางเรื่องอย่างมาก เช่น อาจสนใจ หรือพูดแต่เรื่องไดโนเสาร์อย่างเดียวตลอดเวลา ที่

ศูนย์เด็กพิเศษบ้านทับผึ้งจึงได้น าดนตรปีระเภทคลาสสิคน ามาผสมผสานกับทักษะ แปลงออกมาเป็นกิจกรรมนันทนาการให้กับ

เด็กๆเหล่านี้ ซึ่งเด็กเหล่านี้มีอาการเป็นจุดเด่น คือ ชอบท าอะไรซ้ าๆ การเคลื่อนไหวช้ากว่าเด็กปกติ การสื่อสารก็ช้าตามไปด้วย 

พี่เลี้ยงเด็กออทิสติกจึงเลือกที่จะน าปัจจัยทั้งสามอย่างมารวมกันออกมาเป็นกิจกรรมให้กับเด็กๆ เพื่อเพิ่มทักษะ และเสริมสร้าง

พัฒนาการให้กับเขา 

BrainWave คลื่นสมอง การท างานของสมอง คือการรับส่งข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟูา และการเคลื่อนไหวของพลังงาน

เหล่านี้ ท าให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาหรือ คลื่นสมองนักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือ Electroencephalogram (EEG) จับภาพ

สัญญาณไฟฟูาบริเวณสมอง และแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มดังนี ้

1. คลื่นเบต้า Beta Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 14 – 30 Hz ) 

เป็นคลื่นสมองที่เร็วที่สุด สมองควบคุมจิตใต้ส านึกเมื่อใช้สมองเปิดรับข้อมูลพร้อมระบบประสาทสัมผัสทุกด้าน เช่น การท า

กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับความทรงจ าระยะสั้น 

2. คลื่นอัลฟุา Alpha Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 8 – 13.9 Hz )[/b] 

เมื่อเราพักผ่อน และมีความสงบ (relaxation) แต่อยู่ในภาวะที่รู้สึกตัว สภาวะนี้จะท าให้รับข้อมูลได้ดีที่สุด สามารถเรียนรู้ได้ดี 

(superlearning) เข้าถึงและเรียกความจ าได้ง่ายและรวดเร็ว พบบ่อยในเด็กที่มีความสุข และผู้ใหญ่ที่มีจิตสมดุล หรือผู้ที่นั่ง

สมาธิเป็นประจ า หรือในขณะร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย สภาวะก่อนหลับ ในทางการแพทย์ คลื่นระดับนี้เหมาะกับการสะกด

จิต เพื่อบ าบัดโรค ถือเป็นช่วงที่ดีท่ีสุดในการปูอนข้อมูลให้แก่จิตใต้ส านึก สมองสามารถเปิดรับข้อมูลได้อย่างเต็มที่และเรียนรู้

ได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นสภาวะที่จิตมีประสิทธิภาพสูง 

3. คลื่นธีต้า Theta Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 4 – 7.9 Hz ) 

เมื่อมีการผ่อนคลายระดับลึก ความคิดสร้างสรรค์ ( inspiration) คลื่นปัญญาญาณ เป็นคลื่นที่เราสามารถดึงข้อมูลจากจิตใต้

ส านึกได้ (subconscious mind) การแก้ไขปัญหาโดยไม่รู้ตัว เป็นคลื่นระดับเดียวกับสมาธิระดับลึก (meditaion) เข้าถึงและ

เรียกความทรงจ าระยะยาวได้ดี สภาวะนี้ จะมีความสุข ลืมความทุกข์ มีแต่ความปิติยินดี เป็นคลื่นสมองที่สะท้อนการท างาน

ของจิตใต้ส านึก (Subconscious Mind) 

4. คลื่นเดลต้า Delta Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 0.1 – 3.9 Hz ) 

เป็นคลื่นสมองที่ช้าที่สุด เกิดขึ้นในขณะนอนหลับ สมองท างานตามความจ าเป็นเท่านั้น แต่กระบวนการของจิตใต้

ส านึกจะจัดและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เป็นช่วงที่ร่างกายก าลังพักผ่อนอย่างเต็มที่ หลับลึกโดยไม่มีความฝัน จะรู้สึกสดช่ืนเป็น

พิเศษเมื่อยามตื่น 
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ประโยชน์ของการท าให้คลื่นสมองมีความถี่ต่ า คลื่นสมองที่อยู่ในระดับ Alpha Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 8 – 

13.9 Hz ) ท าให้เป็นคนจิตใจสงบ เยือกเย็น สุขุม มีอารมณ์ดี เบิกบาน ความคิดสร้างสรรค์สูง สมาธิสูง มีความจ าดี และมีพลัง

ความคิดด้านบวกสูง 

2. ประเภทเด็กออทิสติก และการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 

ดนตรีบ าบัดที่ผู้วิจัยศึกษาส่วนมากจะเป็นเด็กออทิสติกท่ีเป็นผู้ใช้บริการ โดยจะใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียน พี่เลี้ยง

จะแบ่งเวลาท ากิจกรรมเป็นช่วงเย็นของวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์เต็มวัน การใช้เวลาช่วงเย็นเป็นช่วงที่เด็กรู้ สึก

ผ่อนคลายจากการเรียนหนังสอืมา และเป็นเวลาที่เด็กได้ท ากิจกรรมที่ตนช่ืนชอบ โดยพี่เลี้ยงจะใส่ทักษะต่างๆไปในกิจกรรมที่มี

บทเพลงเป็นตัวประกอบ ให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย และเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆที่มีพัฒนาการช้าอย่างกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ 

(Asperger Syndrome) และทักษะต่างๆที่น ามาใช้ มีดังน้ี 

ทักษะการหยิบจับ และทักษะการบริหารร่างกายแต่ละส่วน 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ได้มีกิจจกรรมที่เพิ่มทักษะการบริหารกล้ามเนื้อแตกต่างกัน

ออกไปในแต่ละกิจกรรมที่เด็กๆ ได้ท านั้นจะผสมผสานศิลปะและทักษะการหยิบจับลงไปด้วย เช่นการวาดภาพระบายสีตาม

จินตนาการของเด็ก เด็กออทิสติกประเภทกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome) มักจะมีพัฒนาการช้า ทั้งการสื่อสาร 

และการเคลื่อนไหว พี่เลี้ยงจึงจัดกิจกรรมที่สร้างสมาธิให้กับเขา โดยมีการก าหนดเวลาในการท ากิจกรรมวาดภาพระบายสี 5-

10 นาที การก าหนดเวลาในการท ากิจกรรมแต่ละอย่างจะไม่ใช้เวลนานจนเกินไป เพราะเด็กกลุ่มแอสเพอร์เกอร์จะมีสมาธิสั้น

มาก และการคิดของเขาจะเปลี่ยนทุกๆ 10-15นาที ซึ่งภาพและสีที่ระบายก็มีความแตกต่างกันไปตามจินตนาการของเด็กใน

ตอนนั้น การวาดการระบายอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นผลงานที่เป็นรูปทรงนัก แต่ด้วยตามจินตนาการของเด็กและสมาธิของเขา 

ต้นไม้จากสีเขียวบ้างก็ระบายเป็นสีแดง ท้องฟูาจากสีฟูาบ้างก็เป็นสีเหลือง เพราะในจินตนาการของเขาเป็นแบบนั้น หรือ

อาจจะวิเคราะห์ได้อีกแบบคือเดก็ตาอาจจะบอดสหีรือเปล่า หรือภาพจ าของเด็กตอนท่ีเห็นเหตุการณ์นั้นๆ และในกิจกรรมจะมี

การเปิดเพลงประกอบในการวาดภาพแต่ละครั้ง ซึ่งเพลงที่ใช้ก็มักจะเป็นเพลงประเภทคลาสสิคโดยการมีเสียงเปียโนบรรเลง

เพื่อให้ความรู้สึกผ่อนคลายกับเดก็ๆ ให้ไม่มีความตึงเครียดหรอืรู้สกึว่าบังคับเด็กมากเกินไป ให้เด็กรู้สึกสงบ มีสมาธิจดจ่ออยู่กับ

การวาดภาพของตน กิจกรรมนี้เป็นการเสริมสร้างการพัฒนาการการหยิบจับ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณมือ ซึ่งได้จากการ

จับสีมาระบายบนกระดาษ และการใช้จินตนาการของตนเอง ถึงเด็กกลุ่มแอสเพอร์เกอร์จะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างช้ากว่า

เด็กท่ัวไป แต่การฝึกให้เขาได้มีสมาธิอยู่กับสิ่งตรงหน้าส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้ไม่วอกแวก และจดจ่ออยู่กับผลงานตัวเอง 

ทักษะการฟัง พูด และสื่อสาร 

 กิจกรรมที่ผสมผสานการฝึกทักษะการพูด การฟัง และการสื่อสารที่รวมกันไว้นั้น ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นถึงความช่ืนชอบ

ของเด็กๆได้อย่างชัดเจน กิจกรรมนี้เรียกว่า “บ าบัดสุข” โดยพี่เลี้ยงจะมีเพลงเป็นตัวน าในการท ากิจกรรม และให้เด็กฟังเพลงที่

ตนเองช่ืนชอบและหนีไม่พ้นที่เด็กๆจะออกมาเต้นมาร้องกันอย่างสนุกสนานอย่างเห็นได้ชัด การที่มีเพลงเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมนั้นถือว่าเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการฟัง การออกเสียง หรือสื่อสารกับพี่เลี้ยงและเพื่อนๆสร้างความกล้า

แสดงออกให้กับเด็กกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ ที่พัฒนาการเคลื่อนไหวช้า และการมีปัญหาทางการสื่อสาร ให้เขารู้จักการพูดคุยโดย

ไม่เขินอายกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณโ์ดยการน าทักษะการสือ่สาร และทักษะทางดนตรีมาผสมกันในกิจกรรมด้วย ท า

ให้เด็กเกิดจินตนาการมีความคิดสร้างสรร ร่าเริง สดใส และสามารถรู้จักสื่อสารกับคนอื่นๆได้อีกด้วย 

การที่ผสมทักษะแต่ละด้านกับดนตรีเข้าไปในกิจกรรมท าให้กิจกรรมเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็ก

ออทิสติกประเภทกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฝึกพูด ฟัง และการให้เด็กใช้จินตนาการของตนเองเพื่อ

สร้างผลงานในแต่ละกิจกรรมตามลักษณะของเด็กออทิสติก แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในลายละเอียดของการท างานของพี่
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เลี้ยงที่ตอบโจทน์การพัฒนาของเด็กที่มีการพัฒนาช้ากว่าเด็กปกติ จึงน าเอาดนตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม และ

ผู้ปกครองทีค่อยส่งเสริมพัฒนาการเด็กเหล่านี้ให้เขาได้มีจิตใจที่เข้มแข็ง ร่าเริง และมีสภาวะที่สมดุลทั้งกายและใจ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ประเภทดนตรีที่ใช้ในการบ าบัด 

ผู้เขียนได้ศึกษารูปแบบของดนตรีที่เหมาะสมกับการน าดนตรีมาใช้บ าบัดกับผู้ปุวยแต่ละประเภท และปฏิกิริยาการ

ตอบตอบสนองต่อบทเพลงและต่อกิจกรรมของผู้ปุวย ที่พี่เลี้ยงได้จัดสรรขึ้นมาเพื่อฝึกทักษะ และเพิ่มพัฒนาการให้กับผู้ปุวย 

ประเภทดนตรีที่เหมาะสมกับประเภทผู้ปุวยมากที่สุด คือ ดนตรีประเภทคลาสสิค (Classical music) โดยพื้นฐานของดนตรี

ประเภทน้ีมีจังหวะท่ีช้า ฟังสบายๆ และยังมี เปียโน กีต้าร์ และเครื่องดนตรีมากมายเป็นส่วนประกอบ โดยมี BrainWave คลื่น

สมอง ช่วยก ากับการท างานของสมอง การรับส่งข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟูา และการเคลื่อนไหวของพลังงานเหล่านี้ ท าให้เกิด

คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา ได้แก่ 1. คลื่นเบต้า Beta Brainwave เป็นคลื่นสมองที่เร็วที่สุด สมองควบคุมจิตใต้ส านึกเมื่อใช้สมอง

เปิดรับข้อมูลพร้อมระบบประสาทสัมผัสทุกด้าน เช่น การท ากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับความทรงจ าระยะสั้น  2. คลื่นอัลฟุา 

Alpha Brainwave เมื่อเราพักผ่อน และมีความสงบ (relaxation) แต่อยู่ในภาวะที่รู้สึกตัว สภาวะนี้จะท าให้รับข้อมูลได้ดีที่สุด 

สามารถเรียนรู้ได้ดี 3. คลื่นธีต้า Theta Brainwave เมื่อมีการผ่อนคลายระดับลึก ความคิดสร้างสรรค์ ( inspiration) คลื่น

ปัญญาญาณ เป็นคลื่นที่เราสามารถดึงข้อมูลจากจิตใต้ส านึกได้ (subconscious mind) การแก้ไขปัญหาโดยไม่รู้ตัว เป็นคลื่น

ระดับเดียวกับสมาธิระดับลึก (meditaion) เข้าถึงและเรียกความทรงจ าระยะยาวได้ดี 4. คลื่นเดลต้า Delta Brainwave เป็น

คลื่นสมองที่ช้าที่สุด เกิดขึ้นในขณะนอนหลับ สมองท างานตามความจ าเป็นเท่านั้น แต่กระบวนการของจิตใต้ส านึกจะจัดและ

เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เป็นช่วงที่ร่างกายก าลังพักผ่อนอย่างเต็มที่ หลับลึกโดยไม่มีความฝัน ประโยชน์ของการท าให้คลื่น

สมองมีความถี่ต่ า คลื่นสมองที่อยู่ในระดับ Alpha Brainwave ท าให้เป็นคนจิตใจสงบ เยือกเย็น สุขุม มีอารมณ์ดี เบิกบาน 

ความคิดสร้างสรรค์สูง สมาธิสูง มีความจ าดี และมีพลังความคิดด้านบวกสูง 

 

2. ประเภทเด็กออทิสติก 

ประเภทเด็กออทิสติกที่ผู้เขียนได้ศึกษา คือประเภทเด็กออทิสติกกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome) คือ 

กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางการท างานของระบบประสาท ที่จัดอยู่ในกลุ่มของโรคกลุ่มออทิสติค ซึ่งเป็นกลุ่มอาการ

ของโรคที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม และพัฒนาการทางด้านการพูด อาการแสดงที่เป็นลักษณะของแอสเพอร์เกอร์ คือ การที่

มีปัญหาในการเข้าสังคมกับคนอื่นๆ ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

เหมือนเป็นแบบย้ าคิดย้ าท า มีลักษณะการพูดที่แปลกๆ รวมทั้งพฤติกรรมบางอย่างที่แปลกไปจากธรรมดา  หรือมีลักษณะ

แปลกๆ ต่างจากเด็กคนอ่ืน ลักษณะอื่นๆที่อาจพบได้ในแอสเพอร์เกอร์ คือ การพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว และกล้ามเนื้อ 

ค่อนข้างช้า หรือไม่คล่องตัวเหมือนเด็กท่ัวไป ดูเหมือนงุ่มง่ามกว่า ไม่ค่อยสนใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว และอาจจะหมกมุ่นอยู่

กับเรื่องบางเรื่องอย่างมาก เช่น อาจสนใจ หรือพูดแต่เรื่องไดโนเสาร์อย่างเดียวตลอดเวลา ที่ศูนย์เด็กพิเศษบ้านทับผึ้งจึงได้น า

ดนตรีประเภทคลาสสิคน ามาผสมผสานกับทักษะ แปลงออกมาเป็นกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กๆเหล่านี้ ซึ่งเด็กเหล่านี้มี

อาการเป็นจุดเด่น คือ ชอบท าอะไรซ้ าๆ การเคลื่อนไหวช้ากว่าเด็กปกติ การสื่อสารก็ช้าตามไปด้วย 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ผู้เขียนได้น าทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Jerome S. Bruner) มาประกอบการศึกษา

เกี่ยวกับการพัฒนาของการเรียนรู้เด็ก คือ พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากกระบวนการภายในอินทรีย์  เน้น

ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก ซึ่งจะพัฒนาได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม
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รอบตัวเด็ก ทฤษฎีของบรูเนอร์เน้นหลักการ กระบวนการคิด ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะ 4 ข้อ คือ แรงจูงใจ (Motivation) 

โครงสร้าง (Structure) ล าดับขั้นความต่อเนื่อง (Sequence) และการเสริมแรง (Reinforcement) 

ส าหรับในหลักการที่เป็นโครงสร้างของความรู้ของมนุษย์ บรูเนอร์แบ่งขั้นพัฒนาการคิดในการเรียนรู้ ของมนุษย์

ออกเป็น 3 ขั้นด้วยกัน ซึ่งคล้ายคลึงกับข้ันพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ได้แก่ 

1. ขั้นการกระท า เด็กเรียนรู้จากการกระท าและการสัมผัส 

2. ขั้นคิดจินตนาการหรือสร้างมโนภาพ เด็กเกิดความคิดจากการรับรู้ตามความเป็นจริง และการคิดจากจินตนาการ

ด้วย 

3. ขั้นใช้สัญลักษณ์และคิดรวบยอด เด็กเริ่มเข้าใจเรียนรู้ความ สัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว และพัฒนาความคิดรวบ

ยอดเกี่ยวกับสิ่งท่ีพบเห็น 

 ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์จะเน้นหลักการ กระบวนการคิด ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะ 4 ข้อ คือ แรงจูงใจ 
โครงสร้าง ล าดับขั้นความต่อเนื่อง และการเสริมแรง เช่นเดียวกับการใช้ดนตรีเข้ามาบ าบัดเด็กออทิสติกกลุ่มแอสเพอร์เกอร์นี้ 
เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ และการเสริมแรงให้กับเด็ก และเพื่อปรับสภาวะสมดุลให้แก่เด็ก จึงจ าเป็นต้องมีแรงจูงใจให้เด็กเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อพร้อมกับการใช้ชีวิตประจ าวัน และการออกไปสัมผัสโลกภายนอก
ของเด็กออทิสติกกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ข้อ คือ ข้อแรก เพื่อศึกษาประเภทดนตรีที่ใช้ในการบ าบัด 

ข้อที่สอง เพื่อศึกษาประเภทเด็กออทิสติกที่ใช้ดนตรีในการบ าบัด 

ในด้านวิธีวิทยาการวิจัยนั้น การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้การเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้เขียนได้ท าการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างมาอย่างเจาะจง คือกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กออทิสติกบ้านทับผึ้ง จ านวน 1 คน และกล่มเด็กออทิสติก(ประเภทกลุ่มแอสเพอร์

เกอร์) ทีเ่ข้ารับการรักษาโดยใช้ดนตรีบ าบัด จ านวน 2 คน รวมเป็น 3 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างเคร่งครัด แต่

เน้นกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมกับการวิจัย และมีเครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์โดยอาศัยค าถามจ านวน 5 ข้อ 

ดนตรีบ าบัดที่ผู้เขียนไดศ้ึกษาอยู่ในการจัดกิจกรรมให้กับเดก็ออทิสติกบ้านทับผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย โดย

พี่เลี้ยงจะน าดนตรีมาผสมผสานกับทักษะต่างๆไปในกิจกรรมให้กับเด็กออทิสติกประเภทกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ ที่เป็นกลุ่มที่มี

พัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ จะชอบท าอะไรซ้ าๆวนไปมา มีการเคลื่อนไหวช้า และมีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ผู้ เขียนได้ค้นพบว่า

ดนตรีที่เหมาะกับเด็กออทิสติกประเภทกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ คือ ดนตรีประเภทคลาสสิค เพราะดนตรีประเภทน้ีมีจังหวะท านอง

ที่ช้า และเมื่อได้ฟังก็รู้สึกผ่อนคลายไปกับเสียงเพลง และท าให้การท ากิจกรรมของเด็กได้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตนท า พี่เลี้ยง

จะมีกิจกรรมโดยจัดขึ้นในวันจันทร์-ศุกร์ เป็นช่วงเวลาครึ่งวันตอนเช้า เป็นเวลา 3 - 4 เดือน หรือตามภาคเทอมของเด็กปกติ

ทั่วไป แต่เด็กบางคนที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถสื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้ จะใช้เวลาในการเข้ารับการรักษาไม่นานเท่ากับ

เด็กท่ีมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กปกติ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านอาจารย์ผู้สอนทั้ง3ท่านในการศึกษาและหาข้อมูล ตลอดไปจนถึงการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการวิจัย ผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง  
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 ขอขอบคณุศูนย์การศึกษาพิเศษ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนพ่ีเลี้ยงเด็กออทิสติกท่ีเป็น

กลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแทนพ่ีเลี้ยงผูใ้ห้ข้อมูลหลกัในการสมัภาษณ์ และตัวแทน

พี่เลี้ยงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการการจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อให้ผู้เขียน

ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์และสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้ได้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ปริญญา หวันเหล็ม อาจารย์สุ

เทพ ค าเมฆ และอาจารย์ชัยพร อุโฆษจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณาให้ความรู้  ค าแนะน า ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และให้ค าแนะน าในการสร้างเครื่องมือกรุณาช่วยตรวจสอบและแก้ไข  ให้มีความสมบูรณ์และ

ถูกต้องมากยิ่งข้ึน ในการท าวิจัยในครั้งนี้  
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนคียบอรดเรื่องคอรดเบ้ืองตน สําหรับ

นักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามเกณฑ 70/70 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องคอรด

เบ้ืองตน สําหรับนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาปท่ี 1 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 5 คน ใชการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก ชุดการสอนคียบอรดเบ้ืองตน และแบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนเปนแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 1 ชุด ชุดละ 20 ขอ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการสรางชุดฝกทักษะเรื่องชุดการสอนคียบอรดเบ้ืองตน 

สําหรับนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดค ประกอบไปดวยแผนการจัดการ

เรียนรู 1 ชุด ใชเวลาเรียน 4 ช่ัวโมง มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 71/81 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 70/70 2) ผลของ

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องคอรดเบ้ืองตน สําหรับนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พบวานักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

คําสําคัญ :  ชุดการสอนคียบอรด คอรดเบ้ืองตน แนวคิดธอรนไดค 

 

Abstract 

 This research aimed to 1) create and identify the efficiency of keyboard instructional package on basic 

chords for year 1 students, music education program, Pibulsongkram Rajabhat University based on Thorndike's 

approach 2) compare academic achievement before and after using keyboard teaching package on basic chords 

for year 1 students, music education program, Pibulsongkram Rajabhat University based on Thorndike's approach. 

Chosen by purposive sampling method in the 2nd semester of 2019 academic year, the research samples were 5 

of year 1 students, music education program, Pibulsongkram Rajabhat University. The research tools were 

keyboard teaching package on basic chords and 20 items of academic achievement pre-test and post-test. 

 The findings revealed that 1) the E1/E2 efficiency of keyboard teaching package on basic chords for year 

1 students, music education program, Pibulsongkram Rajabhat University based on Thorndike's approach was 
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71/81 which was higher than 70/70 standard criteria 2) the academic achievement of year 1 students after using 

keyboard teaching package on basic chords for year 1 students, music education program, Pibulsongkram 

Rajabhat University based on Thorndike's approach was higher than before with the significant level at .05  

keywords : Keyboard teaching package, basic chords, thorndike's approach 

 

 

บทนํา   

ดนตรีกับการพัฒนากระบวนการคิดกระบวนการคิด เปนการคิดท่ีประกอบไปดวยลําดับข้ันตอน ตองอาศัยทักษะข้ันพ้ืนฐาน

จากการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการสรางมโนทัศนเก่ียวกับสิ่งน้ัน บรูเนอร (Bruner, 1965 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี

, 2543) กลาววา เด็กเริ่มตนเรียนรูจากการกระทํา ตอไปจึงจะสามารถจินตนาการ หรือสรางภาพในใจหรือในความคิดข้ึนได จากน้ันจึง

จะถึงข้ันการคิดและเขาใจในสิ่งท่ีเปนนามธรรม สวน บลูม (Bloom, 1961 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2543) ไดจําแนกการเรียนรู 

(Cognition) ออกเปน 6 ข้ัน ไดแก ข้ันความรู ข้ันเขาใจ ข้ันนําไปใช ข้ันวิเคราะห ข้ันสังเคราะห และข้ันประเมินคุณคา กระบวนการ

คิดท่ีสําคัญ ไดแก การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา การคิดตัดสินใจ เปนตน 

ชุดการสอนเปนระบบการนําสื่อประสมท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาและประสบการณของแตละหนวยมาชวยในการ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ชุดการสอนนิยมจัดไวในกลองหรือซอง แยกเปนหมวดๆ

ภายในชุดการสอนจะประกอบ ดวยคูมือการสอนใชชุดการสอน สื่อการสอนท่ีสอดคลองกับเน้ือหาและประสบการณอาทิ เชน รูปภาพ 

สไลดเทป ภาพยนตร แผนคําบรรยาย วัสดุอุปกรณ เปนตน (ชัยยงค พรหมวงศ,2521) 

ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike) สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนได การเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับการ

ตอบสนอง โดยมีหลักพ้ืนฐานวา การเรียนรูเกิดจากการเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองท่ีมักจะออกมาในรูปแบบตางๆ หลาย

รูปแบบ โดยการลองถูกลองผิด จนกวาจะพบรูปแบบท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด (ธีรยุทธ โพธ์ิทอง, 2557) ธอรนไดคในฐานะนักจิตวิทยา

การศึกษา เขาไดใหความสนใจในปญหาการปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรยีน เขาเนนวา นักเรียนตองใหความสนใจใน

สิ่งท่ีเรียน ความสนใจจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อครูจัดเน้ือหาท่ีผูเรียนมองเห็นวามีความสําคัญตอตัวเขา การฝกหัดหรือกระทําบอยๆ ดวยความ

เขาใจจะทําใหการเรียนรูน้ันคงถาวร ถาไมไดกระทําซ้ําบอยๆ การเรียนรูน้ันจะไมคงถาวร และในท่ีสุดอาจจะลืมได 

เปยโนและคียบอรด เปนเครื่องดนตรีท่ีไดรับความนิยมอยางกวางขวางในกลุมผูท่ีสนใจศึกษาดนตรีสากลเน่ืองจากเปนเครื่อง

ดนตรีท่ีสามารถผลิตเสียงไดอยางเท่ียงตรงและมองเห็นภาพรวมของระดับ เสียงในแตละชวงเสียงท่ีมีในระบบดนตรีสากลไดท้ังหมด 

และสามารถนา มาปฏิบัติเสียงตาง ๆ ไดหลายลักษณะและเลนบทเพลงไดหลากหลายอีกท้ังยังสามารถนา มาเช่ือมโยงการเรียนรูทฤษฎี

ดนตรีสากลและประวัติศาสตรดนตรีไดเปนอยางดี (ประพันธศักดิ์ พุมอินทร, 2557) แตเน่ืองจากวิธีการอานและแปลความหมายของ

สัญลักษณทางดนตรีจากโนตดนตรีสากลแบบมาตรฐานของเครื่องดนตรีประเภทเปยโนท่ีมีความสลับซับซอนและตองอาศัยความรู

พ้ืนฐานทางทฤษฎีดนตรีสากลมาชวยในการแปลความหมายจึงทําใหผูเริ่มตนฝกปฏิบัติเปยโนตองใชระยะเวลานานในการเรียนรูจนทํา

ใหเกิดความทอแทในเรียน (Jelen B, 2015, pp.1249-1260) 

จากความสําคัญและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาชุดการสอนคียบอรดเบ้ืองตน สําหรับนักศึกษาปท่ี 1 สาขา

ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแนวคิดธอรนไดค และการเรียนรูแบบรวมมือ เพ่ือแกปญหาทักษะการเลนคียบอรด

ของนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถเขาใจคียบอรด และทฤษฎีดนตรีเบ้ืองตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือสรางชุดการสอนคียบอรดเบ้ืองตน สําหรับนักศึกษาปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตามเกณฑ 70/70 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการสอนคียบอรดเรื่องคอรดเบ้ืองตน ของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงทดลองโดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ มีดังน้ี  

1. ชุดการสอนคียบอรดเรื่องคอรดเบ้ืองตน 

2. แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรยีนเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 1 ชุด ชุดละ 20 ขอ 

     3. แบบสังเกตทักษะการเลนคยีบอรด 

 

 การสรางเคร่ืองมือวิจัย 

การสรางชุดการสอนคียบอรดเรื่องคอรดเบ้ืองตน สําหรับนักศึกษาปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดค ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือดังกลาวตามข้ันตอนดังน้ี 

1) ศึกษารูปแบบและแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการจัดทําชุดการสอนคียบอรดและแบบฝกทักษะ 

2) สรางชุดการสอนจํานวน 1 ชุด โดยมีรูปภาพประกอบท่ีนาสนใจ สีสันสวยงามรูปเลมกะทัดรัด และเปน

ประโยชนตอผูเรียน  ประกอบดวยเน้ือหาตาง ๆ ดังน้ี 

   2.1) ความรูการเลนคียบอรดเรื่องคอรดเบ้ืองตน 

2.2) ทักษะการเลนคียบอรดเรื่องคอรดเบ้ืองตน 

    การจับคอรดมือซายและมือขวา 

    จังหวะ 

    ไดนามคิ ดัง - เบา 

    สามารถเลนตามแบบฝกหัดได 

    การอานโนต 

3) ศึกษาแนวคิดการสรางแบบทดสอบทักษะความรูความเขาใจ เพ่ือนําไปสรางแบบทดสอบกอน หลงัเรียน และ

แบบสังเกตทักษะการเลนคียบอรด 

4) นําชุดการสอนคียบอรดเบ้ืองตน แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน และแบบสังเกตทักษะการเลนคยีบอรด ไปให

ผูเช่ียวชาญ 3 คนตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาโดยหาคา IOC 

5) นําชุดการสอนคียบอรดเบ้ืองตน สําหรับนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไป

ทดลองใชกับกลุมทดลองนํารองเพ่ือวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ เพ่ือหาคา E1/E2  
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย นักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม หอง 1 

2. ตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาปท่ี 1 หอง 1 จํานวน 5 คน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2560 โดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยใชรูปแบบ (One  Group: Pretest Posttest) โดยทดลองใชกับนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงโดยเฉพาะคนท่ีดอยเรื่องทฤษฎีและทักษะการเลน

คียบอรด เพ่ือวัดผลการใชชุดการสอนคียบอรดเรื่องคอรดเบ้ืองตน ดังตอไปน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 20 ขอ 

ข้ันตอนท่ี 2 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนคียบอรดเบ้ืองตน สําหรับนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดคจํานวน 1 ชุด เวลา 4 ช่ัวโมงโดยแบงกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ี 

กิจกรรมท่ี 1 ความรูเรื่องโนตสากล (Music Notations) 

กิจกรรมท่ี 2 จังหวะ (Times Signatures) 

กิจกรรมท่ี 3 บันไดเสยีง (Scales) 

กิจกรรมท่ี 4 ทรัยแอดและคอรด (Triads and Chords) 

ข้ันตอนท่ี 3 หลังจากดําเนินการสอนแลว ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียน จํานวน 20 ขอ ตรวจใหคะแนน 1 ขอ 1 คะแนน และนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ 

ข้ันตอนท่ี 4 ทดสอบทักษะการเลนคียบอรดจํานวน 8 หอง โดยใช Rubric score ในการใหคะแนน และนําคะแนนท่ีไดมา

วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ  

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. คาเฉลี่ยรอยละ  

2. คาเฉลี่ย       

3. คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

4. คาดัชนีความสอดคลอง  

5. คาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนและหลังเรยีนภายในกลุมเดียวกันหรือคาทดสอบที  

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนคียบอรดเรื่องคอรดเบ้ืองตน สําหรับนักศึกษาปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดค ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะท่ี 
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แบบทดสบระหวางเรยีน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

จํานวนนักเรียน 𝐸1 จํานวนนักเรียน            𝐸2 𝐸1/𝐸2 

5 71.00 5 81.00 71.00/81.00 

 

จากตารางท่ี 1 คะแนนทดสอบระหวางเรียนของนักเรียน 5 คน คิดเฉลี่ยเปนรอยละ 71.00 และคาคะแนนเฉลี่ยจาก

แบบทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 100 ซึ่งหมายความวา ชุดฝกทักษะการตีกลองข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพอยูใน

เกณฑ 71.00/81.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 70/70 

 

2. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชชุดการสอนคียบอรดเบ้ืองตนสําหรับนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดค ดังตารางท่ี 2 และ 3 

 

ตารางท่ี 2 คะแนนทดสอบกอนเรยีนและหลังเรยีน 

นักศึกษาคนท่ี คะแนนสอบกอนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน คะแนนท่ีเพ่ิม   รอยละของคะแนนท่ีเพ่ิม 

1 12 16 4 20 

2 14 17 3 15 

3 14 15 1 5 

4 16 17 1 5 

5 15 16 1 5 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติทดสอบท่ี และระดับนัยสําคญัทางสถิติของ

การทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา 

การทดสอบ X S.D D S.D.D t Sig.(1-tailed) 

กอนเรียน 14.20 1.48 
2.00 1.41 3.16 * 0.0171 

หลังเรียน 16.20 0.84 

  

 จากตาราง พบวาการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษามีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 14.20 

คะแนน และ 16.20 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียนพบวา คะแนนสอบหลังเรียนของ

นักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตาราง 4 ผลการสังเกตการทดสอบทักษะการเลนคียบอรด  
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ขอ รายการ 
นักศึกษาคนท่ี 

1 2 3 4 5 

1 การจับคอรดมือซายและมือขวา 3 3 3 5 4 

2 จังหวะ 2 2 2 4 3 

3 ไดนามคิ  ดัง – เบา 4 4 3 5 4 

4 สามารถเลนตามแบบฝกหัดได 2 3 2 5 4 

5 การอานโนต 3 4 3 5 4 

 14 16 13 24 19 

 

เกณฑการใหคะแนน 

22 – 25 = ดีมาก     18 – 21 = ดี      14 – 17 = ปานกลาง     10 – 13 = พอใช       5 – 9 = ปรับปรุง 

 

ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเปรยีบเทียบการทดสอบ

เปรียบเทียบเกณฑรอยละ 50 กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน   

การทดสอบ n คะแนนเตม็ Mean S.D. % of Mean    t Sig 

หลังเรียน 5 25 17.20 4.44 68.80 2.37 * 
 

0.0385 

 

 จากตารางคาเฉลี่ย พบวา การทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 17.20 คะแนน 

คิดเปนรอยละ 68.80 และเมื่อเปรยีบเทียบระหวางเกณฑกับ คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรศีึกษา พบวา 

คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ.05 

 

อภิปรายผล  

    ผลการสรางชุดฝกทักษะเรื่องชุดการสอนคียบอรดเบ้ืองตน สําหรับนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา    มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูสงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดค มี ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 71/81 ตามลําดับซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดคือ 70/70 สอด

คลองกับงานวิจัยของสมถวิล พูลทาจักร (2539); ประไพณี ไชยวรกุล (2539); และวณี ลัดดากลม (2542) ท่ีไดศึกษาการหา

ประสิทธิภาพของชุดการสอน พบวาชุดฝกท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80 แสดงใหเห็นวาการสรางชุดฝก

ทักษะท่ีผานการหาประสิทธิภาพตามข้ันตอนอยางถูกวิธีการอยางจะชวยใหชุดฝกทักษะเรื่องชุดการสอนคียบอรดเบ้ืองตน สําหรับ

นักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดค มีคุณภาพและสามารถนําไปใชไดจริง 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูโดยใชชุดการสอนคียบอรดเรื่องคอรดเบ้ืองตนสําหรับนักศึกษาปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรี

ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามตามแนวคิดของธอรนไดคมีความนาเช่ือถือและสามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีสากลไดจริง  

สอดคลองกับ พงษลดา ธรรมพิทักษกุล (2545) ท่ีทําการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธ์ิในการเรียนดนตรีสากลข้ันพ้ืนฐานตาม แนวคิดของ 

Kodaly ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฝายประถม 

 

457 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

สรุปผลการวิจัย   

 ผลการสรางชุดฝกทักษะเรื่องชุดการสอนคียบอรดเบ้ืองตน สําหรับนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดค ประกอบไปดวยแผนการจัดการเรียนรู 1 ชุด ใชเวลาเรียน 4 ช่ัวโมง มีประสิทธิภาพ E1/E2 

เทากับ 71/81 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 70/70 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการเลนคียบอรดเบ้ืองตนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.20 คะแนน และ 16.20 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง

คะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการทดสอบปฏิบัติการเลนคียบอรดหลังการเรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ

เรื่องการเลนคียบอรด พบวา มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 17.20 คะแนน คิดเปนรอยละ 68.80 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑ

มาตรฐานกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาปท่ี 1 สาขาดนตรี

ศึกษา สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยช้ินน้ีสําเร็จลงไดดวยด ีเน่ืองจากไดรบัความกรุณาอยางสูงจากอาจารยเคลน บุณยานันต อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ี

กรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง คณะผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจและ

ทุมเทของอาจารย และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีใหความอนุเคราะหเปน

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยท่ีในการทําวิจัยครั้งน้ี 

คณะผูวิจัยหวังวางานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชนอยูไมมากก็นอย จึงขอมอบสวนดีท้ังหมดน้ี ใหแกเหลาคณาจารย ท่ีไดประสิทธิ

ประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูท่ีเก่ียวของ และขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แดบิดา มารดา และผูมีพระคุณ

ทุกทาน พรอมท้ังยินดีท่ีจะรับฟงคําแนะนําจากทุกทานท่ีไดเขามาศึกษา เพ่ือประโยชนในการพัฒนางานวิจัยตอไป 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทและสถานภาพของตัวละครชายในครอบครัวคนจนีพลัดถ่ินและศึกษา

ปจจัยท่ีสงผลตอวิถีชีวิตของครอบครัวคนจีนพลัดถ่ิน ในนวนิยายเรื่อง พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบ

ดํา ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและอธิบายโดยการพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบบทบาทของตัวละคร

ชาย คือ ผูชายในฐานะบิดามีหนาท่ีในการดูแลทุกคนในครอบครัว และสรางฐานะทางครอบครัว ผูชายในฐานะบุตร ลูกชายมี

หนาท่ีสืบสานกิจกรรมของครอบครัว ผูชายในฐานะพ่ีนองผูชายมีหนาท่ีดูแลนองทุกคน และผูชายในฐานะสามีท่ีมีสิทธ์ิขาดใน

ชีวิตของภรรยาและสถานภาพของตัวละครชาย ปรากฏสถานภาพของผูชาย คือ ผูชายท่ีมีสถานภาพเปนบิดาเปนใหญท่ีสุดใน

ครอบครัว สถานภาพของลูกชายแบงเปนลูกบุญธรรมจะไมมีสิทธ์ิใด ๆ ในครอบครัว ตรงขามกับลูกชายท่ีแทจริงจะมีสิทธ์ิอยาง

ชอบทําตอทรัพยสินรวมถึงควบคุมชีวิตของคนในครอบครัวไดยกเวนบิดา อีกท้ังยังมีสถานภาพเปนผูรับมรดกของครอบครัวแต

เพียงผูเดียว ปจจัยท่ีสงผลตอวิถีชีวิตของตัวละครอันเปนภาพแทนผูชายในครอบครัวคนจีนพลัดถ่ินมาจากหลายปจจัย ไดแก  

ปจจัยทางครอบครัวท่ีเปนครอบครัวใหญมีการแตงภรรยาเขาบานสามี ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางการศึกษาสงผลโดยตรงตอ

วิธีคิดของคน รวมถึงการใชชีวิตของคนดวย และปจจัยทางเศรษฐกิจสงผลใหครอบครัวคนจีนพลัดถ่ินท่ีมีพ้ืนฐานครอบครัวมา

จากความยากจน จึงตองมีความมุงมั่นท่ีจะขยันทํามาคาขายเพ่ือพัฒนาความเปนอยูของชีวิตใหดีข้ึน  

 

คําสําคัญ : พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา บทบาทและสถานภาพ ตัวละครชาย คนจีนพลัดถ่ิน 

 

Abstract 

The objectives of this research were to study the roles and status of male characters in Chinese 

displaced families and to study the factors affecting the way of life of Chinese displaced families in the 

novel “Descendant of the Century and The Memory of The Memory of The Black Rose-Cat.” This research 

utilized qualitative research methods and data was analyzed using descriptive analysis.  The research 

results revealed that the male characters' roles are: men as father, responsible for looking after everyone 

in the family and establishing a family status. Man, as son: The son is responsible for carrying on family 

activities.  Men as an elder brother have the duty to look after everyone in the family and men as 

husbands have exclusive rights in the wife’s life. The status of the male character appears that the man 

as a father is the highest member and head of the family.  The status of a son is divided into adopted son 

who does does not have any rights in the family as opposed to a true or biological son, who has the right 

to do property and control the life of the entire family members except the father. He also has the status 
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as the sole heir of the family.  Factors that affect the way of life of the male characters in the Chinese 

displaced Chinese families include: The family factor such as a large family gets married and brings in the 

wife to the husband's house.  Social factors related to Educational factors which directly affect the way 

people think and the way of life and economic factors resulting from the fact that displaced Chinese 

families are poor and must therefore be determined and diligent in trading to improve the well-being of 

their life 

 

keywords : “Descendant of the Century and the Memory of the Memory of the Black Rose-Cat”,  

                 Roles and Status, Male Characters, The Exiled Chinese family 

 

บทนํา 

 พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดําเปนนวนิยายของ วีรพร นิติประภา ไดรับรางวัล

วรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต) ประจําปพุทธศักราช 2561 เน่ืองจากกลวิธีการประพันธมีความโดดเดน

ดวยช้ันเชิงทางวรรณศิลป โดยใชขนบการเลาเปนแบบสัจจนิยมหัศจรรย มีความประณีตในการนําเสนอตัวละครดวยลีลาการ

เลาเรื่องการใชภาษาเฉพาะตน ทําใหนวนิยายเรื่องน้ีมีความแปลกใหม ชวนใหครุนคิดและใครครวญ (กองบรรณาธิการวอยซ

ออนไลน, 2561) เน้ือหาของนวนิยายปรากฏใหเห็นประวัติศาสตรและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ซัดพาใหชีวิต ความรัก 

ตองระหกระเหินเกินบรรยายของครอบครัวจีนอพยพท่ีพยายามตามหา “บาน” ท้ังในความหมายของสถานท่ีและบานภายใน

จิตใจ ซึ่งตัวละครตางรูสึกในทางเดียวกันวา ไมอาจหยัดยืนอยางเต็มตัวในพ้ืนท่ีใด ๆ ได จะเดินตอก็แปลกแยกจะหวนกลับก็ไม

อาจยอนคืน (ซีเอ็ดบุคออนไลน, 2562) จากรุนพอ (ตง) ท่ีรูสึกวาตนเองเปนเพียงผูอาศัย มาสูรุนลูก คือ จิตรไสว ลูกชายแท ๆ 

ของตง ท่ีแมจะอยูก่ึงกลางระหวางความรักในเช้ือชาติจากครูชาวจีนกับความชาตินิยมท่ีบมเพาะจากการเปนนาวิกโยธินสยาม 

กลับตองบังเอิญไปเขารวมกับกบฏแมนฮตัตนั และเมื่อการปฏิวัติไมเปนผลสําเร็จ เขาก็ตองทําใหตัวเองกลายเปนคนสาบสูญไป

โดยปริยาย จนมาถึงรุนหลาน คือ ระพินทร ท่ีแมจะไมไดรูสึกเปนอ่ืนกับแผนดินสยามท่ีเขาอาศัยอยูอีกตอไป เขายังเขารวม

กิจกรรมทางการเมืองเพ่ือเรียกรองความยุติธรรม แตสุดทายเขาก็เปนไดเพียงแคผูสังเกตการณ บันทึกภาพถาย และจมหายไป

จากประวัติศาสตรอยางไรตัวตน ดังน้ันวรรณกรรมเลมน้ีจึงมีความโดดเดนท่ีตัวละครของครอบครัวคนจีนพลัดถ่ิน ในดาน

บทบาทของผูชายชาวจีนพลัดถ่ิน รวมถึงสถานภาพของพวกเขาท่ีมีตอกันในครอบครัวท่ีมีท้ังลูกชายแทๆ ลูกชายบุญธรรม และ

ลูกสาว ผานตัวละครไดอยางชัดเจน  

 คนจีนไดอพยพเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยไทยมาชานนาน ดังท่ี เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล 

(2556) ไดกลาวในหนังสือจีนสยามสายสัมพันธทางไมตรีจากสุโขทัยถึงรัตนโกสินทรไววา จากบันทึกประวัติศาสตรและการ

คนควาของนักโบราณคดีท่ีผานมา มีบทสรุปถึงท่ีมาของชนชาติไทยท่ีเคยมีอยูกอนพุทธศักราช ซึ่งมีหลักฐานเช่ือไดวาคําวา 

“ไทย” เปนชนชาติเดียวกับชนเผามองโกล อันเปนบรรพบุรุษของชาวจีน ซึ่งภายหลังแบงออกเปนหลายพวกหลายกลุมเปนตน

วา ไทยอาหม ไทยใหญ ไทยนอย ไทยโทในแควนตั๋งเก๋ีย และสุภวรรณ ชวรัตนวงศ (2540) อธิบายวาในสมัยรัตนโกสินทร

พบวาชาวจีนไดหลั่งไหลเขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยเปนจํานวนมาก โดยตั้งแตกอนสมัยอาณาจักรสุโขทัย ชาวจีนเริ่ม

เดินเรือสําเภามาคาขายในดินแดนสุวรรณภูมิ แตหลักฐานท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ การเขามาสอนการทําเครื่องถวยชาม โดยเฉพาะ

เครื่องสังคโลก ชาวจีนจึงไดมาตั้งบานเรือนอยูมาก โดยสวนมากจะมาจากตอนใตของประเทศจีน เพ่ือมาตั้งรกรากและทํา

การคา นอกจากน้ี ชาวไทยเช้ือสายจีน คือ ชาวจีนท่ีเกิดในประเทศไทยและเปนเช้ือสายของผูอพยพชาวจีน หรือชาวจีนโพน

ทะเล ชาวไทยเช้ือสายจีนสวนมากบรรพบุรษจะมาจากจังหวัดแตจิ๋ว ในมณฑลกวางตุง ทางตอนใตของจีน พูดภาษาแตจิ๋ว ซึ่ง

เปนภาษากลุมหมินหนาน รองลงมาคือมาจาก แคะ ฮกเก้ียน และไหหลํา 
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  วรรณกรรมมีความสัมพันธกับบริบทของสังคม  เราสามารถมองสังคมผานวรรณกรรมไดหลายวิธีการ วิธีการหน่ึง

อันเปนท่ีนิยม คือ การวิเคราะหตัวละครในฐานะภาพแทนของคนในชวงน้ัน อาจจะเปนภาพแทนคนกลุมใดกลุมหน่ึง หรือภาพ

ทนของคนในสังคมท่ีปรากฏตามชวงเวลาหน่ึงหรือชวงเวลาตามปรากฏในเน้ือหาของวรรณกรรม  จากความสัมพันธระหวางคน

จีนและคนไทยท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกันมาเปนเวลาชานาน สิ่งเหลาน้ีถูกบันทึกผานวรรณกรรมในลักษณะตาง ๆ นวนิยายไมใช

เพียงแคเครื่องบันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเทาน้ัน แตนวนิยายสามารถบันทึกความรูสึกนึกคิดของคนกลุมน้ันผานประสบการณ 

มุมมอง ความคิดเห็น และการกระทําของตัวละคร  

 นวนิยาย เรื่อง พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา ของ วีรพร นิติประภา เปนนวนิยายท่ี

สามารถถายทอดเรื่องราวและความรูสึกนึกคิดของคนจีนพลัดถ่ิน ผานภาพแทน คือ ครอบครัวของ “ตั้งจือตง” คนจีนซึ่ง

อพยพตามลุงท่ีเขามาตั้งรกรากทํามาหากินในแผนดินไทยในราวกลางรัชสมัยของรัชกาลท่ี 6 นวนิยายเรื่องน้ีปรากฏความ

ซับซอนของตัวละครในครอบครัวท่ีมีหลายสถานภาพท้ังลูกแท ๆ ลูกบุญธรรม และลูกสาว แตท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุดคือ

บทบาทและสถานภาพของตัวละครชายท่ีเปนตัวละครหลักในการดําเนินเรื่อง ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสถานภาพและ

บทบาทรวมถึงปจจัยท่ีสงผลวิถีชีวิตของตัวละครชาย อันจะนําไปสูการทําความเขาใจวิธีคิด สถานภาพ และบทบาทของผูชาย

ชาวจีนพลัดถ่ินในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทและสถานภาพของตัวละครชายในครอบครัวคนจีนพลัดถ่ิน 

และศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอวิถีชีวิตของตัวละครชายในครอบครัวคนจีนพลัดถ่ิน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชขอมูลจากนวนิยายเรื่อง พุทธศักราชอัสดงกับทรงจํา

ของทรงจําของแมวกุหลาบดํา ของวีรพร นิติประภา ฉบับจัดพิมพโดยสํานักพิมพมติชน และวิเคราะหบทบาทและสถานภาพ

ของตัวละครชายรวมถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอวิถีชีวิตตัวละครชายในครอบครัวคนจีนพลัดถ่ินท่ีปรากฏในเรื่อง และนําเสนอ

ในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห โดยกรอบแนวคิดท่ีท่ีใชในการวิจัยนํามาจากผลการวิจัยของเกษม ปราณีธยาศัย (2544) 

ท่ีไดลงภาคสนามไปศึกษาบทบาทและสถานภาพของผูชายในครอบครัวคนจีนแตจิ๋ว ในตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร  ดังน้ันผูวิจัยจึงนําผลการวิจัยท่ีคนพบจากการลงภาคสนามของเกษม ปราณีธยาศัย มาเปนกรอบของการวิจัยท้ังน้ี

เพ่ือใหเห็นสัมพันธภาพระหวางครอบครัวคนจีนในสังคมไทยและครอบครัวคนจีนท่ีปรากฏเปนตัวละครในนวนิยายไทย ดังน้ี 

  1. บทบาทและสถานภาพของตัวละครชาย โดยแบงตามสถานภาพ ดังน้ี 

    1.1 ผูชายในฐานะบิดา  

    1.2 ผูชายในฐานะบุตร 

   1.3 ผูชายในฐานะพ่ีนอง 

    1.4 ผูชายในฐานะสามี 

  2.  ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินชีวิตของตัวละครชาย ดังน้ี 

     2.1 ปจจัยดานครอบครัว 

       2.2 ปจจัยทางสังคม 

       2.3 ปจจัยทางการศึกษา 

       2.4 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

  

ผลการวิจัย 

งานวิจัย เรื่องพุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา : การศึกษาบทบาทและสถานภาพของตัว

ละครชายในครอบครัวคนจีนพลัดถ่ิน ปรากฏผลการวิจยัดังน้ี 
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 ตวัละครท่ีแสดงใหเห็นถึงบทบาทและสถานภาพของผูชายในครอบครัวคนจีนพลัดถ่ิน ปรากฏจํานวน 3 ตัวละคร 

คือ ตั่งจือตง ผูเปนหัวหนาครอบครัว จงสวาง ลูกชายบุญธรรม ซึ่งเปนลูกชายคนโตของครอบครัวคนจีนพลัดถ่ินในเรื่อง และ

จิตรไสวลูกชายคนเดียวของตั่งจือตงและเสง่ียม ตัวละครท้ัง 3 ตัวมีภูมิหลังและความเปนมาท่ีแตกตางกัน อันจะนําไปสูการ

วิเคราะหบทบาทและสถานภาพของผูชายในครอบครัวของคนจีนพลัดถ่ินตอไป จากการศึกษาภูมิหลังของตัวละคร สรุปไดวา 

ตงเปนผูชายในฐานะบิดาและหัวหนาครอบครัว โดยตงจะถูกคาดหวังใหมีหนาท่ีดูแลกิจการธุรกิจและดูแลความเปนอยูของคน

ในครอบครัวใหมีความสุขสบาย ตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนคือ ทวดตงทําธุรกิจโรงสีและคาขายขาวเพ่ือเก็บเงิน 

เลี้ยงดูครอบครัวท้ังท่ีไทยและสงเงินใหผิงมุยซึ่งเปนภรรยาท่ีเมืองจีนไปซื้อท่ีดิน เพ่ือสรางรากฐานใหมั่นคง ดังขอความวา 

  “ตลอดชีวิตเขามุงมั่นจริงจังกับความหวังเดียวเทาน้ัน ทุกอยางท่ีมี ทุกสิ่งท่ีทํา ทุกเสนทางผาน ลวนแลวแตเพ่ือ

จะกรุยทางกลับบานเกิดเมืองนอน ทุกบาททุกสตางคหามาไดถูกสงไปใหผิงมุยกวานซื้อท่ีทางขยับขยายบานชอง

สรางอาณาจักรขนาดยอมเอาไวรอ พอเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองข้ึนจนสิ้นเน้ือประดาตัวคอมมะนิดริบบาน

ท่ีดินท่ีเมืองจีนหมดเขาไมไดเสียไปแคท่ีดินทรัพยสินท้ังหมดท่ีมีหากยังสูญความหวังท่ีสองนําชีวิต ท่ีเลวรายท่ีสุดคือ

ครอบครัวท่ีจีนยังถูกริบหาย ทวดตงไมไดขาวคราวเมียเมืองจีนกับลูกชายของเขาอีกนับแตน้ัน”  

(วีรพร นิติประภา, 2561) 

  สวนจงสวางเปนลูกชายในฐานะบุตรแตมีสถานภาพเปนบุตรบุญธรรมของตงและเสง่ียม ซึ่งจงสวางจะถูกคาดหวัง

ใหมีบทบาทและหนาท่ีเพียงชวยธุรกิจครอบครัวบางสวนเทาน้ัน แตไมไดคาดหวังใหสืบทอดการทําธุรกิจครอบครัวเหมือนกับ

ลูกแทๆ ตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนคือ วิถีชีวิตของจงสวางคอนขางลําบากเพราะเปนลูกท่ีถูกรับเลี้ยง รูสึกวาตัวเองมี

ปมดอย จึงมีความมุงมั่นในการทํางาน ดังขอความวา 

   หากน่ันมันเขาคนเดียว ใหทนแคไหนก็ทนมาแลวท้ังสิ้นแตจะใหยี่สุนตองมาอยูรวมในเดียดฉันทลําเอียง

เยี่ยงน้ีไดอยางไรจะใหพาเธอเขามาอยูรวมครอบครัวท่ีทําราวกับเขาเปนคนอ่ืนคนไกลเชนน้ีไดอยางไร จะใหมาอาศัย

ในบานท่ีแมแคกระผีกริ้นจะเรียกไดวาเปนของเขาก็ยังไมมี…ไดอยางไร รอใหกิจการตั้งหลักหนักแนนอีกครั้ง มั่นคง

ข้ึนอีกหนอย พอจติรไสวอายุมากเขาตองลาออกจากราชการมาอยูดูแลเอง ทุกสิ่งอยางลวนเปนของนองท้ังหมดอยู

แลว เขาแคลงแรงฟูมฟกจนกวามันจะหยั่งรากเติบโตดวยตัวเองไดมั่นคง หมดภารกิจติดคางคอยคิดหาอะไรทํา ราน

เล็กๆ ในเมืองเล็กๆ ไมวุนวายท่ีไหนซักแหง มีรายไดพออยูพอกินดูแลยี่สุนใหสุขสบายไมตองลําบาก มีลูกสักสองสาม

คน มี่ท่ีท่ีเปนของตนเอง มีเวลา… 

(วีรพร  นิติประภา, 2561) 

 จิตรไสวเปนผูชายท่ีอยูในฐานะบุตรไดรับการคาดหวังในบทบาทและหนาท่ีจากผูเปนบิดาและมารดาในรูปแบบท่ี

ตางกัน โดยบิดาคาดหวังใหเขาสืบทอดธุรกิจหลักของครอบครัว มารดาคาดหวังในดานคูครองและสรางความมั่นคงใน

ครอบครัวตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนคือ ตงไมสนับสนุนใหจิตรไสวเปนทหารเพราะไมอยากใหลูกชายเพียงคนเดียว

ตองมาตายในสนามรบ ดังขอความวา 

   จิตรไสวตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนนายเรือ ซึ่งทวดตงคานหัวชนฝาเพราะทวดตงลงทุนสงไปเรียนท่ีจีนก็

เพ่ือใหศึกษาคาขายจะไดมาชวยดูแลกิจการในภายหนาเมื่อครอบครัวอพยพกลับไปอยูจีน และอีกหน่ึงเหตุผลทวดตง

กลัววาเลือดเน้ือเช้ือไขสืบสกุลเพียงคนเดียวจะตองมาตายไปในการสูรบสงจดหมายทัดทานถึงข้ึนตัดพอขาดลูกไป

อยางไรก็ไรผลในท่ีสุดทวดตงก็จํานนปลอยเลยตามเลย พอเรียนจบจิตรไสวก็ไปประจําการท่ีเกาะฟอรโมซาและเพียง

ไมก่ีสัปดาหหลังฝายคอมมิวนิสต เหมาเจอตงประกาศชัยชนะเหนือแผนดินใหญ 

(วีรพร นิติประภา, 2561) 

เมื่อจรัสแสงทําเรื่องเสื่อมเสียใหกับครอบครัว ทําใหทวดเสง่ียมตองจัดการหาใครสักคนใหรีบแตงงานเพ่ือใหรับลูก

ของจรัสแสงเปนลูกบุญธรรม จึงถามหาคูหมายในใจของจิตรไสว หวังจะรีบไปสูขอผูหญิงใหมาแตงงานใหเร็วท่ีสุดกอนนองสาว

จะคลอด เพ่ือลางอายใหนองสาว  ดังขอความวา “ยายทวดเสง่ียมจนตรอกหันมาหมกมุนครุนคิดหาทางจัดการใหลูกชายคนใด
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ของแกรีบแตงงานไปแทน” (วีรพร  นิติประภา, 2561) จิตรไสวเปนคนเดียวท่ีจะชวยลางอายใหกับนองสาวและปกปองวง

ตระกูลไมใหเสียช่ือเสียงได อีกท้ังจิตไสวตองการเอาชนะพ่ีชายท่ีเปนลูกชายบุญธรรมของครอบครัว เขาจึงบอกกับเสง่ียมวาเขา

ตองการจะแตงงานกับยี่สุนซึ่งเปนคูรักของพ่ีชาย ดังขอความ 

จิตรไสวไมเคยเขาใจวาทําไมถึงไดเอยช่ือยี่สุนออกไปตอนแมถามวาหมายใจใครไวอยูบางหรือเปลา … 

จิตรไสวไมคิดวาแมจะถือเอาความคิดพลอยๆของเขาเปนจริงเปนจัง รีบบอกพอไปเจรจาตาอวยกับซินแสคุงเอาเสร็จ

สรรพ เริ่มจากความจําเปนเรงรบีตองปกปดเรือ่งเสื่อมเสียของนองสาว แมยังมาชวยสาธยายคุณงามความดีของญี่ปุน

สําทับ อายุท่ีเหมาะสมกันนักหนา กริยามารยาท นิสัยใจคอออนโยน สารพัด” 

(วีรพร  นิติประภา, 2561) 

1. บทบาทและสถานภาพของตัวละครชาย 

    จากภูมิหลังของตัวละครนําไปสูการแสดงบทบาทและสถานภาพของตัวละครชาย ดังน้ี 

1.1 ผูชายในฐานะบิดา 

             บิดาใชชีวิตสวนใหญอยูนอกบาน และเวลานอกบานสวนมากใชไปกับการทําธุรกิจการงานเพ่ือเลีย้งครอบครัวจึง

ไมคอยมเีวลาใหกับครอบครัว ภาระการเลี้ยงดบุูตรจึงตกเปนหนาท่ีของภรรยา (เกษม ปราณีธยาศัย, 2544) ผูชายในฐานะบิดา

ปรากฏเพียงคนเดียว คือ ตั่งจือตง ซึ่งมีสถานเปนบิดาท่ีคอยดูแลครอบครัว บทบาทของตงคือเปนผูหนุนเสรมิใหสมาชิกใน

ครอบครัวไดอยูอยางมีความสุข โดยใชเงิน หรือวิสัยทัศนในฐานะผูนํากํากับดูแลผูอยูในปกครอง เชน ทวดตงไดเห็นแกความรัก

ของลูกสาวจึงไมไดเรียกรองคาสินสอดจากฝายชาย แถมยังใหเงินไปตั้งตัวอีกดวย ดังขอความวา 

“หลังหมั้นหมายกันไมก่ีเดือน เมื่อตาทวดตงกลับจากเมืองจีนก็จึงเรียกฝายชายมาสูขอ โดยตาทวดตงไมได

เรียกรองสินสอดเอากับฝายชายแมแตนอยนิด มิหนําซ้ํายังมอบเงินจํานวนหน่ึงเปนขวัญถุงใหคูหนุมสาวตั้งตนชีวิต

ดวย ดวยเห็นวาเด็กหนุมพ่ึงจะเริ่มทํางาน ทางบานก็ไมไดร่ํารวยมั่งคั่ง กระน้ันก็ยังตั้งขอแม วาหากวันใดครอบครัว

อพยพไปเมืองจีน…เขาจะตองพาจรุงสินและลูก ๆ ติดตามไปดวย” 

(วีรพร นิติประภา, 2561) 

ตงไมสนับสนุนใหจติรไสวเปนทหารเพราะไมอยากใหลูกชายเพียงคนเดียวตองมาตายในสนามรบ ดังขอความวา 

“จิตรไสวตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนนายเรือ ซึ่งทวดตงคานหัวชนฝาเพราะทวดตงลงทุนสงไปเรียนท่ีจีนก็

เพ่ือใหศึกษาคาขายจะไดมาชวยดูแลกิจการในภายหนาเมื่อครอบครัวอพยพกลับไปอยูจีน และอีกหน่ึงเหตุผลทวดตง

กลัววาเลือดเน้ือเช้ือไขสืบสกุลเพียงคนเดียวจะตองมาตายไปในการสูรบสงจดหมายทัดทานถึงข้ึนตัดพอขาดลูกไป

อยางไรก็ไรผลในท่ีสุดทวดตงก็จํานนปลอยเลยตามเลย พอเรียนจบจิตรไสวก็ไปประจําการท่ีเกาะฟอรโมซาและเพียง

ไมก่ีสัปดาหหลังฝายคอมมิวนิสต เหมาเจอตงประกาศชัยชนะเหนือแผนดินใหญ” 

(วีรพร นิติประภา, 2561) 

ตงตัดสินใจฆาตัวตายเพ่ือหวังใหลูกสาวนําเงินประกันไปปลดจํานองบาน 

“อีกฉบับเขียนถึงลูกสาวช่ือเจริดศรีกับจรัสแสงสั่งเสียใหชวยกันดูแลแมกับใหรายละเอียดกรมธรรมท่ีทํา

ประกันไวกับบริษัทฮองกง กําชับใหเอาเงินประกันมาปลดจํานองบานกลับมา”  ฯลฯ 

(วีรพร นิติประภา, 2561) 

 บทบาทของตงผูซึ่งเปนพอ ทํางานหนักเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว ไมอยากใหคนในครอบครัวตองลําบาก อีกท้ังยัง

เสียสละเพ่ือครอบครัวโดยการจบชีวิตของตนเองดวยการลมควัน เพ่ือหวังจะเอาเงินประกันชีวิตใหครอบครัวนําเงินไปใชหน้ี

และไดดําเนินชีวิตตอไป 

 

 

 

464 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 
1.2 ผูชายในฐานะบุตร 

     ผูชายท่ีอยูในฐานะบุตรจะไดรับการคาดหวังในบทบาทและหนาท่ีจากผูเปนบิดาและมารดาในรูปแบบท่ีแตกตาง

กัน โดยบิดาจะคาดหวังในเรื่องท่ีเก่ียวกับธุรกิจของครอบครัวเปนสวนใหญ สวนมารดาจะคาดหวังในเรื่องการเลือกคูครอง 

สามารถจําแนกรายละเอียดไดดังน้ี ความสัมพันธระหวางบุตรกับบิดา ความสัมพันธระหวางบุตรกับมารดา  

1) ความสัมพันธระหวางบุตรกับบิดา  

      ความสัมพันธระหวางบุตรชายกับบิดาปรากฏ 2 บทบาท ไดแก จงสวาง(บุตรบุญธรรม) กับ ตง (บิดา) และจิตร

ไสว (บุตร) กับ ตง(บิดา) 

    จงสวาง กับ ตง 

    ความรักบิดาของจงสวางเห็นไดจากการท่ีเขาพยายามทําใหพอมีความภูมิใจในตัวเขา  ถึงจะทราบดีวาตงไมใชพอ

ท่ีแทจริง แตตงก็คือคนท่ีเลี้ยงเขามาตั้งแตเล็ก ดังขอความวา “ถึงแมจงสวางจะเปนเพียงบุตรบุญธรรมไมใชบุตรแท ๆ ของทวด

ตง แตเขาก็ทําหนาท่ีของลูกชายคนโตและพ่ีชายของนอง ๆ ไดเปนอยางดี ดวยความท่ีจงสวางเปนคนขยันขันแข็งทํามาคาขาย

จนใคร ๆ ก็ตางช่ืนชม รานขายขาวสารท่ีเขาเปนคนดูแลจึงปดดึกกวารานอ่ืน ๆ” (วีรพร  นิติประภา, 2561) 

นอกจากจะเปนผูดูแลความเรียบรอยของรานแลวจงสวางก็ยังน่ังสะสางสมุดบัญชีจดการซื้อขายท่ีทวดตงจดไวกันลืม 

เปนตัวหนังสือภาษาจีนแคไมก่ีตัว หลังกลับมาถึงรานก็โยนกองไวไมไดสนใจกระดาษน้ันตอ ใหเรียบรอยเขาใจงาย ดังขอความ

วา 

จนรื้นแสงลับรางฝูงนกก็จะพากันบินกลับมา จางเลือนเหมือนขุนหมอก แลวจงสวางก็จะลุกข้ึนเทอาหาร

กับนํ้ารอ จนพิราบบินกลับมาเขากรงกันจนหมดก็ถึงจะกลับลงมาขางลางอีกครั้งน่ังลงสะสางบัญชีสับสนอันยุงเหยิง 

ดวยเกินกวาครึ่งของการซื้อขายของตาทวดตง มักทําแบบปากเปลา  

( วีรพร นิติประภา, 2561) 

จิตรไสว กับ ตง 

เน่ืองจากจิตรไสวผูซึ่งเปนลูกรักของพอและแมจึงไดถูกสงไปเรียนตอท่ีปกก่ิงเพ่ือใหไดมีความรูทางดานการคาขาย

เพ่ือกลับมาดูแลธุรกิจของครอบครัว แตจิตรไสวกลับไปเรียนตอทางดานการทหารและเปนทหารเรืออยูท่ีจีนซึ่งตงผูเปนพอก็ได

ไมสนับสนุนเพราะไมอยากใหลูกท่ีเปนเลือดเน้ือเช้ือไขสืบสกุลเพียงคนเดียวตองมาตายในการสูรบแตสุดทายก็ยอมตามใจและ

ปลอยเลยตามเลย ดังขอความวา 

“จิตรไสวตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนนายเรือ ซึ่งทวดตงคานหัวชนฝาเพราะทวดตงลงทุนสงไปเรียนท่ีจีนก็

เพ่ือใหศึกษาคาขายจะไดมาชวยดูแลกิจการในภายหนาเมื่อครอบครัวอพยพกลับไปอยูจีน และอีกหน่ึงเหตุผลทวดตง

กลัววาเลือดเน้ือเช้ือไขสืบสกุลเพียงคนเดียวจะตองมาตายไปในการสูรบสงจดหมายทัดทานถึงข้ึนตัดพอขาดลูกไป

อยางไรก็ไรผลในท่ีสุดทวดตงก็จํานนปลอยเลยตามเลย” 

( วีรพร นิติประภา, 2561) 

หลังจากเหตุการณท่ีถูกริบทรัพยสนิท่ีจีน จิตรไสวก็ไดประสบพบเจอกับปญหาตาง ๆ สุดทายก็กลับมาอยูบานและตง

ก็ไดหมอบกิจการใหจิตรไสวดูแลตามท่ีตั้งใจ ดังขอความวา 

“เปนครั้งแรกวาทุกอยางถูกกําหนดเอาไวแลว ใหทรัพยสินกิจการของครอบครัวตองตกเปนของเขาและ

ของเขาแตเพียงผูเดียวเทาน้ัน เขาเช่ือมาตลอดวาทรัพยสินกิจการจะตกเปนของเขากับพ่ีกันคนละครึง่วันหน่ึง ซึ่งไมมี

เหตุผลท่ีจะไมเปนเชนน้ัน จงสวางบากบ่ันแผวถางทุกอยางมากับมือ เขาทําทีหลังมาแบงครึ่งจะวาก็หาไดเปนธรรม

นัก หากแตตองเปนเชนน้ันดวยเหตุวาเขาเปนลกูแทๆนับแต พอแยกเขาออกจากโรงสีงานการตาง ๆ ก็ราบรื่นดีถึงจะ

ยังมีปญหากันอยูบาง เขาดูแลรานกับโกดัง จัดสงขาว สันทนาการ รับรองสังสรรค กระชับสัมพันธกับพันธมิตรเกาแก 

ขยายแวดวงคบหาผูคนใหมๆ ผูกมิตรกับพวกขาราชการ ถึงจะวุนวายแตก็จําเปนนัก” 

(วีรพร นิติประภา, 2561) 
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2) ความสัมพันธระหวางบุตรกับมารดา 

      ความสัมพันธระหวางบุตรชายกับมารดา จากเรื่องพบ 3 บทบาท ตงกับแม จงกับเสง่ียม และ จิตรไสวกับเสง่ียม 

ดังน้ี 

 ตง กับ แม 

ทวดตงฝนอยากเรียนทหารเพ่ือใหผูเปนพอท่ีไดกลับมาบานครั้งละไมก่ีวัน ไดมีเรื่องใหภูมิใจบาง และดวยความรักแม

เขาจึงหวังวาความภาคภูมิใจของพอน้ันจะทําใหแมของเขาเลิกโดนดาทอและตบตีเสียที เมื่อตงมาอยูเมืองไทยตามคําเชิญของ

ลุง เขาก็ยังมีหนาท่ีตองสงเงินไปเลี้ยงดูแมท่ีอยูเมืองจีน ดังขอความวา 

“ทวดตงเคยอยากเปนทหารไมใชเพ่ือใหพอภาคภูมิหากเพ่ือใหชายผูซึ่งกลับมาอยูบานแคช่ัวเวลาสั้น ๆ 

เดือนละครั้งสองครั้งไดมีอะไรพอใจในชีวิตกับใครบางและเลิกดาทอตบตีแมเขาเสียที แลวทวดตงก็คงไดเปนทหาร

อยางตั้งใจหากไมเกิดเหตุวุนวายท่ีกวางเจาในปน้ัน พ่ีชายคนโตของเขาหนีออกจากบานไปรวมกับฝายเรียกรอง

ประชาธิปไตยและไมกลับมาอีกเลย”  

(วีรพร  นิติประภา, 2561) 

จงสวาง กับ เสง่ียม 

จงสวางเปนลูกบุญธรรม เสง่ียมจึงปฏิบัติกับจงสวางแตกตางจากปฏิบัติตอลูกชายจริง ๆ ของเธอ จงสวางถูกริดรอน

สิทธิตาง ๆ ท่ีเขาควรจะไดเริ่มตั้งแตสมัยยังเด็ก เชน “ตอนยังเล็ก ทุกปแมจะทําขนมจาง และทุกปจะมีขนมจางลูกหน่ึงทําข้ึน

เปนพิเศษสําหรับเขา ใหญกวาลูกอ่ืนสองเทาอัดแนนแตเฉพาะเครื่องปรุงท่ีเขาโปรดปราน ...จนกระท่ังวันท่ีจิตรไสวอายุสาม

ขวบเกิดรองไหอยากไดขนมจางวิเศษของเขาข้ึนมา  แลวขนมจางวิเศษสีแดงน่ันก็กลายเปนของนองชายไปตลอดกาล” (วีรพร  

นิติประภา, 2561) พอโตข้ึนจงสวางไปชอบยี่สุนลูกสาวของซินแสคุง แตเมื่อจิตรไสวบอกวาจะแตงงานกับยี่สุน เสง่ียมก็เห็นดี

งามตามลูกชายและไปสูขอยี่สุนใหกับจิตรไสว ดังขอความรําพันของจงสวางความวา “แมเองยังเคยถามหลายครั้ง วาเมื่อไรจะ

พาลูกสาวซินแสคุงมาแนะนําเปนเรื่องเปนราว ... ทุกคนรูวาเขากับยี่สุนคบหากัน” (วีรพร  นิติประภา, 2561) 

จงสวางมีสถานภาพเปนเพียงลูกเลี้ยง บทบาทของเขาจึงถูกลิดรอนจากทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะเสง่ียมท่ี

ลําเอียงเขาขางลูกตัวเองจนไมนึกถึงความสัมพันธใด ๆ ท่ีเคยมีตอลูกเลี้ยง 

จิตรไสว กับ เสง่ียม 

จิตรไสวเปนลูกชายท่ีแทจริงของเสง่ียมกับตง เสง่ียมรักจิตรไสวมาก ซึ่งตรงขามกับจงสวางท่ีเสง่ียมตองการแค

ผลประโยชนบางประการเทาน้ัน ปรากฏบทความของแมท่ีมีตอลูกชาย คือ จิตรไสว เชน ตอนท่ีเสง่ียมรูวาจิตรไสวลูกชายคน

โปรดจะกลับบานก็ดีใจรองไหออกนอกหนา เตรียมจดรายการอาหารท่ีลูกชอบไวรอมากมาย ดังขอความวา “ขางยายทวด

เสง่ียมแครูลูกรักจะกลบั ยังไมทันเห็นหนาก็ดีอกดีใจรองหมรองไหนําไปยกใหญ” (วีรพร  นิติประภา, 2561) และเมื่อจิตไสวอง

การจะแตงงานกับยี่สุนหญิงคนรักของจงสวาง เสง่ียมก็จัดแจงสูขอให ดังขอความ “จิตรไสวไมคิดวาแมจะถือเอาความคิด

พลอยๆของเขาเปนจริงเปนจัง รีบบอกพอไปเจรจาตาอวยกับซินแสคุงเอาเสร็จสรรพ เริ่มจากความจําเปนเรงรีบตองปกปด

เรื่องเสื่อมเสียของนองสาว แมยังมาชวยสาธยายคุณงามความดีของยี่สุนสําทับ อายุท่ีเหมาะสมกันนักหนา กริยามารยาท นิสัย

ใจคอออนโยน สารพัด” (วีรพร  นิติประภา, 2561) เสง่ียมมีความคิดตลอดเวลาวา “จู ๆ มันก็เปนไปไมไดท่ีลูกเลี้ยงจะมามี

สิทธิเสียงเทาเทียมลูกแทในสายเลือด” (วีรพร  นิติประภา, 2561) 

จิตรไสวมีสถานภาพเปนลูกชาย ผูท่ีมีหนาท่ีในการสืบสกุลรวมถึงรับสืบทอดมรดกตาง ๆ ของวงตระกูล เสง่ียมผูเปน

แมจึงรักและใจจิตรไสวมาก เพราะแมมีหนาท่ีตองดูแลความเรียบรอยภายในบาน บทบาทของเสง่ียมจึงปรากฏในลักษณะของ

ความลําเอียง และเห็นแกตัวโดยรักลูกชายแท ๆ ของตนมากกวาลูกบุญธรรม นําไปสูการปฏิบัติตอบุตรชายท้ังสองคนตางกัน 

 

 

1.3 ผูชายในฐานะพ่ีนอง 
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     ลูกชายคนโตหรือลูกชายท่ีทํางานเคียงบาเคียงไหลกับบิดามาตลอดไดเสียโอกาสทางการศึกษาของตนเองเพ่ือ

ชวยเหลือธุรกิจของครอบครัว ชวยแบงเบาภาระของบิดาในขณะท่ีนองคนหลังๆ ไดเรียนตอในระดับท่ีสูงกวาตน  (เกษม 

ปราณีธยาศัย , 2544) จากเรื่องปรากฏบทบาทผูชายในฐานะพ่ีนองจํานวน 2 บทบาทไดแก จงสวางในฐานะพ่ีชายคนโต และ

จิตรไสวในฐานะผูชายในครอบครัว 

จงสวาง  

จงสวางพ่ีท่ีถูกมองขามจากทุกคนแตเวลานองมีปญหาเขากลับเปนคนแรกท่ีดั้นดนไปชวยแกปญหาทุกอยางใหกับ

นอง ๆ ทุกคน เชน ตอนเจริดศรีมีปญหาครอบครัวเขาไปตามหาสามีของนองถึงลําปางเพ่ือจะสะสางแกไขปญหา ดังขอความ

วา 

“จงสวางรูเรื่องก็ไปตามนองเลยท่ีลําปางทันที สะเปะสะปะวกวนไปมาในเมืองแปลกหนาตั้งแตเชาจนสิ้น

วันกวาจะดั้นดนไปเจออมรคาไม ถามชาวบานในละแวกก็ไดความวาเพ่ิงปดกิจการไปไมก่ีอาทิตยกอนหนา และวา

เถาแกอมรยังมบีานหลังใหญอยูกับเมียและลูกสาวอายุสามขวบอีกคนในตัวเมือง จงสวางโทรเลขบอกนองสาวสั้นๆ

บอกแควา เราถูกเขาหลอกตมจนเปอยเอาเสียแลวละศรี กอนจะเลิกลมความคิดจะติดตาม”  

(วีรพร  นิติประภา, 2561) 

ขาววาทหารเรือกอกบฏแพรออกไปทุกทิศทาง ความเปนหวงนองชายท่ีเกรงวาจะเกิดอันตราย จงสวางเมื่อรูขาวจึง

รีบออกเดินทางตามหานองทันที ท้ังท่ีตนเองก็โดนความแรงของระเบิดแทบเอาชีวิตไมรอดเหมือนกัน ดังขอความวา 

“จงสวางผละท้ิงทุกอยางเขาเมืองชลบุรีทันท่ีรูขาว ทามกลางเหลาญาติโยมคนรักของทหารท่ีมายืนออรอ

ฟงขาวกันเนืองแนนหนาคายเขาก็เห็นประทินเพ่ือนนาวิกโยธินของนองท่ีเคยมานอนเลนท่ีบานหลายครั้ง ปรี่เขาถาม

ก็ไดความวานองเขาพระนคร แตแคน้ัน ถามไถอะไรตอเพ่ือนนองก็เอาแตอํ้าอ้ึงไมตอบกอนจะรีบปลีกตัวไป จงสวาง

เชาโรงแรมนอนในตัวเมืองและเมื่อผานคืนท่ีเต็มไปดวยพลิกซายปายขวาสะดุงผวาหลับๆตื่นๆไปจนถึงตีสี่ไดก็รีบลุก

ออกเดินทาง” 

(วีรพร  นิติประภา, 2561) 

บทบาทของจงสวางผูซึ้งเปนพ่ีชายคนโตถึงแมจะไมไดเปนพ่ีนองแท ๆ แตจงสวางก็ยังปกปองคุมครอง ดูแลเอาใจใส

สมาชิกในครอบครัวท้ังรางกายและจิตใจ คอยชวยเหลือคนในครอบครัวยามลําบากหรือตองการความชวยเหลือ จงสวางทํา

หนาท่ีพ่ีชายไดเปนอยางดี  

จิตรไสว หรือ ไหว 

 จิตรไสวมีสถานภาพเปนพ่ีชายของนองสาวท้ัง 3 คน เขามีบทบาทในการดแูลนองสาวทุกคน เชน ตอนท่ีรูขาววาจรัส

แสงมีผูชายมาติดพัน จิตรไสวก็รีบไปปนังทันทีเพ่ือจะไปตามนองกลับบาน ดังขอความวา 

“ตาไสวพอรูเรื่องเขาก็แลนไปปนังเลยทันทีลายละเอียดน่ีไมมีใครมาเลา รูแคหนุมน่ันเปนคนมาเลย

ครอบครัวชาติตระกูลพอมีสะตุงสตางคอยูไมไดตอยต่ําอะไร แตอยางวาละ…คนนับถืออิสลาม ใชแตพอแมเราจะไม

เห็นดีเห็นงาม พอแมฝายเขาหรือก็ใชวาจะยอมรับ รุงสวางวันท่ีจิตรไสวพังประตูหองเขาไปพบท้ังคูเปลือยเปลา

หลับใหลในออมกอดกันและกัน นูรฮัมสรูลไมไดทันมีโอกาสไดพูดอะไรแมแตคําเดียว จิตรไสวกระโดดเขาลากเขาลง

จากเตียงพรอมกับข้ึนครอมรัวกําปนเขาใสหนาไมยั้ง” 

(วีรพร  นิติประภา, 2561) 

จิตรไสวแตงงานกับยี่สุนเพ่ือปกปดเรื่องฉาวท่ีสรางความความเสื่อมเสียและความนาอับอายของจรัสแสง จิตรไสว

แสดงใหเห็นบทบาทของพ่ีชายท่ีตองปกปองคุมครองสมาชิกในครอบครัวท้ังรางกายและจิตใจ ดังขอความวา 

“กระน้ันจิตรไสวก็ไมคดิวาแมจะถือเอาคําพูดพลอยๆของเขาเปนจริงเปนจงั ท่ีไหนได…รีบบอกพอไปเจรจา

ตาอวยกับซินแสคุงเอาเสร็จสรรพ กลับมาเห็นเขามีทีทาละลาละหลังตาทวดตงก็รีบหวานลอม เริ่มจากความจําเปน

เรงรีบตองปกปดเรื่องเสื่อมเสียของนองสาว” 
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(วีรพร  นิติประภา, 2561) 

บทบาทของจิตรไสวผูซึ่งเปนลูกแทๆ ของตงและเสง่ียม ดังน้ันจิตรไสวจึงดูแล ปกปองและเปนหวงพ่ีนองของตนดวย

ความจริงใจ ถึงแมจิตรไสวจะไมไดเปนพ่ีนองรวมทองกันมากับจงสวางยังมีความรักความผูกพันท่ีดีตอกัน  

1.4 ผูชายในฐานะสามี 

       สามีเปนเสาหลักในการประคับประคองความเปนอยูของครอบครัว ใชชีวิตสวนใหญอยูนอกบานเน่ืองจาก

ลักษณะของงานท่ีตองทําน้ันอยูนอกบาน อีกท้ังยังเปนคนดูแลจัดการความเปนอยูและปญหาของธุรกิจท้ังหมด (เกษม ปราณีธ

ยาศัย , 2544) จากเรื่องปรากฏบทบาทผูชายในฐานะสามี 3 บทบาท คือ ตงกับเสง่ียม ตงกับผิงมุย และจิตรไสวกับยี่สุน ดังน้ี 

ตง กับ เสง่ียม 

 ตงไมเคยมีคําพูดท่ีไมดีหรือพูดใหเสง่ียมเจ็บชํ้านํ้าใจเลยสักครั้ง แสดงใหเห็นถึงบทบาทของสามีท่ีตองใหเกียรติและ

รักษานํ้าใจของภรรยา ดังขอความวา 

“ตาทวดตงถึงเปนคนรูปไมงามพ้ืนเพมาจากครอบครัวยากจน แตก็ไดรับการอบรมมาอยางดีใหเปนคนมี

ระเบียบวินัยพูดจาไมสียงดัง โฉงฉาง อีกท้ังยังไมชอบพูด ถึงยากจะเดาไดวากําลังคิดอะไรแตก็ไมมีคํามาระคายหู

ระคายใจยาดทวดหรือใครท้ังตั้งใจและไมตั้งใจ” 

(วีรพร  นิติประภา, 2561)  

ในตอนท่ีทวดเสง่ียมไดตัดสินใจยกเครื่องประดับท่ีมีคาท่ีสุดของตัวเองใหกับแมแท ๆ ของจงสวางไป ทวดตงก็ไมได

ตําหนิอะไร แตกลับไปสั่งทําชุดใหมใหอีกดวย แสดงใหเห็นวาสามีเคารพการตัดสินใจของภรรยา ดังขอความวา 

“ยายทวดเสง่ียมผูซึ่งบัดน้ีลึกซึ้งถึงรักผูกพันของคนเปนแมแลวก็กลับเขาขางในบานปดประตูหองลั่นดาล 

นอนรองไหแตลําพังไปจนเชาตาทวดตงเงียบใบไมพูดวากระไร นอกจากไปวารานทองเจาเดิมทําตางหูกับกําไรหยก

หุมกะไหลทองลายโบตั๋นเหมือนกันกับชุดท่ียกใหแมเด็กไปมาคืนเมีย” 

(วีรพร  นิติประภา, 2561) 

บทบาทของตงผูซึ้งเปนสามีท่ีดีและเคารพการตดัสินใจเรื่องภายในบานของภรรยา ตงไมมีแมถอยคําท่ีทํารายจิตใจ

เสง่ียม ถึงแมรูปจะไมงามเหมือนคนอ่ืนเขาก็ไมเคยทําใหเสง่ียมคิดผิดท่ีเลือกเขามาเปนคูครองเลยแมแตครั้งเดียว 

ตง กับ ผิงมุย 

 ตงไดทํางานเพ่ือหาเงินสงใหกับผิงมุยท่ีเมืองจีน แสดงใหเห็นบทบาทของสามีท่ีหาเงินเพ่ือเลี้ยงดูภรรยา ดังขอความ

วา “ตลอดชีวิตเขามุงมั่นจริงจังกับความหวังเดียวเทาน้ัน ทุกอยางท่ีมี ทุกสิ่งท่ีทํา ทุกเสนทางผาน ลวนแลวแตเพ่ือจะกรุยทาง

กลับบานเกิดเมืองนอน ทุกบาททุกสตางคหามาไดถูกสงไปใหผิงมุยกวานซื้อท่ีทางขยับขยายบานชองสรางอาณาจักรขนาดยอม

เอาไวรอ” (วีรพร นิติประภา, 2561) จะเห็นวาบทบาทของตงท่ีมีตอผิงมุยซึ่งเปนภรรยาคนท่ีสองอยูท่ีเมืองจีน ตงไดสงเงินเลี้ยง

ดูผิงมุยและสงเงินซื้อท่ีไวท่ีเมืองจีน เพ่ือท่ีสักวันจะกลับไปใชชีวิตท่ีเมืองจีน  

จิตรไสว กับ ย่ีสุน 

 จิตรไสวยอมทําตามขอตกลงท่ียี่สุนไดตั้งไว แสดงใหเห็นถึงบทบาทท่ีสามีเคารพสิทธ์ิและใหเกียรตภิรรยา ดังขอความ

วา 

“จิตรไสวยอมรับเง่ือนไขท่ีวาดวางเปนวงกลมสีแดงรอบตัวเลขในปฏทิินระบุวันงดรวมเรียงเคยีงหมอนซึ่ง

ยี่สุนอางวาเพ่ือปองกันตั้งครรภซ้ําซอนกับจรัสแสงแตโดยดี และคงงดขามวันบางวันพวกน้ันตอไปอีกนานกระท่ัง 

ระพินทรเกิดแลว เมื่อเธอขอใหลูกชายแบเบาะโตข้ึนซักหนอยกอนจงึคอยคิดมีลูกอีกคน” 

(วีรพร นิติประภา, 2561) 

จิตรไสวไดปลิดชีวิตของตนเองลงพรอมกับยี่สุนผูเปนภรรยาท้ังท่ีตัวยี่สุนเองก็ไมไดตองการท่ีจะตาย แสดงใหเห็นถึง

บทบาทสามีท่ีเปนเจาชีวิตของภรรยา ดังขอความวา 

468 
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“ขอบคุณนะสุน / เรื่องอะไรหรือคะ ... จิตรไสวไมตอบมองตรงออกไปนอกกระจกหนา ... เขารีบปดความ

คิดถึงแมออกไปกระพริบตาถ่ี ๆ สองสามทีกอนจะติดเครื่อง เคลื่อนรถออก แตไมทันถึงไหนก็กระชากหยุด ถอยกรูด

พรอมกับหักพวงมาลัยไปจนสุดอีกฟากถนน เหยียบคันเรงมิดจม พุงรถลงในแมนํ้า  

(วีรพร นิติประภา, 2561) 

 บทบาทของจิตรไสวผูซึ่งเปนสามีของยี่สุน ถึงแมจิตรไสวจะไมไดรักยีสุ่นก็ยังเคารพและใหเกียรติการตดัสินใจของ

ยี่สุน แตจติรไสวกลบัคิดวาสามีน่ันเปนเจาชีวิตของภรรยา ฉะน้ันจติรไสวจึงฆาตัวตายพรอมกับฆายี่สุนไปพรอมกัน 

 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอสถานภาพและบทบาทของชายคนจีน 

ครอบครัวคนจีนเปนครอบครัวใหญท่ีคนอาศัยอยูรวมกันท้ังหมด สิ่งท่ีพบในตัวบท คือ การสะทอนถึงวิถีชีวิต 4

ประเด็น ไดแก ปจจัยดานครอบครัว  ซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมดวย ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานการศึกษา 

และปจจัยดานเศรษฐกิจ 

2.1 ปจจัยดานครอบครัว 

     ปจจัยดานครอบครัวท่ีพบในตัวบท คือ การอยูรวมกับเปนครอบครัวใหญโดยท่ีเมื่อมีการแตงงาน จะมีแนวปฏิบัติ

ท่ีตางกันระหวางชายและหญิง คือ ผูชายแตงงานแลวผูหญิงตองยายมาอยูบานผูชาย เห็นไดจาก ตงแตงงานกับเสง่ียม ชวยกัน

ทํามาหากิน ตอมาไดมีบุตรดวยกันท้ังหมดสีค่น และบุตรบุญธรรมอีกหน่ึงคน จิตรไสวแตงงานกับยี่สุน ยี่สุนตองเขามาอยูท่ีบาน

ของจิตรไสว ยอมรับกติกาของบานสามี คือ หลังจากน้ันก็รับบุตรของจรัสแสงมาเปนบุตรของตน สวนผูหญิงแตงงานแลวออก

จากบานตัวเองไปอยูบานผูชาย เห็นไดจากจรุงสินแตงงานกับขาราชการครูท่ีเรียนมาดวยกัน เมื่อแตงงานแลวจึงยายออกไปอยู

บานฝายชายท่ีราชบุรีเจริดศรีแตงงานกับอมรก็ตองออกจากบานของพอแมเพ่ือไปทํามาหากิน 

3.2 ปจจัยทางสงัคม  

          ปจจัยดานสังคม จําแนกออกเปน 2 รุน ไดแก รุนท่ี 1 คือ ตง ท่ียายถ่ินฐานมาจากเมืองจีน มีฐานะยากจน ดัง

ขอความท่ีกลาวถึง ตง วา “มาจากเมืองชนบทเล็ก ๆ หางไกลตรงไหนสักตรงในโผวเลงมณฑลกวางตุงเปนลูกคนท่ีสองใน

จํานวนพ่ีนองสี่คนของครอบครัวแรนแคน แมเปนชาวนายากคนเชาท่ีปลูกขาวกิน สวนพอเปนทหารช้ันผูนอยมีเวลากลับมาอยู

บานเดือนละไมก่ีวัน” (วีรพร  นิติประภา, 2561) ตงเปนคนท่ีขยันทํามาหากินเพ่ือสรางรากฐานท่ีมั่นคงเพราะหวังจะไดกลับไป

อยูท่ีบานเกิด เน่ืองจากอาศัยอยูท่ีจีนมาตั้งแตกําเนิดและมีความผูกพันมายาวนานจึงทําใหตงโหยหาบานเกิดท่ีประเทศจีน 

           รุนท่ี 2 คอื จงสวางและจิตไสว ซึ่งเปนลูกของตง เกิดในเมืองไทย แตยังมีสายสัมพันธกับเมืองจีนเพราะพอยังคง

ผูกพันกับเมืองจีน อธิบายไดดังน้ี จงสวางเปนลูกหญิงคนจนชาวจีนไหหลํา ตงกับเสง่ียมจึงไดไปขอมาเปนลูกบุญทําเพ่ือมาสืบ

สกุล ตอมาเมื่อเสง่ียมมีลูกเปนของตนเองก็ไมไดใหความรกั ความใสใจกับจงสวางเหมือนตอนท่ีเขายังเปนเด็ก จงสวางดูแลและ

สานตอกิจการของตง ดังขอความวา 

 “ถึงแมจงสวางจะเปนเพียงบุตรบุญธรรมไมใชบุตรแทๆของทวดตง แตเขาก็ทําหนาท่ีของลูกชายคนโต

และพ่ีชายของนองๆไดเปนอยางด ีดวยความท่ีจงสวางเปนคนขยันขันแข็งทํามาคาขายจนใครๆก็ตางช่ืนชม รานขาย

ขาวสารท่ีเขาเปนคนดูแลจึงปดดึกกวารานอ่ืนๆ” 

(วีรพร  นิติประภา, 2561) 

วิถีชีวิตของจงสวางคอนขางลําบากเพราะเปนลูกท่ีถูกรับเลี้ยง รูสึกวาตัวเองมีปมดอย จึงมคีวามมุงมั่นในการทํางาน 

ดังขอความวา “จะใหมามั่นหมายผูกมัดยีสุ่นไวโดยไมอาจกําหนดเวลาวาจะมาสูขอไดเมื่อไหรทําใหเขารูสึกละอายครอบครัว

หรือก็หาใชครอบครัวจริงแทของเขา” (วีรพร  นิติประภา, 2561) 

จิตรไสวเปนลูกชายแท ๆ เพียงคนเดียวของตงและเสง่ียม จึงไดรบัความรัก การดูแลเอาใจใสจากทุกคนในครอบครัว 

สงผลใหเขาคิดวาเขาจะทําอะไรกับใครก็ได จติรไสว ไมชอบและไมสนใจในการคาขายท่ีซึ่งเปนกิจการของครอบครัวเลย ดัง

ขอความวา “การเปนนาวิกโยธินน้ัน ฉันไมยีหละตอความตายเลยแมแตนอยพวกเราถูกฝกกรัมมาวารักชาติน้ันยิ่งใหญ และ
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อยางไรฉันยังเต็มใจพรอมตายเพ่ืออะไรสักอยางมากกวาจะมามัวมาคาขายไปวัน ๆ ต่าํเกียรติและมีแตจะคิดเบียดบังเอาจาก

ราษฎร” (วีรพร นิติประภา, 2561) เขาใชเงินฟุมเฟอยเลนการพนันเพราะคิดวาตัวเองมีมากและแมก็ตามใจเพราะเปนลูกชาย

คนเดียวของบาน จนตองหมดเน้ือหมดตัว มีหน้ีสิน ดังขอความวา 

 “เงินสดก็เหลืออยูไมมาก ทุกอยางเลื่อนไหลปะเดปะดังมาประจวบกันเอาในช่ัวยามเดียวจนจิตรไสวไมมี

ทางเลือกนอกจากหาเอาทรัพยสินท่ีดินไมจํานอง แลวพวกปลอยกูท่ีบอนก็กดราคาเสียจนเขาตองเอาออกวางทุก

อยาง โรงสี โกดัง บาน ตอรองแทบตายยังไดเงินมาเกือบไมพอจายมาเกา” 

(วีรพร นิติประภา, 2561) 

2.3 ปจจัยดานการศึกษา  

   ปจจัยทางดานการศึกษาสงผลตอสถานภาพและบทบาทของการแสดงออกในครอบครัว รวมถึงการแสดงออกตอ

บุคคลรอบขางดาย อธิบายไดดังน้ี 

   จงสวาง 

     จงสวางไดรับการศึกษาเพียงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 แตวาเขาเลือกจะศึกษาทางวิชาชีพโดยทักษะชีวิตแบบนอก

ระบบ คือการทํางาน สงผลใหเขามีความมานะ มุงมั่นตั้งใจทํางานไดเปนอยางดี เพ่ือมาชวยดูแลกิจการของท่ีบาน ดวยหนาท่ี

ของลูกชายคนโตเขาจึงเสียโอกาสทางดานการศึกษาวิชาการทหารท่ีเขาใฝฝนอยากจะเปน ดังขอความ “หลังจบการศึกษา

ระดับประถมศึกษาปท่ี 6 เขายังอยากเรียนตอ ... จงสวางเปนลูกชายคนโตจึงเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะตองดูแลกิจการ

ของครอบครัวตอจากบิดา และเสียสละใหผูเปนนองไดเรียนเปนทหารแทน” (วีรพร  นิติประภา, 2561) 

          จิตรไสว 

    จิตรไสวไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มท่ีจนกระท่ังเปนทหาร สงผลใหเขายึดในกรอบ ยึดตามกฎระเบียบท่ี

เครงครัด การปกครองผูคนโดยนิยมความรุนแรง ทําใหเขาไมคอยละเอียดออน เพราะวิชาการหทารท่ีไดเรียนมา ดังขอความ 

“งานท่ีโรงสีดูจะไปไดดีในตอนเริ่มตนแตผานไปสักพัก ความเขมงวดเจายกเจายศเจาอยางแบบทหารของจิตรไสวก็เริ่มเปน … 

ท้ังวันคอยจับตาจับผิดติดตามดูทุกฝกาว ไมชานานก็พาลใหเสียกําลังใจ บางก็ลาออก บางก็หนีหายไมบอกกลาว ท่ีทนอยูก็

กระดางกระเดื่องทํางานวันหยุดวันไมขยันขันแข็งเหมอืนกอน” (วีรพร  นิติประภา, 2561) หรือแมแตการปกครองนองสาวของ

ตัวเองจากการไปใชความรุนแรงกับนูรฮัมสรูล เพ่ือตามตัวนองสาวกลับมาโดยไมฟงคําอธิบายใด ๆ ดังขอความ “รุงสวางวันท่ี

จิตรไสวพังประตูหองเขาไปพบท้ังคูเปลอืยเปลาหลบัใหลในออมกอดกันและกัน นูรฮัมสรูลไมไดทันมีโอกาสไดพูดอะไรแมแตคํา

เดียว จิตรไสวกระโดดเขาลากเขาลงจากเตียงพรอมกับข้ึนครอมรัวกําปนเขาใสหนาไมยั้ง” (วีรพร  นิติประภา, 2561) 

2.4 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

      ตง มาจากความยากจน ตองมุงมั่นสรางฐานะ ทําธุรกิจซึ่งก็คือ คาขายกับทําโรงสี ในตอนท่ีเศรษฐกิจรุงเรืองตงมี

ความใจดีเอ้ือเฟอเผื่อแผแกผูอ่ืน แตในตอนท่ีเศรษฐกิจตกต่ําตงก็ ตระหน่ีถ่ีเหนียวไมมีความปราณีแกลูกหน้ี ตงตองสรางฐานะ

เพ่ือใหครอบครัวไดอยูสบาย ดังขอความวา  “เตี่ยสมัยยังอยูตลาดนอยน่ีนะ เคยข้ึนช่ือนักวาเปนพอคาใจกวาง แตจู ๆ ก็มา

กลายเปนคนคับแคบไปเสียอยางน้ัน ลูกคาติดคางเคยอะลุมอลวยก็มารีดเอาดอก ตั้งราคาเคยขอแคมีกําไรพออยูไดก็มาคอยหา

ชองเรียกราคาเอามาก ๆ ไหวเจาทุกเชาเคยภาวนาใหลูกคารุงเรืองร่ํารวย ลูกนองคนงานเจริญกายเจริญใจไมเจ็บปวย ก็

กลับมาขอโชคลาภมั่งมีใหตัวเองแตคนเดียว รอยยิ้มเคยแรระบายเงียบงันบนใบหนาคอยๆจางรางโยไมมีใครทันสังเกต” (วีรพร  

นิติประภา, 2561) 

 จงสวางมุงมั่นชวยตงสรางฐานะ เพราะอยากใหทวดตงภูมิใจและไดรับการยอมรับจากคนครอบครัว ดังขอความวา

“หลังจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 6 เขายังอยากเรียนตอเพ่ือเปนทหารเพราะรูวาทวดตงเคยฝนอยากเปนทหาร ตนจึง

อยากใหทวดตงภูมิใจ แตทวดตงหามไวเพราะจงสวางเปนลูกชายคนโตกลัวจะไปโดนฆาตาย ตองการใหอยูดูแลครอบครัว จง

สวางเปนลูกชายคนโตจึงเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะตองดูแลกิจการของครอบครัวตอจากบิดา และเสียสละใหผูเปนนองได

เรียนเปนทหารแทน (วีรพร  นิติประภา, 2561) 
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จิตรไสวใชเงินฟุมเฟอย เพราะ สุดทายแลวจิตรไสวคิดวาตนเองก็ตองเปนผูครอบครองกิจการท้ังหมดของครอบครัว 

จนสุดทายก็ใชเงินเกินตัวจนทําใหติดหน้ีสิ้นจนตองจํานองบานและกิจการท้ังหมดเพ่ือนําเงินมาใชหน้ี ดังขอความวา “ตอนเขา

เดินทางไปเจรจาธุรกิจกับลูกคาท่ีฮองกง อาเกาซึ่งตามไปดวยก็ชวนขามไปเลนท่ีมาเกา โชคไมดีจิตรไสวเสียหนัก เพ่ือนสงสาร

เลยยุใหเลนกลเอาคืน แลวเขาก็นึกไมถึงวาแคช่ัวสองวันในบอนเล็ก ๆ กลางเมืองเปยกปอนคร่ําคราท่ีเต็มไปดวยเซียนพนัน กล

ของอาเกาจะทําเงินไดมากขนาดน้ัน เขาเอาเงินท่ีไดทําทุนเลนตอในบอนใหญอีกบอนหน่ึงขามวันขามคืนจนไดเงินกอนโต

กลับมา ถึงพระนครก็ปดฤดูใบไมผลิท้ังบอน วันตอมาก็เอาเงินไปซื้อบานหลังงามยานถนนสุขุมวิทกับเมอรเซเดสเบนซสปอรต

รุนลาสีงาชางอีกคันใหอดิสรา” (วีรพร นิติประภา, 2561) 

จากปจจัยทางดานสังคม การศึกษา สงผลใหตัวละครแสดงบทบาทท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะบทบาททางสังคมท่ีตัว

ละครมีแตกตางกัน กลาวคือ ตงมาจากสังคมคนจีน ดังน้ันตงจึงถือเปนคนจีนพลัดถ่ินเต็มตัว เขาจึงมีความหวังท่ีจะกลับไปยัง

บานเกิด ซึ่งแตกตางจากลูกท้ังสองคนของเขา เน่ืองจากท้ังจิตรไสวและจงสวางเกิดในแผนดินไทย พวกเขาจึงมีความหวัง

แตกตางจากตง นอกจากน้ีจากสถานภาพบุตรและบุตรบุญธรรม สงผลใหการมีบทบาทในครอบครัวของตัวละครตางกัน โดยท่ี

จิตรไสวเปนบุตร เปนท่ียอมรับของคนในครอบครัว สวนจงสวางเปนบุตรบุญธรรมเขาจึงตองพยายามทําทุกอยางเพ่ือเอาใจคน

ในครอบครัวเพ่ือใหเกิดการยอมรับ สวนปจจัยในดานการศึกษาก็สงผลใหตัวละครมีบทบาทแตกตางกันเชน จิตรไสวเรียน

ทางดานการทหาร จึงทําใหมีลักษณะนิสัยเปนคนท่ีเครงครัดกับทุกเรื่อง และเผด็จการกับทุกคน สวนจงสวางเปนคนท่ีเรียนรู

ทางดานวิชาชีพ จึงสงผลใหเขาเปนคนท่ีทํางานเปนและขยันทํามาคาขาย เขาจึงใหความสําคัญกับธุรกิจของครอบครัวเปน

อยางมาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวางานวิจัยเรื่องพุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา : การศึกษาบทบาท

และสถานภาพของตัวละครชายในครอบครัวคนจีนพลัดถ่ิน จะเนนใหเห็นถึงบทบาทและสถานภาพของผูชายชาวจีนพลัดถ่ิน

ระบบครอบครัวเปนหนวยพ้ืนฐานทางสังคม ในครอบครัวของคนจีนพลัดถ่ินมี สามีเปนหัวหนาครอบครัว และผูสืบสกุลตอง

เปนผูชายเทาน้ัน สิทธิและหนาท่ีของบุคคลภายในครอบครัวจะถูกแบงแยกอยางชัดเจน สามีมีหนาท่ีทํางานนอกบานเพ่ือหา

เลี้ยงครอบครัว โดยจะใหเกียรติภรรยาในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ภายในบานท้ังหมด สวนลูกชายคนโตและลูกชายคนอ่ืน ๆ มี

บทบาทในการชวยดูแลและสืบทอดกิจการตอจากผูเปนพอ ผลงานวิจัยสอดคลองกับผลงานวิจัยของเกษม ปราณีธยาศัย 

(2544: 148) ท่ีทําวิจัยเรื่อง ผูชายในครอบครัวจีน กรณีศึกษา : ครอบครัวคนจีนแตจิ๋วใน ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร ท่ีพบวา โครงสรางของครอบครัวจีนจะมีลักษณะท่ีสามีเปนหัวหนาครอบครัว และมีอํานาจในการปกครองภายใน

บานโดยเด็ดขาด ผูสืบสกุลตองเปนชายเทาน้ัน จะเห็นไดวาลูกชายมีบทบาทและหนาท่ีท่ีอยูภายใตการควบคุมของบิดา 

โดยเฉพาะในสวนของการเขามารับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวตอจากบิดา ในขณะท่ีลูกผูหญิงไมไดรับการคาดหวังใหเขามา

รับผดิชอบ เน่ืองจากบิดาเห็นวาเมื่อแตงงานไปแลวตองยายออกไปอยูบานของสามี การใหลูกชายเขามารับผิดชอบธุรกิจของ

ครอบครัวก็คือ หลักประกันวาธุรกิจเหลาน้ีจะยังคงอยูกับครอบครัวของตนเองตอไป ถามอบใหลูกสาวก็หมายถึงการมอบธุรกิจ

ของบรรพบุรุษใหกับบุคคลอ่ืน เพราะเมื่อลูกสาวแตงานแลวธุรกิจเหลาน้ีก็ตองอยูในการครอบครองของลูกเขยอยางแนนอน 

และสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุเมธ อาชาสมประสงค (2556) ท่ีทําวิจัยเรื่อง ภาพสะทอนคนไทยเช้ือสายจีนในละคร

โทรทัศนไทย ท่ีพบวา สถานภาพของผูชาย ผูชายเปนหัวหนาครอบครัว เปนสามี เปนพอ และเปนลูก มีหนาท่ีและบทบาทท่ี

จะตองดูแลพอแม ภรรยาและลูก เมื่อเปนลูกก็ตองมีบทบาทเลี้ยงดูและกตัญูตอพอแม เมื่อเปนสามีก็ตองซื่อสัตยตอภรรยา 

และเมื่อเปนพอก็ตองรักและสั่งสอนลูก เมื่ออยูในสังคมก็ตองมีสถานภาพและบทบาทโดยทําประโยชนแกสังคม และสอดคลอง

กับผลงานวิจัยของบุญยง ช่ืนสุวิมล (2543) ท่ีพบวา ครอบครัวชาวไทยเช้ือสายจีนยังคงลักษณะ Patrilocal descent 

กลาวคือ ฝายบิดายังคงเปนใหญอยูภายในครอบครัว แตก็เปน Patrilocal ท่ีไมใชเด็ดขาดเน่ืองจากฝายภรรยาเริ่มมีบทบาท
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มากข้ึน มีบทบาทในดานการปรึกษามากข้ึน การแบงมรดกของครอบครัวจีนจะแบงใหกับบุตรชายเทา ๆ กัน บุตรคนโตอาจได

มากกวานองเล็กนอย การสืบอํานาจจากบิดาก็จะมีตอไปในคนรุนลูก สวนบุตรสาวแทบจะไมไดเลย  

ดานศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอวิถีชีวิตของตัวละครชายในครอบครัวคนจีนพลัดถ่ินในตัวบท มี 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยทาง

สังคม เปนปจจัยหลักท่ีสะทอนใหเห็นภาพวิถีชีวิตของครอบครัวคนจีนท่ีมีลักษณะนิสัยในการขยันทํามาคาขาย เอ้ือเฟอเผื่อแผ

ตอผูอ่ืน ปจจัยทางการศึกษามีความสําคัญสําหรับครอบครัวคนจีน แตท้ังน้ีข้ึนอยูฐานะและความพรอมของครอบครัว กลาวคือ 

หากครอบครัวยังมีฐานะไมมั่นคงลูกก็ยังไมไดรับการศึกษาสูง เห็นไดจากจงสวางท่ีมีการศึกษาเพียง ป.6 และตองออกมาชวย

ครอบครัวทํางาน แตเมื่อฐานะครอบครัวดีข้ึนลูกอีกคนก็จะไดรับการศึกษาสูงข้ึน และการศึกษาสงผลโดยตรงตอวิธีคิดของคน 

และอิทธิพลของการเขารับการศึกษาสงผลโดยตรงตอการใชชีวิต ดังเชนจิตรไสวท่ีปกครองลูกนองดวยกฎระเบียบแบบทหาร 

เปนผลมาจากท่ีเขาเขาเรียนวิชาทหารและรับราชการทหาร ปจจัยทางครอบครัว ครอบครัวคนจีนเปนครอบครับใหญจึงทําให

เกิดการกระทบกระท่ังกันระหวางพ่ีนองและเกิดปญหาภายในครอบครัว ปจจัยทางเศรษฐกิจสงผลใหครอบครัวคนจีนพลัดถ่ิน

ท่ีมีพ้ืนฐานครอบครัวมาจากความยากจน จึงตองมีความมุงมั่นท่ีจะขยันทํามาคาขายเพ่ือพัฒนาความเปนอยูของชีวิตใหดีข้ึน 

และหวังท่ีจะกลับประเทศบานเกิดอีกครั้ง ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับวิจัยของศุภการ สิริไพศาลและอภิเชษฐ กาญจนดิฐ 

(2550) ท่ีทําวิจัยเรื่อง พิธีกรรมและความเช่ือของชาวไทยเช้ือสายจีน บริเวณลุมทะเลสาบสงขลา จากอดีตจนถึงปจจุบัน จะ

พบปจจัยทางดานเศรษฐกิจดังน้ี ปญหาความอดยาก ภัยธรรมชาติและภาวะสงครามท่ีเกิดข้ึนบอยครั้งในดินแดนจีนโดยเฉพาะ

ในชวงปลายสมัยราชวงศชิง สงผลใหชาวจีนจํานวนมากตัดสินใจอพยพยายถ่ินฐานออกจากดินแดนบานเกิดเมืองนอนเพ่ือ

แสวงหาโอกาสในการดําเนินชีวิตในดินแดนใหม การอพยพยายถ่ินฐานของชาวจีนไดเกิดข้ึนหลายระลอก โดยเฉพาะการอพยพ

โยกยายของชาวจีนท่ีมีถ่ินฐานอยูในมณฑลติดชายฝงทะเลทางใตซึ่งนับเปนชาวจีนกลุมใหญท่ีอพยพเดินทางออกนอกประเทศ

หลายครั้งหลายคราวและเปนท่ีมาของสังคมจีนโพนทะเลซึ่งตั้งอยูกระจัดกระจายอยูในดินแดนตาง ๆ เกือบทุกทวีปท่ัวโลก

รวมท้ังในประเทศไทย และสอดคลองกับผลงานวิจัยของบุญยง ช่ืนสุวิมล (2543) ชาวไทยเช้ือสายจีนรุนแรกท่ีเขามาประเทศ

ไทยโดยสวนใหญไมไดรับการศึกษา มีฐานะยากจน แตก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษามากข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะผูให

สัมภาษณเกือบท้ังหมดจะใหบุตรของตนเรียนใหสูงเทาท่ีจะเรียนได  

 จากผลของงานวิจัยทําใหเห็นวาเรื่องพุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดําปรากฏใหเห็นถึง

บทบาทและสถานภาพของผูชายในครอบครัวคนจีนพลัดถ่ิน รวมถึงปจจัยการดําเนินชีวิตของกลุมคนจีนเหลาน้ีในการประกอบ

อาชีพ การศึกษา และการสรางสังคม ซึ่งสะทอนผานตัวละครในวรรณกรรม อันเปนภาพแทนของกลุมคนจีนพลัดถ่ินใน

ประเทศไทย สิ่งเหลาน้ีทําใหเกิดความเขาใจจิตใจของกลุมคน ความแตกตางระหวางชาติพันธุ นําไปสูการอยูรวมกันอยางสงบ

สุขบนผืนแผนดินไทยทามกลางความหลากหลายทางเช้ือชาติและวัฒนธรรม 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. บทบาทและสถานภาพของตัวละครชาย ปรากฎ ดังน้ี 

    1.1 บทบาทของผูชาย ท่ีปรากฏคือ ผูชายในฐานะบิดามีหนาท่ีในการดูแลทุกคนในครอบครัว และสรางฐานะ 

ทางครอบครัว ผูชายในฐานะบุตร ลูกชายมีกนาท่ีสืบสานกิจกรรมของครอบครัว ผูชายในฐานะพ่ีนอง ผูชายมีหนาท่ีดูแลนอง

ทุกคน และผูชายในฐานะสามี สามีมีสิทธ์ิขาดในชีวิตของภรรยา 

    1.2 สถานภาพของผูชาย ท่ีปรากฏคือ ผูชายท่ีมีสถานภาพเปนบิดาเปนใหญท่ีสุดในครอบครัว สถานภาพของลูก 

ชาย แบงเปนลูกบุญธรรมจะไมมีสิทธ์ิใด ๆ ในครอบครัว ตรงขามกับลูกชายท่ีแทจริงจะมีสิทธ์ิอยางชอบทําตอทรัพยสินรวมถึง

ควบคุมชีวิตของคนในครอบครัวได ยกเวนพอ อีกท้ังยังมีสถานภาพเปนผูรับมรดกของครอบครัวแตเพียงผูเดียว  

2.  ปจจัยท่ีสงผลตอวิถีชีวิตของตัวละครอันเปนภาพแทนผูชายในครอบครัวคนจีนพลัดถ่ินมาจากหลายปจจัย ไดแก  

    2.1 ปจจัยทางครอบครัว ดวยธรรมเนียมจีนท่ีลูกชายตองแตผูหญิงเขาบาน ทําใหครอบครัวคนจีนเปนครอบครัว

ใหญ ยอมเกิดการกระทบกระท่ังกันระหวางพ่ีนองการแกงแยงชิงดแีละปญหาอ่ืน ๆ ภายในครอบครัว  
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    2.2 ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยหลักท่ีสะทอนใหเห็นภาพวิถีชีวิตของครอบครัวคนจีนท่ีมีลักษณะนิสัยในการขยัน

ทํามาคาขาย เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน  

    2.3 ปจจัยทางการศึกษามีความสําคัญสําหรับครอบครัวคนจีน แตท้ังน้ีข้ึนอยูฐานะและความพรอมของครอบครัว  

กลาวคือ หากครอบครัวยังมีฐานะไมมัน่คงลูกก็ยังไมไดรับการศึกษาในระดับสูง เน่ืองจากลูกคนโตจะตองออกมาชวยครอบครัว

ทํางาน แตเมื่อฐานะครอบครัวดีข้ึน ลูกอีกคนก็จะไดรับการศึกษาสูงข้ึน การศึกษาสงผลโดยตรงตอวิธีคิดของคน และอิทธิพล

ของการเขารับการศึกษาสงผลโดยตรงตอการใชชีวิตของคนดวย 

    2.4 ปจจัยทางเศรษฐกิจ สงผลใหครอบครัวคนจีนพลัดถ่ินท่ีมีพ้ืนฐานครอบครัวมาจากความยากจน จึงตองมี 

ความมุงมั่นท่ีจะขยันทํามาคาขายเพ่ือพัฒนาความเปนอยูของชีวิตใหดีข้ึน และหวังท่ีจะกลับประเทศบานเกิดดวยความพรอม

อีกครั้ง 
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นวนิยาย เรื่อง “COLORFUL” : การวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละครเอกตามทฤษฎีจิตวิเคราะห 

“COLORFUL”: AN ANALYSISOF CHARACTER PEROSONALITIESACCORDINGTO 

PSYCHOANALYTIC THEORY 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละครเอกจากนวนิยายเรื่อง “Colorful” ตามทฤษฎีจิต

วิเคราะหของคาเรน ฮอรนาย ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใชกรอบการวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละคร

เอกตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของคาเรน ฮอรนาย ท่ีประกอบไปดวยความกังวลพ้ืนฐาน ความตองการและความเปนตัวตน 

อธิบายผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา บุคลิกภาพของตัวละครเอกคือมาโคโตะ มีความหวาดกังวล

พ้ืนฐานอยางรุนแรงและสะสมตอเน่ืองเปนเวลานาน ท้ังน้ีเปนผลมาจากปจจัยภายนอก คือ ครอบครัว และปจจัยภายในคือ

อุปนิสัยท่ีเก็บตัวและข้ีกลัวดานความตองการ บุคลิกภาพของมาโคโตะปรากฏ 3 ลักษณะคือ การพยายามเขาหาบุคคลเพ่ือ

ตองการการยอมรับ การถอยหนีจากบุคคลเมื่อผิดหวังและการเขาปะทะบุคคลเมื่อความตองการของตนไมเปนไปตามแบบท่ี

คาดหวังไว การปะทะมี 2 แบบ คือ การปะทะกับตัวเองโดยการฆาตัวตาย และการปะทะกับผูอ่ืนเพ่ือระบายความเก็บกดใน

จิตใจ สิ่งเหลาน้ีสงผลตอบุคลิกภาพดานความเปนตัวตน คือ มาโคโตะมีสภาวะตนจริงตรงกันขามกับตนในอุดมคติจึงสงผลตอ

บุคลิกภาพทําใหมาโคโตะท่ีเปนตนจริงตัดสินใจฆาตัวตายเพ่ือยุติปญหา สวนมาโคโตะท่ีเปนตนในอุดมคติมีความคิด มีเหตุผล 

เห็นคุณคาในตัวเอง และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

 

คําสําคัญ: นวนิยาย เรื่อง Colorful,บุคลิกภาพตัวละคร, ทฤษฎีจิตวิเคราะห,คาเรน ฮอรนาย 

 

Abstract 

The purpose of this research was to analyze the character personalities from the novel 

"Colorful" according to Karen Horney's psychoanalytic theory, which consists of basic anxiety, needs, self-

identity. The research was conducted using a qualitative research methodology and data was analyzed 

using descriptive analysis.The research found that the character personality of Makoto, is severe anxiety 

that has been accumulated for a long time.  This is as a result of external factors such as family and 

internal factors including introverted and timid.  Makoto's anxiety personality is evident in 3 ways: trying 

tomeet people for acceptance, retreating from people when he feels disappointed andencountering 

people when his needs are do not meet his expectations. There are two types of encounters: committing 

suicide and clashing with others to release pressure in the mind.  These things affect Makoto’s personality 

character, causing Makoto to know his true personality by committing suicide in order to end the problem 

and in relation to Makoto’s ideal personality, he has thoughts, reasons, and value in himself as he is clash 

with other people to clear problems and be able to live happily with others 

Keywords: Colorful,personality, psychoanalytic theory,Karen Horney 
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บทนํา 

 นวนิยาย เรื่องColorful เปนนิยายของประเทศญี่ปุน ประพันธโดย Mori Eto (เอโตะ โมริ)  แปลเปนภาษาไทย โดย

วิยะดา คะวะงุจิ หนังสือฉบับแปลเปนไทยไดรับการตอบรับจากผูอานจํานวนมาก จึงมีการตีพิมพซ้ําถึง 6 ครั้ง ซึ่งครั้งลาสุด

ตีพิมพโดยสํานักพิมพแจมใส2561 นิยายเรื่องน้ีเคยไดนํามาดัดแปลงเปนอนิเมช่ันในช่ือ Colorful เมื่อป 2010 และไดรับ

รางวัล Excellent Animation of the Year จาก 34th Japan Academy Prize รางวัล Animation Film Award จาก the 

65th Mainichi Film Awards และรางวัล Audience Award and Special Distinction prize จาก 2011Annecy 

International Animated Film Festival (วิกิพีเดีย: ออนไลน) และลาสุดนิยายเรื่องน้ีถูกนํามาดัดแปลงเปนภาพยนตรเรื่อง

โฮมสเตย (Home Stay) เปนภาพยนตรไทยแนวดรามา แฟนตาซี ระทึกขวัญ ผลิตโดยบริษัทจีดีเอช หาหาเกา เขาฉายในโรง

ภาพยนตรเมื่อเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งภายในเวลาไมนานสามารถทํารายไดท้ังหมดเปนเงิน121 ลานบาท (วิกิพีเดีย: ออนไลน) 

จะเห็นไดวานิยาย Colorful ไดรับการกระแสตอบรับในประเทศไทยเปนอยางดี เพราะมีเน้ือหาท่ีโดดเดนดวยเรื่องราวของตัว

ละครสําคัญ คือ เด็กชายโคบายาชิ มาโคโตะ ซึ่งเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาเปนลูกชายคนเล็กของครอบครัว 

และมีความคิดอยูเสมอวาพอแมไมรักเขา รักแตพ่ีชายของเขาซึ่งเปนคนท่ีเรียนเกงมาก  มาโคโตะจึงรูสึกวาตนเองมีปมดอยจน

นําไปสูปญหาทางบุคลิกภาพ เชน กาวราว ไมสามารถเขากับเพ่ือนท่ีโรงเรียนได และสุดทายมาโคโตะฆาตัวตายเพราะคิดวาทุก

คนในโลกลวนทําผิดตอเขา แตโชคชะตากลับเลนตลกเมื่อเขาไดรับรางวัลจากปูระปูระ (เทวดา) ใหกลับมามีชีวิตใหมอีกครั้ง 

ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด การกลับมามีชีวิตอีกครั้งน้ีทําใหเขาไดรูจักบุคลิกภาพของตนเอง มองผูอ่ืนในมุมมองท่ีตางจากเดิม 

นําไปสูการทําความเขาใจ และปรับตัว จนในท่ีสุดเขาสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของตนเอง และนําไปสูการมีบุคลิกภาพท่ีด ี

ดังน้ันตัวละครเอก คือ มาโคโตะ จึงถูกนําเสนอในสองบุคลิกภาพ คือ บุคลิกภาพกอนท่ีจะฆาตัวตายและบุคลิกภาพหลังจากฆา

ตัวตาย 

บุคลิกภาพ หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมซึ่งเกิดข้ึนซ้ํา ๆ และเปนลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลท่ีใชเปนแนวทางใน

การปรับตัวตอสิ่งแวดลอม แบบแผนพฤติกรรมประกอบดวยพฤติกรรมภายนอกท่ีแสดงออก และพฤติกรรมภายในของบุคคล 

ซึ่งทําใหบุคคลน้ันแตกตางจากบุคคลอ่ืน (จิราภรณ  ตั้งกิตติภาภรณ, 2557) นวนิยาย เรื่อง Colorful มีองคประกอบเดนท่ีตัว

ละครเอก คือ มาโคโตะ ซึ่งเปนเด็กวัยรุนท่ีมีปญหาดานบุคลิกภาพ ปญหาดังกลาวเกิดจากหลายปจจัย เชน ครอบครัว 

สภาพแวดลอม กอทําใหเกิดความวิตกกังวล นําไปสูความตองการในดานตาง ๆ กอใหเกิดความเปน “ตัวตน” หรือบุคลิกภาพ

ของบุคคลน้ัน ๆ ดังท่ี คาเรน ฮอรนาย นักจิตวิเคราะห ไดอธิบายบุคลิกภาพของมนุษยวา บุคลิกภาพของมนุษยสามารถ

ปรับเปลี่ยนได เขาช้ีใหเห็นความสําคัญและอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอพฤติกรรมและการหลอหลอมบุคลิกภาพของมนุษยท้ัง

ปกติและผิดปกติ ท้ังในแงบวกและแงลบ ท้ังน้ีทฤษฎีของ คาเรน ฮอรนาย อธิบายการวิเคราะหบุคลิกภาพวาประกอบดวย 3 

สวน คือความหวาดกังวลพ้ืนฐาน (Basic Anxiety) เปนการกลาววาประสบการณในวัยเด็ก ความเก็บกดทําใหคนรูสึกวิตก

กังวล ความตองการ 3 ประการ (Neurotic Needs) ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากความพยายามแกปญหาความสับสนในมนุษย

สัมพันธ และสุดทายความเปน “ตน” (The Self) มีอยู 2 ภาวะคือ ตนจริง กับตนในอุดมคติ โดยอธิบายวาคนท่ีมีปญหา

บุคลิกภาพมักจะสรางภาพตนในอุดมคติอยางเพอฝน ซึ่งกอใหเกิดปญหาทางบุคลิกภาพ ดังน้ันจึงตองพยายามแสดงตนจริง 

ออกมาใหแจมชัดและยอมรับความเปนจริงและความดีเก่ียวกับตนเองใหได (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2561) ดังน้ันบุคลิกภาพของ

ตัวละครดังกลาวหากมีการอธิบายโดยทฤษฎีจิตวิเคราะห นาจะทําใหผูอานไดรับประโยชนมากข้ึน 

จะเห็นวานวนิยายเรื่องดังกลาวมีความโดดเดนท้ังทางดานกลวิธีในการดําเนินเรื่อง เน้ือหาท่ีชวนติดตามโดยเฉพาะ

แกนเรื่อง ดังท่ีขวัญชนก  นัยจรัญ (2561) ไดวิจารณแกนเรื่องของนวนิยาย เรื่อง Colorfulในตอนหน่ึงของบทความ “มอง

โฮมสเตยอยางมีความหมาย” วา “เพราะชีวิตจริงไมใชเรื่องราวของตัวละครในภาพยนตรท่ีจะมีผูวิเศษมาแสดงปาฏิหาริย 

ดังน้ันจึงตระหนักไวเสมอวา “ลมหายใจและการมีชีวิตอยู” คือของขวัญท่ียิ่งใหญสําหรับคนทุกคน ท่ีสําคัญคือของขวัญน้ันจะมี

คาเพียงใดข้ึนอยูกับเราจะแตงแตมและคนหาความหมายของขวัญช้ินสําคัญน้ีใหพบเทาน้ันเอง” ผูวิจัยจึงคิดวาตัวละครเอกของ

เรื่องมีความโดดเดนมากโดยเฉพาะปจจัยภายนอกและปจจัยภายในท่ีหลอมรวมกลายเปนบุคลิกภาพของตัวละครเอก ดังน้ัน
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ผูวิจัยจึงสนใจการวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละครเอกตามทฤษฎีจิตวิเคราะห ของ คาเรน ฮอรนาย เพ่ืออธิบายลักษณะ

บุคลิกภาพ และการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวละคร 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละครเอกตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของคาเรน ฮอรนาย ท่ีประกอบไปดวย ความกังวล

พ้ืนฐาน ความตองการ และความเปนตัวตน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครังน้ีผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชขอมูลจากนวนิยายเรื่อง Colorfulฉบับจัดพิมพโดย 

บริษัท แจมใส พับลิชช่ิงจํากัด และวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละครเอกไดแก มาโคโตะ ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของคาเรน 

ฮอรนาย ท่ีประกอบไปดวย ความกังวลพ้ืนฐาน ความตองการ และความเปนตัวตน และนําเสนอในรูปแบบของการพรรณนา

วิเคราะห โดยมีกรอบแนวคิดดังน้ี 

 ทฤษฎีจิตวิเคราะหของคาเรน ฮอรนาย (ศรีเรือน แกวกังวาน, 2561) ประกอบไปดวย ลักษณะบุคลิกภาพ 3 

ประการ ดังน้ี 

1. ความหวาดกังวลพ้ืนฐาน (Basic Anxiety)เปนภาวะของจิตท่ีมีวิตกกังวล เปนอารมณท่ีไมพึงประสงคท่ีเกิด 

ออกมาจากภายในจิตใจมักจะเกิดกับคนท่ีมีความกังวลทางประสาทหรือคนท่ีชอบคิดมากและคนท่ีเก็บกดมาก ๆ และ

สภาพแวดลอมและสังคมท่ีผูใหญตามใจจนไรเหตุผลจนทําใหทําอะไรไมไดคิดอะไรไมเปนแบบคนอ่ืนจึงสงผลใหท้ังทางดาน

จิตใจและยังทําใหเกิดความเครียดและทําใหคิดมากกวาคนปกติ 

2. ความตองการ (Neurotic Needs) ประกอบไปดวยพฤติกรรม 3 ลักษณะ ไดแก 

       2.1  การเขาหาบุคคล ลักษณะของการแสดงพฤติกรรม มีดังน้ี ความตองการผูกรักและความตองการยอมรับ ผู

มีความตองการชนิดน้ีแรงจัดแสดงออกโดยการผกูรักเอาใจคนอ่ืนทําใหตนไดอยางท่ีคนอ่ืนเขาคาดหวัง วาจะไดจากตน คนพวก

น้ี รูสึกสะเทือนใจไวมากเมื่อคนอ่ืนไมยอมรับตน  

     2.2  การถอยหนีจากบุคคล ลักษณะของการแสดงพฤติกรรม มีดังน้ี ความตองการเปนคนสมถะมักนอย คือเปน

ผูไมเรียกรองอะไรจากใคร ๆ ไดอะไรเล็กนอยก็พอใจแลวยกยองคุณคาความออนนอมถอมตัว สูงยิ่งกวาคุณสมบัติใด ๆ ท้ังสิ้น  

      2.3  การเขาปะทะบุคคล ลักษณะของการแสดงพฤติกรรม มีดังน้ี ความตองการทําลายผูอ่ืนคือความอยาก

ทําลายลางผูอ่ืนท้ังทางรางกาย จิตใจ และสังคม ความทะเยอทะยานอยาก (Neurotic Ambition) เพ่ือใหไดมาซึ่งความสําเร็จ

เฉพาะตน  

3.   ความเปน “ตน” (The Self) ประกอบดวย2 ลักษณะคือ  

     3.1 ตนจริง คือ สภาพท่ีเก่ียวกับตัวเองท่ีแสดงออกมาใหเห็นอยางชัดเจน ท้ังทางดานพฤติกรรมและบุคลิกภาพ 

และยอมรับความเปนจริง และยอมรับผูอ่ืน 

     3.2 ตนในอุดมคติ คือ สภาพการไมยอมรับตัวตนของตนเองและพยายามสรางตัวตนใหเปนไปอยางเพอฝนตรง

ขามกับความเปนจริง 

 

ผลการวิจัย 

 มาโคโตะ เปนเด็กหนุมอายุ 14 ป เปนบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพผิดปกติ โดยเฉพาะความคิดของเขาท่ีมักคิดไปในทางลบ

เปนผลมาจากอุปนิสัยท่ีเปนคนเก็บตัวและข้ีกลัว ขาดความมั่นใจในตัวเอง ประกอบกับปจจัยดานสิ่งแวดลอม คือ คนใน

ครอบครัวไมคอยมีปฏิสัมพันธกันจึงทําใหมาโคโตะคิดแตดานลบนําไปสูการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม และสงผลใหมาโคโตะ
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ตองจบชีวิตลงดวยการฆาตัวตาย สิ่งท่ีสงผลใหมาโคโตะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางจากคนท่ัวไปสามารถวิเคราะหตามทฤษฎีจิต

วิเคราะหของคาเรน ฮอรนาย ซึ่งประกอบไปดวย ความหวาดกังวลพ้ืนฐาน (Basic Anxiety) ความตองการ (Neurotic 

Needs) และความเปนตน (The Self) ท่ีเขาสรางข้ึน ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 

ความหวาดกังวลพ้ืนฐาน (Basic Anxiety) 

 จากสภาพแวดลอมทางครอบครัวทําใหมาโคโตะกลายเปนเด็กท่ีมีปญหาเขามักมีความคิดในดานลบตอบุคคลและ

สิ่งแวดลอมรอบตัว และสิ่งท่ีเขาวาดหวังมักตรงขามกับความเปนจริง มาโคโตะตัดสินคนอ่ืนเพียงแคความคิดของตนเองเทาน้ัน

เพราะมาโคโตะไมมีปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวจึงไมสามารถแลกเปลี่ยนทัศนคติ หรือความคิดเห็นตาง ๆ เพ่ือเปนการ

ระบายความเก็บกดในใจได จึงสงผลใหความคิดของมาโคโตะแตกตางจากคนท่ัวไป นอกจากน้ีความคิดดังกลาวยังสงผลให   

มาโคโตะมีความวิตกกังวลท้ังเรื่องของพอ แมและพ่ีของเขา จนเกิดความหวาดกังวลท่ีรุนแรงมากข้ึน จนสุดทายถึงข้ันจบชีวิต

ลงดวยการฆาตัวตาย ตัวอยางเชน 

มาโคโตะ (คนใหม) คิดทบทวนวาการท่ีมาโคโตะ (คนเกา) ฆาตัวตายเพราะเรื่องราวราย ๆตาง ๆ ในความคิดของเขา 

ท้ังความเลวรายของคนในครอบครัว เพ่ือนรวมถึงรูปลักษณของตัวเขาเองอีกดวย สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยท่ีสงผลใหเขาเกิดความ

วิตกกังวล เน่ืองจากมีทัศนคติท่ีไมดีตอคนรอบขาง รวมถึงตัวเองดวย ดังขอความวา 

 “เรื่องฮิโรกะ เรื่องแม เรื่องพอ เรื่องพ่ีชายนิสัยไมดี เรื่องสวนสูงท่ีไมเคยเพ่ิมข้ึน ความโดดเดี่ยวในโรงเรียน 

เรื่องไหนท่ีบีบคั้นมาโคโตะมากท่ีสุด ผมเองก็ไมรู ทุกเรื่องเหลาน้ันอาจทับถมมากข้ึนทุกวันพอคืนวันอันเลวราย

เหลาน้ันสะสมมากเขา สุดทายมาโคโตะคงขยับไปไหนไมได” 

(Mori Eto, 2561) 

  

ความตองการ (Neurotic Needs) 

 ความตองการท่ีพบในบุคลิกภาพของมาโคโตะ มี3 ลักษณะ คือ ความตองการเขาหาบุคคล เชน ตองการเขาสังคม 

เปนท่ียอมรับ ความตองการท่ีจะถอยหนีจากบุคคล เชน เมื่อบุคคลไมเปนดังหวังมาโคโตะจะถอยหนีและเก็บตัวและความ

ตองการเขาปะทะบุคคลเมื่อผิดหวังจากสิ่งท่ีคิด เชน ตองการปะทะกับผูอ่ืนแตเมื่อทําอะไรผูอ่ืนไมไดจึงเลือกปะทะกับตนเอง 

ยกตัวอยางเหตุการณในตัวบทมาประกอบบุคลิกภาพของมาโคโตะท้ังสองบุคลิกภาพ อธิบายไดดังน้ี 

ความตองการเขาหาบุคคล การถอยหนีจากบุคคล และการเขาปะทะของมาโคโตะกอนฆาตัวตาย 

 มาโคโตะเปนคนเก็บตัวและข้ีกลัวตั้งเด็ก แตเขามีพรสวรรคเรื่องการวาดภาพ ในสมัยประถมปท่ี 3-4 เขาจึง

กลายเปนขวัญใจเพ่ือน เขาวาดภาพใหกับเพ่ือนหลาย ๆ คน เขาคิดวาการวาดภาพใหทําใหกลายเปนขวัญใจของเพ่ือน ๆ ได

ในชวงเวลาหน่ึง ดังขอความ  

ผมชอบวาดภาพมาตั้งแตจําความได และตอนเด็ก ๆ ผมยังชอบออกไปเลนนอกบานกับเพ่ือน ถึงจะเปนคน

เก็บตัวและข้ีกลัว แตพรสวรรคท่ีมีทําใหเพ่ือน ๆ ชอบผม ตอนอยูประถมสามประถมสี่เพ่ือนในหองจะมาลอมรอบ

โตะผมทุกชวงพัก แลวผมจะวาดรูปตัวการตูนหรือตัวละครในเกมใสกระดาษท่ีเพ่ือนยื่นมาให ดูแลวนับไดวาตอนน้ัน

เปนยุคทองของผมทีเดียว 

(Mori Eto, 2561) 

จะเห็นวามาโคโตะตองการเปนคนสําคัญ ตองการความสนใจจากเพ่ือน เมื่อเพ่ือน ๆ ใหความสนใจมาโคโตะจึงรูสึก

วาตัวเองมีคา แสดงใหเห็นวามาโคโตะตองการเปนสวนหน่ึงของสังคมและตองการเปนคนสําคัญเขาจึงเขาหาบุคคลโดยใชการ

วาดภาพ แตเมื่อชวงอายุท่ีมากข้ึนความสนใจของเด็กจึงมีการเปลี่ยนแปลง แตมาโคโตะรับความเปลี่ยนแปลงน้ันไมได เพราะ

เขายังคงยึดติดและตองการท่ีจะเปนคนสําคัญของเพ่ือน เมื่อเพ่ือน ๆ ไมสนใจทําใหมาโคโตะเกิดปมในใจ ดังขอความ 

“เหตุการณเริ่มแยลงตอนผมอยูประถมหาประถมหก เพ่ือน ๆ ในหองเริ่มโตข้ึน ไมมีใครตองการภาพวาดของผมอีกตอไป ... 

ผมสูญเสียความมั่นในในตนเอง ชวงน้ันรางกายผมหยุดสูงพอดี เพ่ือนท่ีเคนตัวเตี้ยกวาสูงแซงหนาไปกันหมด ... จากน้ันทุกคนก็
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เริ่มพูด “นาเบ่ือวะ” เดิมทีผมเปนคนพูดนอยอยูแลวพอเกิดเรือ่งน้ีจึงทําใหพูดนอยลงไปอีก และถาจะถูกเพ่ือรังแกก็คงไมแปลก 

แลวในท่ีสุดมันก็เริ่มข้ึนจนได” (Mori Eto, 2561) เมื่อความหวังไมเปนดังท่ีหวัง มาโคโตะไมสามารถเปนคนสําคัญได และ

นอกจากน้ียังเปนเหมือนสวนเกินและตัวตลกของเพ่ือน ๆ ทําใหมาโคโตะแสดงบุคลิกภาพใหม คือ การเก็บตัวและถอยหนีจาก

บุคคล 

มาโคโตะเขาสังคมกับเพ่ือน ๆ ไมได เขาจึงเลือกท่ีจะอยูคนเดียว คิดคนเดียว เกิดความวิตกกังวลอยูตลอดเวลาวาจะ

ถูกเพ่ือนปฏิเสธ ดังขอความวา 

หลังจากข้ึนช้ันมัธยมสองผมถูกรังแกนอยลง แตยังคงเขากับเพ่ือนในหองใหมไมได คราวน้ีผมเปนฝายหลบ

เลี่ยงทุกคน เพราะกลัววาถาเผลอพูดอะไรออกไป จะถูกใสหนาวา “นาเบ่ือวะ”อีก ซึ่งอาจจะทําใหผมถูกรังแกอีก ไม

มีใครหยุดมันได ไมมีใครชวยผมได ไมมีใครพ่ึงได ผมเช่ือใจใครไมไดเลย 

 ผมเก็บตัวอยูในโลกของตัวเอง 

 ผมวาดภาพดวยสีมืดทึมและเยือกเย็นมากข้ึน 

 กระท่ังผมเองยังรูตัววาชักจะไมดีแลว 

 แคอยูในโลกของตัวเองคงไมมีปญหามากนัก แตสวนลึกในใจผมยังคงคนหาบางอยาง ผมกลายเปนคน

ซึมเศราไปทีละนอย พออยูมัธยมสามก็เริ่มอาเจียนโดยไมมีสาเหตุ  

(Mori Eto, 2561) 

มาโคโตะเริ่มถอยหนีจากบุคคล เพ่ือน และคนในครอบครัว เน่ืองจากมีปมในใจวาเพ่ือนรังเกียจ อีกท้ังเขาคิดไปเอง 

วาพอและแมเปนคนข้ีวิตกกังวล “ผมไมบอกพอกับแมเพราะท้ังคูเปนคนข้ีกังวล” (Mori Eto, 2561)จิตของเขาจึงไมไดรับ 

การบําบัด การวาดภาพเปนโลกสวนตัวเพียงอยางเดียวท่ีเขามีอยู  มาโคโตะคิดวาจะใชการวาดภาพเพ่ือบําบัดจิตใจของตนเอง 

“ผมเริ่มวาดภาพดวยความมุงมั่น ตั้งใจวาถาวาดภาพน้ีเสร็จเมื่อไรผมนาจะออกไปพนความมืดมิดและลึกล้ําน้ีได” (Mori Eto, 

2561)แตในขณะน้ันเขาเจอเรื่องราวเลวรายจากบุคคลรอบตัว ความคิดลบของเขาทํางานอยูตลอด จนหลอหลอมใหเกิดผล

ตอเน่ืองจากการถอยหนีจากบุคคลกลายเปนการเขาปะทะกับบุคคล เชน ตอนท่ีแมสงจดหมายใหมาโคโตะ แมพูดออนวอนมา

โคโตะ แตมาโคโตะกลับเลือกท่ีจะปะทะโดยการพูดจาประชดประชันกอนจะรับจดหมายน้ัน ดังขอความวา 

“แมคิดวาลูกอาจจะไมควรอานจดหมายน้ี” แมบอก “คนเปนแมไมควรคุยเรื่องแบบน้ีกับลูกชาย แตมาถึง

ข้ันน้ีแลว แมคงไมมีคุณสมบัติความเปนแมเหลือใหสูญเสียอีก ลูกตัดสินใจเองเถอะวาจะอานหรือไมอาน ถาไมอยาก

อาน จะท้ิงไปหรือจะเผาจดหมายน้ีซะก็ได” 

“เอาใสขวดไปท้ิงทะเลไดหรือเปลา” 

“น่ันแลวแตลูก” 

ผมพูดจาประชดประชันกวาน้ีมากไมได เน่ืองจากแมไมมีทีทาเงอะงะอยางเคย แตกลับดูสงบน่ิง แววตา

มุงมั่น” 

(Mori Eto, 2561) 

 เมื่อการปะทะกับบุคคลอ่ืนไมสามารถระบายอารมณไดมากพอ ประกอบกับความเก็บกด และวิตกกังวลท่ีไมได

ระบายออกมาใหผูอ่ืนรู ทําใหมาโคโตะเลือกความตายภายใตการตดัสินใจวา “เปนไงเปนกัน” ตามท่ีสมองสั่งการวาความตาย

นาจะเปนการยุติปญหาไดดีท่ีสุด ดังขอความวา 

  ตัวอักษรคําวา “ตาย” ท่ีเคยคดิถึงตอนอยูมัธยมหน่ึงกลับมาปรากฏชัดเจนอีกครั้ง ... 

  ตายซะดีไหม 

 แลววันหน่ึงผมก็คดิเรื่องน้ีอยางจรงิจัง แลวมันก็ติดอยูในสมองตลอดเวลา เวลาคิดเรื่องตายผมจะรูสึก

สบายใจกวาคิดเรื่องมีชีวิตอยูหลายเทา จนผมอยากตายมากกวามีชีวิตอยู... 

  ผมกินยานอนหลับท้ังหมดท่ีมีอยูดวยความรูสึกสบาย ๆ ไมไดรูสึกฝนใจแตอยางใด 
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  แลวผมก็ตาย ... 

(Mori Eto, 2561) 

 จากตัวอยางท่ียกมา จะเห็นวาบุคลิกภาพของมาโคโตะกอนท่ีจะตายมีสาเหตุมาจากความวิตกกังวลท่ีมีอยางรุนแรง 

อีกท้ังความวิตกกังวลดังกลาวไมไดถูกกําจัด จึงหลอหลอมกลายเปนบุคลิกภาพในดานของความตองการ 3 ลักษณะ  

ความตองการดังกลาวจะเช่ือมโยงกันเมื่อความตองการข้ันแรกไมไดรับการตอบสนอง จึงกอใหเกิดการตั้งกําแพงนําไปสูความ

ตองการในข้ันตอไปซึ่งเปนไปในทางลบ และทางเลือกสุดทายคือความตองการท่ีจะปะทะบุคคล แสดงความกาวราวตอบุคคล

อ่ืน ดวยความปรารถนาท่ีจะทําใหผูอ่ืนเจ็บปวด  นอกจากในตัวบทจะปรากฏการปะทะบุคคลแลวยังปรากฏการปะทะท่ี

รายแรงกวาปะทะบุคคล คือการปะทะกับตัวเองดวยการฆาตัวตายอีกดวย  

ความตองการเขาหาบุคคล การถอยหนีจากบุคคล และการเขาปะทะของมาโคโคโตะภายหลังการกลับมามีชีวิตใหม 

หลังจากท่ีมาโคโตะฆาตัวตาย เขาไดรับรางวัลจากปูระปูระ “ขอแสดงความยินดีดวยครับ คุณคือผูไดรับรางวัลจาก

การจับสลาก” (Mori Eto, 2561)ซึ่งมาโคโตะไมรูเลยวารางท่ีดวงวิญญาณของตนตองไปสิงอยูเพ่ือหาคําตอบวาเด็กชายเจาของ

รางฆาตัวตายเพราะเหตุผลใด แทจริงแลวเปนรางของตนเอง “จากน้ีไปคุณคือโคบายาชิ มาโคโตะ เปนเด็กผูชายท่ีเพ่ิงกินยาฆา

ตัวตายไปเมื่อสามวันกอน ... ตอนท่ีเขาตายวิญญาณจะหลุดจากราง แลวคุณก็ถือโอกาสเขารางเขาทันที” (Mori Eto, 2561) 

การกลับมาของมาโคโตะครั้งน้ี เขาเปลี่ยนบุคลิกภาพจากเดิมไปอยางสิ้นเชิง เขาไมยึดติดกับความคิดดานลบ เพ่ือน หรือคน

รอบขางอีกตอไป เน่ืองจากเขาคิดวาเขาเปนเพียงใครก็ไมรูท่ีไมไดผูกพันกับคนเหลาน้ี และท่ีสําคัญไมเก่ียวกับมาโคโตะ เขา

เลือกใชชีวิตอยางมีเหตุผล สงผลใหเขามีความสุขมากข้ึน มีเพ่ือน เขาใจพอ เขาใจแม และเขาใจพ่ีชายคือมิซึรุ มาโคโตะคนเกา

ตัดสินใจฆาตัวตายเพราะคิดวาไมมีใครรัก แตวิญญาณมาโคโตะท่ีกลับมาสิงราง เขามองตัวเองในฐานะคนนอกและคิดไดวา 

“ผมรับรูไดถึงความรักอยางแทจริงของคนในครอบครัวน้ี” (Mori Eto, 2561) 

มาโคโตะพยายามปรับตัวเขาหาคนในครอบครัว เขามองทุกคนอยางเปนกลางตามแบบคนท่ีเพ่ิงรูจักกันเปนครั้งแรก 

เขาเห็นความเอาใจใสท่ีพอและแมมีใหแกเขา เขาเห็นวามิซึรุพ่ีชายของเขาถึงจะเปนคนพูดจาไมคอยดี แตก็รักนองชาย  ดัง

ขอความวา  

ตอนน้ีไมมีปญหาอะไร ครอบครัวน้ีเปนคนดีกันท้ังน้ัน คุณปาทําอาหารเกง หองน้ีก็พอใชได ดีกวาท่ีคิด

เอาไวเยอะเลย ผมยังงงอยูเลยวาทําไมมาโคโตะถึงไดฆาตัวตายท้ังท่ีมีครอบครัวดีขนาดน้ี 

(Mori Eto, 2561) 

แตพอปูระปูระบอกความจริงกับมาโคโตะวาแทจริงแลวครอบครัวน้ีไมไดไปเสียหมดทุกอยางแบบท่ีมาโคโตะเขาใจ 

เชน บอกเรื่องราวของแมมาโคโตะวามีชู ดังขอความวา “แมก็เปนชูกับครูสอนเตนระบําฟลามิงโกเมื่อไมนานมาน้ีเอง” (Mori 

Eto, 2561) ทําใหมาโคโตะเกิดความตองการถอยหนีบุคคล ดังน้ันเมื่อแมใสใจเขา ทําอาหารให มาโคโตะจะปฏิเสธ ดัง

ขอความวา 

แมผูทําอาหารอยูในครัว ดูดรีาวกับคุณนายไฮโซเกเหมาะกับผากันเปอนสีมวงออน ไมมีเคาของหญิงคนชู

ใหเห็น เชิญแสดงบทบาทเมียผูแสนดีและแมตัวอยางตอไปเรื่อย ๆ เลยนะ แตถาจะใหผมแสดงเปนลูกชายสนดลีะก็ 

เสียใจดวย ผมรูสึกขยะแขยง อาหารท่ีเธอทําจนกินขาวไมลง เหลือท้ิงบานเบอะ 

… 

ตั้งแตวางตัวหางจากครอบครัว ผมก็เอาแตเก็บตัวอยูในหองของมาโคโตะ ... ผมจะลงไปขางลางก็ตอเมื่อ

ถึงเวลากินขาวเทาน้ัน กินนิด ๆ หนอย ๆ แลวกลับหองทันที ... ทุกคนในครอบครัวไมมีทาทีประหลาดใจกับการ

กระทําดังกลาวของผม น่ันหมายความวา มาโคโตะทําตัวแบบน้ีมาตั้งแตกอนฆาตัวตายแลว 

(Mori Eto, 2561) 
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 ท้ังน้ีแมวาโคโตะกอนตายจะมีพฤติกรรมเก็บตัวเหมือนวิญญาณมาโคโตะท่ีมาอยูในราง แตมาโคโตะคนเกามี

พฤติกรรมการเก็บตัวมาเปนเวลานานจนเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเขา สวนวิญญาณของมาโคโตะเก็บตัวไดไมนานก็เบ่ือ 

“ผมใชชีวิตแบบน้ันไดไมก่ีวันก็รูสึกเบ่ือ  ผานไปแคสี่วันผมก็ชักเซ็งเต็มท่ี” (Mori Eto, 2561)จึงตองการออกไปหาเพ่ือน ไปพบ

กับสังคมท่ีโรงเรียน ดังขอความท่ีมาโคโตะบอกแมของเขาวา “พรุงน้ีผมจะไปโรงเรียน” (Mori Eto, 2561)ทําใหแมประหลาด

ใจมาก เพราะมาโคโตะคนเกาไมเคยอยากไปโรงเรียนไดแตเก็บตัวอยูคนเดียว 

 เมื่อมาโคโตะไมพอใจเขาเลือกท่ีจะปะทะกับบุคคล เพ่ือระบายความอัดอ้ันตันใจ เชน เขาไมพอใจท่ีทราบวาแมมีชู 

เปนครูสอนเตนระบําฟลามิงโก เขาเลือกใชคําพูดแรง ๆ เพ่ือใหแมรูในสิ่งเขาคิด ดังตัวอยางตอนท่ี 

  “มาโคโตะ แมขอรองละ พูดออกมาเถอะ อยาทนทรมานอยูคนเดียวเลย พอบอกใหรอจนกวามาโคโตะจะ 

ยอมเปดใจดวยตัวเอง แตแมรอไมไหวแลว...” 

  “ถาง้ันจะบอกใหก็ได ... ครูสอนเตนระบําฟลามิงโกสบายดีไหมละ” ผมเงยหนามองแมแลวยิ้มเยาะ 

(Mori Eto, 2561) 

 มาโคโตะเลือกปะทะกับบุคคลโดยใชคําพูดเพ่ือระบายอารมณ ถือเปนการปลดปลอยความเครียดและวิตกกังวลใน

ลักษณะหน่ึง แตเขาก็ไมไดหมกมุนกับความคิดลบและทํารายตัวเองแบบมาโคโตะคนเกา เมื่อเวลาผานไปแมตองการอธิบาย

เขาก็รับฟง โดยแมเขียนจดหมายเพ่ืออธิบายเหตุผลของแมวาแมคนหาตัวเองมาตั้งแตเด็ก เพราะรูสึกวาตัวเองไรคา จนกระท่ัง

มาเจอกับคุณไอซาวาท่ีรูจักกันตอนเรียนเตนระบําฮาวายและชวนแมไปเรียนเตนระบําฟลามิงโก แตแมก็เลิกกับครูทันที

หลังจากลูกพยายามฆาตัวตาย (Mori Eto, 2561) เขาไมไดขยําจดหมายของแมท้ิงลงถังขยะ น่ันหมายความวาเขารับฟงเหตุผล 

เมื่อเวลาผานไปมาโคโตะเห็นวาแมเอาใจใสเขา และทําหนาท่ีของแมไมขาดตกบกพรอง มาโคโตะเลือกเดินไปขอโทษแม ดัง

ขอความ 

  “ผมขอโทษ” 

  “เรื่องอะไรลูก” 

  “แมอุตสาไปเอาเอกสารท่ีโรงเรียนมาให” 

 แมอ้ึงไปครูหน่ึง กอนจะยิ้มนอย ๆ “ไมเปนไรจะ” รอยยิ้มของแมสดใสราวกับหมอกท่ีปกคลุมอยูไดสลาย

ไปจนสิ้น 

(Mori Eto, 2561) 

 มาโคโตะรูจักการขอโทษ เขาใจเหตุผล เขาใจคนอ่ืน ดังขอความวา “มาโคโตะตัวจริงควรไดฟงเรื่องราวจากพอใน

วันน้ี ผมอยากใหมาโคโตะท่ีตายไปไดยินนํ้าเสียงจากของมิซึรุ” (Mori Eto, 2561)มาโคโตะผูกลับมาจากความตายมีความรัก

ตัวเอง รักผูอ่ืน สามารถมอบมิตรภาพท่ีดีใหกับคนรอบขางไดอยางจริงใจ มองคนอ่ืนดวยความมีเหตุผล ซึ่งตรงกันขามกับมาโค

โตะคนเกา ซึ่งตองการความรักอยางเต็มเปยมจากทุกคนในครอบครัว และคาดหวังวาทุกคนจะเปนไปตามท่ีตนตองการและ

เมื่อผิดหวังเขาจึงฆาตัวตาย ดังน้ันจึงนําไปสูการสรางความเปนตนในบุคลิกภาพของมาโคโตะกอนฆาตัวตาย และภายหลังจาก

ท่ีไดโอกาสใหกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 

ความเปนตัวตน (The Self) 

ความเปนตัวตนของมาโคโตะ แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ตนจริงและตนในอุดมคติ กลาวคือ ตนจริงปรากฏใน   

ตัวบท ในบทบาทของมาโคโตะกอนท่ีจะฆาตัวตาย เขามีความคิดทางลบกับทุกสิ่งรอบตัว จนกอใหเกิดความวิตกกังวล ท้ังน้ี

วิเคราะหไดวาความวิตกกังวลดังกลาวมาจากความคิดท่ียึดติดกับผูอ่ืน รวมถึงความคาดหวังท่ีจะใหผูอ่ืนเปนดังท่ีตนตองการ 

และเมื่อทุกสิ่งไมเปนดังท่ีหวังมาโคโตะก็ไดแตโทษวาคนอ่ืนไมดีแตไมเคยคิดโทษตัวเองนําไปสูความเก็บกด เก็บตัว หลีกหนี

ผูคน และเมื่อความวิตกกังวลหลอมรวมกลายเปนความเครียดอยางรุนแรงจึงทําใหมาโคโตะฆาตัวตายดังขอความ 

 ผมเริ่มวาดภาพดวยความมุงมั่น ตั้งใจวาถาวาดภาพน้ีเสร็จเมื่อไรผมนาจะออกไปพนความมืดมิดและลึกล้ํา 

น้ีได 
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 ทวาวันอันเลวรายไดโหมกระหนํ่าเขามากอนท่ีผมจะวาดภาพเสร็จ ฮิโรกะ แม พอ ผูซึ่งเปนท่ียึดเหน่ียวของ 

ผม กลับเรียงหนากันเขาทํารายผมทีละคน เหตุการณเหลาน้ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีผมเพ่ิมตัดสินใจจะสูตอ จึงยิ่งทําให 

ช็อกมากข้ึนไปอีก ... 

 ตัวอักษรคําวา “ตาย” ท่ีเคยคิดถึงตอนอยูมัธยมหน่ึงกลับมาปรากฏชัดเจนอีกครั้ง 

(Mori Eto, 2561) 

 

ตนในอุดมคติ ปรากฏในตัวบทในบทบาทของมาโคโตะท่ีไดรับรางวัลจากปูระปูระ (เทวดา) ใหกลับมาใชชีวิตในโลก

มนุษยอีกครั้ง บุคลิกภาพของมาโคโตะคนน้ีเปนตนในอุดมคติท่ีมาโคโตะคนเกาตองการ ดังน้ันในการเลาเรื่องจึงเปนไปใน

ลักษณะของคูตรงขามระหวางมาโคโตะคนเดิมและมาโคโตะคนใหม จากเรื่องมาโคโตะไมรูวารางท่ีวิญญาณของตนไดลงมาสิง

อยูคือตัวของเขาเอง ปูระปูระกําหนดเง่ือนไขการกลับมาอยูในโลกมนุษยอีกครั้งของมาโคโตะวาใหหาเหตุผลวาทําไมเด็กชาย

คนน้ีจึงฆาตัวตาย ดวงวิญญาณของมาโคโตะไดมาสิงอยูในรางเด็กชาย (ซึ่งเปนตัวของเขาเอง) แตการกลับมาในครั้งน้ีเขาไมยึด

ติดกับบุคคล เพราะเขาคิดวารางน้ีไมใชตัวเขา เขามาแคเพ่ือทําภารกิจท่ีปูระปูระมอบใหใหสําเรจ็ เขาจึงใชชีวิตอยางสนุกสนาน 

เปลี่ยนบุคลิกภาพใหมตามท่ีเขาอยากจะเปน เขากลายเปนคนมีเหตุผล ไมยึดติดความคิดลบจากพฤติกรรมของผูอ่ืน มีมนุษย

สัมพันธท่ีดีข้ึน ปมดอยเรื่องสวนสูงของเขาลดลงเพราะเขาไมยึดติดสิ่งน้ัน สงผลใหมาโคโตะใชชีวิตอยางมีความสุข 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละครเอกคือ มาโคโตะ ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของคาเรน ฮอรนาย สามารถ

สรุปไดดังน้ี 

1. ความหวาดกังวลพ้ืนฐาน  

มาโคโตะมีความหวาดกังวลพ้ืนฐานท่ีผิดปกติกลาวคือ ความหวาดกังวลท่ีมากจนเกินไป อันเปนผลมาจาก 

ปจจัยดานครอบครัวคือ คนในครอบครัวขาดปฏิสัมพันธกัน เพราะตางคนตางก็มุงมั่นในสิ่งท่ีตนเองปรารถนา และปจจัยดาน

รูปลักษณท่ีไมสงางาม สงผลใหเกิดความหวาดกังวลนําไปสูความคิดในแงลบ 

2.ความตองการ  มาโคโตะแสดงออกถึงความตองการใน 3 ลักษณะท่ีเช่ือมโยงกัน ดังน้ี 

2.1  การเขาหาบุคคล 

           มาโคโตะมีความตองการท่ีจะเขาหาบุคคลอ่ืน แตดวยความเปนคนเก็บตัวและข้ีกลัว จึงใชความสามารถ

พิเศษเพ่ือเรียกรองความสนใจ เมื่อไมมีคนตองการเขาจึงรูสึกวาตนเองกลายเปนสวนเกิน เกิดเปนความหวาดระแวง ไมไวใจ

ใคร ไมมีเหตุผล หลอมหลอมจนกลายเปนคนท่ีชอบเก็บตัว ไมมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

2.2การถอยหนีจากบุคคล 

เมื่อผิดหวังจากการสรางสัมพันธภาพกับคนอ่ืน เมื่อการเขาหาบุคคลไมประสบความสําเร็จทําใหมาโคโตะเปลี่ยน

บุคลิกภาพจากเขาหาเปนถอยหนีโดยการแยกตัวออกจากคนอ่ืน ๆ และเมื่อการถอยหนีทวีความรุนแรงทําใหเขากลายเปนคน

โดดเดี่ยวอางวาง สงผลโดยตรงตอบุคลิกภาพและนําไปสูการฆาตัวตาย 

2.3 การเขาปะทะบุคคล 

           มาโคโตะเลือกใชการปะทะเมื่อเขาคาดหวังกับบุคคลคนน้ัน แตบุคคลน้ันไมเปนไปตามท่ีเขาตองการ เขาจึง

แสดงความกาวราว โดยผานการกระทําและคําพูดหลาย ๆ ครั้งท่ีมาโคโตะเขาปะทะบุคคลอยางไมมีเหตุผลยิ่งนานวันก็ยิ่งทวี

ความรุนแรงมากข้ึน ทุกอยางลวนมาจากความผิดหวังนําไปสูความสิ้นหวังกระท่ังเขาตัดสินใจฆาตัวตาย 

3.ความเปนตัวตน แบงออกเปน 2 ลักษณะดังน้ี 

 3.1 ตนจริง 
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ตนจริงปรากฏในบทบาทของมาโคโตะกอนท่ีจะฆาตัวตาย เขามีความคิดทางลบกับทุกสิ่งรอบตัว จนกอใหเกิดความ

วิตกกังวล ท้ังน้ีวิเคราะหไดวาความวิตกกังวลดังกลาวมาจากความคิดท่ียึดติดกับผูอ่ืน รวมถึงความคาดหวังท่ีจะใหผูอ่ืนเปน

ดังท่ีตนตองการ และเมื่อทุกสิ่งไมเปนดังท่ีหวังมาโคโตะก็ไดแตโทษวาคนอ่ืนไมดีแตไมเคยคิดโทษตัวเองนําไปสูความเก็บกด 

เก็บตัว หลีกหนีผูคน และเมื่อความวิตกกังวลหลอมรวมกลายเปนความเครียดอยางรุนแรงจึงทําใหมาโคโตะฆาตัวตาย  

    3.2  ตนในอุดมคติปรากฏในบทบาทของมาโคโตะท่ีไดรับรางวัลจากปูระปูระ (เทวดา) ใหกลับมาใชชีวิตในโลก

มนุษยอีกครั้ง บุคลิกภาพของมาโคโตะคนน้ีเปนตนในอุดมคติท่ีมาโคโตะคนเกาตองการ ดังน้ันในการเลาเรื่องจึงเปนไปใน

ลักษณะของคูตรงขามระหวางมาโคโตะคนเดิมและมาโคโตะคนใหม การกลับมาในครั้งน้ีเขาไมยึดติดกับบุคคล เขาจึงใชชีวิต

อยางสนุกสนาน เปลี่ยนบุคลิกภาพใหมตามท่ีเขาอยากจะเปน สงผลใหเขากลายเปนคนมีเหตุผล ไมยึดติดความคิดลบจาก

พฤติกรรมของผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธท่ีดีข้ึน และใชชีวิตอยางมีความสุข 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละครเอก คือ มาโคโตะ ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของคาเรน ฮอรนาย ท่ีพบวา

มาโคโตะเกิดความหวาดกังวลพ้ืนฐาน ซึ่งเปนผลมาจากคนในครอบครัวท่ีไมมีเวลาแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุงมั่นหาแตความสุข

ใหกับตนเองจึงสงผลใหมาโคโตะกลายเปนคนเก็บตัว เก็บกด ผลการวิจัยสอดคลองกับผลงานวิจัยของอุไรวรรณ สิงหทอง 

(2561) ท่ีทําวิจัยเรื่องการวิเคราะหพฤติกรรมดานมืดของตัวละครท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่อง บวงหงส ของก่ิงฉัตร เพ่ือศึกษา

วิเคราะหเฉพาะพฤติกรรมดานมืดของตัวละครเอก ตัวละครรอง ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหพฤติกรรมดานมืดของตัวละคร 

พบวาตัวละครไดแสดงพฤติกรรมดานมืดจํานวน 12 ดาน โดยมีสาเหตุหลักมาจากแรงขับภายในและสิ่งเราภายนอก 

บุคคลท่ัวไปมีความตองการ 3 ประการคือ การเขาหาบุคคล การถอยหนีจากบุคคลและการเขาปะทะบุคคล 

ผลการวิจัยพบวามาโคโตะเขาหาบุคคลเพ่ือตองการการยอมรับ ถอยหนีจากบุคคลเพราะผิดหวังจากการสรางสัมพันธภาพท่ีดี 

และปะทะบุคคลเพ่ือตอบสนองความตองการของตนท่ีไมเปนไปตามแบบท่ีเขาคาดหวังไว จึงสงผลใหมาโคโตะมีความคิดท่ี

รุนแรงมากกวาคนปกติเน่ืองจากมาโคโตะเปนคนชอบเก็บตัว ข้ีกลัวตั้งแตยังเด็ก เมื่อมีปจจัยแวดลอมท่ีมากระทบจิตใจทําให

เขากลายเปนโรคซึมเศราเพราะความเครียดไมไดถูกระบายออก เมื่อสิ่งท่ีคาดหวังไมเปนไปอยางท่ีตองการเขาจึงตัดสินใจจบ

ชีวิตลงดวยการฆาตัวตาย ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของรตติกา กรรณิกา (2559) ท่ีศึกษาเรื่องความขัดแยงของตัว

ละครในวรรณกรรมซีไรต เพ่ือศึกษาสาเหตุความขัดแยงของตัวละครในวรรณกรรมซีไรตและวิธีการจัดการความขัดแยงของตัว

ละครเอก ผลการวิจัยพบวาสาเหตคุวามขัดแยงของตัวละครเอกในวรรณกรรมซีไรตตามทฤษฎีทางจิตวิทยาของซิกมันดฟรอยด 

คารลจุงและอัลเฟรด แอดเลอรพบวามีอยู 7 แบบ คือสาเหตุเกิดจากบุคลิกภาพ การปองกันตัวเอง สิ่งแวดลอม จิตสํานึก 

การทดแทน การเก็บกดและจิตใตสํานึก สาเหตุท่ีกลาวท้ังหมดน้ีเปนความขัดแยงเกิดจากโครงสรางของบุคลิกภาพ 

ไดแก อิด อีโก และซุปเปอรอีโกท่ีไมสมดุลกัน สวนแนวทางการจัดการความขัดแยงของตัวละครเอกตามแนวคิดของ โทมัส

และคิลแมนนพบวามีการจัดการความขัดแยงอยูท่ี 5 แนวทาง คือ การเอาชนะ การรวมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง 

และการยอมให ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเพ่ือทําใหความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนยุตลิงหรอืเกิดความเขาใจไปในทางเดยีวกันโดย

ใชการเจรจาตอรองเพ่ือใหเกิดการยอมรับฟงกันมากข้ึน 

ตัวตนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ ตนจริงและตนในอุดมคติ มาโคโตะมีสภาวะท่ีเรียกวาตนจริงท้ังขอดีขอเสีย 

ความสามารถท่ีบงบอกถึงความเปนจริง และมีสภาวะท่ีเรียกวาตนในอุดมคติท่ีมีแตการเพอฝนและไมสามารถทําใหเกิดข้ึนจริง

ตามสภาพของตนจริงได สงผลใหมาโคโตะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางจากคนท่ัวไป ผลการวิจัยสอดคลองกับผลงานวิจัยของประมูล 

บุญปกกัลยา กุลสุวรรณและสถาพร พันธมณี (2560) ศึกษาเรื่องความซับซอนของบุคลิกภาพตัวละครเอกจากนวนิยายโบตั๋น

ในหาทศวรรษ เพ่ือวิเคราะหความซับซอนของบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายในตัวละครเอกจากนวนิยายโบตั๋นในหา

ทศวรรษ ผลการวิจัยพบวาความซับซอนของบุคลิกภาพภายนอกของตัวละครเอกชายมีความซับซอนดานความมีเสนห ความ

ไมนาเช่ือถือ ความสุภาพ ความมัธยัสถ และตัวละครเอกหญิงมีความซับซอนดานความมีเสนห  ความออนเยาว ความมี
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ปฏิภาณไหวพริบ สําหรับความซับซอนของบุคลิกภาพภายใน ตัวละครเอกชายมีความซับซอนดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผมาก

ท่ีสุด สวนตัวละครเอกหญิงมีความซับซอนดานความเก็บกดมากท่ีสุด รองลงมาความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และความเอ้ืออาทรตอ

ครอบครัว 

จากการวิจัยกลาวไดวาตัวละครเอกจากนวนิยายเรื่อง Colorful มีบุคลิกภาพเปนไปตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของ    

คาเรน ฮอรนาย ซึ่งจากบุคลิกภาพของตัวละครสามารถเช่ือมโยงไปสูบุคลิกภาพของวัยรุนท่ีอยูในสังคมจรงิ ๆ ได การแกปญหา

และการสรางตัวตนของตัวละครอาจเปนภาพแทนท่ีทําใหคนในสังคมตระหนักถึงการแกปญหาอยางมีเหตุผล ความอบอุนใน

ครอบครัว และการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางกัน ท้ังน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปและการนําผลการวิจัยไป

ใช คือ นวนิยายเรื่อง colorful นาจะเปนทางเลือกหน่ึงของการใชวรรณกรรมเพ่ือแกปญหาการฆาตัวตายของวัยรุน และ

แนะนําแนวทางใหผูอานไดใชชีวิตอยางมีความหมายและมีความสุข เปลี่ยนความคิดเชิงลบใหเปนเชิงบวกตอตนเองและ

สิ่งแวดลอมรอบตัว ดังน้ันจึงควรมีการทําวิจัยเพ่ือนําตัวบทหรือตอยอดผลงานวิจัยฉบับน้ีไปใชในช้ันเรียนของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาซึ่งเปนวัยรุน โดยอาจจะศึกษาตัวแปรดานเจตคติท่ีมีตอการใชชีวิตของวัยรุน แนวทางการแกปญหาชีวิตผานทักษะ

การอาน หรือท่ีเรียกวาใชวรรณกรรมเปนฐาน (Literature - Based Approach) 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2561)
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บทคัดยอ 

 แรงจูงใจและกลยุทธทางการเรียนเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรู งานวิจัยน้ีไดทําการสํารวจ

ความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจและกลยุทธการเรียนรูวามีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือไม ในหองเรียนท่ีมีผูเรียน

มากกวา 100 คน มีการใชแบบสอบถามและสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลจากผูเรียน 385 คน ท่ีไมใชวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

ประกอบดวยผูเรียนสายวิทย    125 คน และสายสังคมศาสตร 260 คน ผลการวิจัยระบุวา แรงจูงใจและกลยุทธการเรียนรู

สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ีแลวผูเรียนสายวิทยและสายสังคมศาสตรไมมีความแตกตางกันใน

การใชแรงจูงใจและกลยุทธการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพบงช้ีวา มีลักษณะเฉพาะตอรูปแบบ

การเลือกใช  กลยุทธการเรียนรูระหวางผูเรียนสายวิทยและสายศิลป เชน นิสิตสายวิทยใชกลยุทธการดูหนังตางประเทศ 

ในขณะท่ีนิสิตสายศิลปเลือกฝกอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีพบวามีลักษณะเฉพาะระหวางผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระดับสูงและผูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออนตอความคมชัดของแรงจูงใจ กลาวคือผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนระดับสูงจะรับรูถึงความจําเปนท่ีตองใชภาษาอังกฤษในอนาคตมากกวา 

 

คําสําคัญ: แรงจูงใจ กลยุทธการเรยีนภาษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 

                                                                    

Abstract 

  Motivation and LLSs are important factors influencing EFL learners’ success in language 

learning. This study investigated how Second Language (L2) motivation and LLSs interact in relation to EFL 

learning achievement in a classroom of more than one hundred university students. A five-Likert scale 

questionnaire and semi-structured interview were used to collect data from 385 non-English major 

students. The participants were categorized into two different groups: science-oriented discipline of study 

(N = 125) and social science-oriented discipline of study (N = 260). Results indicated that Second 

Language learning motivation and language learning strategies are positively associated with the 

participants’ EFL learning achievement. However, there was no significant difference in Second Language 

motivation and LLSs between the two cohorts of participants. The analysis of qualitative data indicated 

that there are some particular characteristics unique to Thai EFL learners. The current findings are 

discussed in relation to the literature that has attempted to explain the nature of Thai EFL learner 
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behavior. Giving example, the major Science student prefer watching English-content movies,while  

Language- Arts Program student value reading English newspaper intentionally.  Another explanations, a 

high achieving student perceive themselves using English as much as they can in the future. Pedagogical 

implications are also discussed. 

Keywords: Second Language (L2) motivation, language learning strategies, learning achievement, 

EFL learners 

 

 

  

Introduction 

Given motivation, it is inevitable that humans will successfully learn a language (Corder, 

1967:164).  Second Language motivation had been dominated by a powerful model of integrative 

motivation.  This may be true in a native country where migrants wanting to be integrated with a target 

language group. Thus it may not be accountable for EFL learners around the world who merely learn 

English as a school subject and may not have native speakers to identify with (Dornyei & Ushioda, 2009). 

Therefore, Dornyei (2006) has reformulated a motivational theory drawn from Possible Selves and Self-

discrepancy. Possible self theory has been used in sports as vision training for athletes. It is very powerful 

for athletes to be able to imagine themselves as successful players. When incorporating with strategies 

and plans, it proves to be very powerful.  Dornyei (2006) has comp up with Second Language 

motivational self- system. It comprises Ideal and Ought to self. Ideal self concerns dreams, wishes, and 

hopes. Ought to self concerns duties and obligation, and expectations from others. 

 In vision training, athletes must have procedural strategies and plans to incorporate them 

with vision training. These powerful visions will act as motivating factor to induce actions. This research 

will focus on its relationship on Selves, language learning strategies and learning achievement. Language 

learning strategies according to Oxford (2009) are specific actions taken by the learners to make learning 

more enjoyable, more self-directed, more effective, and more transferable to new situations” (p.8). 

Learning strategies comprise direct and indirect strategies. Employing language learning strategies can lead 

to autonomous learning (Oxford, 1990). These two powerful models will be used to find relationships 

with learning achievement. As LLS correlates with language proficiency, Second language selves can helps 

learners sustain efforts in tedious learning. This research aims to prove the relationships between learning 

strategies, Second Language selves, and learning achievement.  

 

Literature Review 

 1. Motivation 

  Dornyei and Ottó (1998) define motivation in second language (L2) learning as “the 

dynamically changing cumulative arousal in a person that initiates, directs, coordinates, amplifies, terminates, 

and evaluates the cognitive and motor processes whereby initial wishes and desires are selected, prioritised, 
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operationalised and (successfully or unsuccessfully) acted out” (p. 65). Motivated learners attempt to learn a 

foreign language with positive attitudes which may override cognitive abilities in second language learning 

(Dornyei, 1994; Gardner and Lambert, 1972). Dornyei (1998) further claimed that motivated learners have 

incentives to initiate and persevere on laborious language learning, even in the face of failure. Even for the 

brightest, goals cannot be realised without sufficient levels of motivation. 

 Over the past decades, the English language teaching and learning field has been dominated 

by a powerful model of integrative motivation.  The model comprises integrative and instrumental motivation. 

This model is based on a study conducted in Canada that if learners have integrative motivation, they may want 

to identify with the target language group. In extreme cases, they may want to withdraw from their own group 

and integrate with the target language groups.  However, there is growing criticism (Coetzy-Van Rooy, 2006; 

Csizer & Dornyei, 2005; Dornyei, 2003; Dornyei & Otto, 1998; Lamb, 2004;) over the model of integrative 

motivation, which cannot account for language learners around the world who mostly learn English as a subject 

and do not have many opportunities to use English in daily life and lack native speakers to identify with.  With 

the advent of globalisation, Arnett (2002) asserted that people have a tendency to develop bicultural identities, 

involving local identities and international identities.  With the increasing expansion of English as an international 

language, it is not clear who is the owner of the English language. Thus, it is not fair that other people around 

the world have to accept norms which are linked with native speakers of English.  Hence, integrative motivation 

plays a less influential role in contexts where English is not used as a first language.  

2. SECOND LANGUAGE Motivation Self System 

  Dornyei et al. (2006) sought to overcome limitations arising from the criticism of  integrative 

motivation and has reformulated motivational theory that can explain students’ success in language learning 

from the notion of learner identity drawn from theories of  Possible Self (Markus & Nurious, 1986) and Self 

Discrepancy (Higgin, 1987). The theory involves a vision of the self that learners can create for themselves in 

the process of learning a foreign language.  A learner who desires to attain a high proficiency in the target 

language and imagine themselves as a proficient user can be described as having an “ideal self” in language 

learning; it concerns hopes and dreams the learners have for language learning.  Idealistically, when the 

learners project themselves using the target language successfully, it is said to have “instrumentality-

promotion”. Based on a series of Hungarian studies, Dornyei argued that integrativeness is a facet of an ideal 

self. The validity of this argument was supported by a study conducted by Taguchi et al. (2009) in which an 

ideal self correlated with the notion of integrativeness. Furthermore, an ideal self in this study contributed 

significantly to explain the variance in intended learning effort. 

 Contrasting to applying the motivation theory, Second Language Self System, a learner may 

also learn a foreign language as a result of pressure and coercion derived from the learning setting or significant 

others. An “ought-to- self” represents learners’ duties and obligations contrary to their wishes. It can also be 

developed when students learn a language in order to avoid negative outcomes, e.g. the learner may want to 

study English in order to avoid negative consequences in life in such as being unemployed. According to the 
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theory, ideal and ought-to-selves will provide impetus to initiate actions in order for learners to reduce the 

discrepancy between those future self-guides and the actual self. An ought-to-self correlates with the less-

internalised extrinsic motivation which is concerned with rewards or punishments (Noels, 2009). Therefore, an 

ought-to-self is called “instrumentality-prevention”. 

 

Materials and Methods 

Participants for survey: There are approximately 10,561 students of first year students at 

Mahasalakam university in academic year 2017, comprising 3,268 science students and 7,293 humanities and 

social sciences students. According to Krejcie and Morgan (1970), at 95 % percent confidence level, 370 

 students were recruited to participate in a survey, comprising 280 humanities and social sciences student and 

125 science students. Questionnaires were used to assess relationships between ideal selves and ought-to- 

selves (items based on Second Language Motivational Self System Questionnaires developed by Taguchi et al. 

 (2009), and learning strategies (items selected from the Strategies Inventory for Language Learning developed 

by Oxford, 1990). This research employed purposive sampling from some English foundation I courses available 

during summer 2018 at Mahasalakam University. In each class, there was a mix of students from various faculties.  

Health sciences, sciences, engineering, and architecture students would come into the science group. Besides, the 

commerce and businesses, education, arts, humanities and social sciences students would come under the 

humanities and social sciences group.  

   

Instruments 

            Questionnaires 

 385 questionnaires were distributed and returned, which includes items seeking students’ demographic 

information such as grade level, gender.  There are 47 items in total of each questionnaire. Items assessing 

the major constructs and variables are described below.  

Items assessing ideal and ought-to-selves: The items in this part of the questionnaire were adapted 

from the Second Language Self Motivational Questionnaire by Taguchi et al. (2009) in a study assessing Second 

Language selves of Asian students in Japan, China, and Iran.  The questionnaire contains 67 items. Its construct 

reliability is high (please see Table 4 below). In this study, a shortened version of the questionnaire was used to 

assess the ten constructs below. To balance practical and statistical consideration, each construct will be 

assessed by four to five items.  Below, the definitions for these constructs are provided alongside a sample 

item.  Selected items were used to assess the following items. 

1. Criterion measures assessing learners’ intended efforts of investment in English language learning for 

example: “If an English course was offered somewhere else in the future, I would like to take it”. 

2. Ideal Second Language self refers to specific situations in which learners imagine themselves using 

English language for example:  “I can imagine a situation where I am speaking English with foreigners”. 
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3. Ought-to-self refers to attributes that the learners ought to possess in relation to duties, obligations, 

and responsibilities or to avoid possible negative outcomes for example: “I have to study English, 

because if I do not study it, I think my parents will be disappointed with me”. 

4. Instrumentality-promotion refers to situations that learners could use English for future aspects for 

example: “Studying English is important because someday I think it will be useful in getting a good 

job”. 

5. Instrumentality-prevention refers to something learners want to prevent in regard to not knowing 

the English language for example: “I have to learn English because without passing the English course 

I cannot graduate”. 

6. Attitudes to learning English refers to positive attitude toward learning situations for example: “I like 

the atmosphere of my English classes”. 

7. Attitudes to Second Language community measures learners’ attitudes toward English speaking 

countries for example: “I would like to travel to English-speaking countries”. 

8. Cultural Interest investigates learners’ attitudes toward cultural products of English speaking 

countries such as music, films, and magazines for example:  “I like to watch English movies”.  

9. Integrativeness refers to positive attitudes towards native speakers, culture, and the English language 

for example: “I want to learn about the culture and arts of its speaker”. 

10. Family influence concerns parental roles toward English language learning for example: “My parents 

     encourage me to study English. 

      

     

     

Items on language learning strategies:  Items for assessing language learning strategies will be 

selected from Strategy Inventory for language learning (SILL) developed by Oxford (1990). As claimed by 

Oxford and Burry-Stock (1995), summative rating or questionnaire is the most appropriate tool to 

investigate language learning strategies. The SILL has two versions, version 5.0 is for native speakers of 

English learning foreign languages and version 7.0 is for ESL/EFL students learning a second and foreign 

language. The reliability and validity of SILL is high; its Cronbach’s alpha reliability coefficients ranged 

between 0.86 and 0.96 (Oxford & Burry-Stock, 1995). Selected items were used to assess the following 

strategies. 

 

Learning achievement 

Learning achievement in this research means students who had “A” and “B’ in English 

Foundation I course. Students who had A or B grades in English foundation I course were categorized as 

high achieving. Students and who received C and D grades were categorized as low-achieving students. 

Then Second Language Selves, language learning strategies, and learning achievements will be computed 

to find relationships.  
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Piloting the instrument 

50 sets of questionnaires have been piloted with similar groups of students before the real 

questionnaires have been launched.  The result showed that the cronbach’s alpha was 0.975 which was 

high.  

 In-depth Interview 

Fraenkel, Wallen, and Hyun (2012) pointed out that there are limitations in using survey in that it 

limits information from the participant. To overcome this potential issue, semi-structured interviews were 

used as they can provide in-depth information, understanding, and interpretation of various issues in the 

context.One high- achieving and 1 low-achieving students of science and humanities and social sciences 

program students were asked to join semi-structured interviews in order to have the students elaborate 

on the development of their second selves.   The selection criterion was choosing students as based on 

their grades on English foundation I course. The high-achieving were categorized by who students received 

A and B from English foundation I course. In addition, the low-achieving were categorized by students 

who received C and D from the English foundation I course. Furthermore, the researcher intended to 

create a clearer picture from high-ability learners and low-ability learners which can display contrasting 

images. It was assumed that high achieving students will probably have developed a stronger second self 

in their English learning than do their low achieving counterparts. Through interviewing these students, the 

possible impact of socio-cultural factors on Second Language selves can be examined on an individual 

level. 

Results  

Quantitative data analysis were applied to the following questions.  

1. Quantitative Results 

Research Question 1:  What are the relationships between Second Language Selves, and language 

learning strategies, and learning achievement of both sciences and humanities and social sciences students? 

Hypothesis 1: There is a positive influence of Second Language Selves, and language learning 

strategies on learning achievement of both sciences and humanities and social sciences students. 

 

Table 1: Correlations among Second Language Selves, and language learning strategies and learning 

achievement 

  

Dimensions 1 2 3 

1. Second Language Selves  
1 .569** 

.536** 

 

2. Language learning strategies  .569** 1 .747** 

    

3. Learning achievement  .536** 

 
.747** 1 
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Note: Correlations marked with an asterisk (**) were significant at p<.001. 

 

According to data analysis, it was found that 2 selves of both groups of students have relationships 

with language learning strategies at a significant level with r=0.569. Besides, Second Language Selves of both 

groups also affect learning achievement at a confidence level at r= .536. Furthermore, language learning 

strategies of both groups of students have relationships with learning achievement at a significant level with 

r=0.747.  Therefore, H1 is accepted.  

 

 Research Question 2: Is there a significant difference when applying Second Language selves, 

language learning strategies that influence learning achievements between science and humanities and 

social sciences students? 

Hypothesis 2: There is a significant difference between applying approaches of Second Language 

selves and language learning strategies, which influence learning achievements between science and 

humanities and social sciences students? 

 

Table 2 : Two different student programs in terms of applying Second Language selves and 

language learning strategies, and learning achievements. 

 

 Program Mean SD. N 

Second Language 

Selves 

Science  3.3570 .73433 125 

Humanities and Social Sciences  3.3937 .70339 260 

Total 3.3818 .71283 385 

Language learning 

strategies 

Science  3.1564 .64505 125 

Humanities and Social Sciences  3.1167 .60356 260 

Total 3.1296 .61678 385 

Learning 

achievement 

Science 3.5429 .69142 125 

Humanities and Social Sciences  3.5988 .59297 260 

Total              3.5807 .62627 385 

According to the table above from multivariate analysis of Mannova, it was found that there is 

not a significant difference between science and humanities and social sciences students in terms of 
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applying Second Language selves and language learning strategies, and learning achievements. So, the 

hypothesis setting is not supported.  

 

2. Qualitative Results 

This section presents excerpts from qualitative interview from 1 high-achieving student and 1 

low-achieving student in each program of studies. Some information was portrayed to present a complete 

picture of the results. The direct quotations were presented in italicized language.  

 

Research Question 3: How do the students see themselves as a second language learners and in 

what ways their second selves relate to their learning of English? 

 

A high achieving humanities and social sciences student 

The first student is a high-achieving student. She received an A grade from a foundation English 

course. She has quite a salient English self. 

 

  “Do you see yourself being able to use English in the future?” 

“Yes, because as majoring in English, I intend to use it as much as I can in the future”. 

 She was a first year English major student but she imagined using English efficiently like reading English 

newspaper. 

 “Do you imagine yourself reading Newspaper in English?” 

“Yes, because for any job that English is needed, we need to learn more about English as well 

as keeping up with news and what is going on in the world”.  

She also communicated routinely in English classes.  She said it was not difficult imagining herself 

using English as she studied it as a major. Then it was not difficult for her to imagine herself using the 

language successfully.  

“Do you imagine youself communicating in English with foreigners?” 

“Yes, nowadays, I always try to use it as much as I can with foreigners, like try to talk to foreign 

friends in English. To find foreign friends “online”. 

 

 

An achieving science student 

She was a high-achieving student from science program; She was motivated to learn English like 

the first achieving student. Besides, she would like to attend English activities organised by faculty of 

Humanities. 

  “Now that you have been studying English in this university so far, do you think your English is 

good enough at this point?”  

“Not yet because...umm… besides the English classes of the General Education, I rarely get to 

study English in my in-field subjects. When I want to learn and practice more, I will go to the faculty of 
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Humanities and Social Sciences where they always hold English-practicing activities up from Mon-Fri 

every week. There will be activities, for example, like watching English-content movies, something like 

that”. 

  “About English, I want ummm…. I want the instructors to have more activities in class mor and 

have English-practicing activities that the faculty of Humanities and Social Sciences hold to other 

faculties”.  

She was largely motivated for wanting to be an exchange student abroad.  

  “I imagine that I go…. when I was younger, I imagined myself going abroad as an exchange 

student”. 

 

A medium achieving student from humanities and social sciences program 

 She was a medium student from humanities and social sciences program. 

“Do you see yourself being able to use English in the future?”  “Sometimes, but sometimes still 

cannot see because my English right now is not that good”. 

She is partly motivated to learn English by taking her father a role model. Her father is a police 

officer and he can communicate in his job using English language.  

“Who is your role model in using English?” “My father” “Why do you consider him your role 

model in using English?  What does he do?” 

“He is a policeman who did interpreting jobs. He can speak English because he has joined the 

English training before”.  

She was motivated to like English language since she entered university.  She has expressed that 

coming to university made her see the importance of English more than when she was in high school.  

“Are you aware of it yourself or other people make you aware of it?” “ I do realize it myself”. 

“What influences you to realize that it will be beneficial for you?”  “Like… I kind of realize how 

changing the world is now”. 

She added that the university should made students in her faculty learn more English subjects 

because they are very useful nowadays.  

 

A low achieving student from science program 

She was a low-achieving student from a science program; she rarely saw herself using English 

efficiently because her English level was low.  

“Do you see yourself being able to use English in the future?” 

“I rarely see that”. 

“How do you see yourself?” 

“I want to use English in the future, like use it to communicate with other people”. 

“Have you seen yourself communicating in English with foreigners?” 

“Yes”. 

“Is what you imagine clear?” 
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“Not really”. 

However, she was motivated when seeing her senior went abroad. 

“Where have you imagined yourself going to?” 

“To work in... around Asia because they said working abroad can get paid better”. 

She sometimes listens to English songs covered by Thai singers. She also likes English 

entertainment show but liked it for entertainment purposes only.  

“And as you are interested in Kru Louk Golf, you are interested in what, entertainment or 

English? “ 

“I prefer entertainment”. 

Discussion  

There has never been any research has been carried out to investigate relationships between Second 

Language Selves, language learning strategies, and learning achievements. Past vigorous research have indicated 

validity of language motivation self-system (Csizer & dornyei, 2005; Dornyei et al., 2006; Dornyei & Csizer, 2002. 

This research has found that language learning strategies are related with language motivation self-system 

at a significant level with r=0.569.  It can be concluded that vivid visions and strategic plans can lead to 

improved proficiency. 

The analysis of Mannova has revealed science and humanities and social sciences students did 

not vary in the use of language learning strategies and Second Language motivation self-system at a 

significant level, although past research indicated that they prefer different kind of strategy patterns 

(Satta-Udon, 2007). It means that both groups of students are not on the advantage edge on having more 

stronger selves.  

From the qualitative data analysis, it was found that high achieving students were more able than 

low achieving students to imagine themselves using the language successfully. It means that strategy 

training and visual trainings can help prepare students to have methods of gaining a grip on language 

learning.     

 

Conclusions and Recommendations 

  It was found that science and humanities and social sciences students did not differ in the 

employment of Second Language selves, and language learning strategies, and learning achievement. In 

addition, all factors appeared to be related at a significant level, which means employing one factor may 

lead to the development of another factor.  

   

Recommendations 

Firstly, new studies on Second Language selves should be conducted with other groups of  

Learners such as urban and country students as there never been studies conducted in Thailand. 

Secondly, new studies should be conducted on the learning environment factors such as on curriculum 

as this study did not investigate on the curriculum and other factors.  
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายคือศึกษาประเภทของแรงจูงใจของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษตอการเรียนภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบ

ความแตกตางของแรงจูงใจของนิสิตช้ันปท่ี 1-4 และศึกษาความสมัพันธระหวางประเภทของแรงจูงใจของนิสิตและระดับภาษาอังกฤษ

ของนิสิต กลุมตัวอยางในงานวิจัยมีจํานวน 276 คนท่ีลงทะเบียนเรยีนในภาคเรยีนท่ี 1 ประจาํปการศึกษา 2562 เครื่องมือวิจัยท่ีใชคือ 

แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบวานิสิตเอกวิชาภาษาอังกฤษมีแรงจูงใจท้ัง 2 ประเภทในการเรยีนภาษาอังกฤษอยูในระดับสูง อน่ึงนิสิตมี

แรงจูงใจเชิงเครื่องมือสูงกวาแรงจงูใจเชิงบูรณาการ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวามีความแตกตางของแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษใน

กลุมของนิสิตแตละช้ันปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและผลการวิจยัยังช้ีใหเห็นวาไมพบความสัมพันธระหวางประเภทของแรงจูงใจกับ

ระดับภาษาอังกฤษของนิสิต 

 

คําสําคัญ: แรงจูงใจ การเรียนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ แรงจูงใจเชิงบูรณาการ 

 

Abstract 

 This study aims to investigate the motivational types of learning for English Major Students studying 

English language, to explore the differences of motivation among year 1, 2, 3, and year 4 students, and to 

examine the correlation between motivation types and language levels of the students.  

The participants were 276 students enrolled in semester 1 of 2019. The instrument was a questionnaire. The 

findings revealed that the students majoring in English had high level of both types of motivation to learn 

English. It indicated the students were highly motivated by instrumental motivation rather than integrative 

motivation. The results also demonstrated that there were statistically significant differences of motivation 

among them, and there was no correlation between motivational types and their English language levels. 

Keywords: motivation, English language learning, instrumental motivation, integrative motivation  

Introduction 

 The English language is widely spoken and considered to be a global language with many people now 

learning English to improve employment opportunities, to be able to communicate in international events, 

conferences, negotiations, trading, and entertainment. English has been a compulsory subject for decades in 

Thailand and since 2017 it has been taught more intensively, the number of hours of teaching increased from 40 

hours to 200 hours a year for Grade 1-3 while Grade 4-12 can be 200 to 240 hours a year depending on the 
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readiness of each institution and learners’ needs (Office of the Basic Education Commission, 2017). When 

students further their study at university level they are requires to access many English language resources, 

including academic papers, journals.  Accessing information online and offline for their assignment is necessary to 

fulfill their study as well as for their professional development. Thai university students studying in the fields of 

Science -Technology, Health Science, Humanities, and Social Science are required to read a vast array of 

authentic academic texts in English (Simpson, 2018). However, the majority of Thai high school students are 

poorly prepared for this task according to the grade 12 Thai students’ English national exam results. All 

secondary students are required to undertake the national test Ordinary National Educational Test (O-NET) in 

their final year, the test includes 5 compulsory subjects: Math, Science, Social Science, Thai, and English. The 

results of year 12 students’ O-NET- English subject in 2016, 2017, and 2018 mean scores were 27.76, 28.31, and 

31.41 (National Institute of Educational Testing Service, 2019). It is evidently clear from the low mean scores 

following 12 years of study, they are not proficient in English at level to undertake many of the courses at 

university level.  As a result, universities need to include a number of English language courses so that students 

can successfully undertake their academic studies. Teachers therefore play an important role in triggering and 

maintaining the students’ motivation in acquiring second or foreign languages (Nicholson, 2013).  

Motivation is one of the factors that affects and is crucial in the learning process no matter what subject 

learners are undertaking or whether academic or non-academic.  Students need motivation to drive them to the 

end of the course (Öztürk & Gürbüz, 2013). In relation to learning languages, motivation is widely accepted as a 

key factor that assists language learners to achieve their learning goals (Gardner, 1985; Do ̈rnyei & Otto, 1998; 

Brown, 2000). If learners are guided and motivated correctly, they will be eager, determined and capable to learn 

a language with less difficulties (Dörnyei, 2001; Gardner, 2007; Palmer, 2009; Vibulphol, 2016). Krashen (1988) 

indicated language learners are either integratively or instrumentally motivated. Learners with integrative 

motivation are people who desire to use the target language for living in and for understanding the community 

who speak the target language. (Gardner, 1985 & Do ̈rnyei, 2001). Whereas, instrumentally motivated learners 

want to learn the target language for their benefits in the future, such as university admission, job promotion or 

opportunities for leadership and business (Gardner & Lambert, 1972).  

 In a Thai educational context, many studies examined motivation of English major and non-English major 

students ( See Assavanadda & Tangkiengsirisin, 2018; Chairat, 2015; Kitjaroonchai & Kitjaroonchai, 2012; Wimolmas, 

2013) and the results indicated that students majoring in English language and non-English language were highly 

motivated in both motivation types: instrument and integrative towards English language learning. It seems that 

there was a correlation in terms of the degree of motivation resulting in achievement in learning English of both 

Thai and foreign students (Bernaus & Gardner, 2008; Fan & Feng, 2012; Kitjaroonchai & Kitjaroonchai, 2012). Jafari 

(2013) asserted that second or foreign language learners’ educational attainments can be successful depending 

on the level of motivation of the students.  

Even though there were similar research related to language learner motivation conducted with EFL/ESL 

students in university levels including Thailand and overseas institutions, none of the previous studies highlighted 

the relationship between motivation types and Cambridge English Placement Test (CEPT) of all year 1 to year 4 
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English major students in Thailand. The findings of this current study may yield significantly different results 

especially when looking at motivation versus their English language levels. 

The research questions are as follows: 

 1. What are the levels of each type of motivation among English major students towards English 

language learning? 

 2. Are there any differences of motivation among 1st, 2nd, 3rd, and 4th year students majoring in English? 

 3. Is there a correlation between motivation types of students majoring in English and their language 

levels? 

Materials and methods 

This study was a quantitative research consisting of details of the samples, instrument, data collection 

and data analysis respectively. 

 

Population 

The subjects of this study consisted of 276 students: 83 1st students, 72 2nd students, 74 3rd students, 

and 47 4th students. The subjects were English major students enrolled in the semester 1 of 2019 Academic Year, 

Faculty of Humanities, Naresuan University.  

Of the 276 students, 14 students received A1, 128 students obtained A2, 101 students acquired B1, 30 

students gained B2, and only 3 students achieved C1 which is the highest language level. 

 

Research Instrument  

 The motivational survey was adopted from Kitjaroonchai and Kitjaroonchai (2012) who adapted the 

questions from several studies (See Gardner, 1985; Clement et al., 1994; Liu, 2007; Wang, 2008; Degang, 2010) to 

suit Thai students and Thai educational context. The questionnaire was used to collect quantitative data which 

consists of 20 five-point Likert scale items (on a scale of 1-5, ranging from strongly disagree=1 to strongly 

agree=5). The question items 1,2,3,7,8,9,13,16,17,18 were used to collect the data about integrative motivation, 

and the question items 4,5,6,10,11,12,14,15,19,20 were used to collect the data about instrumental 

motivation.  The questionnaire was translated into Thai language ensuring the participants’ maximum 

understanding. 

 

Interpretation of Mean Score of Motivational Levels  

 

Mean Score Interpretation  Motivational Level Meaning 

4.51 – 5.00 Strongly agree Very high 

3.51 – 4.50 Agree High 

2.51 – 3.50 Moderate  Moderate 

1.51 – 2.50 Disagree Low 
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1.00 – 1.50 Strongly disagree Very low 

 

 

 

Data Collection Procedures and Data Analysis  

Firstly, the purposes of the study were explained and consent forms were distributed to the participants, 

Secondly, the researcher asked the participants to respond and answer the questionnaire after class. They were 

given 20 minutes to complete the questionnaire. Lastly, the completed questionnaire was analysed using the 

statistical package for social science (SPSS) which include means and standard deviation (SD) for research 

question 1, One-Way ANOVA and Multiple Comparisons for research question 2 to determine if there were 

differences in students’ motivation in accordance with the students’ college years, and Pearson Chi square test 

of independent for research question 3 to investigate whether there was a correlation in terms of motivation 

types and their English language levels. 

 

Results and Discussion 

Question 1:  What are the levels of each type of motivation among English major students towards 

English language learning?  

Table 1 Mean scores of integrative motivation items  

 

Integrative Motivation Items  Mean S.D. Motivational 

Level 

Q1. Studying English is important to me because I can understand their 

culture and tradition.  4.33 0.68 

 

High 

Q2. Studying English is important because I can understand English 

stories, novels, and literature.  4.46 0.68 

 

High 

Q3. Studying English can be important for me because I will be able to 

participate more freely in activities among other groups who speak 

English  4.65 0.66 

 

 

Very high 

Q7. Studying English helps me to better understand the ways of life of 

native English speakers.  3.95 0.75 

 

High 

Q8. Studying English helps me to easily make friends with foreigners.  4.16 0.79 High 

Q9. Studying English helps me to associate with foreigners and learn 

about their values and beliefs.  4.33 0.73 

 

High 

Q13. Studying English helps me to be an open-minded and friendly 

person like native English speakers.  3.65 0.93 

 

High 

Q16. The American and British are kind and cheerful.  3.49 0.79 Moderate 

Q17. I enjoy watching English news and movies.  3.98 0.82 High 
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Q18. I enjoy reading English books, articles, newspapers, and magazines.  

3.68 0.88 

             

High 

Total  4.07 0.77 High 

 

 

Table 2 Mean scores of instrumental motivation items 

 

Instrumental Motivation Items  Mean S.D. Motivation 

Level 

Q4. Studying English can be important for me because it will help me to 

get an ideal job in the future.  4.55 0.69 

 

Very high 

Q5. Studying English can be important for me because I will need it for 

my future career.  4.70 0.63 

 

Very high 

Q6. Studying English can be important for me because it will make me a 

more knowledgeable person.  4.56 0.71 

 

Very high 

Q10. Studying English can be important for me because other people will 

respect me more if I know a foreign language.  3.56 0.91 

 

High 

Q11. Studying English can be important for me because it will help me 

to further my studies.  4.62 0.59 

 

Very high 

Q12. Studying English can be important for me because it will help me 

search for information and materials in English on the internet.  4.64 0.61 

 

Very high 

Q14. Studying English is important to me because it will help me when I 

travel aboard.  4.60 0.62 

 

Very high 

Q15. Studying English is important to me because it will help me to 

achieve at school.  3.95 0.82 

 

High 

Q19. I study English diligently because I want to earn a university degree.  

4.25 0.89 

 

High 

Q20. I study English diligently because it is an important tool for 

communication.  4.79 0.53 

 

Very high 

Total  4.42 0.70 High 

 

 Tables 1 and 2 show that the average motivation of students was at a high level. These outline that the 

English major students possessed high level of both integrative and instrumental motivations (x ̄ =4.07 and   �̄� 

=4.42 respectively). This was in accordance with Kitjaroonchai and Kitjaroochai’s (2012) study that students 

majoring in English language at a Thai University were more highly motivated by instrumental motivation than 

integrative motivation. It is clearly shown that English major Thai students demonstrated high level of motivation 

in learning English for future opportunities in education, business, and their career. They are likely to focus on 
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their English language skills so as to increase their financial situation and social status. Therefore, lecturers can or 

should prepare appropriate materials and teaching approaches to enhance the students’ interest in becoming 

more active in learning the language and to assist them in meeting their language proficiency demand.  

Table 3: Mean Scores of Highest Scored Items  

Items Mean S.D. Motivational 

Level 

Q20. I study English diligently because it is an important tool for 

communication.  

 

4.79 

 

0.53 

 

Very high 

Q5. Studying English can be important for me because I will need it 

for my future career.  

 

4.70 

 

0.63 

 

Very high 

Q3. Studying English can be important for me because I will be able 

to participate more freely in activities among other groups who 

speak English  

 

4.65 

 

0.66 

 

Very high 

  

 Table 3 indicates the three highest scores from the 20 questions: I study English diligently because it is 

an important tool for communication (�̄� = 4.79, S.D. = 0.53), question 5: Studying English can be important for 

me because I will need it for my future career (�̄� = 4.70 S.D. = 0.63) and question 3: Studying English can be 

important for me because I will be able to participate more freely in activities among other groups who speak 

English (�̄� = 4.65, SD = 0.66). It seems that English major students were sincere in their reasons for learning 

English as they perceived English as a means of communication needed to effectively study and understand 

English and to pursue a career where it can be employed. The third highest motivation indicated the students 

were not only instrumentally motivated but also integratively motivated allowing socialisation and 

communication with users of English language.  

 

 

 

Table 4: Mean Scores of Lowest Scored Items 

Items Mean S.D. Motivational 

Level 

Q16. The American and British are kind and cheerful.  3.49 0.79 Moderate 

Q10. Studying English can be important for me because other 

people will respect me more if I know a foreign language.  

3.56 0.91 High 

Q13. Studying English helps me to be an open-minded and friendly 

person like native English speakers.  

3.65 0.93 High 
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 Table 4 displays the least three lowest motivational items which are question 16: The American and 

British people are kind and cheerful (�̄� = 3.49, SD = 0.79) indicating a moderate level. It does not mean that the 

students think that the American and British people were not kind and cheerful. This item is seen as a moderate 

level of motivation and may stem from the usual “teacher / student “respect” where the teacher is deemed as 

“superior”; however, they were happy in acquiring the language from American or British teachers.  According to 

question 10 (�̄� = 3.56, SD = 0.91), it implies that being able to speak English was advantageous as students will 

be treated with respect which can add value to their personal and professional lives. In relation to question 13 

(�̄� = 3.65, SD = 0.93), students seem to think that studying English was a magic transformation of their hearts and 

minds to invariably establish the same characteristics as native speakers.  

Question 2: Are there any differences of motivation among 1st, 2nd, 3rd and 4th year students majoring in 

English 

Table 5: Motivational levels of English major students 

College 

Year 

Number of 

participants 

Mean SD Level of 

motivation 

1 83 4.42 0.34 High 

2 72 4.25 0.37 High 

3 74 4.11 0.58 High 

4 47 4.16 0.39 High 

Total 276 4.24 0.42 High 

 

 Table 5 indicates that irrespective of the study year, English major students had a high level of 

motivation with mean scores 4.42, 4.25, 4.11, and 4.16, respectively. The first year students had the highest mean 

score possibly as the result of being new to the subject, with a slight tapering–off in the 2nd and 3rd years with a 

slight increase in the 4th mean score during their year. It is clear however, overall the students were highly 

motivated towards learning English, they were language learners with strong desire to obtain language 

competency of the target language.  

 

 

 

Table 6: Motivational types of English major students  

College 

year 

Integrative Motivation Instrumental Motivation 

Mean SD Interpretation Mean SD Interpretation 
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1 4.26 0.41 High 4.57 0.33 High 

2 4.05 0.40 High 4.45 0.42 High 

3 3.90 0.58 High 4.31 0.62 High 

4 4.02 0.42 High 4.30 0.40 High 

total 4.06 0.45 High 4.41 0.44 High 

 

 Table 6 outlines a comparison of the two types of learning motivation and illustrates that the students 

majoring in English had stronger instrumental motivation than integrative motivation. These research findings are 

consistent with the studies of Kitjaroonchai and Kitjaroochai (2012), Wimolmas (2013), O ̈ztürk and Gürbu ̈z (2013), 

Assavanadda and Tangkiengsirisin (2018). This is clearly shown that in most countries where English is taught as 

second or foreign language, language learners found to be more instrumentally motivated towards learning 

English. This study offers strong support to Kitjaroonchai and Kitjaroochai (2012) and Choomthong and 

Chaichompoo (2015) that English major Thai students focused their English language learning for more practical 

reasons such as career opportunity, economic prosperity, and a change of social status. 

  

Table 7: The differences of motivation among 1st, 2nd, 3rd, and 4th year students majoring in English  

Participants Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Students’ 

college years 

79.654 46 1.732 1.658 .009 

Error 239.168 229 1.044   

Total 318.822 275    

 

Table 7 indicates that there were statistically significant differences in student motivation among 1st year 

to 4th year students with significant level of .009. According to the Post Hoc test, it was found that there were 

statistically significant differences of motivation levels among first year students and other students: second year, 

third year, and fourth year students. In addition, there were statistically significant differences of motivation 

levels between second and third year students. In other words, there was no difference between the second 

year and the fourth year students and the other pair is between the third year students and the fourth year 

students.  

Despite the differences of motivation among English major students, it did not mean that their 

motivation level of learning English language were low as their mean scores of  motivation of 1st  to 4th year 

students were interpreted as high level of motivation as shown on the table 6.  

Question 3: Is there a correlation between motivation types of students majoring in English and their 

language levels?   
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Table 8: Correlation between motivation types of English major students and their language levels 

Motivational Types  Significant Correlations  Interpretation  

Integrative  r = 0.053 No correlation* 

*p = 0.383 

Instrumental  r = -0.056 No correlation* 

*p = 0.359 

* p >  0.05  

 Table 8 reveals that there was an insignificant correlation between students’ motivation types, both 

integrative and instrumental compared to their English language levels. This current study’s results are different 

from other findings which showed there was significantly positive correlation between students’ motivation and 

their language levels (see Hussain and Sultan, 2010; Kitjaroonchai & Kitjaroonchai, 2012).  It is clear that in this 

case the students’ motivation levels were not related to their language levels (CEPT score) and their high 

motivation of learning English was probably influenced by other variables.  The variation could be the result of 

the time factor from year 2012 to 2019 as English is becoming more prevalent, teaching has intensified, teachers 

are becoming better trained, and employment is demanding higher English language skills.  

Conclusion  

In the relation to the research findings, it is undeniable that the English major students had high 

motivation and a clear sense of the benefits of English language learning. It is significant for teachers to sustain 

and maintain the student motivation at all times, this can easily be disrupted due to a teacher’s personality, 

teaching approaches, learning materials other environmental factors. Student motivation can vary as a result of 

their personal drives and experiences, sense of achievement, desire to success, curiosity and feeling during their 

studying. All things considered, teachers must stay focused on guiding their students to achieve their learning 

goals. Students can change their learning process and behavior to overcome any obstacles if they are motivated, 

assisted, and guided to their best performance in accomplishing their tasks.  

The students in this study were more instrumentally motivated, that does not mean the teachers only 

promote instrumental motivation as it appears that was solely the students choosing. However, teachers should 

design their lessons so as both types of motivation are introduced and stimulated in the classroom enabling 

students the benefits of both, student motivation is not static but amenable (Anjomshoa & Sadighi, 2015). The 

teacher can influence the students by guiding and assisting the students to overcome any obstacles and develop 

skills that may be of advantage as they develop their understanding. 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการวิเคราะหการแสดงแหลงท่ีมาของความรูในบทผลการวิจัยและอภิปรายผล

ของงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษโดยผูเขียนชาวไทยและเจาของภาษา โดยกลุมตัวอยางใน

การศึกษาครั้งน้ีคือ วิทยานิพนธท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษโดยผูเขียนชาวไทยจํานวน 5 เรื่อง และวิทยานิพนธท่ีเขียนเปน

ภาษาอังกฤษโดยเจาของภาษาจํานวน 5 เรื่อง รวมท้ังสิ้น 10 เรื่อง ซึ่งผลการศึกษาพบวา ท้ังผูเขียนชาวไทยและเจาของภาษามี

การใชการแสดงแหลงท่ีมาของความรูในบทผลการวิจัยและอภิปรายผลอยางหลากหลายเหมือนกัน แตมีความถ่ีในการใชการ

แสดงแหลงท่ีมาของความรูแตละประเภทตางกัน นอกจากน้ี  จากการวิเคราะหพบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ระหวางผูเขียนชาวไทยและเจาของภาษาในการแสดงแหลงท่ีมาของความรูในงานเขียน 

 

คําสําคัญ : การแสดงแหลงท่ีมาของความรู  อภิวาทกรรม  งานเขียนเชิงวิชาการ 

 

Abstract 

 This study examined how evidentiality, as a part of metadiscoursal devices, written by Thai and 

English native writers was used, to compare the use of evidentiality and see whether differences existed in 

the Findings and Discussion chapters of English second language learner’s master’s theses. Five master’s 

theses written in English by Thai writers and five written by English native writers were selected as primary 

data of the study. Results showed similarities and differences found among both Thai and English native 

writers. For the similarities, both Thai and English native writers applied various types of evidentials to 

their master’s theses. As for the differences, among four types of evidentials, although reporting 

evidentials were the most frequently used, the findings revealed that Thai and native English writers 

applied different frequencies of reporting evidentials in their Findings and Discussion chapters. There was 

no significant difference among Thai and English native writers in their use of evidentiality. This study will 

hopefully shed more light on evidentiality in academic writing. 

 

keywords: Evidentiality, Metadiscourse, Academic Writing 
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Introduction 

 Writing research articles has become one of the most complex academic writing tasks since it is 

perceived as a hub of knowledge from various sources. To account for credibility in academic writing, 

referring to the source of information is vital. Aside from that, citing the primary sources can project the 

writers’ views to the reader, and convince the reader to accept the writers’ assertions (Conrad & Biber, 

2000; Hunston & Thompson, 2001; Thompson, 1996). When communicating with others, there are 

elements that determine how credible the source of the information is. These markers are parts of what is 

labeled as evidentiality (Aikhenvald, 2004). 

 Evidentiality deals with the linguistic category that specifies types of information sources to which 

writers refer to (Hyland, 2002). Evidentiality serves as markers of where the information sources originate 

from- by seeing, hearing, inferring from evidence, or learning it from someone else. In order to indicate the 

source, linguistic devices termed as evidentials or evidential markers are employed.  

 Evidentiality in writing has been investigated in many different text types. For example, Tang 

(2007) examined discourse features of evidentiality in English news reports, whileThomas and Hawes 

(1994) investigated using reporting verbs in reporting evidentials. Bednarek (2006) further studied 

evidentiality in English news discourse as well. For master’s studies, metadiscoursal devices, including 

evidentials, have been studied in the Discussion/ Conclusion sections by Allami, 2013, the Results and 

Discussion chapters by Lee & Casal (2014), and the Introductions by Kawase (2015). However, the focus of 

this study is on the Findings and Discussion section of the master’s thesis because this section has been 

said to be challenging for writers, especially novice and non- native writers. This is due to the need to 

logically connect previous literature and the results of the study being reported (Bitchener & Basturkmen, 

2006; cited in Samraj, 2013). Previous analysis of Findings and Discussion sections focus on using citations 

(one single part of evidentiality) as a device to refer to other research and compare the results with those 

from relevant studies (Basturkmen, 2012). Accordingly, the researcher found the necessity of evidential 

studies to highlight the use of evidentiality in more detail. Therefore, this paper aims to investigate the 

use of evidentiality in Thai and English native writers’ Findings and Discussion chapters in their master’s 

theses, to compare the use of evidentiality of Thai and English native writers’Findings and Discussion 

chapters in their master’s theses, and to contribute to the existing body of knowledge by focusing on 

evidential types, in Thai writers and English native writers’ English master’s theses in Findings and 

Discussion chapters. 

 

Materials and methods 

 This study adopted a qualitative method design at the methodological level, focusing on manual 

text analysis and frequency count. Qualitative data was collected sequentially in the following steps:  

 1. Evidentials were analyzed by colour coding technique. The codes were divided by different 

colours to represent different realizations of evidential types. The codes are as follows: “E1” “E2” “E3” 

“E4” represents the evidential markers of sensory, belief, reporting and inferring evidentials. “E1.1” “E2.1” 

“E2.2” “E2.3” “E2.4” “E3.1” “E3.2” “E3.3” represents reporting evidential types: (author + year) or 
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(website +year), verbal realizations, and non-verbal realizations. In the process of identifying evidentials, it 

must be noticed that some realizations are not exhibited in the model of evidentiality such as 

inconsistent with, regarding, and so on. With that in mind, the researcher made decisions based on their 

semantics in specific contexts to classify their evidential types. To ensure the reliability of the results 

found, inter-rater reliability was investigated by experts from the applied linguistics field.   

 2. After text-realizations gathering process, Microsoft Excel program was used to count the 

evidential realizations of four evidential types and reporting evidentials in the selected master’s theses. 

Then, calculated data was normalized for every 1,000 words, and analyzed by means of statistics such as 

percentage. 

 3. The researcher used Chi-square statistical analysis to examine the different expressing styles of 

evidentials and reporting evidentials. 

 

 Data analysis 

 This study’s data was analyzed in two phases. The first phase focused on four types of 

evidentials: sensory evidentials, belief evidentials, reporting evidentials, and inferring evidentials. The 

second phase emphasized reporting evidentials. Yang’s framework (2014) was adopted to the study in 

order to classify the realizations of each evidential in the first phase and realizations of each reporting 

evidential type in the second phase. Yang’s model of lexicogrammatical realizations of evidentiality was 

employed as framework of the study.  

 

Results 

 After analyzing the data, the research questions can be answered as follows;  

 1. How do Thai and English native writers use evidentiality in writing their Findings and Discussion 

chapters in their master’s theses? 

 

Figure 1: Frequency of evidential types in Findings and Discussion chapters by Thai and English native 

writers 

 

Sensory Belief Reporting Inferring

Thai 0.63 0.34 25.19 6.71

Native 1.08 0.2 17.70 7.38
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 According to the results, similarities have been discovered as follows. First, four types of 

evidentials are applied by Thai and English native writers to build their Findings and Discussion chapters. 

Second, the unbalanced adoption of four evidentials in both Thai and English native writers is found in 

the study. The most frequently used evidentials are reporting evidentials. Inferring evidentials are adopted 

by English native writers more than the Thai writers. The two less common adopted evidentials among 

both writers were sensory evidentials and belief evidentials. In terms of differences, the study shows that 

Thai writers apply reporting evidentials in their Findings and Discussion chapters more than English native 

writers. Also, belief evidentials appeared in the chapters of Thai writers more than English native writers.  

In contrast, English native writers tend to use inferring and sensory evidentials more than Thai writers. 

Reporting evidentials are also the most frequently used evidential types in their Findings and Discussion 

chapters. Accordingly, the use of reporting evidentiality in Findings and Discussion chapters in master’s 

theses comparing between Thai and English native writers in the following section are focused. All 

realizations are coded from E1 to E3.3 and highlighted in different colours. 

 2. Do Thai and English native writers use evidentiality in writing their Findings and Discussion 

chapters in their master’s theses differently? If yes, to what extent? 

 

Table 1: Frequency of reporting evidentials in Findings and Discussion chapters by Thai and English native 

writers 

Evidential type 
Realization of 

evidentials 

Frequency 

Thai English native 

Reporting 

(author+year) or 

(website+year) (E1) 
2.76 3.96 

Verb that structure or be 

verbed structure (E2.1) 
10.02 5.28 

It is verbed structure 

(E2.2) 
2.05 0.29 

As structure (E2.3) 2.24 0.54 

Verbed by author or be 

verbed by author (E2.4) 
0.45 0.05 

Noun that or noun (E3.1) 4.36 3.57 

Adjunct (E3.2) 3.09 0.39 

Pronoun (E3.3) 0.22 3.32 

 For Thai writers, the results show that verbal forms are the realizations of evidentiality that 

mostly apply for them, followed by non-verbal realizations, and (author+year) or (website+year). 

According to the research, the frequently used forms of verbal realizations, from greatest to least, are the 

verbs that structure or be verbed structure, as structure, it is verbed structure, and verbed by author or be 

verbed by author. For non-verbal realizations, the noun that, or noun is is in the highest rate of use 
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among non-verbal realization forms. This is followed by adjuncts and pronouns respectively. Regarding the 

frequency most used of reporting evidentials, the results are drawn from verb that structure, be verbed 

structure, noun that and noun, adjunct, (author+year) or (website+year), as structure, it is verbed 

structure, verb by author or be verbed by author, to pronoun respectively. 

 With English native writers it was found that non-verbal forms are the most frequent realizations 

of evidentiality that were shown in English native writers’ theses. Verbal realization and (author+year) or 

(website+year) are adopted less than the non-verbal realizations. The frequently used form in non-verbal 

realization is the noun that or noun, then following by pronoun, and adjunct. 

 For verbal realization, verb that structure or be verbed structure are the most frequently 

adopted, followed by as structure, it is verbed structure, and verbed by author or be verbed by author 

respectively. To clarify the most and the least used reporting evidentials among English native writers, the 

results are organized from verb that structure or be verbed structure, (author+year) or (website+year), 

noun that and noun, pronoun, as structure, adjunct, it is verbed structure, and verb by author or be 

verbed by author respectively. 

 Comparing the Thai and English native writers, the study shows that though the same evidential 

types were adopted, different realizations are used by different groups of writers. (author+year) or 

(website+year) tends to occur in the Findings and Discussion chapters of English native writers more than 

Thai writers. Concerning verbs, Thai writers construct their knowledge in the Findings and Discussion 

chapters using the verbal forms while non-verbal realizations are mostly applied by English native writers. 

In addition, unbalanced adoption occurs in master’s theses written by Thai writers rather than the English 

native writers. While verbal forms are seen in the Findings and Discussion chapters of Thai theses 

comparing other forms of realizations, English native writers tend to balance using verbal and non-verbal 

realizations. Interestingly, the frequency of using evidentiality among Thai and English native writers in 

terms of non-verbal realizations are almost equal. 

 Considering statistical analysis, four evidential types were found different among Thai and English 

native writers. Regarding reporting evidentials realizations, means of using reporting realizations between 

Thai and English native writers were also different. However, considering statistical significant differences, 

there was no significant difference found. According to the results run by the chi-square test, there is no 

significant difference (p > 0.05) between the use of evidentials and reporting evidentials realizations in the 

Findings and Discussion chapters in the master’s theses written by Thai and English native writers. 

  

Discussion 

 The findings in this study showed that both Thai and English native writers employed evidentials 

to write their Findings and Discussion chapters in their master’s theses. All related aspects of evidentiality 

and the findings are discussed in the following paragraphs. 

 First, sensory evidentials were used by Thai and English native writers in close frequencies. The 

findings were consistent with Yang (2012, 2015). Yang’s studies reported that numbers of sensory 
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evidentials were not drastically different even in a cross-cultural study (Yang, 2012) or cross-disciplinary 

study (Yang, 2015). 

 Second, there was any significant difference between Thai and English native writers with belief 

evidentials. Contrasting to Nugroho (2019), the study revealed that the non-native students used person 

markers such as I and my to refer to themselves more than native students (NNE = 48, NE = 18). However, 

the study showed that the different of frequencies among Thai (M = 1.80) and English native writers (M = 

0.80) were not that large. 

 Third, inferring evidentials were frequently adopted by Thai and English native writers secondly, 

aside from reporting evidentials. In line with Álvarez-Gil (2019), the Discussion and Conclusion parts require 

inferring evidentials in order bring out the writer’s stance. 

 Fourth, regarding cultural influences, Atai and Sadr (2006) and Abdollahzadeh (2011; cited in 

Getkham & Musiget, 2018) stated that NE employed metadiscourse markers more than NNE due to the 

different backgrounds of the writers and recognition of metadiscoursal devices’ purposes in NE writers’ 

minds. However, the findings showed that Thai writers employed evidentials in a higher number than 

English native writers did. The results were similar to Nugroho’s study (2019). Nugroho claimed that 

evidentials were utilized by Indonesian students (NNE writers) more than American students (NE writers) 

due to differences in culture and habit. For American students, they tended to keep the writings concise 

and included important information while Indonesian students tried to include any kind of information as 

long as it helped to elaborate their theses. 

 Fifth, pronouns are presented in the Findings and Discussions chapters of English native writers’ 

theses more than Thai’s. The findings were in the same track with Dueñas (2007) and Nugroho (2019).  

Dueñas stated that American (NE) authors demonstrated more self-presentation through first person 

singular, plural pronouns and possessive adjectives than Spanish authors in research articles. Nugroho 

suggested that the NE writers used I and my while the NNE writers employed the words researcher and 

writer instead because of different cultural backgrounds. Indonesian students, as stated by Nugroho, were 

taught to keep their writing tone formal by avoiding I and my to refer to themselves. In line with the 

resources of this research, I, me, and my were represented in Paper 5 of the English native writer. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาอัตลักษณ์จุดเดํนของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ในครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์ประการที่ 1 เพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย และประการที่ 2 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย เพื่อการออกแบบลวดลายการเรียนรู๎ให๎
เกิดความเข๎าใจในวัฒนธรรม และการจัดวางองค์ประกอบ เทคนิคออกแบบกราฟฟิก ด๎านความนําสนใจ ด าเนินการสร๎าง
แบบสอบถามตามตัวแปรท าการศึกษาน าแบบสอบถามเสนอผู๎เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบในข๎อค าแนะน ามาปรับปรุงแก๎ไข เพื่อ
น าไปใช๎ตํอไป ด าเนินขั้นตอนการออกแบบ น าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสาร ต ารา หลักการออกแบบท าการ
ออกแบบรํางตามแนวคิดที่สอดคล๎องกับตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย เพื่อแสดงเอกลักษณ์ที่ชัดเจน โดยการตัดทอนรูปรําง
รูปทรงของศีรษะของทศกัณฐ์ใช๎การวางซ้ า และการจัดจังหวะ สีสันที่ใช๎ดึงมาจากฉากละครที่เป็นจุดเดํนของการแปลงกาย
ตํางๆ จากนั้นผู๎ด าเนินการวิจัยได๎ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูลเพื่อทราบถึงความต๎องการและการ
ออกแบบลวดลายทศกัณฐ์ประเภทของใช๎ของที่ระลึกและเอกสารแนะน าโดยมีความพึงพอใจการศึกษาอัตลักษณ์จุดเดํนของตัว 

ละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกลวดลายรูปทรงสีสันมีความสวยงาม กลมกลืนกัน (


X  

= 4.63, SD = 0.48 ) อยูํในระดับมากที่สุด รูปแบบสวยงามเป็นเอกลักษณ์อยํางเห็นได๎ชัด (


X  = 4.42, SD = 0.57 ) อยูํใน

ระดับมาก รูปแบบสามารถสร๎างแรงดึงดูดในการตัดสินใจเลือก (


X  = 4.22, SD = 0.77 ) อยูํในระดับมาก รูปทรงได๎สัดสํวน

และเหมาะสม (


X  = 4.42, SD = 0.67 ) อยูํในระดับมาก ขนาดสัดสํวนของลวดลายเหมาะกับกระเป๋าและเคสโทรศัพท์ (


X  
=4.40, SD = 0.64 ) อยูํในระดับมาก ซึ่งคุณคําที่ได๎จากการวิจัยครั้งนี้เป็นการสํงเสริมให๎เกิดความสนใจในวรรณคดีไทย และ
ซึมซับโดยรูปแบบของการสะท๎อนของผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
ค าส าคัญ : อัตลักษณ์  ตัวละครทศกัณฐ์  การพัฒนาลวดลาย ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 

 

Abstract 

 The study of identity characteristics of the Tosakan characters in Thai literature in order to 
develop the pattern of souvenir products. In order to develop the pattern of souvenir products from the 
character Tosakan in Thai literature And secondly To study the satisfaction in the development of the 
pattern of souvenir products from the character Tosakan in Thai literature To reflect the art and culture 
Or access to stories of Thai literature. studying the theory Documents, textbooks and related research For 
the design of learning patterns for understanding in the culture And composition Graphic design 
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techniques Interesting aspects Conducting questionnaires according to educational variables For further 
use Carry out the design process Using the information obtained from researches from textbooks, design 
principles, to design sketches based on concepts that are consistent with the Tosakan characters in Thai 
literature. To show a clear identity By cutting down the shape of the head of the Ravana And rhythm The 
colors used to draw from the drama scenes are the hallmarks of various physicaltransformations.  
    Then, the researcher used questionnaires as a tool to collect information to know the needs 
and designs of the design of the type of souvenirs and recommended documents with satisfaction. 
Tosakan drama in Thai literature to develop patterns, products, souvenirs, patterns, shapes, colors, 
beautiful and harmonious (= 4.63, SD = 0.48) at the highest level The pattern is beautiful, distinctly 
unique (= 4.42, SD = 0.57) at a high level. The form can generate gravity in making decisions (= 4.22, SD = 
0.77) at a high level. The shape was proportional and appropriate (= 4.42, SD = 0.67) at a high level. The 
size of the pattern is suitable for the phone case and bag (= 4.40, SD = 0.64) at a high level. Which the 
value derived from this research is to promote interest in Thai literature And absorbed by the pattern of 
reflection of products used in daily life 
 
Keywords: Identities, The character of Tosakan, Pattern Development, Souvenir 
 

บทน า   

      วรรณคดีเป็นเรื่องที่แตํงเป็นหนังสือท าให๎เราได๎ศึกษาสิ่งตํางๆ ได๎สัมผัสเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในแตํละยุคสมัยโดยผําน
ทางกวี สภาพสังคม วัฒนธรรม และให๎คุณคําทางอารมณ์ เพราะวรรณคดีเป็นเรื่องศิลปะของการถํายทอดความรู๎สึกและ
อารมณ์และชํวยสะท๎อนภาพสังคม สภาพชีวิตวัฒนธรรม และความเป็นอยูํของบรรพบุรุษขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ 
และคํานิยมตํางๆ ซึ่งรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่งทศกัณฐ์ เป็นกษัตริย์แหํงกรุงลงกา นับวําเป็นตัวเอกของเรื่อง
รามเกียรติ์ ทศกัณฐ์เดิมเป็นยักษ์นนทกกลับชาติมาเกิด ลักษณะลวดลายทศกัณฐ์เป็นยักษ์รูปรํางงามมีกายสีเขียว มี 10 พักตร์ 
20 กร ทรงมงกุฏชัย ลักษณะปากแสยะ ตาโพลง  
      จึงได๎มีความคิดเห็นวําลวดลายของทศกัณฐ์มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์มีจุดเดํน การน าลวดลายจากตัวละคร
ยักษ์ทศกัณฐ์มาเป็นต๎นแบบเพื่อพัฒนาลวดลายลงผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตํางๆ เชํนกระเป๋าผ๎า เคสโทรศัพท์ เพื่อให๎ผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกนั้นนําใช๎ มีจุดเดํนและมีความแตกตํางของเรื่องราวมากข้ึน  มีความทันสมัยกับสังคมยุคปัจจบุันท่ีสังคมยุคปัจจุบันนี้
ไมํคํอยมีให๎เห็นถึงวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย จึงเป็นการซึมซับและถํายทอดรูปแบบของที่ระลึกแบบไทยประเพณีไปในตัวอีก
ด๎วย ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเรํงเห็นวํา ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีลวดลายจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณดีไทยที่น ามาประยุกต์พัฒนา
ลวดลายขึ้นมาใหมํแล๎ว มีความเหมาะสมตํอสงัคมยุคปัจจบุัน ที่เริ่มจะสนใจเรื่องวรรณคดขีองไทยลดลง ได๎พบเห็นลวดลายจาก
ตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยมากขึ้นในชีวิตประจ าวัน จึงอยากให๎ตัวละครทศกัณฐ์นี้เป็นตัวแทนของการรักษาวรรณคดีไทย
และวัฒนธรรมไทยและท าให๎ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนั้นมีความสวยงามนําใช๎งานมากยิ่งขึ้นและให๎วรรณคดีไทยได๎เข๎าถึงผู๎คนได๎
งํายขึ้น และซึมซับเข๎าไปในสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งผู๎จิจัยจะด าเนินการจัดจ าหนํายในพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลกเพื่อให๎
ผู๎บริโภคที่มาเยี่ยมชมพระราชวังจันทนไ์ด๎ใช๎สินค๎าท่ีเป็นตัวแทนของการรักษาวรรณคดีไทยและวัฒนธรรมไทยฃ 
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วิธดี าเนินการวิจัย  
การศึกษาอัตลักษณ์จุดเดํนของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย และเพื่อประเมินความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได๎แกํ นักทํองเที่ยวพระราชวังจันทน์และผู๎ที่สนใจในของที่ระลึกแบบไทยประเพณี 
กลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ นักทํองเที่ยวพระราชวังจันทนแ์ละผู๎ที่สนใจในของที่ระลึกแบบไทยประเพณี จ านวน 50 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรต้น ได๎แกํ รูปแบบ ลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย 

 ตัวแปรตาม ได๎แกํ ได๎แกํ ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวและผู๎ที่สนใจในของที่ระลึกแบบไทยประเพณี ด๎านความ
สวยงาม ด๎านการสื่อสารและสื่อความหมาย 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย โดยผู๎วิจัยได๎ใช๎กรอบแนวความคิดของ สน
ไชย ฤทธิโชติ (2551)                                           
ด้านความงาม 
     ลวดลาย รูปทรง สีสันมีความสวยงามกลมกลืนกัน  
     รูปแบบสวยงามเป็นเอกลักษณ์อยํางเห็นได๎ชัด 
     รูปแบบสามารถสร๎างแรงดึงดูดในการตัดสินใจเลือก 
     2. เพื่อประเมินความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย โดยผู๎วิจัยได๎ใช๎
กรอบแนวความคิดของ สมชาย พรหมสุวรรณ (2548) 
ด้านขนาดสัดส่วน 
       รูปทรง ได๎สัดสํวนและเหมาะสม 
       ขนาดสัดสํวนของลวดลายเหมาะกับกระเป๋าและเคสโทรศัพท์  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เพ่ือออกแบบออกแบบลวดลายตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยใน รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย 

ผู๎ด าเนินโครงการได๎ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูลเพื่อทราบถึงการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดี ใช๎กรอบแนวคิดของ อารยะ ศรีกัลยาณบุตร(2550) มีทั้งหมด 5 ด๎านโดยก าหนด
ประเด็นการสัมภาษณ์ประกอบด๎วย 
            1. ด๎านเอกภาพ  
            2. ด๎านการเน๎นและการสร๎างล าดับความส าคัญ  
            3. ด๎านสัดสํวน  
            4. ด๎านขนาด 
            5. ความสมดุล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู๎ด าเนินโครงการได๎ด าเนินการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย โดยมี
ขั้นตอนการออกแบบดังนี ้

1. น าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย    
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2. ท าการออกแบบภาพรํางตามพื้นฐานข๎อมูลที่ศึกษา ข๎อมูล และจากแบบสอบถามมาข๎างต๎น 
3. น าแบบรํางการออกแบบลวดลายจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยประเภทของที่ระลึก เพื่อไปประเมินตาม

ค าแนะน าเกี่ยวกับการออกแบบจากผู๎เช่ียวชาญ 
4. น าแบบรํางจากการออกแบบพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย ไปท าการ

เก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยําง 
5. สรุปแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย 
6. ท าการสร๎างต๎นแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก ตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ รูปแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย   
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม น าไปสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยที่ได๎รับการออกแบบมาแล๎ว และน าข๎อมูลมาสรุปประเมินผลจากความคิดเห็น
ของผู๎ที่สนใจลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ท าการท าแบบสอบถามสืบค๎นมา โดยตรวจแบบสมบูรณ์จาก
แบบสอบถามแล๎วน าข๎อมูลที่ได๎ไปวิเคราะห์คําทางสถิติกลุํมตัวอยํางได๎แกํ นักทํองเที่ยวพระราชวังจันทน์และผู๎ที่สนใจในของที่
ระลึกแบบไทยประเพณี จ านวน 50 คน 
 
ผลการวิจัย  
 การศึกษาอัตลักษณ์จุดเดํนของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อให๎
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์ข๎อมูลได๎ ดังนี้  
พัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย 
 ก าหนดแนวคิด 
      น าต๎นแบบของตัวละครทศกัณฐ์ซึ่งที่มีลักษณะเดํนในเรื่องของสีของตัวละครทศกัณฐ์มาเลํน  เชํน ตอนทศกัณฐ์ 
ปกติจะเป็นสีเขียวแตํตอนท่ี ทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ ทศกัณฐ์ก็สามารถเนรมิตรํางตนให๎เป็นสีทองได๎และมีการวิเคราะห์
กันวําทศกัณฐ์หรือยักษ์ในเรื่องเป็นตัวแทนของชาว "ทราวิฑ" หรือทัสยุ ซึ่งเป็นชาวผิวด า (อยูํทางตอนใต๎ของอินเดียในสมัย
โบราณ) ดังนั้น การน าตัวละครทศกัณฐ์ มาพัฒนาในการเลํนสีและลวดลายมาผสมผสานกับลายเส๎น ซึ่งลายเส๎นนั้นท าให๎เกิด
ความแมํนย าในเรื่องของขนาดและสัดสํวนท าให๎การจัดองค์ประกอบของภาพท าได๎งํายขึ้น 
 
ผู้วิจัยได้ออกแบบร่างผลิตภัณฑ์ทั้งหมดดังนี้ 
      การรํางแบบและปรับปรุงแบบการพัฒนาลวดลายผลติภณัฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย 

  

 
ภาพที่ 1 แสดงแบบรํางลักษณะศรีษะทศกัณฐ ์
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จากการศึกษาจุดเดํนบนในหน๎าและลักษณะศีรษะทศกัณฐ์ผู๎วิจัยได๎ท าการรํางแบบ  sket ศรีษะ เพื่อท างานน ามา

ออกแบบเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ดังภาพแสดง ภาพที่ 1 แสดงแบบรํางลักษณะศีรษะทศกัณฐ์ 

 
ภาพที่ 2 แสดงแบบรํางลักษณะใบหน๎าทศกัณฐ ์

จากการศึกษาจุดเดํนบนในหน๎าทศกัณฐ์ผู๎วิจัยได๎ท าการรํางแบบ sket ภาพลักบนในหน๎าทศกัณฐ์ โดยมีจุดเดํนในสํวน คิว ตา 
จมูก และปาก จึงน ามาเป็นสํวนลวดลายเพื่อท างานน ามาออกแบบเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ดังภาพแสดง ภาพที่ 2 แสดง
แบบรํางลักษณะใบหน๎าทศกัณฐ์ 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงแบบรํางลักษณะสวํนปากทศกัณฐ ์

จากการศึกษาจุดเดํนบนในสํวนปากของทศกัณฐ์ผู๎วิจัยไดท๎ าการรํางแบบ sket ภาพในสํวนปากทศกัณฐ์ โดยมีจุดเดํน

ในสํวน เคี่ยว ฟัน และมุมปาก จึงน ามาเป็นสํวนลวดลายเพื่อท างานน ามาออกแบบเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ดังภาพแสดง 

ภาพที่ 3 แสดงแบบรํางลักษณะสํวนปากทศกัณฐ์ 

 

ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบลักษณะจดุเดํนศรีษะทศกัณฐ ์
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จากการศึกษาจุดเดํนบนในหน๎าและลักษณะศีรษะทศกัณฐ์ผู๎วิจัยได๎ท าการรํางแบบ sket ศีรษะ โดยมีจุดเดํน ในสํวน

โครงสร๎างของศีรษะและสํวนหูท่ีมีความเข๎ากับโครงหน๎าจึงน ามาเป็นสํวนลวดลาย เพื่อท างานน ามาออกแบบเป็นลวดลายบน

ผลิตภัณฑ์ ดังภาพแสดง ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบลักษณะจุดเดํนศีรษะทศกัณฐ์ 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงรูปแบบลายเส๎นเฉพาะใบหน๎าทศกัณฐ ์

 จากการศึกษาจุดเดํนบนในหน๎าทศกัณฐ์ผู๎วิจัยได๎ท าการรํางแบบ sket ภาพลักบนในหน๎าทศกัณฐ์ โดยมีจุดเดํนใน

สํวน คิว ตา จมูก และปาก จึงน ามาเป็นสํวนลวดลายเพื่อท างานน ามาออกแบบและตัดทอนน ามาเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ 

ดังภาพแสดง ภาพที่ 5 แสดงรูปแบบลายเส๎นเฉพาะใบหน๎าทศกัณฐ์ 

 
ภาพที่ 6 แสดงรูปแบบลายเส๎นสํวนปากทศกัณฐ ์
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จากการศึกษาจุดเดํนบนในสํวนปากของทศกัณฐ์ผู๎วิจัยไดท๎ าการรํางแบบ sket ภาพในสํวนปากทศกัณฐ์ โดยมีจุดเดํน

ในสํวน เคี่ยว ฟัน และมุมปาก จึงน ามาเป็นสํวนลวดลายเพื่อท างานน ามาออกแบบเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์  ดังภาพแสดง 

ภาพที่ 6  

การพัฒนาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของท่ีระลกึจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย 

 
ภาพที่ 7 แสดงต๎นแบบผลติภณัฑข์องที่ระลึก 

 จากการวิเคราะห์และรวบรวมข๎อมูลรวมถึงการท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจแบบประเมิน
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการศึกษาอัตลักษณ์จุดเดํนของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จาก
การออกแบบทั้งหมด 3 แบบ พบวํารูปแบบที่ใช๎ลักษณะจุดเดํนของศีรษะทศกัณฐ์ มีลวดลายรูปทรงสีสันมีความสวยงาม

กลมกลืนกันมีคําเฉลี่ยที่ (x̄ = 4.63, SD = 0.48) อยูํในระดับมากท่ีสุด รูปแบบสวยงามเป็นเอกลักษณ์อยํางเห็นได๎ชัดมีคําเฉลี่ย

ที่ (x̄ = 4.42, SD = 0.57) อยูํในระดับมาก รูปแบบสามารถสร๎างแรงดึงดูดในการตัดสินใจเลือกมีคําเฉลี่ยที่ ( x̄ = 4.22, SD = 

0.77) อยูํในระดับมาก รูปทรง ได๎สัดสํวนและเหมาะสมมีคําเฉลี่ยที่ ( x̄ = 4.42,  SD = 0.67) อยูํในระดับมาก ขนาดสัดสํวน

ของลวดลายเหมาะกับกระเป๋าและเคสโทรศัพท์หรือไมํมีคําเฉลี่ยที่ (x̄ =4.40, SD = 0.64) อยูํในระดับมาก 
 

  
 

ภาพที่ 8-9 แสดงแบบผลิตภณัฑ์ของที่ระลึก 
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ภาพที่ 10 แสดงแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
สรุปผลการวิจัย   
      การศึกษาอัตลักษณ์จุดเดํนของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สรุปผล
โครงการวิจัยได๎ดังนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย ในรูปแบบการจัดวางตามหลักของ
องค์ประกอบศิลป์ภายใต๎แนวคิดของการตัดทอนรูปรํางและรูปทรงจากตัวละครในลักษณะเดํนตํางๆ ที่สามารถรับรู๎ได๎ 
อยํางเชํนรูปแบบลักษณะจุดเดํนศีรษะทศกัณฐ์ การวางภาพแบบจัดจังหวะและการท าซ้ า และดึงสีสันจากฉากในละครการ
แปลงการมาใช๎ จากน้ันน าลวดลายไปจัดวางลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต๎นแบบ ความพึงพอใจของผู๎บริโภคที่สนใจการศึกษา    
อัตลักษณ์จุดเดํนของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ด๎านความงามลวดลายรูปทรง
สีสันมีความสวยงามกลมกลืนกัน รูปแบบสวยงามเป็นเอกลักษณ์อยํางเห็นได๎ชัด สามารถสร๎างแรงดึงดูดในการตัดสินใจเลือก 
ด๎านขนาดสัดสํวน รูปทรงได๎สัดสํวนและมีเหมาะสม ลวดลายเหมาะกับกระเป๋าและเคสโทรศัพท์ 
 
อภิปรายผล  
เพ่ือพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย  
      จากผลงานวิจัยพบวําโครงสร๎างรูปแบบการศึกษาอัตลักษณ์จุดเดํนของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนา
ลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก มีคําอยูํในระดับมากที่สุด ซึ่งตรงกับ สนไชย ฤทธิโชติ (2551 : 34 -35) ที่กลําววํา ก าหนด
หลักการออกแบบหรือจัดการองค์ประกอบศิลปะ คือ การน าเอาเส๎น รูปทรง ของน้ าหนักสี และพื้นผิว มาจัดวางลงในที่วําง 
สํวนประกอบของการออกแบบได๎มากฎตัวอยูํในที่วําง ซึ่งกลําวได๎ในเรื่องการสร๎างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติที่วํางของภาพ ซึ่ง
เรียกวําองค์ประกอบทางรูปธรรม และยังมีองค์ประกอบนามธรรม ซึ่งหมายถึงเนื้อหาสาระอีกสํวนหนึ่งด๎วย 
การพัฒนาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของท่ีระลกึจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย 

จากผลงานวิจัยพบวําในด๎านขนาดสัดสํวน มีคําอยูํในระดับมาก ซึ่งตรงกับ (สมชาย พรหมสุวรรณ 2548 : 191-193) 
ที่กลําววํา การเลือกหัวข๎อท่ีหน๎าสนใจ ภาพและเสียง ซึ่งจะต๎องรวบรวมข๎อมูลตํางๆ ให๎เพียงพอแล๎วน ามาสรุป วิเคราะห์เรียบ
เรียงแสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูดความนําสนใจได๎ดี ชํวยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกที่ใช๎อาจเป็นภาพลายเส๎น 
สัญลักษณ์ สัดสํวน ในทางทัศนศิลป์ ไมํสามารถก าหนด ให๎เป็นสูตรแนํนอนตายตัวได๎ เป็นหน๎าที่ของผู๎สร๎างงานศิลปะ จะต๎อง 
พิจารณาเองวํา ขนาดและสัดสํวนใดจึงจะแลดูงดงาม เหมาะสมกับงานแตํละลักษณะ เพราะศิลปะนั้นมิได๎สร๎างขึ้นเพื่อ
จุดประสงค์ของความงามของรูปทรง เพียงอยํางเดียว แตํสร๎างสรรค์ขึ้นเพื่อเพื่อการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู๎สึกด๎าน
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อื่น อีกมาก ขนาดและสัดสํวน ก็เป็นสิ่งส าคัญสํวนหน่ึงที่จะชํวยเน๎นอารมณ์ ความรู๎สึกของงานศิลปะ ให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของศิลปิน หรือผู๎ออกแบบ และการที่จะเป็นผู๎พิจารณา ตัดสินงานศิลปะได๎ดี ถูกต๎องนั้น จะต๎องอาศัย ประสบการณ์และศึกษา
จากผลงานท่ีมีความงามอันเป็นท่ียอมรับ 
กิตติกรรมประกาศ 

 การท าวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี เพราะได๎รับความอนุเคราะห์จากคณะอาจารย์หลายทําน ที่ได๎ใหค๎ าแนะน า ให๎
ค าปรึกษา และข๎อคิดเห็นเพื่อให๎โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้สมบูรณ์ คณะผู๎จัดท าขอขอบพระคุณ
เป็นอยํางสูง ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ซึ่งคอยให๎ค าปรึกษาดูแล และให๎ค าแนะน าในการท าโครงการ
พิเศษเป็นอยํางด ีขอขอบพระคุณ อาจารย์ผู๎สอนโครงการพิเศษ ซึ่งคอยให๎ค าแนะน าการท าโครงการพิเศษ กราบขอบพระคุณ
บิดา มารดา ที่มอบทุนการศึกษาจนจบการศึกษาเป็นอยํางยิ่ง ขอบคุณญาติพี่น๎อง และเพื่อนๆ ท่ีเป็นก าลังใจมาด๎วยดีตลอดมา 
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บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาหน้าท่ีของอาจารย์บกในหมู่บ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย 2) ศึกษาอิทธิพลของความเช่ือและพิธีกรรมกับความสัมพันธ์ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน 
บ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ เก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ที่เคยมารักษาหรือมา
ให้ช่วยเหลือ 62 คน แบ่งเป็น 3 เกณฑ์ช่วงอายุ ด้วยการสัมภาษณ์และสังเกตจากสถานการณ์จริง  

ผลการศึกษาพบว่า หมวดกรณีศึกษาโรคภัยไข้เจ็บมีจ านวนผู้ที่เข้าไปให้รักษาหรือช่วยเหลือมากที่สุด  คือ 
18 คน อยู่ในเกณฑ์ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์วัยผู้สูงอายุ ส่วนหมวดกรณีศึกษาหน้าที่การงานกับโชค
ลาภความร่ ารวยมีจ านวนผู้ที่เข้าไปรักษาเท่ากัน คือ 12 คน อยู่ในเกณฑ์ช่วงอายุ 26 -49 ปี ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์วัย
ท างาน และหมวดกรณีศึกษาการเรียนกับความรักมีจ านวนผู้ที่เข้าไปรักษาเท่ากันอีกเช่นกัน คือ 10 คน อยู่ในเกณฑ์
ช่วงอายุวัยเด็ก-25 ปี ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์วัยเด็กและวัยรุ่น  

ทั้งนี้หมวดกรณีการศึกษาโรคภัยไข้เจ็บมีจ านวนผู้ให้ความสนใจในการเข้าไปรักษาหรือให้
ช่วยเหลือมากท่ีสุด เพราะเป็นวัยผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นวัยที่ให้ความสนใจกับเรื่องของสุขภาพและครอบครัวเป็นส าคัญ 
จึงพบผลของการวิจัยในด้านนี้มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าหมวดกรณีศึกษาทั้ง 5 หมวดนี้ เป็นด้านที่ชาวบ้านให้ความ
สนใจในการเข้าไปให้อาจารย์บกรักษาหรือช่วยเหลือ สะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมส่วนใหญ่ให้ความเช่ือถือและ
ศรัทธาในปราชญ์ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติขึ้นกับตนเองหรือคนในครอบครัว สิ่ง
แรกที่สันนิษฐานก่อน คือ อาจเกิดจากอ านาจผีหรือสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ ที่ท าให้เกิดอาการขึ้น เช่น การเจ็บไข้ได้
ป่วยต่าง ๆ ตามร่างกาย ซึ่งเมื่อเกิดอาการขึ้นแล้ว ก็จะไปให้ปราชญ์ชาวบ้านหรืออาจารย์บกช่วยท านายทายทัก หาก
ผลการท านายดี ไม่พบสิ่งลี้ลับใด ๆ กระท า ก็จะเสริมสิริมงคลขับไล่สิ่งที่ไม่ดีโดยการให้อาจารย์บกท าพิธีอาบน้ ามนต์
สะเดาะเคราะห์ให้ เพื่อความสบายใจ แต่หากผลการท านายออกมาไม่ดี หรือมีผีกระท าจริง ก็จะให้อาจารย์บกหา
วิธีการรักษาเพื่อให้หายเป็นปกติด้วยวิธีการท้องถิ่นแบบของอาจารย์บกเอง คือ การรักษาด้วยคาถาอาคม จึงแสดงให้
เห็นว่าอาจารย์บกนั้น มีความส าคัญกับการด าเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านมาก ทั้งการประกอบอาชีพการงาน และ
การอยู่รอดปลอดภัยของชีวิตตนเองและคนในครอบครัว 
 
ค าส าคัญ : ความเชื่อ, พิธีกรรม, อาจารย์บก, หมู่บ้านมะขามค่อม 
 

Abstract 
The objective of this article is to 1) study the duties of Ajarn Bok in Makham Kham Village, 

Yang Sai Subdistrict, Mueang District, Sukhothai Province. 2) Study the influence of beliefs and 
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rituals and relationships on the way of life of the villagers. Makham Kham house,Yang Sai 
Subdistrict, Mueang District, Sukhothai Province. Data were collected from 62 interviewees who 
had been treated or helped, divided into 3 criteria, age range by interviewing and observing from 
real situations. 

The study found that In the case of disease education, there are 18 people who go to 
treatment or help the most, which is within the age range of 50 years, which is considered the age 
of the elderly. As for the case of education, career and fortune, the wealth has the same amount 
of people who come to maintain, which is 12 people Within the age range of 26-49 years, which is 
classified as a working age And in the case of education and love, there are the same number of 
people who are admitted as well, which is 10 people in the age range of 25-year-old which is 
classified as children and adolescents. 

In the case of disease education, there are the numbers of people who are interested in 
treating or helping the most. Because it is the age of the elderly this will be an age that focuses 
on health and family matters. Therefore found the most research results in this field Shows that 
all 5 case studies in this section are the areas that villagers are interested in going to Master Bok 
to treat or help Reflecting that most people in society are very trust and faith in the local 
philosopher When illness or abnormality occurs to oneself or family members The first thing that 
is first assumed is that it may be caused by ghosts or supernatural mysteries. Causing symptoms 
Such as illness and illness, which when the symptoms occur Will go to have the villagers sage or 
Ajahn Bok help to predict If the prediction results are good If any mysterious things are found, it 
will enhance the good fortune to expel bad things by having Ajarn Bok perform a bathing 
ceremony to exorcise them. For peace of mind but if the prediction results are not good or have 
real ghosts then he would like Ajahn Bok to find a remedy for healing in a normal way, with Ajahn 
Bok's own local method of treatment so showing that the land master Is very important for the 
way of life of the local philosopher both careers and jobs and the safe survival of one's own life 
and family members. 

 
keywords: beliefs, rituals, Ajarn Bok, Makham Kham village 
 
บทน า 
 ความเชื่อและพิธีกรรมเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านาน โดยความเช่ือเกิดจาก
ความพยายามของมนุษย์ในการแสวงหาค าตอบ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ ที่ตนไม่รู้ (อารี ถาวรเศรษฐ์, 
2546, หน้า 94) ซึ่งมีปรากฏให้เห็นหลากหลายรูปแบบในสังคมไทย มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนไทยใน
หลาย ๆ ด้าน ซึ่งความเชื่อนั้น คนไทยเรารับและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมามากมาย และปรากฏอยู่ทุกภาค (สุมามาลย์ 
พงษ์ไพบูลย์, 2542, หน้า83) โดยเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าเราทุกคนมีความเช่ือเป็นของตัวเอง ซึ่งก็ขึ้นอยู่
กับว่าบุคคลใดมีความคิดและทัศนคติ รวมถึงการมองโลกในด้านนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด ส่วนในด้านของพิธีกรรมนั้น 
เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยมีความเช่ือเป็นหลักพื้นฐานในการด าเนิน
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ชีวิต และเมื่อเกิดความเช่ือขึ้นแล้ว จึงมีการคิดและการริเริ่มสร้างสรรค์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มากขึ้นในการด ารงชีวิต ให้มี
ความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสภาพการด ารงชีวิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้อย่าง
เหมาะสม (ผาสุก มุทธเมธา, 2535, หน้า 6) จึงมีการสรรค์สร้างพิธีกรรมให้เกิดขึ้นมาในสังคม ซึ่งพิธีกรรมก็มีมากมาย 
หลากหลายพิธีกรรมเหมือนอย่างกับความเชื่อ โดยพิธีกรรมนั้นก็จ าแนกได้หลายประเภทและหลายการปฏิบัติออกไป 
ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ของพิธีกรรมนั้น ๆ  
  ในปัจจุบันนั้นความเช่ือและพิธีกรรมยังมีความสัมพันธ์กับทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งพิธีกรรม
และความเชื่อจึงเป็นสิ่งท่ีมีความสัมพันธ์กันในสังคมไทย เพราะหลักค าสอนของศาสนาไปสอดคล้องกับแนวความเช่ือ
เดิมในเรื่อง ผี วิญญาณ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีสามารถดลบันดาลให้เกิดคุณและโทษต่อผู้ที่มีความเช่ือในสิ่งเหล่านี้ (พวง
ผกา ประเสริฐศิลป์, 2543, หน้า 48) โดยเป็นปัจจัยเป็นองค์ประกอบ เป็นอิทธิพลที่ส าคัญที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ของคนในสังคม ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของความเชื่อและพิธีกรรมในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งคนไทยมีความ
เช่ือในเรื่องของสิ่งลี้ลับ ความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเทวดา การเกิด-การตาย ฤกษ์ยาม ความฝัน เวทมนตร์ ไสยศาสตร์ 
เกี่ยวกับมงคลและอัปมงคล (ภูมิจิต เรืองเดช, 2542, หน้า 391) รวมถึงต านานผีต่าง ๆ อยู่มาก ซึ่งบุคคลหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญและได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีวิชาแกร่งกล้ามากผู้หนึ่งในท้องถิ่น หมู่บ้านมะขามค่อม จังหวัดสุโขทัย นั่นก็คือ
นายประสาร ค าพวง หรือ อาจารย์บก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านของวิชาอาคม การรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ
การเสริมดวงเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคนในหมู่บ้าน โดยที่ความเช่ือและพิธีกรรมก็จะเป็นไปในแบบของอาจารย์
บกเอง ซึ่งเป็นอีกแง่มุมความเชื่อหนึ่งในสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความมีอ านาจเหนือธรรมชาติที่ในทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่
อาจหาข้อพิสูจน์ได้ โดยผู้ที่จะสามารถเข้าใจในความเช่ือนี้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่พบเจอเรื่องราวนี้กับตัวเอง ครอบครัว
หรือคนรอบข้าง ซึ่งการจะเข้าใจความเช่ือและพิธีกรรมเหล่านี้ได้นั้น จะต้องเปิดใจยอมรับอย่างแท้จริง โดยเรื่องของ
ความแกร่งกล้าในด้านวิชาอาคมของอาจารย์บกนั้น เป็นที่โด่งดังและผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตุผลที่
ผู้วิจัยสนใจค้นคว้าและศึกษาหาข้อมูล เพื่อที่จะได้ศึกษาพิธีกรรม ความเช่ือ และถ่ายทอดให้แก่คนในสังคมได้รับรู้
และเข้าใจในศาสตร์ด้านนี้มากยิ่งขึ้น 
  จากความเช่ือและการประพฤติปฏิบัติต่าง ๆ จนท าให้เกิดพิธีกรรมขึ้นในสังคม ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็น
ความส าคัญของท้องถิ่นในเขตพื้นที่หมู่บ้านมะขามค่อม ซึ่งเป็นหมู่บ้ านที่มีความชัดเจนในเรื่องของความเช่ือและ
พิธีกรรมท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้าน จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่องความเช่ือและพิธีกรรมท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหน้าท่ีของอาจารย์บกในหมู่บ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และ
เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเช่ือและพิธีกรรมกับความสัมพันธ์ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน บ้านมะขามค่อม 
ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยจะท าให้เข้าใจความเช่ือและพิธีกรรมเหล่านี้ได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจในความเช่ือนี้ได้ดียิ่ งขึ้น และสามารถน าเอาข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้และ
วางแผนพัฒนาต่อยอด และเผยแพร่ความเชื่อนี้ให้เหมาะสมต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาหน้าท่ีของอาจารย์บกในหมู่บ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย และเพื่อศึกษาอิทธิพลของความเช่ือและพิธีกรรมกับความสัมพันธ์ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน บ้าน
มะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ขั้นเตรียมการ 
  ศึกษาเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรม บทสวดมนต์และคาถาที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบพิธีกรรม ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือและพิธีกรรมท้องถิ่น และท าการรวบรวมเอกสาร หนังสือ 
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และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง หลังจากน้ันจึงคัดเลือกข้อมูลจากเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเรียบเรียงท าเล่ม
วิจัย 
  2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เก็บข้อมูลในลักษณะที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลการวัดจากกลุ่มตัวอย่าง
โดยตรง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ คือ ข้อความที่เป็นความคิดเห็นของชาวบ้านและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ท้ังข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและข้อมูลพฤติกรรม 
  เก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะของการสัมภาษณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งมีการก าหนด
ค าถามไว้ล่วงหน้าตามล าดับ และน าค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดมาเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ประเด็นค าถามมีดังนี้  
  1. เป็นอะไรมา มารักษา มาให้ช่วยเรื่องอะไร  
 2. ท าไมถึงมารักษากับอาจารย์บกท่ีนี่ มาเพราะอะไร  
  3. รู้จักอาจารย์บกได้อย่างไร มีคนแนะน ามาหรือเปล่า  
  4. มีความเช่ือเกี่ยวกับอาจารย์บกอย่างไรบ้าง  
  5. ตอนท่ีรักษาหรือช่วย อาจารย์บกรักษาและช่วยแบบไหน ท าอย่างไรบ้าง 
  6. รักษาหรือช่วยแล้วหายไหม ดีขึ้นไหม ประสบความส าเร็จไหม 
  7. คดิว่าการช่วยเหลือหรือการรักษาของอาจารย์บก มีความส าคัญต่อเราและผู้คนคนอ่ืน ๆ ไหม ควรที่จะมี
การสืบสานวิธีการรักษาในแบบท้องถิ่นแบบน้ีต่อไปหรือไม่ อย่างไร 
  และการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกลักษณะหนึ่ง คือ การสังเกตโดยเป็นการสังเกตแบบมีโครงสร้าง ซึ่งจะสังเกต
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของอาจารย์บก การรักษาคน การประกอบพิธีกรรมในการรักษา สิ่งของเครื่องใช้ ในการ
ประกอบพิธีกรรมของอาจารย์บก และพฤติกรรมของคนที่มารักษา รวมถึงสังเกตสิ่งที่ไม่ใช่พิธีกรรม คือ ภาพและ
เสียงท่ีได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ โดยมีการสังเกตแบบผู้มีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ และเป็นผู้สังเกตในฐานะผู้มี
ส่วนร่วม คือ จะสังเกตแบบเปิดเผยตัวและไม่เปิดเผยตัวในการเก็บข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาจะเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง โดยต้องเป็นบุคคลที่เคยมาให้อาจารย์บกรักษาหรือเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บก  โดยไม่จ ากัด เพศ อายุ 
หรือการศึกษาใด ๆ ซึ่งก าหนดจ านวนผู้ที่จะสัมภาษณ์ โดยประมาณ คือ  20 คนเป็นอย่างน้อย 
  วิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้คือ ประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมของอาจารย์บก โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากชาวบ้านในหมู่บ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งภายในประเด็นสัมภาษณ์ จะ
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ประเด็นคือ 1) หน้าที่ของอาจารย์บกในหมู่บ้าน 2) ความเช่ือของชาวบ้านที่มีต่ออาจารย์
บก 3) ผลการรักษาหลังจากที่อาจารย์บกรักษาแล้ว ว่ามีผลของการรักษาเป็นอย่างไร ส าเร็จหรือไม่ ซึ่งจะให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ตอบค าถามแบบเปิด ซึ่งตอบตามความเข้าใจของตัวบุคคลนั้น ๆ ส่วนเครื่องมือที่ใช้อีกลักษณะหนึ่งคือการ
สังเกต ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของอาจารย์บก และพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมของอาจารย์
บก และผู้ที่มารักษา 
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  3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์หน้าที่ของอาจารย์บกในหมู่บ้านมะขามค่อม คือ น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกต
โดยตรง มาท าการวิเคราะห์เพื่อน าข้อมูลมาเรียบเรียง 
  2. วิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมของอาจารย์บก คือ น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตดูโดยตรง
มาวิเคราะห์ เพื่อน าข้อมูลมาเรียบเรียง 
  3. วิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมกับความสัมพันธ์ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน โดยศึกษาข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์และการสังเกตจากการลงพื้นที่ โดยน ามาวิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลเชิงพรรณนา เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธ์ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้าน 
  4. ตรวจสอบและเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมด และท าการน าเสนอ ซึ่ ง เป็นการน าเสนอแบบ 
เชิงพรรณนาและการอธิบายประกอบร่วมด้วย 
   
  4. ขั้นสรุปผลการวิจัย 
  สรุปผลการวิจัยมีทั้งหมด 5 บท ดังนี้ 
  บทที่ 1 บทน า  
  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  บทที่ 3 ประวัติ หน้าท่ี และพิธีกรรมของอาจารย์บก 
  บทที่ 4 อิทธิพลของความเชื่อและพิธีกรรมกับความสัมพันธ์ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน บ้านมะขาม
ค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
  บทที่ 5 การสรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
 
ผลการวิจัย 
  จากการสัมภาษณ์แล้ว สามารถสรุปหมวดหัวข้อการสัมภาษณ์ได้ 5 หมวด ดังนี ้
  1) ความรัก 2) หน้าท่ีการงาน 3) การเรียน 4) โรคภัยไข้เจ็บ 5) โชคลาภ-ความร่ ารวย ทั้ง 5 หมวดนี้ พบว่า 
จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ในการสัมภาษณ์ชาวบ้านบ้านมะขามค่อม และชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง คือ ชาวบ้าน
บ้านบางหว่าน และจากต่างจังหวัดบางส่วน ที่เคยมารักษาและมาให้อาจารย์บกช่วยเหลือ โดยตั้งเกณฑ์ก าหนดผู้ให้
สัมภาษณ์ไว้ โดยประมาณคือ 20 คนขึ้นไป โดยจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์นั้น เราได้แบ่งผู้ให้สัมภาษณ์ออกเป็นหมวด 
หมวดละไม่ต่ ากว่า 10 คน บางหมวดมีทั้งรักษา และเคยรักษาเกินจ านวนเกณฑ์ที่ตั้งไว้บ้าง โดยรวมแล้วทั้งสิ้น มี
จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 62 คน ดังนี ้
  1) ความรัก 10 คน 
  2) หน้าท่ีการงาน 12 คน 
  3) การเรียน 10 คน 
  4) โรคภัยไข้เจ็บ 18 คน 
  5) โชคลาภ-ความร่ ารวย 12 คน 
  จากจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ในแต่ละหมวดมีความสัมพันธ์กับเรื่องของช่วงอายุ จึงสามารถสรุปแบ่ง
ตามเกณฑ์ช่วงอายุได้ ดังนี้ 
      ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป สนใจในเรื่องของสุขภาพ คือ ด้านของโรคภัยไข้เจ็บ 
      ช่วงอายุ 26-49 ปี สนใจในเรื่องของหน้าท่ีการงาน ต าแหน่งการท างาน และเรื่อง 
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โชคลาภกับความร่ ารวยของตน คือ ด้านของหน้าท่ีการงานกับด้านโชคลาภ-ความร่ ารวย 
      ช่วงอายุ วัยเด็ก-25 ปี สนใจในเรื่องของการเรียน การศึกษา และเรื่องความรัก คือ ด้านของการเรียน
กับด้านความรัก แสดงให้เห็นว่า หมวดที่ผู้คนให้ความสนใจในการเข้าไปรักษากับอาจารย์บก คือ ด้านโรคภัย  
ไข้เจ็บ ซึ่งเป็นเกณฑ์ช่วงอายุของวัยผู้สูงอายุ ด้านหน้าที่การงานพร้อมทั้งด้านโชคลาภ -ความร่ ารวย จะอยู่ในเกณฑ์
ช่วงอายุของวัยท างาน และสุดท้ายคือด้านการเรียนกับด้านความรัก จะอยู่ในเกณฑ์ช่วงอายุของวัยเด็กและวัยรุ่น 
ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านและผู้คนที่ไปรักษานั้น จะไปให้ช่วยเหลือและรักษาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
มากกว่าด้านอื่น ๆ เพราะส่วนมากคนที่รู้จักอาจารย์บก จะเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เคยไปรักษา 
หรือให้อาจารย์บกช่วยเหลือ จึงเป็นในด้านของโรคภัยไข้เจ็บเป็นส่วนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนให้ความสนใจ 
และให้ความส าคัญในเรื่องของสุขภาพเป็นส าคัญ เมื่อเจ็บป่วยใด ๆ ขึ้นมา ก็เลือกที่จะไปหาอาจารย์บกก่อน เพื่อไป
ให้ดูดวง ไปให้ท านายทายทัก และช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของตนเองและคนในครอบครัว โดยเช่ือว่าผีและวิญญาณ
ต่าง ๆ มีอ านาจในการก าหนดความเจ็บป่วย โดยการท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ทางร่างกาย โดยท าให้ส่วนต่าง 
ๆ ของร่างกายผิดปกติไปจากเดิม รวมไปถึงเชื่อว่าผีและวิญญาณเหล่านั้นเป็นผู้บันดาลสุขและทุกข์ให้กับตนเองได้ 
  ในส่วนของประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์นั้น สามารถสรุปประเด็นค าถามที่สัมภาษณ์ได้ ดังนี้ 
      1. เป็นอะไรมา มารักษา มาให้ช่วยเรื่องอะไร 
          ชาวบ้านได้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ สรุปโดยรวม คือ ให้อาจารย์ช่วยท านายทายทัก และรักษาใน
เรื่องของความรักของตนเองและครอบครัว หน้าท่ีการงานและการเลื่อนต าแหน่งในเรื่องต่าง ๆ การเรียนของลูกและ
หลานของตน เรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับท้ังตนเองและญาติพี่น้องของตน และเรื่องโชคลาภ-ความร่ ารวย ซึ่งจะไป
ถาม และไปให้ดูในเรื่องของโชคลาภ ความร่ ารวยของครอบครัว ทั้งการเจิมรถ เจิมบ้าน และการจัดต าแหน่งหิ้งพระ
ในบ้าน เป็นต้น 
     2. ท าไมถึงมารักษากับอาจารย์บกท่ีนี่ มาเพราะอะไร 
          ชาวบ้านได้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ สรุปโดยรวม คือ เพราะเห็นว่าอาจารย์บกมีช่ือเสียงโด่ งดัง มี
ผู้คนจากต่างพ้ืนท่ีมารักษามากมาย รวมถึงอาจารย์บกมีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง ทักแม่น ทักตรง พอได้ไปรักษาหรือไป
ให้ดูดวงให้ครั้งหนึ่งก็เลยไปอีก รวมถึงคนในหมู่บ้าน ในพื้นที่ใกล้เคียง เห็นว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านของตน จึงลองไปดู 
ไปให้อาจารย์รักษาอาการป่วยต่าง ๆ ของตนเองและครอบครัว พอรักษาหายหรือดีขึ้น จึงเดินทางไปรักษาอีก 
     3. รู้จักอาจารย์บกได้อย่างไร มีคนแนะน ามาหรือเปล่า 
          ชาวบ้านได้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ สรุปโดยรวม คือ มีคนในหมู่บ้านหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือ
มีญาติพี่น้องมารักษาแล้วหาย อาการดีขึ้น ก็บอกเล่าต่อกัน และแนะน ากันมา รวมถึงบางส่วนมีความนับถือและ
ศรัทธาในความแกร่งกล้าของวิชาอาคมอาจารย์บกอยู่แล้ว จึงนับถืออาจารย์มาตั้งแต่ตอนอาจารย์ยังบวชเป็นพระ 
และมาเปิดส านักของตนเองจนถึงทุกวันน้ี 
     4. มีความเช่ือเกี่ยวกับอาจารย์บกอย่างไรบ้าง 
          ชาวบ้านได้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ สรุปโดยรวม คือ เช่ือว่าอาจารย์บกมีวิชาอาคมแกร่งกล้า 
รักษาอาการเจ็บป่วยของคนได้ ซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากผีหรือวิญญาณต่าง ๆ กระท า เช่ือว่าอาจารย์บกไล่ผีได้ ทั้งผีที่
แฝงหรือคุมชาวบ้าน เข้าชาวบ้าน หรือท าร้ายในเรื่องของการเจ็บป่วยต่าง ๆ ซึ่งหมอไม่สามารถหาสาเหตุได้ หรือ
รักษาแล้วไม่หาย จึงเดินทางมาให้อาจารย์บกรักษา เพราะเช่ือว่าอาจารย์บกจะรักษาหาย รวมถึงในเรื่องของการเจิม
รถ เจิมบ้าน ดูดวง ดูฤกษ์งามยามดี การตั้งช่ือการตั้งศาลพระภูมิต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้านเช่ือว่าอาจารย์บกสามารถรักษา
และช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้ได้ 
     5. ตอนท่ีรักษาหรือช่วย อาจารย์บกรักษาและช่วยแบบไหน ท าอย่างไรบ้าง 
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          ชาวบ้านได้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ สรุปโดยรวม คือ ในการดูดวงและการจะช่วยเหลือหรือช่วย
รักษาให้ชาวบ้านนั้น อาจารย์บกจะดูวันเดือนปีเกิดของผู้ที่จะดู หรือท าการรักษาก่อน รวมถึงดูเส้นลายมือด้วยแว่น
ขยาย ซึ่งเส้นลายมือสามารถท าให้มองเห็นขนาดที่ทาง ท่ีท ามาหากิน ที่ของบ้าน ซึ่งเห็นทุกอย่างชัดเจนมาก โดยการ
ดูเส้นลายมือของผู้ที่ไปรักษา โดยที่การรักษาในล าดับต่อไปนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการไปให้ช่วย หรือรักษาว่าให้ไปช่วยเรื่อง
อะไร รักษาในเรื่องอะไร แล้วแต่กรณีไป แต่โดยส่วนมาก อาจารย์บกจะรักษาด้วยการอาบน้ ามนต์ให้ ซึ่งคาถาในการ
สวดท าน้ ามนต์นั้น เป็นคาถาที่ควบคุมสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ นั้นออกไป โดยขับไล่ออกไปทางการอาบน้ ามนต์ ซึ่งเป็นการไล่
เสนียดจัญไร และสิ่งอัปมงคล ไล่สิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ให้ออกไปจากตัวผู้ที่อาบน้ ามนต์ 
     6. รักษาหรือช่วยแล้วหายไหม ดีขึ้นไหม ประสบความส าเร็จไหม 
          ชาวบ้านได้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ สรุปโดยรวม คือ ทุกคนที่ให้สัมภาษณ์ต่างตอบออกมาเป็น
เสียงเดียวกันว่า ดีขึ้นหมด เพียงแต่ว่าจะดีขึ้นมากน้อยเพียงใดเท่านั้น ซึ่งบางคนก็เรียกว่าประสบความส าเร็จ 
หลังจากท่ีได้ไปให้อาจารย์บกช่วยเหลือ 
     7 .  คิ ด ว่ าการ ช่ วย เหลื อหรื อการรั กษาของอาจารย์ บก  มี ค วาม ส าคัญต่ อ เ ร าและผู้ ค น 
คนอ่ืน ๆ ไหม ควรที่จะมีการสืบสานวิธีการรักษาในแบบท้องถิ่นแบบน้ีต่อไปหรือไม่ อย่างไร 
          ชาวบ้านได้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ สรุปโดยรวม คือ ทุกคนที่ให้สัมภาษณ์เห็นว่ามีความส าคัญทุก
คน และควรที่จะมีการสืบสานการรักษาเอาไว้ ซึ่งเหตุผลของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปบ้างเพราะเช่ือ เพราะ
ศรัทธา จึงอยากให้มีวิธีการรักษาในแบบท้องถิ่นแบบน้ีต่อไปอีก บ้างก็อยากให้มีหมอแบบอาจารย์บกเยอะ ๆ เพื่อจะ
ได้มีให้รักษาได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งค าตอบของแต่ละคนล้วนมองเห็นความส าคัญของการให้มีหมอท้องถิ่นแบบนี้ต่อไป
ทั้งสิ้น พร้อมท้ังเห็นว่าควรมีการสืบสานเอาไว้ เพื่อความคงอยู่และไม่สูญหายไปของหมอท้องถิ่นในอนาคต 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องความเช่ือและพิธีกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษานายประสาร ค าพวง (อาจารย์บก) 
หมู่บ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า 
      1 .  หน้ าที่ ของอาจารย์บกในหมู่ บ้ านมะขามค่อมนั้ น  มีหน้ าที่ หลากหลายมาก โดยการ 
ลงพื้นที่สังเกต และสัมภาษณ์คนที่มารักษาจากหลาย ๆ บุคคล พบว่า หน้าท่ีทั้งหมดนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องผี 
เรื่องเหนือธรรมชาติ และฤกษ์งามยามดีต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 1) ดูดวงวันเดือนปีเกิด 2) ดูดวงลายมือ 3) ดูฤกษ์งามยามดี 
งานสิริมงคลต่าง ๆ เช่น งานแต่ง งานบวช เป็นต้น 4) ดูของหาย 5) ดูที่บ้าน ที่ทาง 6) การตั้งช่ือ เปลี่ยนช่ือมงคล 7) 
สะเดาะเคราะห์-ต่อชะตา 8) แก้ปีชง 9) ตั้งศาลพระภูมิ 10) ถอนศาลพระภูมิ 11) ไล่ผีสางที่แฝงมากับตัวผู้ที่เจ็บป่วย 
(แต่วิธีการจะแตกต่างกันตามแต่กรณีเจ็บป่วย) 12) ถอนคุณไสย 13) ถอนโบสถ์ ถอนเสมา 14) เจิมรถ 15) เจิมบ้าน 
16) เสริมสิริมงคลด้านหน้าที่การงาน 17) เสริมสิริมงคลด้านความรัก 18) ไล่ผีปลวก 19) ท าน้ ามนต์เพื่ออาบเสริม
ดวง สะเดาะเคราะห์ รวมถึงเพื่อไล่ผีให้กับคนเจ็บไข้ และอีกหลาย ๆ พิธีกรรมที่อาจารย์บกช่วยรักษาให้ได้ ซึ่งเป็น
พิธีกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับผี วิญญาณ สัมภเวสี หรือสิ่งที่ไม่ดี สิ่งอัปมงคลต่าง ๆ 
      2. อิทธิพลของความเช่ือและพิธีกรรมกับความสัมพันธ์ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน บ้านมะขาม
ค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่า 
          2.1 จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ในการสัมภาษณ์ชาวบ้านบ้านมะขามค่อม และชาวบ้านหมู่บ้าน
ใกล้เคียง คือ ชาวบ้านบ้านบางหว่าน และจากต่างจังหวัดบางส่วน ที่เคยมารักษาและมาให้อาจารย์บกช่วยเหลือมี
ทั้งหมด 62 คน โดยใช้ประเด็นหัวข้อการสัมภาษณ์ทั้งหมด 7 ประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้ 1) เป็นอะไรมา มารักษา 
มาให้ช่วยเรื่องอะไร 2) ท าไมถึงมารักษากับอาจารย์บกท่ีนี่ มาเพราะอะไร 3) รู้จักอาจารย์บกได้อย่างไร มีคนแนะน า
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มาหรือเปล่า 4) มีความเชื่อเกี่ยวกับอาจารย์บกอย่างไรบ้าง 5) ตอนที่รักษาหรือช่วย อาจารย์บกรักษาและช่วยแบบ
ไหน ท าอย่างไรบ้าง 6) รักษาหรือช่วยแล้วหายไหม ดีขึ้นไหม ประสบความส าเร็จไหม 7) คิดว่าการช่วยเหลือหรือการ
รักษาของอาจารย์บก มีความส าคัญต่อเราและผู้คนคนอื่น ๆ ไหม ควรที่จะมีการสืบสานวิธีการรักษาในแบบท้องถิ่น
แบบน้ีต่อไปหรือไม่ อย่างไร ซึ่งค าตอบท่ีได้ก็จะแตกต่างออกไปตามแต่ละความคิดเห็นของบุคคลนั้น ๆ 
          2.2 การเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์นั้น แบ่งประเด็นหมวดหัวข้อค าตอบของการสัมภาษณ์ออกได้เป็น 5 
หมวด โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 62 คน คือ 1) ความรัก 10 คน 2) หน้าที่การงาน 12 คน 3) การเรียน 10 คน 4) 
โรคภัยไข้เจ็บ 18 คน และ 5) โชคลาภ-ความร่ ารวย 12 คน 
         2.3 จากจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ในแต่ละหมวดมีความสัมพันธ์กับเรื่องของช่วงอายุ จึงสามารถ
สรุปแบ่งตามเกณฑ์ช่วงอายุได้ ดังนี้ 
               - ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป สนใจในเรื่องของสุขภาพ คือ ด้านของโรคภัยไข้เจ็บ 
                - ช่วงอายุ 26-49 ปี สนใจในเรื่องของหน้าท่ีการงาน ต าแหน่งการท างาน และเรื่องโชคลาภกับ
ความร่ ารวยของตน คือ ด้านของหน้าท่ีการงานกับด้านโชคลาภ-ความร่ ารวย 
                - ช่วงอายุ วัยเด็ก-25 ปี สนใจในเรื่องของการเรียน การศึกษา และเรื่องความรัก คือ ด้านของ
การเรียนกับด้านความรัก 
          2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า หมวดที่ผู้คนให้ความสนใจในการเข้าไปรักษากับ
อาจารย์บก คือ ด้านโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็นเกณฑ์ช่วงอายุของวัยผู้สูงอายุ ด้านหน้าที่การงานพร้อมทั้ งด้านโชคลาภ-
ความร่ ารวย จะอยู่ในเกณฑ์ช่วงอายุของวัยท างาน และสุดท้ายคือด้านการเรียนกับด้านความรัก จะอยู่ในเกณฑ์ช่วง
อายุของวัยเด็กและวัยรุ่น ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านและผู้คนท่ีไปรักษานั้น จะไปให้ช่วยเหลือและรักษาใน
เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าด้านอ่ืน ๆ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจดังนี้   
  1. นายประสาร ค าพวง หรืออาจารย์บก เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ผู้คนในพื้นที่และหลาย ๆ พื้นที่ให้ความ
เคารพนับถือ และศรัทธาเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของคาถาอาคมและเวทมนตร์ต่าง ๆ โดยมี
หน้าที่ช่วยเหลือและรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับชาวบ้าน รวมถึงเสริมดวงเสริมบารมีให้กับผู้ที่ไปให้ช่วยเหลือด้วย ซึ่ง
ลักษณะที่เฉพาะของอาจารย์บก คือ การถือในเรื่องของอาหารการกิน คือ จะไม่กินสัตว์ใหญ่ และเนื้อ และในการจะ
ประกอบพิธีกรรมในแต่ละวันนั้น จะต้องท าการสวดมนต์เช้าก่อนทุกครั้ง จึงถือว่าอาจารย์บกเป็นผู้ที่ถือศีลอยู่เป็น
นิตย์และมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ และรักษาโรคภัยหรืออาการต่าง ๆ ท่ีเชื่อว่าเกิดจากผีหรือสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ 
รวมถึงการถูกของ ถูกมนต์ด าจากอวิชชาทั้งหลาย โดยงานวิจัยอื่น ๆ จะมีพิธีกรรมและการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ออกไป ตามแต่ละพื้นท่ี แต่ละความเช่ือและพิธีกรรมของบุคคลนั้น ๆ 
  2. ในการประกอบพิธีกรรมของอาจารย์บกนั้น ในทุก ๆ กรณีการมาให้ช่วยเหลือหรือรักษานั้น อาจารย์บก
จะใช้คาถาอาคม ต าราคาถา และความเชี่ยวชาญในความรู้ที่เรียนมา น ามาใช้ในการช่วยเหลือทั้งหมดในทุก ๆ กรณี 
ซึ่งในทุก ๆ พิธีกรรมนั้น การจะท าการรักษาเจ้าทุกข์หรือผู้ที่มาขอให้ช่วยเหลือได้นั้น จะต้องมีวันเดือนปีเกิดของผู้ที่
จะมาดูดวง หรือรักษา และเพื่อความแม่นย าที่มากขึ้น คือ ต้องเป็นตัวเจ้าทุกข์ท่ีมาเอง โดยจะใช้การดูลายมือของเจ้า
ทุกข์ และดูสีหน้า ลักษณะของเจ้าทุกข์ประกอบ ซึ่งจะท าให้ท านายทายทักได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ถ้าหากผลการท านาย
ทายทักไม่ดี อาจารย์บกก็จะหาวิธีแก้เพื่อเปลี่ยนจากหนักให้กลายเป็นเบาที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่พิธีกรรมต่าง ๆ จะใช้
วิธีการอาบน้ ามนต์ในการรักษา ได้แก่ การสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา การไล่ผี การถอนของ ถอนคุณไสยต่าง ๆ เป็นต้น 
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ซึ่งคาถาและรูปแบบที่ใช้ก็จะแตกต่างกันไป ตามแต่ละกรณีนั้น ๆ โดยในงานวิจัยอื่น ๆ จะใช้พราหมณ์ ใช้ปราชญ์
ชาวบ้านที่หลากหลายกันออกไป มีการก าหนดพิธีกรรมที่ต่างกัน รวมถึงมีการใช้อุปกรณ์และคาถาที่แตกต่างกัน
ออกไปตามความเหมาะสมของอาการเจ้าทุกข์และลักษณะการเลือกวิธีท าพิธีกรรมของปราชญ์คนนั้น ๆ 
  3. อิทธิพลของความเช่ือและพิธีกรรมกับความสัมพันธ์ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน ในหมู่บ้านนั้น 
อาจารย์บกมีความสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งคนในหมู่บ้านให้ความเคารพและศรัทธาในฐานะของ
ปราชญ์ชาวบ้าน ในด้านของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การเสริมดวงเสริมบารมี การไล่ผี ไม่ว่าจะเป็นผีคุม ผีเข้า หรือ
แม้กระทั่งการถอนของ การตั้งศาลพระภูมิ การดูฤกษ์งามยามดีต่าง ๆ ซึ่งความเช่ือและพิธีกรรมท้องถิ่นของอาจารย์
บกนั้น มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของชาวบ้านที่เคารพศรัทธาในหลาย ๆ ด้าน  โดยในงานวิจัยอื่น ๆ ผู้ที่
ประกอบพิธี ก็เป็นผู้ที่ชาวบ้านแต่ละพื้นที่ให้ความเคารพและศรัทธามาก่อนเช่นเดียวกัน มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญโดยเฉพาะตามแต่ลักษณะของบุคคลผู้ท าพิธีกรรมนั้น ๆ 
  4. ในการไปรักษาหรือไปให้อาจารย์บกช่วยเหลือนั้น จากผลการวิจัยพบว่า ช่วงอายุที่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าไป
รักษาและไปให้ช่วยเหลือมากท่ีสุด คือ ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งถือเป็นวัยผู้สูงอายุ โดยหมวดที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจ
และเข้าไปให้อาจารย์บกช่วยเหลือ คือ หมวดของโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งผู้สูงอายุนั้น เมื่ออายุมากขึ้น ก็จะให้ความสนใจใน
เรื่องของสุขภาพตนเองและครอบครัวเป็นส าคัญ เพราะเป็นห่วงในความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัว 
รวมถึงคนในช่วงอายุนี้ ส่วนใหญ่มีความเช่ือในเรื่องของผี เวรกรรม และเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย รวมถึงการตาย
ของทุกชีวิต จึงพบผลของการวิจัยในด้านนี้มากท่ีสุด 
  นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังพบว่า ผู้คนท่ีรู้จักอาจารย์บกและไปรักษากับอาจารย์บกนั้น จะเป็นญาติพี่น้องกัน 
ซึ่งเมื่อมีคนในครอบครัวเคยไปรักษา แล้วพบว่าท านายทายทักได้แม่น ทักตรง แล้วรักษาหาย  หรือไปให้ช่วยเหลือ
แล้วดีขึ้น ประสบความส าเร็จ และก้าวหน้าในเรื่องที่ปรารถนาก็บอกต่อกัน โดยเล่ากันปากต่อปาก จึงท าให้มีคนรู้จัก
และแนะน าต่อกันมาเป็นทอด ๆ จนถึงปัจจุบัน คล้ายกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่ท าเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรม ปราชญ์
ชาวบ้าน แต่จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ลักษณะเด่นของงานวิจัยนั้น ๆ และตามแต่วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยท่ีตั้งไว้ในการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  วิจัยเรื่องนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยได้รับค าแนะน าจาก อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง หัวหน้าโครงการ ซึ่งเป็นที่
ปรึกษาวิจัย ช่วยให้ค าปรึกษา ตรวจสอบแก้ไขวิจัยฉบับนี้ รวมถึงเป็นผู้ที่มุ่งผลักดันให้คณะผู้วิจัยมุ่งผลิตผลงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยอันเป็นดินแดนเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ และยังคงมีการด าเนิน
ชีวิตตามวิถีความเชื่อของชาวบ้านแบบท้องถิ่นให้เห็นอย่างชัดเจน 
  ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ที่เป็นผู้ริเริ่มให้ผลิตงานวิจัยขึ้นจนท าให้เกิดเป็น
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับน้ี 
  ขอขอบพระคุณอาจารย์ บกหรื อนายประสาร  ค าพวง  ผู้ เ ป็ นปราชญ์ท้อ งถิ่ นของหมู่ บ้ าน 
มะขามค่อม จังหวัดสุโขทัย และขอบขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน ทั้งในหมู่บ้านมะขามค่อม หมู่บ้านใกล้เคียง
หรือหมู่บ้านบางหว่าน รวมถึงต่างจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ทางด้านความเช่ือ 
ความศรัทธาและความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์บก  รวมถึงความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้แก่คณะผู้จัดท า 
โดยเฉพาะคุณธนดล อ่อนกล ลูกศิษย์ของอาจารย์บก ผู้เสียสละเวลาทั้งการหาข้อมูลและน าพาคณะผู้จัดท าวิจัยลง
พื้นที่ในการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมของอาจารย์บก 
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  วิจัยเรื่องนี้เป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากท้องถิ่นและความรู้เหล่านี้จะย้อนกลับไปหาท้องถิ่นคือ หมู่บ้าน
มะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นับได้ว่าเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ส าคัญผ่าน
กระบวนการทางวิชาการแล้วย้อนกลับไปสู่ท้องถิ่นอันเป็นแม่แบบองค์ความรู้ที่ส าคัญของการวิจัยในครั้งน้ี 
  คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิจัยเรื่องนี้จะเป็น “แรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจ” ที่ส าคัญในการปลูกสร้าง
จิตส านึกและช้ีน าให้เห็นความส าคัญในท้องถิ่นของตนเอง หากตัวเรามีองค์ความรู้ของเราอยู่ เราก็จะสามารถที่จะ
พัฒนา ต่อยอดเพื่อความก้าวหน้าสู่อนาคตที่มั่นคงต่อไปได้ตามอัตลักษณ์หรือลักษณะที่โดดเด่นของตนเองในแต่ละ
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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินศักยภาพและความคาดหวังของบุคลากรในสังกัดสถาบันการพล

ศึกษาในการมีสวนรวมการดําเนินงานและการจัดตั้งคลังปญญาของสถาบัน ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปน

บุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต แบงเปนกลุมอาจารย/ผูบริหาร จํานวน 556 คน และ

หัวหนางานศูนยวิทยบริการ จํานวน 17 คน  โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล การตรวจสอบความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถามใชวิธีครอนบาซแอลฟา ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาอยูท่ีระดับ 0.81  สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา สถาบันไม

มีศักยภาพในการจัดตั้งคลังปญญาท้ังจํานวนผลงานทางวิชาการและบุคลากรท่ีไมมีความรูดานการใชโปรแกรม

และการลงรายการMetadata แตมีความคาดหวังใหมีการจัดตั้งคลังปญญาในระดับมาก เชนเดียวกับความ

คาดหวังการมีสวนรวมในการจัดตั้งคลังปญญาสถาบัน( x  =4.19 ; S.D.=0.72; x = 4.23 ; S.D. = 0.69) โดย

มีความตองการบุคลากรท่ีมีวุฒิบรรณารักษศาสตรท่ีมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือ

ปฏบิัติงานประจํา มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ และปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติใหสามารถ

ใชงานได 

 

คําสําคัญ : คลังปญญา   ศักยภาพ   ความคาดหวัง  สถาบนัการพลศึกษา 

 

Abstract 

The purpose of this research was to assess the potential and expectations of personnel at the 

Institute of Physical Education in participating in the operation of the institute's intelligence. The 

population applied in this study is personnel at the Institute of Physical Education from 17 campuses. The 

instruments used for data collection in were questionnaires. The examination of the reliability of the 

questionnaire is based on the Cronbach Alpha method. The alpha coefficient was at 0.81. The statistics 

used for data analysis were frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. The 

research found that composition that is a feature of the intelligence library in the overall picture has no 

potential for the establishment of institutional intelligence. Personnel does not have  Knowledge and 
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skills in using the program and cataloging metadata. In the expectation of the establishment of the 

intellectual, the population representatives have the expectations of the institute to establish the 

intellectual property at the high level ( x = 4.19; SD = 0.72), and expectations for participation in the 

establishment of the institutional intelligence at every high level too. ( x = 4.23; S.D. = 0.69). The need for 

support for the implementation of the intellectual property establishment were personnel with a degree 

in library science, have knowledge and skills in computer technology to perform routine tasks, providing 

sufficient number of computers for use and improve the automated library system to be able to use. 

 

Keyword : intellectual resources  potential expectations  institute of physical education 

 

 

บทนํา 

สารสนเทศเปนปจจัยสําคัญในการสราง พัฒนา และกอใหเกิดองคความรูใหม ๆ สําหรับการนําไปใชประโยชนใน

ดานตางๆ ตามวัตถุประสงคของผูใช ท้ังน้ีเพราะสารสนเทศมีความสําคัญตอบุคคลและองคกรในทุกระดับ ท้ังในมิติของการ

ดํารงชีวิตหรือการบริหารจัดการท้ังภายในและภายนอกองคกร สําหรับแวดวงทางวิชาการ โดยเฉพาะผูสอนในระดับอุดมศึกษา

ท่ีมีบทบาทความรับผิดชอบในการสอนควบคูไปกับการคนควาวิจัย อันเปนหนาท่ีหลักของบุคลากรในสังกัดอุดมศึกษา และยัง

สงผลทางออมในการสะทอนใหเห็นคุณภาพของการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษาท่ีกําหนดใหมีการสรางสรรคผลงานทาง

วิชาการ ไมวาจะเปน เอกสารประกอบการสอน ตํารา บทความทางวิชาการ หรือแมแตผลงานวิจัย ลวนเปนหน่ึงใน

องคประกอบของการแสดงศักยภาพทางวิชาการใหปรากฏแกสาธารณชน ซึ่งคุณภาพงานผลงานทางวิชาการดังกลาว

จําเปนตองอาศัยสารสนเทศท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท้ังความถูกตองของเน้ือหาและความทันสมัยกับสภาวการณปจจุบัน จากการกาว

รุกของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทําใหรูปแบบของสื่อบันทึกขอมูลความรูอันเปนปจจัยพ้ืนฐานของการสรางสรรคผลงานวิชาการ

ไดเปลี่ยนแปลงรูปลักษณและชองทางการเผยแพรไปจากการการตีพิมพในรูปของเอกสารกลับกลายเปนสื่อดิจิทัลท่ีสงผลทําให

การนําเสนอเน้ือหาตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว ครอบคลุม ทันสมัยและสะดวกตอการสืบคนขอมูลสําหรับผูใชสารสนเทศ (The 

University Library of University of Illinois. 2014 ; พรชนิตว ลีนาราช. 2560). 

 ความเปลี่ยนแปลงของสื่อสารสนเทศดังกลาวสงผลใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดหาและใหบริการสารสนเทศ

เกิดแนวคิดในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บและรวบรวมสารสนเทศดิจิทัลข้ึนในสถาบันตางๆ โดยเฉพาะกลุม

หองสมุดมหาวิทยาลัยท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดหา รวบรวม และดําเนินการใหบริการแกสมาชิกในหนวยงานซึ่งเดิมเรียกวา 

คลังสารสนเทศ และตอมาไดปรับเปลี่ยนเปนคลังปญญา (Institutional Repository : IR) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการ

รวบรวม จัดเก็บ สารสนเทศท่ีเปนงานสรางสรรคของบุคลากรในหนวยงานในรูปแบบฐานขอมูลดิจิทัลเพ่ือใหบริการสารสนเทศ

ดังกลาวแกสมาชิกของหองสมุดและบุคคลภายนอก    

 กลาวไดวาพัฒนาการของการดําเนินงานดานคลังปญญาในประเทศไทยเกิดจากการสมาชิกของเครือขายหองสมุด

อุดมศึกษาท่ีมีการเขารวมโครงการสรางฐานขอมูลเพ่ือการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (digital 

collection) โดยเปนกิจกรรมหน่ึงภายใตโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (Thailis) อันเปนเครือขายความ

รวมมือระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ีมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา

ฐานขอมูลดวยการจัดเก็บและแสดงขอมูลจากเอกสารฉบับเต็มพรอมภาพประกอบอ่ืนๆ โดยเนนขอมูลท่ีเปนวิทยานิพนธและ

งานวิจัยท่ีมีการจัดเก็บของหองสมุดในประเทศ ตลอดจนใหบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวางหองสมุดดวยการสืบคนในรูป

ของเครือขายสารสนเทศ  
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 และจากผลการศึกษาดานการใชสารสนเทศของบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาในงานงานวิจัยพบวา 

พฤติกรรมการใชสารสนเทศจากแหลงและทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ สําหรับการดําเนินงานเพ่ืองานวิจัยของบุคลากร

ในสังกัดสถาบันการพลศึกษาในภาพรวมอยูในระดับนอย (อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค. 2561) โดยสวนหน่ึงมีสาเหตุมาจากปญหา

การเขาถึงสารสนเทศและการใชทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีขอจํากัดท้ังดานการใหบริการและจํานวนของทรัพยากรสารสนเทศ

ของแตละวิทยาเขต การจัดตั้งคลังปญญาของสถาบันจึงอาจเปนสวนสําคัญในการขยายโอกาสของการเขาถึงสารสนเทศท่ีผูใช

ตองการเพ่ือใชเปนขอมูลในการสรางสรรคงานวิชาการของบุคลากรในสถาบันฯ การศึกษาในครั้งน้ีจึงเปนการประเมินความ

ศักยภาพและความคาดหวังของบุคลากรและศูนยวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษาในการมีสวนรวมการดําเนินงานคลังปญญา

ของสถาบันเพ่ือจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของการดําเนินงานและพัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนคลังปญญาของสถาบันเพ่ือ

ทําหนาท่ีเปนแหลงสารสนเทศสําคัญสําหรับการคนควาขอมูลของบุคลากรและผูสนใจท่ีเก่ียวของไดตอไป  

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีคือ บุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต  

ประกอบดวยกลุมคณาจารย/ผูบริหาร และหัวหนางานศูนยวิทยบริการ โดยประชากรท่ีใชในการศึกษาจํานวน 675 คน ตาม

หลักเกณฑสําหรับใชในการศึกษาวิจัยซึ่งผูวิจัยไดกําหนดไวดังน้ี 

 1. เปนผูปฎิบัติงานภายในสังกัดสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต ท่ีเปนอาจารยประจํา 

 2. เปนผูปฎิบัติหนาท่ีสอนและ/หรือรับผิดชอบงานบริหารท้ังในระดับ รองคณบดี ผูชวยอธิการบดี หัวหนาสํานักงาน 

หัวหนาศูนยกีฬา หรือหัวหนางานตางๆ ตามคําสั่งของสถาบันการ 

พลศึกษาแตละวิทยาเขต 

 3. ประชากรท่ีตอบแบบสอบถามสําหรับการไดมาซึ่งขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปนไปตามท่ีสถาบันการพลศึกษาแตละ

วิทยาเขตเปนผูดําเนินการแจกจายและยินดีใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

 1. เปนการสํารวจเพ่ือประเมินศักยภาพดานทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร รวมท้ังองคประกอบพ้ืนฐานอ่ืนๆ ในการ

ดําเนินงานของคลังปญญา และความคาดหวังของบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาในการจัดตั้งคลังปญญาสถาบัน  

2. การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยน้ีใชแบบสอบถามท่ีแจกจายไปยังสถาบันการพลศึกษาท้ัง 17 วิทยาเขต โดยใช

ระยะเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลาในการเก็บขอมูล 5  เดือน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามดวยตนเองโดยสังเคราะหจากองคความรูท่ีไดมาจากทฤษฎีและขอเขียน

ท่ีเก่ียวของกับคลังปญญาเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมีท้ังหมด 2 ชุด ประกอบดวย 

 ชุดท่ี 1 เปนแบบสอบถามสําหรับอาจารย/ผูบริหาร มีท้ังหมด 3 ตอน ไดแก 

  ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

จัดแบงออกเปน 2 กลุมไดแก 

กลุมท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของตัวแทนประชากร เชน เพศ อาย ุการทํางาน  

ตําแหนง หนวยงานท่ีสังกัด ระดับการศึกษาสูงสุด  
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  กลุมท่ี 2  เปนขอมูลของตัวแทนประชากรดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน หรือประสบการณการ

ใชบริการคลังปญญา เชน ผลิตทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการท้ังในรูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัล จํานวน 10 ขอ คําตอบเปน

แบบเลือกตอบ ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการสืบคนหรือใชบริการคลังปญญาจากสถาบันตางๆ  ไดแก ประเภททรัพยากร

สารสนเทศท่ีเคยสืบคน จํานวน 12 ขอ คําตอบเปนแบบเลือกตอบใช  หรือ ไมใช  วัตถุประสงคของการใชบริการ จํานวน 7 

ขอ คําตอบเปนแบบเลือกตอบ ใช หรือไมใช เพ่ือหาขอมูลสําหรับประเมินศักยภาพของบุคลากรในสถานภาพเปนผูสนับสนุน 

ดานการจัดทําทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการท่ีเปนตัวปอนในการดําเนินงานฐานขอมูล และเปนผูใชบริการคลังปญญา  

ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังและทัศนะของบุคลากรท่ีมีตอการจัดตั้งคลังปญญาใน 

สถาบันการพลศึกษาแตละวิทยาเขต ท้ังดานการดําเนินงานและบทบาทความสําคัญของคลังปญญาในการใชประโยชนตางๆ 

ดานการปฏิบัติงานและการสรางสรรคผลงานวิชาการ คําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานจัดตั้ง 

คลังปญญาในสถาบันการพลศึกษาแตละวิทยาเขต ท้ังดานการดําเนินงาน การใชบริการ และความรวมมือในดานอ่ืนๆ จํานวน

7 ขอ คําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ชุดท่ี 2 เปนแบบสอบถามสําหรับหัวหนางานศูนยวิทยบริการ มีท้ังหมด 3 ตอน ไดแก 

  ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปประกอบดวย ดานขอมูลพ้ืนฐานของศูนยวิทยบริการ 

จัดแบงออกเปน 2 กลุมไดแก 

   กลุมท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของหัวหนางานศูนยวิทยบริการท้ัง 17 แหง เชน เพศ อายุการทํางาน ตําแหนง 

หนวยงานท่ีสังกัด ระดับการศึกษา  

 

กลุมท่ี 2 เปนขอมูลการปฏิบัติงานในศูนยวิทยบริการ เชน จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในศูนยวิทยบริการ  

ขอมูลดานทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ ขอมูลของโปรแกรมท่ีใชดําเนินงานคลังปญญา รวมท้ังขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

คําตอบเปนแบบเลือกตอบและเติมคํา 

    ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังและทัศนะของบุคลากรในศูนยวิทยบริการท่ีมีตอการ

จัดตั้งคลังปญญาในสถาบันการพลศึกษาแตละวิทยาเขต ท้ังดานการดําเนินงานและความพรอมในการดําเนินงาน คําตอบเปน

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความตองการสิ่งสนับสนุนตอการดําเนินงานจัดตั้งคลังปญญาใน 

สถาบันการพลศึกษาแตละวิทยาเขต จํานวน 3 ดาน คําตอบเปนคําถามปลายเปด 

 

เกณฑในการแปลผลขอมูล สําหรับคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใชคาเฉลี่ย 5 ระดับ ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00    หมายถึง คาดหวัง/เห็นดวยมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50    หมายถึง คาดหวัง/เห็นดวยมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50    หมายถึง คาดหวัง/เห็นดวยปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50    หมายถึง คาดหวัง/เห็นดวยนอย 

คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.50  หมายถึง ไมไดคาดหวัง/ไมเห็นดวย 

เกณฑในการแปลผลขอมูล การประเมินศักยภาพในการจัดตั้งคลังปญญา กําหนดไวดังน้ี 

 คารอยละ 80 ข้ึนไป หมายถึง มีศักยภาพระดับสูงมาก 

  คารอยละ 70 -79  หมายถึง มีศักยภาพระดับสูง 

คารอยละ 60 -69  หมายถึง มีศักยภาพระดับปานกลาง 

คารอยละ 50 -59  หมายถึง มีศักยภาพระดับนอยในการจัดตั้ง 
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นอยกวาคารอยละ 50  หมายถึง ไมมีศักยภาพในการจัดตั้ง 

 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  

ใชการหาคาดัชนีความเท่ียงตรง (content validity) โดยผูเช่ียวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน เพ่ือนําไปหาคาดัชนี

ความสอดคลองของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค ดวยการหาคา IOC ( Index of item objective congruence)  โดย

พิจารณาขอคําถามดังน้ี 

 ใหคะแนน +1 ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

 ใหคะแนน  0  ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

 ใหคะแนน -1  ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค 

 และนําผลคะแนนท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณ หาคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งตองมีคาไมต่ํากวา 0.67 จึงจะ

นําไปใชเก็บขอมูลได ท้ังน้ีแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยน้ีมีคา IOC ดังน้ี 

 แบบสอบถามชุดท่ี 1  

ดานขอมูลท่ัวไป มีคา IOC เทากับ 1.00 

    ดานความคาดหวังและทัศนะของบุคลากรท่ีมีตอการจัดตั้งคลังปญญามีคา IOC เทากับ 1.00 

  ดานความคาดหวังตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานจัดตั้งคลังปญญา มีคา IOC เทากับ 1.00 

 แบบสอบถามชุดท่ี 2 

ดานขอมูลท่ัวไป มีคา IOC เทากับ 1.00 

ดานความคาดหวังและทัศนะของบุคลากรท่ีมีตอการจัดตั้งคลังปญญามีคา IOC เทากับ 0.67 

ดานความตองการสิ่งสนับสนุนตอการดําเนินงานจัดตั้งคลังปญญาในสถาบันการพลศึกษาแตละวิทยาเขต 

มีคา IOC เทากับ 1.00 

 

การตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability testing) ของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยน้ีไดแบบสอบถามไปทดสอบคุณภาพโดย

ทดลองใช (try out) กับบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร ท่ีมีบริบทใกลเคียงกับประชากรท่ีใชศึกษา

จํานวน 30 คน แลวนําแบบสอบถามท่ีไดจากการทดลองใช มาทดสอบโดยวิธีครอนบาซแอลฟา (Cronbach's Alpha 

coefficient) เพ่ือวัดคุณภาพความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามวาแตละขอคําถามมีความสอดคลองกันหรือไม โดย

กําหนดเกณฑยอมรับคาสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่นอยูท่ี 0.80 ข้ึนไป  

 สําหรับแบบสอบถามท่ีนําไปทดลองใชเปนแบบสอบถามฉบับท่ี 1 ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาท้ังฉบับอยูท่ีระดับ 0.81 

สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล มีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี 

 1. สํารวจจํานวนบุคลากรท่ีเปนกลุมเปาหมายในการศึกษาของแตละวิทยาเขตเพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดสงเพ่ือใหได

แบบสอบถามกลับคืนมามากท่ีสุดแบบสอบถาม 

2. ทําหนังสือช้ีแจงวัตถุประสงคในการศึกษา เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลผานรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาวิทยา

เขตชุมพร ถึงรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต 

 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการจัดสงแบบสอบถามไปทางไปรษณยีพรอมแนบซองเอกสารเพ่ือสงกลับ และ

ติดตามเมือ่ครบระยะเวลาท่ีกําหนดสง 

 4. ทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนกอนนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหสถิติตอไป โดยจํานวน

แบบสอบถามชุดท่ี 1 (สําหรับอาจารย/ผูบริหาร) ท่ีไดรับคืนจากสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต จํานวน 556 ฉบับ สวน
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แบบสอบถามสําหรับหัวหนาศูนยวิทยบริการไดรับจากการสงคืนทางไปรษณียและสําหรับวิทยาเขตท่ีไมไดสงแบบสอบถามคืน

ใชการสอบถามทางโทรศัพท ครบท้ัง 17 วิทยาเขต 

  

การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา  ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการ

วิเคราะหเน้ือหา(content analysis) สําหรับคําตอบท่ีเปนปลายเปด 

 

ผลการวิจัย ขอนําเสนอเปน 2 สวน 

สวนท่ี 1 ศักยภาพและความคาดหวังของบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาในการมีสวนรวมการดําเนินงาน   

            คลังปญญาของสถาบัน พบวา 

 บุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาท่ีเปนตัวแทนประชากร สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 54.30) อายุการทํางานใน

สถาบันมากกวา 30 ปข้ึนไป (รอยละ 25.20) ดํารงตําแหนงอาจารยประจํา (รอยละ 44.40) สังกัดคณะศึกษาศาสตร (รอยละ 

46.20) ไมไดดํารงตําแหนงบริหาร (รอยละ 44.10) จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท (รอยละ71.80) สาขาวิชาพลศึกษา  

(รอยละ 27.30) มีการจัดทําผลงานทางวิชาการ (รอยละ 79.30) โดยจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีจัดทําหรือมีสวนรวมจํานวน 1-3 

รายการ (รอยละ 61.30) ซึ่งเปนผลงานท่ีจัดทําเปนดิจิทัลจํานวน 1-3 รายการ (รอยละ40.30) และเคยมีประสบการณดานการ

คนควาสารสนเทศจากคลังปญญาของสถาบันตาง ๆ (รอยละ 65.80)  

 ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ีบุคลากรในสถาบันเคยใชจากคลังปญญาภายนอกสถาบัน พบวาทรัพยากร

สารสนเทศท่ีใชเพ่ือการศึกษาคนควา สวนใหญเปนวิทยานิพนธออนไลนมากท่ีสุด (รอยละ 91.90) โดยใชรายงานการประชุม/

สัมมนาออนไลน/และชุดสไลดการนําเสนอผลงานนอยท่ีสุด (รอยละ59.90) โดยวัตถุประสงคใชในการศึกษาคนควาจากคลัง

ปญญาภายนอกสถาบันฯ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการทําวิจัยมากท่ีสุด(รอยละ 90.80) รองลงมาเปนการใชเพ่ือประโยชน

ทางการเรียนการสอนและการบริหารงาน 

ดานความคาดหวังของบุคลากรท่ีมีตอการจัดตั้งคลังปญญาสถาบันฯ บุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาท้ัง 17 

วิทยาเขตท่ีตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใหสถาบันดําเนินการจัดตั้งคลังปญญาในระดับมากทุกรายการ ( x =4.19 ; 

S.D.=0.72) โดยคาดหวังใหสถาบันฯกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการดําเนินงานเพ่ือเก็บรวบรวม/จัดเก็บ ผลงานทางวิชาการของ

บุคลากรซึ่งเปนชองทางของการสงวนรักษาทรัพยสินทางปญญาของบุคลากรในสถาบันและเปนชองทางของการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการอีกรูปแบบหน่ึง รวมท้ัง การกําหนดใหบุคลากรในสถาบันฯ จัดสงผลงานทางวิชาการเพ่ือใหศูนยวิทยบริการ

ดําเนินการรวบรวม/จัดเก็บ เปนสิ่งท่ีควรดําเนินการอยางจริงจัง  

สวนความคาดหวังตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานคลังปญญาในสถาบัน พบวาอาจารย/ผูบริหารในสถาบันการ

พลศึกษาท้ัง 17 วิทยาเข ตมีความคาดหวังตอการมีสวนรวมในการจัดตั้งคลังปญญาสถาบันในระดับมากทุกรายการ ( x  = 

4.23 ; S.D. = 0.69) โดยเฉพาะความรวมมือในการสงมอบผลงานวิชาการใหกับศูนยวิทยบริการ รวบรวม/จัดเก็บ เพ่ือเปน

แหลงรวบรวมองคความรูของสถาบันฯ และยินดีสงเสริมใหนักศึกษาใชบริการสืบคนผลงานวิชาการของสถาบันฯ เพ่ือสงเสริม

การเรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังคาดหวังวา การดําเนินงานเก็บรวบรวม/

จัดเก็บ ผลงานทางวิชาการของบุคลากรในสถาบันฯจะเปนสวนสําคัญท่ีทําใหบุคลากรมีการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ิมมาก

ข้ึนเพราะมีแหลงเผยแพรท่ีเอ้ือตอการเขาถึงขอมูลไดสะดวกและครอบคลุมในเรื่องท่ีตองการขอมูลและความคาดหวังท่ีมีตอ

การจัดตั้งคลังปญญาสถาบันของหัวหนางานศูนยวิทยบริการสถาบันการพลศึกษา 

สวนท่ี 2 ศักยภาพและความคาดหวังของศูนยวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษาในการจัดต้ังคลังปญญาของ

สถาบัน พบวา 
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    หัวหนางานศูนยวิทยบริการในสถาบันการพลศึกษาท้ัง 17 วิทยาเขตสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 70.59) มี

อายุการทํางานในสถาบันฯระหวาง 21-30 ป (รอยละ 52.94) ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (รอยละ 41.18) สังกัดคณะ

ศิลปศาสตร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร (รอยละ 41.18) ปริญญาโทสาขาบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร (รอยละ 29.41) โดยไมมีผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก   

ศูนยวิทยบริการท้ัง 17 วิทยาเขตไมมีเจาหนาท่ีคอมพิวเตอรปฏิบัติงานประจํา และมีลูกจางประจํา/ลูกจางช่ัวคราว 

ปฎิบัติงานประจําศูนยวิทยบริการจํานวน 1 คน ใน 3 วิทยาเขต จํานวน 2 คน ใน 1 วิทยาเขต 

ดานการจัดเก็บรวบรวมผลงานวิชาการท่ีจัดทําโดยบุคลากรในสถาบันฯท่ีมีในศูนยวิทยบริการมีการจัดเก็บเปน

บางสวนอจํานวน 14 วิทยาเขต (รอยละ 82.35) แตไมมีการจัดเก็บผลงานวิชาการในรูปดิจิทัล ท้ังน้ี ศูนยวิทยบริการสวนใหญ 

รอยละ 58.82 ไมมีแผนงาน/โครงการในการเก็บรวบรวมผลงานวิชาการของบุคลากรในสถาบัน 

ดานเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการสืบคนสารสนเทศสวนใหญศูนยวิทยบริการมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอ

ตอความตองการของผูใชบริการ (รอยละ 82.35) และยังคงใชโปรแกรม Alice for Window ในการดําเนินงานภายในศูนย

วิทยบริการ (รอยละ 64.71)  

ดานความพรอมของบุคลากรพบวา บุคลากรในศูนยวิทยบริการท้ัง 17 วิทยาเขตไมมีความรูเก่ียวกับโปรแกรม 

DSpace แตมีความรูเก่ียวกับMetadata จํานวน 4 คนจาก 17 วิทยาเขต หรือรอยละ 23.53 

ดานการประสานงานระหวางศูนยวิทยบริการกับฝายหรือคณะวิชาเพ่ือจัดเก็บผลงานวิชาการท่ีมีการผลิตจาก

บุคลากรในสถาบัน มีการดําเนินงานจํานวน 8 วิทยาเขต (รอยละ 47.06)  

ดานบริการสืบคนสารสนเทศผานรายการสืบคนสาธารณะออนไลน (OPAC) มีเพียง 1 แหงจาก 17 วิทยาเขต หรือ

รอยละ 5.88 ท่ีสามารถใชบริการผานโทรศัพทมือถือได  

ภาพรวมของการประเมินศักยภาพท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะของคลังปญญาสถาบันการพลศึกษาสรุปไดดังน้ี 

รายการประเมิน คารอยละ การแปลผล 

จํานวนผลงานวิชาการในรูปแบบดิจิทัล 40.30 ไมมีศักยภาพในการจัดตั้ง 

บุคลากรท่ีมีวุฒิบรรณารักษศาสตร 

         ระดับปริญญาตร ี

         ระดับปริญญาโท 

 

41.18 

29.14 

 

ไมมีศักยภาพในการจัดตั้ง 

ไมมีศักยภาพในการจัดตั้ง 

จํานวนผลงานวิชาการในรูปแบบดิจิทัลท่ีมีการจัดเก็บ 0.00 ไมมีศักยภาพในการจัดตั้ง 

นโยบายในการจัดเก็บรวบรวมผลงานวิชาการ 58.82 มีศักยภาพในระดับนอย 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีพรอมใชงาน 82.35 มีศักยภาพในระดับสูงมาก 

ความพรอมในการปฏิบัติงานคลังปญญาของบุคลากร 

          ความรูและทักษะดานการใชโปรแกรม 

          ความรูและทักษะดานการลงรายการMetadata 

 

0.00 

23.53 

 

ไมมีศักยภาพในการจัดตั้ง 

ไมมีศักยภาพในการจัดตั้ง 

ระดับการประสานกับฝาย/คณะวิชาเพ่ือเก็บรวบรวมผลงาน

วิชาการ 

 

47.00 

 

ไมมีศักยภาพในการจัดตั้ง 

 

 

 

สําหรับความคาดหวังตอการจัดตั้งคลงัปญญาในสถาบันฯ พบวา บุคลากรงานศูนยวิทยบริการมีความคาดหวังตอการ

จัดตั้งคลังปญญาในสถาบันฯอยูในระดับมาก ( x  = 3.98; S.D. = 0.68)  โดยคาดหวังในระดับมากท่ีสุดคือ ใหสถาบันฯใหการ
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สนับสนุนในดานตางๆ เชน การสนับสนุนเชิงนโยบายเพ่ือสงเสรมิการจัดตั้งคลังปญญาของสถาบันฯ  การสนับสนุนดานจํานวน

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเพ่ิมเติม การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของศูนยวิทยบริการเขารับการอบรมเก่ียวกับโปรแกรมท่ีใช

ในงานคลังปญญาโดยเรงดวน และกําหนดแนวทางใหบุคลากรในสถาบันฯ รวมมืออยางจริงจังการรวบรวม/จัดเก็บ ผลงานทาง

วิชาการ ( x  = 4.71; S.D. = 0.47/ x  = 4.71; S.D. = 0.47/ x  = 4.82; S.D. = 0.39/ x  = 4.59; SD = 0.62)  และความ

คาดหวังในระดับปานกลางคือ การดําเนินงานเก็บรวบรวม/จัดเก็บ ผลงานทางวิชาการของบุคลากรในสถาบันฯ เปนภาระท่ี

เพ่ิมข้ึนสําหรับศูนยวิทยบริการ การดําเนินงานเก็บรวบรวม/จัดเก็บ ผลงานทางวิชาการของบุคลากรในสถาบันฯ มีความเปนไป

ไดในการดําเนินงาน และโดยภาพรวมศูนยวิทยบริการมีศักยภาพและความพรอมในการจัดตั้งคลังปญญาของสถาบันฯ ( x  = 

2.59; S.D. = 1.00/ x  = 3.35; S.D. = 0.70/ x = 3.12; S.D. = 1.11)   

สวนความตองการสิ่งสนับสนุนตอการดําเนินงานจัดตั้งคลังปญญาในสถาบันการพลศึกษาพบวา ศูนยวิทยบริการมี

ความตองการในดานบุคลากร ศูนยวิทยบริการท้ัง 17 แหงมีความตองการใหสถาบันจัดสรรอัตรากําลังผูปฏิบัติงานท่ีมีวุฒิ

บรรณารักษศาสตรท่ีมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือปฏิบัติงานประจําในศูนยวิทยบริการ ดานวัสดุอุปกรณ 

ศูนยวิทยบริการจํานวน 3 แหงยังมีความตองการเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใชภายในศูนยวิทยบริการ และศูนยวิทยบริการจํานวน 

6 แหงตองการใหสถาบันฯสวนกลางดําเนินการในการปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติใหสามารถใชงานได ดานการบริหาร

จัดการ ศูนยวิทยบริการท้ัง 17 แหงมีความตองการใหสถาบันกําหนดนโยบายท่ีใชเปนแนวทางในการประสานงานใหบุคลากร

ท่ีจัดทําผลงานวิชาการสงมอบงานใหกับศูนยวิทยบริการเพ่ือจัดเก็บในคลังปญญาของสถาบัน 

 

อภิปรายผล จากขอคนพบดังกลาวสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 ดานทรัพยากรสารสนเทศท่ีเปนองคประกอบสําคัญหน่ึงในการดําเนินงานคลังปญญา ในภาพรวมจํานวนผลงาน

วิชาการท่ีมีการจัดทําเปนดิจิทัล มีจํานวนระหวาง 1 – 3 รายการ (รอยละ 40.30) ซึ่งอยูในระดับไมมีศักยภาพสําหรับการ

จัดตั้งคลังปญญา ดงัน้ันในการจัดตั้งคลังปญญาของสถาบันในแตละวิทยาเขตจําเปนตองมีการดําเนินงานถายโอนรูปแบบของ

ผลงานวิชาการจากสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อดิจิทัล ซึ่งเปนรูปแบบของการจัดเก็บในระบบคลังปญญา (Crow. 2002; สมาน ลอยฟา. 

2553: 121) ดานประสบการณของบุคลากรท่ีเคยใชคลังปญญาของสถาบันตาง ๆ เพ่ือการศึกษาคนควาสารสนเทศ มีจํานวน

รอยละ 65.80 เกินก่ึงหน่ึงของตัวแทนประชากร อันสะทอนใหเห็นถึงบริบทของการใชสารสนเทศจากคลังปญญาวา หากมีการ

จัดตั้งภายในสถาบันนับเปนโอกาสใหบุคลากรไดมีชองทางในการมีสวนรวมเผยแพรผลงานวิชาการของตนและมีแหลงในการ

เขาใชบริการผลงานวิชาการท่ีเปนการสรางสรรคของประชาคมในสถาบัน (สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ. 2553; วัชรี เพ็ชรวงษ. 

2561) ซึ่งประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ีเคยใชจากคลังปญญาภายนอกสถาบันสวนใหญเปนวิทยานิพนธออนไลน(รอยละ 

91.90) และใชรายงานการประชุม/สัมมนาออนไลน/และชุดสไลดการนําเสนอผลงานนอยท่ีสุด (รอยละ59.90) เกินก่ึงหน่ึงของ

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการจัดเก็บและใหบริการในคลังปญญาของสถาบัน (Sambhu Nath Halder. 2019; จันทรา เทพ

อวยพร. 2553: 144) โดยมีวัตถุประสงคของการคนควาสารสนเทศจากคลังปญญาเปนการใชเพ่ือเปนขอมูลประกอบการทํา

วิจัยและเพ่ือประโยชนทางการเรียนการสอนและการบริหารงานในทุกดาน ซึ่งเปนลักษณะของการใชประโยชนจากการสืบคน

สารสนเทศจากคลังปญญา  

 

สรุปผลการวิจัย 

 โดยภาพรวมจากการประเมินศักยภาพของสถาบันการพลศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นวาสถาบันการพลศึกษาท้ัง 17 

วิทยาเขตไมมีศักยภาพในการจัดตั้งคลังปญญาสถาบัน แมวาบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาท้ัง 17 วิทยาเขตท่ีมีความ

คาดหวังใหสถาบันดําเนินการจัดตั้งคลังปญญาในระดับมากทุกรายการ ( x =4.19 ; S.D.=0.72) เชนเดียวกับความคาดหวังตอ

การมีสวนรวมในการจัดตั้งคลังปญญาสถาบันอยูในระดับมากทุกรายการ ( x = 4.23 ; S.D. = 0.69) เชนเดียวกับศักยภาพของ
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ศูนยวิทยบริการในสถาบันการพลศึกษายังไมมีศักยภาพเพียงพอตอการจัดตั้งคลังปญญาสถาบันท่ีควรประกอบดวยจํานวนของ

ผลงานวิชาการดิจิทัลในปริมาณท่ีเพียงพอตอการจัดเก็บและใหบริการ บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานไมมี/ขาดความรู

เก่ียวกับโปรแกรมและการลงรายการในการดําเนินงาน แมวาจะมีการกําหนดนโยบายในการจัดเก็บรวบรวมผลงานวิชาการ

และมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในปริมาณท่ีสามารถรองรับการดําเนินงานคลังปญญาได ซึ่งองคประกอบตางๆ ดังกลาว

นับเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญตอการจัดดําเนินงานคลังปญญา (Johnson. 2002; นํ้าทิพย วิภาวิน. 2556: 44) แมวาความ

คาดหวังตอการจัดตั้งคลังปญญาในสถาบันฯของบุคลากรงานศูนยวิทยบริการจะอยูในระดับมาก ( x = 3.98; S.D. = 0.68) กล

ยุทธในการขับเคลื่อนใหเกิดการจัดตั้งคลังปญญาใหเกิดข้ึนไดควรเริ่มจากการใหสิ่งสนับสนุนการดําเนินงานจัดตั้งคลังปญญาใน

สถาบันการพลศึกษาแตละวิทยาเขตท้ังดานบุคลากรท่ีมีวุฒิบรรณารักษศาสตรซึ่งมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเพ่ือปฏิบัติงานประจําในศูนยวิทยบริการ จัดใหมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใชภายในศูนยวิทยบริการอยาง

เพียงพอ และสถาบันฯสวนกลางควรดําเนินการในการปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติใหสามารถใชงานได ท้ังน้ีสถาบันฯ ควร

กําหนดนโยบายท่ีใชเปนแนวทางในการประสานงานใหบุคลากรท่ีจัดทําผลงานวิชาการสงมอบงานใหกับศูนยวิทยบริการเพ่ือ

จัดเก็บในคลังปญญาของสถาบัน ซึ่งเปนความตองการท่ีสอดคลองกับผลการศึกษาของวัชรี เพ็ชรวงศ และกุลธิดา ทวมสุข 

(2554 : 56 - 60)  ท่ีพบวาคลังปญญาท่ีมีการดําเนินงานในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรประกอบดวยหนวยงานท่ี

รับผิดชอบในการดําเนินงานคลังปญญา โครงสรางชุมชนวิชาการ  ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดเก็บ รวมท้ังการกําหนดนโยบาย

เพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางศูนยวิทยบริการและคณะวิชาท่ีเปนชุมชนวิชาการเพ่ือสงมอบผลงานวิชาการและรวม

พัฒนาการบริการ (Johnson. 2002; Armstrong. 2014:1-2) 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา การดําเนินการวิจัยโดยการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาดวยแบบสอบถาม ประชากรคือ สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา  197 แหง และกลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

132 แหง โดยกลุมผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 132 คน และ ครูผูสอน จํานวน 132 คน รวมจํานวน 

264 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x =2.51, 

S.D.=0.84) สําหรับปญหารายดานเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุดคือ 1) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา       

( x =2.64, S.D.=1.01)  รองลงมาไดแก 2)การพัฒนากระบวนการเรียนรู ( x =2.63, S.D.=0.90),  3)การพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ( x =2.62, S.D.=0.97), 4)การวัดประเมินผลการศึกษา ( x =2.44, S.D.=0.93),    

5)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( x =2.33, S.D.=0.80)  และปญหาต่ําสุดคือ 6)การนิเทศการศึกษา                                

( x =2.31, S.D.=0.88) 

คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ, การศึกษาปญหา, ปญหาการบริหารงานวิชาการ 
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 This research aimed to study the problems for Academic Administration of Schools in the 

children and youth development initiative project of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 

under the Primary Educational Service Area. The research used questionnaire to survey the opinions on 

academic administration problems of schools. The samples were 264 respondents consisting of 132 

school directors and 132 teachers.  The research instrument was a questionnaire. Data were analyzed by 

using mean and standard deviation. The results were as follows : The problems of academic 

administration of schools in children and youth development initiative project of the Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn under the Primary Educational Service Area Office was at a medium level 

( x =2.51, S.D.=0.84). Considering each problem ordered from the highest to the least, they were             

1) researching for educational quality development ( x =2.64, S.D.=1.01), 2) development of learning 

process ( x =2.63, S.D.=0.90), 3) development of material, innovative and educational technology              

( x =2.62, S.D.=0.97), 4) educational evaluation ( x =2.44, S.D.=0.93),  5) school curriculum development    

( x =2.33, S.D.=0.80)  and 6) educational supervision ( x =2.31, S.D.=0.88) 

keywords: Academic Administration, A study of problem, Problems for Academic Administration  

 

บทนํา   

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถ่ินทุรกันดารมาตั้งแต พ.ศ. 2523 และไดทรงงานอยางตอเน่ืองมาเปนระยะเวลามากกวา 30 ป มีเด็กและเยาวชน

จํานวนมากจบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และทําประโยชนใหแกสังคมประเทศชาติ      

เมื่องานพัฒนาไดขยายกวางข้ึน อีกท้ังมีผูมาสนับสนุนมากข้ึน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารีจึงโปรดเกลาฯ ใหจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารฉบับแรกข้ึนตั้งแต พ.ศ. 2535 เพ่ือใช

เปนกรอบแนวทางในการทํางานพัฒนา จนถึงปจจุบัน แผนฯ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560–2569 ประกอบดวย 8 เปาหมายหลักโดย

หน่ึงในแปดเปาหมายหลักน้ัน คือการใหความสําคัญดานการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ

และทางจริยธรรม เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการเรียนรูและพัฒนาเทาเทียมผูอ่ืน (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2560) 

สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ป 2561 มีจํานวนท้ังสิ้น 197 แหง 

กระจายอยูท่ัวประเทศไทย โดยมีเปาหมายหลัก คือการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ 

ประกอบดวย 4 เปาหมาย 1)มุงเนนการแกปญหาวิกฤตเรื่องภาษาไทย 2)พัฒนาครูผูสอนใหสามารถใชรูปแบบการเรียนการ

สอนท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐาน ของเด็กนักเรียนดานภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ    

3)ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4)ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 อ่ืน ๆ โดยเปาหมายจะประสบผลสําเร็จไดน้ันเกิด
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จากการบริหารงานโรงเรียนดานวิชาการ (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับท่ี 5, 2560) 

การบริหารสถานศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 

2545 ท่ีระบุไวในมาตรา 39 วาใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาโดยประกอบดวย 1)งานการบริหาร

วิชาการ 2)งานการบริหารงบประมาณ 3)งานการบริหารงานบุคคล 4)งานการบริหารท่ัวไป ซึ่งในการบริหารงานดานตาง ๆ 

น้ัน ถือวาเปนหนาท่ีผูบริหารตองรับผิดชอบโดยตรง ผูบริหารตองใหความสําคัญกับการบริหารใหมากข้ึน โดยเฉพาะงาน

วิชาการ 

งานวิชาการถือเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษาท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เปนหัวใจของการจัดการศึกษาจาก

ปจจัยดังกลาวทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการสามารถจัดการศึกษา ไดอยางมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาและสามารถพัฒนาอยางตอเน่ือง เพราะงานวิชาการเปนงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและพัฒนาสติปญญา ความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมศักยภาพใหกับเด็กและเยาวชน          

สรางผูเรียนใหมีคุณคาในสังคม ตามเปาหมายของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560–2569 โดยมีเปาหมายสําคัญคือ

การเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ ดังน้ันสถานศึกษาจึงตองใหความสําคัญและถือเปน

หนาท่ีหลักของสถานศึกษา ในการบริหารจัดการงานวิชาการใหบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน

ถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีฉบับท่ี 5, 

2560) และสอดคลองกับตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545  มาตรา 10 “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอย

กวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” และมาตรา 6 “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับงานวิชาการ ตองมีความรอบรูในดาน

การบริหาร มีศิลปะและเทคนิคในการดําเนินงาน ติดตาม กํากับดูแล เพ่ือใหภาระงานตาง ๆ ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสวนใหญเปนโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร และเปนโรงเรียนขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็ก

ประสบปญหาขาดแคลนปจจัยท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนการสอน เชน อาคารสถานท่ี สื่อ วัสดุและอุปกรณท่ีจําเปน การใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การสื่อสารมาชวยในการจัดการศึกษา อุปกรณการเรียนการสอน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

จากสรุปผลรายงานจากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560 – 2569 พบวาคะแนนผลสอบ คาเฉลี่ยผลการ

สอบ (Ordinary National Educational Test : O-NET)  ของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของสถานศึกษาในโครงการ

ตามพระราชดําริฯ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มาเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระดับประเทศ พบวาจากสถิติ  

ผลสอบตั้งแตปการศึกษา 2551-2559 พบวา มีคาเฉลี่ย ต่ํากวาของประเทศมาอยางตอเน่ือง มีบางวิชาใกลเคียงกับคาเฉลี่ย
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ระดับประเทศ (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ฉบับท่ี 5, 2560) 

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม

พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา วามีปญหาการบริหารวิชาการอยางไร และมีแนวทางในการพัฒนาอยางไร เพ่ือเปนแนวทางการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนอันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสถานศึกษาในโครงการ

ตามพระราชดําริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาปญหาบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

โดยมีข้ันตอนใน การดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 

 

 

       ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ประชากร ไดแก สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา     

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  197 แหง 

(สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2561) 

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  132 แหง โดยใช

เกณฑกําหนดจํานวนขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอรแกน และสุมกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมอยางงาย 

(Simple random sampling) (Krejcie and Morgan, 1986 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554) โดยกลุมผูใหขอมูล

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา แหงละ 1 คน และครูผูสอนในสถานศึกษา แหงละ  1 คน  รวมผูบริหารและครูผูสอน 

ท้ังสิ้น 264 คน   

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน 6 ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
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เรียนรู  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดผลประเมินผลการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)  มี 5 ระดับ สูงสุด 

มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด,2554) โดยมีการกําหนดคาคะแนน ดังน้ี 

    5 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ สูงสุด 

    4 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ มาก 

    3 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ ปานกลาง 

    2 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ นอย 

    1 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ นอยท่ีสดุ 

 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนา

เด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารใีนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยมีข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม ดังน้ี 

1. ศึกษาคนควา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวของกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในการจัดทํารางเครื่องมือแบบสอบถามให

สอดคลองกับวัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและแกไขให

ถูกตองสมบูรณ  ท้ังความถูกตองทางดานโครงสราง เน้ือเรื่อง และภาษาท่ีใช และครอบคลุมเรื่องท่ีตองการศึกษาแลวนํามา

ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา 

2. นําแบบสอบถามเสนอผูเ ช่ียวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาเก่ียวกับขอความใน

แบบสอบถามเปนขอคําถามท่ีตรงกับสิ่งท่ีตองการศึกษาถูกตอง และครอบคลุมเน้ือหาเชิงทฤษฎีท่ีไดศึกษาวิเคราะหและ

กําหนดไวเปนนิยามศัพทเฉพาะ  

3. นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และนําผลการพิจารณาจาก

ผูเช่ียวชาญมาหาคาความเท่ียงตรง IOC (Index of Item Objective Congruence) นําขอมูลลงตารางวิเคราะหคา IOC ของ

ผูเช่ียวชาญ มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง โดยไดคา IOC ท้ังฉบับ อยูระหวาง 0.6 -1.0  

4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุง ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับผูบริหารและครูจากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําผลการทดลองมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) 
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โดยวิธีการหาสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficcient) มีคาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามไดคาเทากับ 0.82 

6. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ และดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยางในการวิจัย 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

      1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดําเนินการออก

หนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะหใหการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

      2. ผูวิจัยดําเนินการสงและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และทางไปรษณีย  

      3. เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา เพ่ือ

นํามาวิเคราะหขอมูล จํานวน 210 ฉบับ คิดเปนรอยละ 79 

  การวิเคราะหขอมูล 

    ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบแบบสอบถามท่ีมคีวามสมบูรณ เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูล หาคาทางสถิติ โดยดําเนินการ 

ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดคืนมา และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ดําเนินการวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยมีการแปลคาเฉลี่ยตามเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121) ดังน้ี 

    คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการระดับสูงสุด 

คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการระดับสูง 

คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการระดับต่ํา 

คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการระดับต่ําสุด 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

        สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) จากแบบสอบถามผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป

สําหรับหาคาสถิติ ดังน้ี คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย  

ตาราง 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาการบริหารวิชาการเปนรายภาพรวมและรายดาน 
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องคประกอบของการบริหารวิชาการ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับปญหา อันดับ 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2.33 0.80 ต่ํา 5 

2.การพัฒนากระบวนการเรยีนรู 2.63 0.90 ปานกลาง 2 

3.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

2.62 0.97 ปานกลาง 3 

4.การวัดผลประเมินผลการศึกษา 2.44 0.93 ต่ํา 4 

5.การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

2.64 1.01 ปานกลาง 1 

6.การนิเทศการศึกษา 2.31 0.88 ต่ํา 6 

รวม 2.50 0.84 ตํ่า - 

 

จากตาราง 1 พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม

พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับต่ํา เมื่อพิจารณารายดานเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุดไดแก       

1)การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2)การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3)การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 4)การวัดประเมินผลการศึกษา 5)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ6)การนิเทศการศึกษา 

 

ตาราง 2 คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารวิชาการรายขอสูงสุดขององคประกอบของการบริหาร

วิชาการรายดาน 

องคประกอบของการบริหารวิชาการ รายขอท่ีมีปญหาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับปญหา 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน

เพ่ือจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยางเหมาะสม 

2.53 1.12 ปานกลาง 

2.การพัฒนากระบวนการเรยีนรู สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการสงเสริม

ผูเรยีนใหเกิดการฝกทักษะ และกระบวนการคดิ 

2.81 1.14 ปานกลาง 

3.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการพัฒนา

สื่อในการสอนท่ีสอดคลองกับศักยภาพผูเรียน 

2.74 1.15 ปานกลาง 

4.การวัดผลประเมินผลการศึกษา สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการสงเสริม

ใหครูดําเนินการวัดผล และการประเมินผลการ

เรียนการสอนโดยสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรยีนรู 

แผนการจดัการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

2.61 1.21 ปานกลาง 

5.การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการมีการ

จัดอบรมใหครูมีความรูความเขาใจในการวิจัยใน

2.74 1.15 ปานกลาง 
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ช้ันเรียน 

6.การนิเทศการศึกษา สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณการจัดระบบ

นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ

สถานศึกษาอ่ืนหรือเครือขายการนิเทศภายใน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.45 0.80 ต่ํา 

 

จากตาราง 2 พบวาปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม

พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ในดานท่ี 1)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขอปญหาท่ีสูงสุดคือ สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ใน

การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยางเหมาะสม 2)การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ขอปญหาท่ีสูงสุดคือ สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการสงเสริมผูเรียนใหเกิดการฝกทักษะ และ

กระบวนการคิด 3)การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอปญหาท่ีสูงสุดคือ สถานศึกษามีอุปสรรค 

ขอขัดของ ในการพัฒนาสื่อในการสอนท่ีสอดคลองกับศักยภาพผูเรียน 4)การวัดผลประเมินผลการศึกษา ขอปญหาท่ีสูงสุดคือ 

สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5)การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอปญหาท่ีสูงสุดคือ สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการมีการจัดอบรมใหครูมีความรูความ

เขาใจในการวิจัยในช้ันเรียน 6)การนิเทศการศึกษา ขอปญหาท่ีสูงสุดคือ สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

 

อภิปรายผล  

    การวิจัยเรื่องปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําร ิ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา พบประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

 ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ในภาพรวมอยูในระดับต่ํา ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีแผนการปฏิบัติงานประจําป  บริบทของโรงเรียนท่ีมีขนาด

ตางกัน จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ลักษณะงาน ปริมาณงาน และพ้ืนท่ีตางกันทําใหสถานศึกษามีปญหาในการ

บริหารวิชาการท่ีตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อภิชา พุมพวง (2559) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา

ปญหาการบริหารวิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ พงคศักดิ์ จิตสะอาด (2560) ไดศึกษา

ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1-2 

พบวาปญหาการบริหารวิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับ ประภาพร แฝดสูงเนิน 
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(2561) ไดศกึษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พบวาปญหาการบริหารวิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับปาน

กลาง  

1)การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( x =2.64) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ 

สถานศึกษาและครูมีอุปสรรค ขอขัดของ ในการวิเคราะหปญหาในการกําหนดหัวขอวิจัย การสงเสริมใหครูวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผูเรียน และนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน ตลอดจนการจัดอบรมใหครูมีความรูความเขาใจในการ

วิจัยในช้ันเรียน ซึ่งสอดคลองกับ มลชยา จี้สละ (2558) ท่ีศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษากําแพงเพชร เขต 2 พบวาปญหาการบริหารงานวิชาการดานการวิจยั

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือการสงเสริมและสนับสนุนใหครูดําเนินการวิจัยในช้ันเรียน ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารควรสงเสริม

ใหครูดํา เนินการวิจัยในช้ันเรียน เปดโอกาสใหครูศึกษา หาความรูใหมๆเพ่ือนํามาพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน สนับสนุนใหครู

พัฒนาตนเองหาความรูดานการวิจัยอยางตอเน่ือง 

2)การพัฒนากระบวนการเรียนรู ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( x =2.63) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

สถานศึกษาและครูมีอุปสรรค ขอขัดของ ในการสงเสริมผูเรยีนใหเกิดการฝกทักษะ กระบวนการคิด การออกแบบการเรียนการ

สอนโดยจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ตลอดจนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ      

ซึ่งสอดคลองกับ อภิชา พุมพวง (2559) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวาปญหาในการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยู

ในระดับปานกลาง เพราะสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกระบวนการเรียนรูให

สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู ตามลําดับ    

3)การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( x =2.62) 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ สถานศึกษาและครูมีอุปสรรค ขอขัดของ ในการพัฒนาสื่อในการสอนท่ีสอดคลองกับศักยภาพผูเรียน และ

การ สงเสริมใหครูผลิตและใชสื่อในการทําการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ ประภาพร แฝดสูงเนิน (2561) ไดศึกษาปญหา

และแนวทางการแกปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต พบวาปญหาในการจัดอบรมครูใหมีความรูในการทําวิจัยเพ่ือผลิตสื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน สงเสริมใหครูผลิตสื่อประเภทตาง ๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนรายบุคคลและ

รายกลุม     

4)การวัดประเมินผลการศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย ( x =2.44) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษา

และครูมีอุปสรรค ขอขัดของ ในการสงเสริมใหครูดาํเนินการวัดและประเมินผลโดยสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการ

เรียนรู และหนวยการเรียนรู และวัดผลตามสภาพจริง ตลอดจนมีการปรับปรุงเครื่องมือวัดผลและนําผลท่ีไดมาปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ ภัคนันท มวงแจม (2557) ไดศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พบวาปญหาในการสงเสริมใหครูมีการวัด

และประเมินผลโดยสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู และมีความหลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียน  

5)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย ( x =2.33) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษา

และครูมีอุปสรรค ขอขัดของ ในการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

อยางเหมาะสมนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตรสถานศกึษาใหสอดคลองกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีชุมชนเขามามีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับ อภิชา พุมพวง 

(2559) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ สังกัด
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวาปญหาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษา การจัดทํา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีชุมชนเขามามีสวนรวม 

6)การนิเทศการศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย ( x =2.31) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษา และครูมี

อุปสรรค และขอขัดของ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา

อ่ืนหรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดมีการวางแผนการนิเทศ กําหนดตารางการนิเทศ และมีรูปแบบในการ

นิเทศท่ีหลากหลายตลอดจนการนําผลการนิเทศไปปรับใชในการจัดการสอน ซึ่งสอดคลองกับ ภัคนันท มวงแจม (2557) ได

ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พิจิตร เขต 2 พบวา สถานศึกษามีการกําหนดแนวทางการใชกิจกรรมท่ีหลากหลาย การสงเสริมใหครูนิเทศซึ่งกันและกัน และ

นําผลท่ีไดมาพัฒนาดานการเรียนการสอน   

สรุปผลการวิจัย   

ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x =2.51, S.D.=0.84) เมื่อพิจารณารายดาน 6 ดาน พบวาอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน 

และต่ํา 3 ดาน เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุด พบวาดานท่ีมีปญหาสูงสุด ไดแก 1)การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ( x =2.64, S.D.=1.01)  รองลงมาไดแก 2)การพัฒนากระบวนการเรียนรู ( x =2.63, S.D.=0.90), 3)การพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ( x =2.62, S.D.=0.97), 4)การวัดประเมินผลการศึกษา ( x =2.44  , S.D.=0.93),   

5)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( x =2.33, S.D.=0.80)  และปญหาต่ําสุด 6)การนิเทศการศึกษา ( x =2.31, S.D.=0.88) 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าท่ีของนิทานใน “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง 

ชุมสาย ณ อยุธยา จ านวน 200 เรื่อง ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางคติชนวิทยามาใช้วิเคราะห์นิทานสมัยใหม่ ในฐานะที่

เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่มีบทบาทหน้าที่ตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม  4 ประการ ผลการวิจัยพบว่า 

“นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ท าหน้าที่ตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของนิทาน สามารถ

จ าแนกได้เป็น 1) การสะท้อนภาพ จ านวน 41 เรื่อง คดิเป็นร้อยละ 20.5 2) การให้การศึกษา จ านวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

10.5  3) การท าให้เกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม จ านวน 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21 และ 4) การเป็น

ทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล  จ านวน 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12 แสดงให้เห็นว่านิทานสมัยใหม่ในปัจจุบันก็

สามารถแสดงบทบาทหน้าที่ของนิทานตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม ได้เช่นเดียวกันกับข้อมูลคติชน อัน

แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยในการสร้างสรรค์วรรณกรรมประเภทนิทานในปัจจุบัน 

 

ค าส าคัญ : บทบาทหน้าท่ี นิทาน คติชนกับนิทานสมัยใหม่ 

 

Abstract 

The objective of this research is to study the functions of the 200 tales in Nithan Si Khao, A 

Series of Life-Development Tales by Art-ong Jumsai Na Ayudhya. Which is the application of folklore 

theories to analyze modern tales, as juvenile literature with 4 functions in accord with William Bascom’s 

theory on functions. On the research results, it is found that Nithan Si Khao, A Series of Life-Development 

Tales by Art-ong Jumsai Na Ayudhya functions in agreement with Willliam Bascom’s theory on the 

functions of tales. The tales can be categorized into the following categories of functions 1) rendition of 

reflections: 43 tales, which amounts to 21.5%, 2) education: 20 tales, which amounts to 10, 3) causing 

behavioral patterns of people in society to be accepted: 42 tales, which amounts to 21 and 4) serving as 

an outlet for the individual’s frustration: 24 tales, which amounts to 12%. This shows that present-day 

modern tales can exhibit the functions of tales in accord with William Bascom’s theory on functions the 
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same as Folklore information, which reflects Thai people’s wisdom in creating literature in the genre of 

tale at present.     

 

keywords: functions, tale, folklore and modern tales 

 

บทน า   

 นิทานถือเป็นข้อมูลทางคติชนวิทยาอย่างหนึ่ง และมีบทบาทหน้าที่ของข้อมูลทางคติชนวิทยา คือ 1) บทบาทที่มีต่อ

บุคคลในฐานะที่ตอบสนองความต้องการทางจิตใจของคนในสังคม เมื่อคนในสังคมมีความขัดแย้งในจิ ตใจ โดยท าหน้าที่เป็น 

“ทางออก” ส าหรับความกดดัน 2) บทบาทที่มีต่อกลุ่มชน ต่อชุมชน หรือต่อท้องถิ่น ในฐานะเป็นเครื่องบอกเอกลักษณ์ของ

กลุ่ม 3) บทบาทในฐานะเป็นกลไกทางสังคมในการอบรมระเบียบสังคมกับการถ่ายทอดจารีตและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง บทบาทหน้าท่ีที่ 3 การอบรมระเบียบสังคมกับการถ่ายทอดจารีตและวัฒนธรรม เช่น ความกตัญญู อ านาจจิตศรัทธา และ

การสั่งสอนจริยธรรม (วาสนา ศรีรักษ์, 2559) 

ดังนั้นนิทานจึงมีคุณค่าแก่การศึกษาเพราะเป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรม เป็นผลผลิตทาง

จินตนาการ และปัญญาของมนุษยชาติ กล่าวได้ว่า นอกจากภาษาหรือศิลปะการใช้ภาษาในการแต่งนิทานให้สนุกสนานแล้ว 

สิ่งส าคัญที่ผู้อ่านหรือผู้ฟังนิทานจะได้รับก็คอืคุณค่าทางจรยิศาสตรท์ี่ผู้แต่งหรือผู้เล่านิทานต้องการสอดแทรกไว้ในเรื่องเพื่อท่ีจะ

ปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนนั่นเอง 

ความส าคัญของนิทานข้างต้น แสดงให้เห็นว่านิทานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในช่วง

อายุ 2-12 ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่เด็กและเยาวชนจะรับฟังและรับสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการจะปลูกฝังแนวคิดและคุณธรรมจริยธรรม

ให้แก่เด็กและเยาวชน ดังท่ี บลูม (Bloom, 1964) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่จะพัฒนาความสามารถในการเรยีนรูคุ้ณธรรม

ได้มากท่ีสุด การพัฒนาระยะเริ่มแรกของชีวิตมีผลตอ่การพัฒนาในระยะอื่น ๆ ที่ตามมา การปลูกฝังคุณธรรม ลักษณะนิสัยหรือ

บุคลิกภาพท่ีดีในช่วงปฐมวัยจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้ยังไม่มีรูปแบบของพฤติกรรมหรือแนวคิด ค่านิยมที่เป็น

ของตัวเอง เป็นวัยที่ก าลังแสวงหาความรู้และทิศทางจากสภาพแวดล้อม รอบตัวเพื่อพัฒนาตนเอง ดังนั้นการปลูกฝังคุณธรรมที่

ถูกต้องเหมาะสมให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กในระยะแรกเริ่ม จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวนี้ถือเป็น

คุณธรรมส าคัญที่ควรส่งเสริมให้เกิดกับเด็กปฐมวัยและเด็กในวัยอื่น ๆ (รัฐดาว พิศาลพงศ์, 2549) 

นอกจากนี้นิทานยังมีบทบาทหน้าที่ส าคัญตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ (Functionalism) ของ บาสคอม (Bascom, 

1965) โดยได้เขียนบทความเรื่อง “Four Functions of Folklore” ที่ช้ีให้เห็นว่า เราควรสนใจบริบททางสังคมของคติชน ซึ่ง

ข้อมูลทางคติชนมีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และนิทาน โดยวิลเลียม บาสคอม ได้จ าแนก

บทบาทหน้าท่ีของคติชนในภาพรวมใน 4 ประการ คือ ประการแรก ใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการท าพิธีกรรม ประการที่ 2 

ท าหน้าที่ให้การศึกษาในสังคมที่ใช้ประเพณีบอกเล่า ประการที่ 3 รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม และ

ประการที่ 4 ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล (ศิราพร ณ ถลาง, 2552) 

ศิราพร ณ ถลาง (2552) ใช้บทบาทหน้าที่ของคติชนทั้ง 4 ประการข้างต้น เป็นกรอบกว้างๆ ในการอธิบายบทบาท

หน้าท่ีของคติชนในสังคม โดยน าเสนอบทบาทหน้าท่ีของคติชนเป็น 3 ประการใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
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1. บทบาทคติชนในการอธิบายก าเนิดและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและพิธีกรรม 

2. บทบาทคติชนในการให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคมและรักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม 

3. บทบาทคติชนในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคม 

จากทฤษฎีบทบาทหน้าที่ดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่านิทานเป็นวรรณกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์ และเป็น

เครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม ให้ข้อคิดและแนวทางการด าเนินชีวิตในสังคม รวมทั้งเป็น

วัฒนธรรมหนึ่งของมนุษย์ในแต่ละกลุ่มชนด้วย ฉะนั้นนิทานจึงถือเป็นข้อมูลทางคติชนวิทยาอย่างหนึ่ ง ผู้วิจัยจึงน าทฤษฎี

บทบาทหน้าที่ (Functionalism) ของวิลเลียม บาสคอม มาใช้ในการวิเคราะห์นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของอาจอง 

ชุมสาย ณ อยุธยา เพื่อให้เห็นบทบาทหน้าท่ีของนิทานท่ีมีต่อสังคมและมนุษยชาติ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ออกเป็น 4 ประการ 

ได้แก่ การสะท้อนภาพสังคม การให้การศึกษา การท าให้เกิดยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม และการให้ความ

บันเทิงและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องบทบาทหน้าท่ีของนิทาน 

ขวัญใจ ฟองมูล (2557) ศึกษาโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของนิทานพื้นบ้านไทใหญ่ อ าเภอแม่อาย จั งหวัด

เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมนิทานพื้นบ้านไทใหญ่ในอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาวิเคราะห์

โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของนิทานพื้นบ้านไทใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า นิทานพื้นบ้านไทใหญ่ในอ าเภอแม่อาย จังหวัด

เชียงใหม่ รวบรวมได้ทั้งหมด 69 เรื่อง จ าแนกได้ 8 ประเภท ได้แก่ 1) นิทานอธิบายเหตุ 17 เรื่อง 2) นิทานคติธรรม 14 เรื่อง 

3) นิทานชีวิต 12 เรื่อง 4) นิทานมหัศจรรย์ 11 เรื่อง 5) นิทานสัตว์ 8 เรื่อง 6) นิทานมุขตลก 5 เรื่อง 7) นิทานเฉพาะถิ่น 1 

เรื่อง และ 8) นิทานศาสนา 1 เรื่อง เมื่อน ามาวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้ทฤษฎีโครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์ 

(Vladimir Propp) ผู้ศึกษาพบโครงสร้างของนิทานพ้ืนบ้านไทใหญ่ทั้งหมด 9 โครงสร้าง ซึ่งโครงสร้างของนิทานพ้ืนบ้านไทใหญ่

แต่ละประเภทมีตัวก าหนดพฤติกรรมและการด าเนินเรื่องของนิทานตามแนวความคิด 2 ประการ คือ 1) ความคิดสากล ที่เป็น

เช่นนี้เพราะนิทานพื้นบ้านในทุกชนชาติทุกภาษาจะมีพฤติกรรมที่เหมือนกับโครงสร้างหลักของนิทานรัสเซียที่พรอพพ์ 

(Vladimir Propp) ใช้จึงเป็นความคิดที่มีความเป็นสากล และ 2) ความคิดที่สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นเช่นนี้

เพราะชาวไทใหญ่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นอกจากน้ีนิทานพ้ืนบ้านไทใหญ่มีโครงสร้างนิทานท่ีมีความเป็นพ้ืนบ้านไท

ใหญ่ที่เป็นตัวก าหนดการด าเนินเรื่องซึ่งไม่เหมือนกับนิทานท่ีมีความเป็นสากลทั่วไป 

ผลการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของนิทานพ้ืนบ้านไทใหญ่โดยใช้ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ (Functionalism) ของวิลเลียม 

บาสคอม (William Bascom) พบว่านิทานพื้นบ้านไทใหญ่อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญ 4 ประการ 

ได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่ในการอธิบายที่มา อธิบายเหตุผลของสิ่งต่าง ๆ 2) บทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษาทางสังคมและ

ท้องถิ่น 3) บทบาทหน้าที่ในการรักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม 4) บทบาทหน้าที่ให้ความบันเทิง           

ซึ่งบทบาทหน้าที่ท้ัง 4 ประการนี้เป็นพื้นฐานของบทบาทหน้าท่ีของนิทานพ้ืนบ้านท่ัวไปและเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการ

ยึดมั่นในความดี ต้องการสร้างบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันในชุมชน นอกจากนี้นิทานยังสะท้อนความเป็นพื้นบ้านไทใหญ่ ซึ่ง

จะมีความแตกต่างจากนิทานพ้ืนบ้านของชาติพันธุ์อื่น คือ 1) ชาวไทใหญ่เป็นผู้ที่ชอบท าบุญและเช่ือในผลของการท าบุญ เช่ือ

ในผลของการท าบาป 2) ชาวไทใหญ่ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ซึ่งจะเห็นได้จากการประกอบอาชีพของตัวเอก 3) ชาวไทใหญ่

รักความสงบ แต่หากมีใครมาท าร้ายก็จะเกิดความอาฆาตแค้นและจะท าร้ายกลับไป ชาวไทใหญ่จะมีครอบครัวแบบผัวเดียว
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เมียเดียว และ 4) ชาวไทใหญ่จะเป็นทุคตะ มีความยากจน มีความพิการ ประสบกับความขาดแคลนในรูปแบบต่าง ๆ แต่มี

สติปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ จึงใช้สติปัญญา ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

รัตนา จันทร์เทาว์ (2559) ศึกษาพลวัตของบทบาทหน้าที่ประเพณีการแข่งเรือยาวในภาคอีสาน พบว่า ภาคอีสาน

ของไทยมีความหลากหลายด้านประเพณีที่มีรากฐานมาจากพุทธศาสนาและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญ

ประการหนึ่งต่อการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายพลวัติบทบาทหน้าที่ของการแข่ง

เรือยาวซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นในภาคอีสาน การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้กรอบการวิเคราะห์ทางคติชนวิทยา 

(Folklore) โดยประยุกต์จากทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยม (Functionalism) ของวิลเลียม บาสคอม (1965) ข้อมูลการวิจัย

รวบรวมจากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชน นักท่องเที่ยวบริษัทห้างร้าน และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐผู้จัด

งาน การจัดการแข่งเรือยาวประจ าปีของต าบลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จงัหวัดอุดรธาน ีในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็น

กรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ 

ผลการวิจัยพบว่าแม้ว่าการแข่งขันเรือยาวจะเปลี่ยนแปลงไปด้านการจัดการจากอดีตที่หมู่บ้านหรือวัดเป็นผู้จัดการ

แข่งขันมาสู่การจัดโดยหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน แต่การแข่งขันเรือยาวนี้ยังคงท าหน้าที่ทั้ง 4 ประการตามแนวคิดของ        

วิลเลียม บาสคอม คือ หน้าที่การเป็นกระจกสะท้อนสังคม หน้าที่ด้านการให้การศึกษาแก่สมาชิกชุมชน หน้าที่ท าให้เกิดการ

ยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม และหน้าท่ีด้านการให้ความบันเทิง โดยพบว่ายังคงรักษาหน้าที่การให้ความบันเทิง

เด่นชัดที่สุด แต่หน้าที่ด้านการให้การศึกษามีบทบาทลดลงจากรูปแบบการจัดการแข่งขันเรือยาวท่ีเปลี่ยนแปลงจากอดีต 

เกษร ยอดแก้ว (2560) ศึกษาอัตลักษณ์ของคนล้านนาและบทบาทหน้าท่ีของเพลงลูกทุ่งค าเมืองที่ขับร้องโดยอบเชย 

เวียงพิงค์ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเพลงลูกทุ่งค าเมือง ที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์ จ านวน 43 เพลง โดยใช้

เครื่องมือในงานวิจัยคือ แบบบันทึกการวิเคราะห์อัตลักษณ์ และแบบบันทึกการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ผลการวิจัยพบว่า     

อัตลักษณ์ ในเพลงลูกทุ่งค าเมืองมี 8 อัตลักษณ์ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ อัตลักษณ์ด้านภาษา รองลงมา คือ อัตลักษณ์ด้าน

ประเพณี อัตลักษณ์ด้านอุปนิสัยของคนล้านนา อัตลักษณ์ของสตรีล้านนา อัตลักษณ์ด้านสถานที่ อัตลักษณ์ด้านอาหาร        

อัตลักษณ์ด้านดนตรี และอัตลักษณ์ด้านการประกอบอาชีพตามล าดับ ส่วนด้านบทบาทหน้าที่ของเพลงลูกทุ่งค าเมือง พบว่ามี 

4 บทบาท บทบาทหน้าที่โดดเด่น คือ บทบาทหน้าที่ด้านการอธิบายก าเนิดอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและพิธีกรรม รองลงมาคือ 

บทบาทหน้าที่ด้านการเป็นกระจกส่องให้เห็นวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ด้านการรักษาแบบแผนพฤติกรรมของบุคคล และ

บทบาทหน้าท่ีด้านความสนุกสนานบันเทิงตามล าดับ 

ขวัญชนก นัยจรัญ และกฤษณา ชาญณรงค์ (2561) ศึกษาบทบาทหน้าที่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการ

สร้างอัตลักษณ์ชุมชนต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

สืบค้นข้อมูลมรดกวัฒนธรรมโดยใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR : Community Based Research) ที่เน้นการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และอธิบายผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ต าบลหนองกะท้าว มีปรากฏจ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) วรรณกรรม

พื้นบ้าน 2) ศิลปะการแสดง 3) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล 4) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับ

ธรรมชาติและจักรวาล 5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม และ 6) กีฬาภูมิปัญญา เมื่อน ามาวิเคราะห์คุณค่าอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรม 

พบว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวต าบลหนองกะท้าว มีบทบาทหน้าที่ในการอธิบายก าเนิดอัตลักษณ์ของกลุ่มชน

และพิธีกรรม มีบทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคม รักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม และมีบทบาท
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หน้าที่ในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้ช่วย

สร้างอัตลักษณ์ของคนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ ให้มีความเข้มแข็ง มีปฏิสัมพันธ์ และสามารถ

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละกลุ่มชน 

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทบาทหน้าที่ (Functionalism) ของวิลเลียม บาสคอม ข้างต้นผู้วิจัย

จะน ามาศึกษานิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ในฐานะที่เป็นข้อมูลทางคติชนวิทยาประเภท

หนึ่ง ถึงแม้ว่านิทานสีขาวถือเป็นนิทานสมัยใหม่ เนื่องจากเป็นนิทานที่ไม่มีรูปภาพประกอบเหมือนกับนิทานทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้

เข้าถึงผู้อ่านได้ทุกช่วงวัย นิทานสีขาวตีพิมพ์เผยแพร่และได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน แต่ผู้เขียนได้ตั้งใจสอดแทรกวิธีคิดและ

อบรมสั่งสอนคนไว้ในเนื้อเรื่อง เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนิทานสีขาวได้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ในสังคมได้อย่างสงบ

สุข อันแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีที่ส าคัญของนิทานท่ีมีต่อสังคมตามทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนิทานสีขาว 

กันทิมา ธานี (2556) ได้วิเคราะห์เคราะห์แนวคิดและกลวิธีการน าเสนอแนวคิดทีป่รากฏในวรรณกรรมนิทานชุดด้วย

รักบันดาล...นิทานสีขาวของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา จ านวน 4 เล่ม รวมทั้งสิ้น 96 เรื่อง โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ

แนวคิดในวรรณกรรมและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีน าเสนอแนวคิดมาใช้วิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนา

วิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรมนิทานทั้ง 96 เรื่อง ปรากฏแนวคิดด้านต่างๆ โดยสามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) 

แนวคิดคุณธรรม 2) แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต 3) แนวคิดเกี่ยวกับการปกครอง 4) แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งแนวคิดท่ี

พบมากที่สุดคือแนวคิดด้านคุณธรรม ทั้งนี้เพราะ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ใช้กระบวนการศึกษาเป็นแหล่งผลิตให้มนุษย์เป็น

คนดี โดยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้น จากนั้นเยาวชนจะสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตและสร้างสังคม

ให้สงบสุขต่อไป  

ส่วนนกลวิธีการน าเสนอแนวคิดนั้น พบว่า ปรากฏทั้งหมด 5 กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธีการน าเสนอแนวคิดโดยการตั้งช่ือ

เรื่อง พบ 2 ลักษณะ คือ กลวิธีการน าเสนอแนวคิดผ่านการตั้งช่ือเรื่องโดยตรง และกลวิธีการน าเสนอแนวคิดผ่านการตั้งช่ือ

เรื่องโดยนัย  2) กลวิธีการน าเสนอแนวคิดโดยการเล่าเรื่อง พบ 2 ลักษณะ คือ การเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมาและการเล่าเรื่อง

โดยใช้น้ าเสียงแสดงความรู้สึก 3) กลวิธีการน าเสนอแนวคิดโดยการสร้างตัวละคร พบ 4 ลักษณะ คือ (1) ตัวละครที่เป็น

ตัวแทนของความดีงาม (2) ตัวละครที่เป็นตัวแทนของความไม่รู้ (3) ตัวละครที่เป็นตัวแทนของผู้ทรงความรู้ และ (4) ตัวละคร

ที่เป็นตัวแทนของธรรมชาติ 4) กลวิธีการน าเสนอแนวคิดโดยใช้บทสนทนา พบ 2 ลักษณะ คือบทสนทนาระหว่างตัวละครที่มี

วัยต่างกัน และบทสนทนาระหว่างตัวละครที่มีวัยใกล้เคียงกัน และ 5) กลวิธีการน าเสนอแนวคิดโดยการใช้ภาษา กลวิธีการ

น าเสนอแนวคิดที่พบมากที่สุด คือ กลวิธีการน าเสนอแนวคิดโดยการตั้งช่ือเรื่อง  ท้ังนี้เพราะสิ่งที่ง่ายต่อการจดจ าในวรรณกรรม

ส าหรับเด็กคือ การตั้งช่ือเรื่อง เพราะเมื่อผู้อ่านได้อ่านช่ือเรื่องก็จะเข้าใจแนวคิดหลักของเรื่องได้ทันที รองลงมาคือกลวิธีการ

น าเสนอแนวคิดโดยการสร้างตัวละคร ทั้งนี้เพราะตัวละครคือผู้ด าเนินเรื่องให้เป็นไปตามแนวคิดหลักของเรื่อง ซึ่งกลวิธีนี้

สามารถใช้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ ง่ายต่อการท าความเข้าใจส าหรับผู้อ่านและเป็นการใช้หลักจิตวิทยาการเลือกข้างมาใช้เลือก

พฤติกรรมของผู้อ่านเอง 

ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร และบุปผา บุญทิพย์ (2559) ที่ได้ศึกษาแนวคิดด้านคุณธรรมใน “นิทานสีขาว” ชุดด้วยรัก

บันดาล ของอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พบว่า การวิเคราะห์แนวคิดคุณธรรมในสารัตถะของนิทานสีขาว แบ่ง ออกเป็น 3 

ประเภท ประกอบด้วย นิทานสุคตินิยม นิทานทุคตินิยม และนิทานท่ีปรากฏทั้งสุคตินิยมและทุคตินิยม คุณลักษณะสุคตินิยมที่
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พบในนิทานสีขาว เช่น ความเมตตากรุณา ความเพียร ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง การใช้ปัญญา การเห็นคุณค่า ความกล้า

หาญ ความเสียสละ ความกตัญญู และความยุติธรรม คุณลักษณะทุคตินิยมที่พบในนิทานสีขาว เช่น ความโลภ ความเขลา

ความอิจฉาริษยา ความเย่อหยิ่ง ความไม่ซื่อสัตย์ ความเห็นแก่ตัว และความไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า 

“นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ยังเป็นวรรณกรรมที่แสดงให้เหน็ถึงวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ท่ีแฝงอยู่ในนิทานแต่ละ

เรื่องอย่างแนบเนียน 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการวิเคราะห์ตัวบทของวรรณกรรมประเภทนิทานในแง่ของบทบาท

หน้าที่ของนิทาน ตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของนิทานใน 

“นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต จ านวน 4 เล่ม ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา รวมเป็นนิทานทั้งหมดจ านวน 200 เรื่อง 

โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้  

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีของวิลเลียม บาสคอม  

2) วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของนิทานจากตัวบทใน “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ องอาจ ชุมสาย ณ 

อยุธยา  

 3) สถิติที่ใช้ในการท าวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

 4) น าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 

ผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต มีบทบาทหน้าที่ตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม 

บาสคอม 4 ประการ มีรายละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 1 การสะท้อนภาพ คือ เนื้อเรื่องของนิทานกล่าวถึงสภาพชีวิต อธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิต พบ

ทั้งหมด 41 เรื่อง ได้แก ่ 

นิทานสขีาว ชื่อเร่ือง ชื่อเร่ือง 
เล่มที่ 1 จ านวน 7 เร่ือง 1. อีกากี่ตัว 5. อีกาผอมแห้งกับนกคุ่มสมบูรณ ์
 2. อีกาสองหัว 6. คนละครึ่ง 
 3. ด้านหลังก าแพง 7. กระเป๋าเงินเศรษฐ ี
 4. ค่าหัวมนุษย ์  
เล่มที่ 2 จ านวน 11 เร่ือง 1. พลังแห่งความด ี 7. น่ันล่ะคือมายา 
 2. มือเปล่าจากโรงศพ 8. ขอบคุณที่ท าร้ายกัน 
 3. ชายเน่ 9. น้ าใจเพื่อน 
 4. ข้อความในเศษกระดาษ 10. ชายหนุ่ม เนยใส และการบูชาไฟ 
 5. แร้งแทนคุณ 11. สองพ่อค้ากับถาดทองค า 
 6. วันท่ีได้พบกับพระเจา้  
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นิทานสขีาว ชื่อเร่ือง ชื่อเร่ือง 
เล่มที่ 3 จ านวน 10 เร่ือง 1. นกกระทุงกับปลาป ู  7. ใครท าราชรถพัง  
 2. เพื่อน 8. พระอาจารยผ์ู้มีเพชรพลอยไหลหลั่ง 
 3. มรดกเศรษฐ ี 9. ความยาวของสัญญาเงินกู้ 
 4. ชายผู้ตามหาช่ือ   10. โรคที่รักษาไมห่าย  
 5. เติมน้ าใส่โอ่ง  
 6. เศรษฐีกับช่างตัดผม 12. สี่สหายวัยชรา 
เล่มที่ 4 จ านวน 13 เร่ือง 1. สมบัติของพ่อ  8. หนูบ้านนอกกับหนูเมืองใหญ ่
 2. ตะเกียงน าทางของชายตาบอด 9. เสียงหัวเราะของสิงโตน้อย 
 3. เมล็ดข้าวสารหนึ่งเท่าตัว 10. ฉันสิ สวยที่สุด 
 4. ไร่นาหน้าแล้ง 11. ชายเป่าขลุ่ย 
 5. หมาป่าเจ้าเล่ห์กับจระเขห้ัวทึบ 12. หญิงชาวบ้าน 
 6. ตาบอดคล าช้าง 13. พระราชากับสหายคนสนิท 
 7. ขนมปังสองก้อนของหญิงคนยาก  
    

ตารางที่ 2 การให้การศึกษา คือ เนื้อเรื่องของนิทานได้อบรมและให้ปัญญาในการคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พบทั้งหมด 

21 เรื่อง ได้แก ่ 

นิทานสขีาว ชื่อเร่ือง ชื่อเร่ือง 
เล่มที่ 1 จ านวน 5 เร่ือง 1. สมบัตสิ าหรับชาติหน้า 4. ค าตอบสามข้อ 
 2. สามีขี้เซา 5. มอเตอร์ไซค์ของแดน 
 3. ค่าหัวมนุษย ์  
เล่มที่ 2 จ านวน 7 เร่ือง 1. ช้างวิเศษพระราชาผู้มีหัวใจริษยา 5. ครอบครัวหมาป่ากบันางสิงโต 
 2. นั่นล่ะคือมายา 6. ปลาสามตัว 
 3. ซากหนูตัวเดียว 7. สุนัขจิ้งจอกรักสบาย 
 4. สุนัขจิ้งจอกกับคนครัว  
เล่มที่ 3 จ านวน 3 เร่ือง 1. ผักสดจากอาณาจักรทางใต ้ 3. น้ าหนักช้าง 
 2. นกกระทุงกับปลาป ู  
เล่มที่ 4 จ านวน 6 เร่ือง 1. กองทัพกับสมบัติที่ถูกฝัง  4. ค าตอบของบีบาว 
 2. เห็นอูฐของฉันไหม 5. มหาดเล็กคนโปรดกับช่างตัดพระเกศาขี้อิจฉา 
 3. เสือซุ่มกับต้นไมต้ิดหนึบ 6. อีกาช่างคิด 
   

ตารางที่ 3 การท าให้เกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม คือ เนื้อเรื่องในนิทานมีการปลูกฝังค่านิยมและ

คุณธรรมในการด าเนินชีวิตเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม พบทั้งหมด 42 เรื่อง ได้แก่ 

นิทานสขีาว ชื่อเร่ือง ชื่อเร่ือง 
เล่มที่ 1 จ านวน 15 เร่ือง 1. หมีใหญ่ผู้มีใจช่วยเหลือ 9. ค่าหัวมนุษย ์
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นิทานสขีาว ชื่อเร่ือง ชื่อเร่ือง 
 2. อีกากี่ตัว 10. คาถามหาอดทน 
 3. เอาอย่างอาจารย ์ 11. สิงโตกับนกหัวขวาน 
 4. นกยูงไฟ 12. ศิษย์โง ่
 5. มีผลไม้ขายที่นี ่ 13. คนละครึ่ง 
 6. อีกาสองหัว 14. ฟา 
 7. นกสองตัว นายพราน และนักบวช 15. นกน้อยปีกหักกับต้นไม้ใหญ่ทีใ่กล้ตายซาก 
 8. ผู้มีศิลปะในหัวใจ  
เล่มที่ 2 จ านวน 11 เร่ือง 1. แร้งแทนคุณ 7. ขอบคุณที่ท าร้ายกัน 
 2. รอยรั่วบนก าแพง 8. น้ าใจเพื่อน 
 3. วันท่ีได้พบกับพระเจา้ 9. ชายหนุ่ม เนยใส และการบูชาไฟ 
 4. มะพร้าวสี่บาท 10. หอกเล่มที่ห้า 
 5. นั่นล่ะคือมายา 11. ครอบครัวหมาป่ากับนางสิงโต 
 6. หมูป่าจอมซ่า  
เล่มที่ 3 จ านวน 11 เร่ือง 1. กาลกัลล ี 7. ปลาใหญ่ในบ่วงรัก 
 2. ตุ๊กตาทองค า 8. ความฝันของดอน 
 3. เจ้าหญิงกบ 9. อาฟาน เด็กชายผู้ไม่มีขาขวา 
 4. สีดาผู้ตามหาความสุข 10. เจ้าหญิง เกลือ และพริกไทย 
 5. เศรษฐีขี้ตืดกับทากิเลิศรส 11. ชาวีคนด ี
 6. เมืองกลัวเมีย  
เล่มที่ 4 จ านวน 5 เร่ือง 1. ใครเอาอาหารของเราไป 4. เมล็ดพันธ์ุจากคณุปู ่  
 2. ธนูเลือกคู ่ 5. ซัมบูกับวัวบ้า  
 3. ผลไม้แสนสวย  
  

ตารางที่ 4 การเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล คือ เนื้อเรื่องของนิทานแสดงออกให้เห็นถึงการระบายความคับ

ข้องใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ พบทั้งหมด 24 เรื่อง ได้แก ่

นิทานสขีาว ชื่อเร่ือง ชื่อเร่ือง 
เล่มที่ 1 จ านวน 11 เร่ือง 1. เอาอย่างอาจารย ์ 7. ศิษย์โง ่
 2. ก๊อกน้ าทองค า 8. กระเป๋าเงินเศรษฐ ี
 3. นกยูงไฟ 9. สามสิ่งที่ดีท่ีสุด 
 4. สมบัตสิ าหรับชาติหน้า 10. มอเตอร์ไซค์ของแดน 
 5. ด้านหลังก าแพง 11. นกน้อยปีกหักกับต้นไม้ใหญ่ทีใ่กล้ตายซาก 
 6. แท่งชอล์กที่หมดไป   
เล่มที่ 2 จ านวน 11 เร่ือง 1. พลังแห่งความด ี 7. รอยรั่วบนก าแพง 
 2. มือเปล่าจากโรงศพ 8. นั่นล่ะคือมายา 
 3. ชายเน่ 9. เต่าเฝ้าหนอง 
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นิทานสขีาว ชื่อเร่ือง ชื่อเร่ือง 
 4. ข้อความในเศษกระดาษ 10. ป่าบ้านเรา 
 5. แร้งแทนคุณ 11. ความฝันของนนทะ 
 6. หลุมศพท่ีตามหา  
เล่มที่ 3 จ านวน 1 เร่ือง 1. จิ้งจอกลมกรด   
เล่มที่ 4 จ านวน 1 เร่ือง 1. เจ้าหนูอยากเป็น  
 

จากผลการวิเคราะห์ตัวบทนิทานสีขาว จ านวน 200 เรื่อง สามารถคิดค่าร้อยละของนิทานที่มีบทบาทหน้าที่ตาม

ทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีของวิลเลียม บาสคอม รวมทั้งหมด 129 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64.5 ของนิทานทั้งหมด ดังตารางแสดงผล

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของนิทานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีตามทฤษฎีบทบาทหน้าท่ี ดังต่อไปนี ้

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีใน “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต 

บทบาทหน้าท่ี 4 ประการ จ านวนนิทาน/เร่ือง ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 
1. การสะท้อนภาพสังคม 41           20.5 
2. การให้การศึกษา 21           10.5 
3. การท าให้เกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม 42           21 
4. การให้ความบันเทิงและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล 24           12 

รวมค่าเฉลี่ยของนิทานที่มีบทบาทหน้าทีต่ามทฤษฎีบทบาทหน้าที ่คิดเป็นร้อยละ           64 
 

อภิปรายผล      

จากผลการวิจัยข้างต้น จะสังเกตได้ว่า “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้ท า

หน้าท่ีตามทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีของวิลเลียม บาสคอม โดยพบว่าบทบาทหน้าท่ีในการท าให้เกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรม

ของคนในสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ บทบาทหน้าที่การสะท้อนภาพ บทบาทหน้าที่ในการให้ความบันเทิงและเป็นทางออก

ให้กับความคับข้องใจของบุคคล และบทบาทหน้าท่ีในการให้การศึกษาพบน้อยที่สุด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้เขียนมี

จุดประสงค์ที่ต้องการช้ีแนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของคนในสังคมให้อยู่ในแบบแผนที่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม 

คือ “การประพฤติตนเป็นคนดี” เพื่อใหผู้้อ่านที่เป็นเยาวชนและบุคคลทั่วไปในซึมซับวิธีคิดและข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทานสี

ขาว เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข เห็นจากที่ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2559) ได้

กล่าวไว้ในบทจากใจผู้เล่าเรื่องว่า “เราต้องการสร้างเด็กที่มีเมตตา มีใจคิดช่วยเหลือผู้อื่น สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และสิ่ง

ส าคัญคือ ต้องรู้จักเอาชนะใจตน อีกท้ังนิทานจะฝังคุณธรรมเข้าไปใจจิตใจของเด็ก นิทานที่ฝังในจิตใต้ส านักจะกลายเป็นนิสัย

ติดตัวเขาไป เป็นรากฐานแห่งทัศนคติ เป็นเข็มทิศให้เขาใช้น าทางบนถนนสายชีวิต” ฉะนั้นเรื่องราวที่ผู้แต่งช้ีแนะจึงเป็นเรื่อง

ของการประพฤติตนด้วยการใช้สติปัญญาและอยู่บนหลักของพระพุทธศาสนา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และท าตนให้

เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร และบุปผา บุญทิพย์ (2559) ที่ได้ศึกษาแนวคิดด้านคุณธรรมใน 

“นิทานสีขาว” ชุดด้วยรักบันดาล ของอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พบว่า การวิเคราะห์แนวคิดคุณธรรมในสารัตถะของนิทานสี

ขาว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย นิทานสุคตินิยม นิทานทุคตินิยม และนิทานที่ปรากฏทั้งสุคตินิยมและทุคตินิยม 
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คุณลักษณะสุคตินิยมที่พบในนิทานสีขาว เช่น ความเมตตากรุณา ความเพียร ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง การใช้ปัญญา การ

เห็นคุณค่า ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความกตัญญู และความยุติธรรม คุณลักษณะทุคตินิยมที่พบในนิทานสีขาว เช่น 

ความโลภ ความเขลาความอิจฉาริษยา ความเย่อหยิ่ง ความไม่ซื่อสัตย์ ความเห็นแก่ตัว และความไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กันทิมา ธานี (2556) ที่กล่าวว่าแนวคิดที่พบมากที่สุดในนิทานสีขาว ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 

คือแนวคิดด้านคุณธรรม ทั้งนี้เพราะ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ใช้กระบวนการศึกษาเป็นแหล่งผลิตให้มนุษย์เป็นคนดี โดย

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้น จากนั้นเยาวชนจะสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตและสร้างสังคมให้สงบสุข

ต่อไป 

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ยังเป็นวรรณกรรมที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม 

ความคิด ความเช่ือ ที่แฝงอยู่ในนิทานแต่ละเรื่องอย่างแนบเนียน ส่งผลให้นิทานสีขาวเปรียบเสมือนภูมิปัญญาของผู้เขียนและ

เปรียบเสมือนเป็นวัฒนธรรมอื่น ๆ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีตามทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีของวิลเลียม บาสคอม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 

ขวัญใจ ฟองมูล (2557) การศึกษาโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของนิทานพื้นบ้านไทใหญ่ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่านิทานพื้นบ้านไทใหญ่อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่ในการ

อธิบายที่มา อธิบายเหตุผลของสิ่งต่าง ๆ 2) บทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษาทางสังคมและท้องถิ่น 3) บทบาทหน้าที่ในการ

รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม 4) บทบาทหน้าที่ให้ความบันเทิง ซึ่งบทบาทหน้าที่ท้ัง 4 ประการนี้เป็น

พื้นฐานของบทบาทหน้าท่ีของนิทานพ้ืนบ้านท่ัวไปและเป็นธรรมชาติของมนุษย์ท่ีต้องการยึดมั่นในความด ีต้องการสร้างบรรทัด

ฐานในการอยู่ร่วมกันในชุมชน ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชนก นัยจรัญ และกฤษณา ชาญณรงค์ (2561) ที่ศึกษา

บทบาทหน้าที่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัด

พิษณุโลก พบว่า มีบทบาทหน้าท่ีในการอธิบายก าเนิดอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและพิธีกรรม มีบทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษา 

อบรมระเบียบสังคม รักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม และมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของ

บุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้ช่วยสร้างอัตลักษณ์ของคนในชุมชนที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ ให้มีความเข้มแข็ง มีปฏิสัมพันธ์ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมดั้งเดิม

ของแต่ละกลุ่มชน จะเห็นได้ว่างานวิจัยท้ังสองเรื่องแสดงให้เห็นว่า นิทานพ้ืนบ้านไทใหญ่กับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้

ท าหน้าที่ในฐานะที่เป็นข้อมูลทางคติชนวิทยาได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับ “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของอา

จอง ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งถือเป็นนิทานสมัยใหม่ แต่ยังสามารถเป็นข้อมูลทางคติชนวิทยาที่ท าหน้าที่ตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่

ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับนิทานพื้นบ้านและมรดกทางวัฒนธรรมอื่น ๆ  

 

สรุปผลการวิจัย   

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทหน้าที่ของนิทานใน “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง ชุมสาย ณ 

อยุธยา จ านวน 200 เรื่อง ในฐานะที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนท่ีมีบทบาทหน้าที่ตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม 

4 ประการ ผลการวิจัยพบว่า “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ท าหน้าที่ตามทฤษฎีบทบาท

หน้าที่ของนิทานของวิลเลียม บาสคอม สามารถจ าแนกได้เป็น 1) การสะท้อนภาพ จ านวน 41 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.5 2) 

การให้การศึกษา จ านวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.5 3) การท าให้เกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม 

จ านวน 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21 และ 4) การให้ความบันเทิงและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล จ านวน 24 
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เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12 แสดงให้เห็นว่านิทานสมัยใหม่ในปัจจุบันที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนก็สามารถแสดงบทบาทหน้าที่ของ

นิทานตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม เช่นเดียวกันกับนิทานพื้นบ้านที่เป็นข้อมูลเชิงคติชนวิทยา 
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บทคัดย่อ 

วิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบค าประพันธ์ ภาษาและเนื้อหาที่ปรากฏ ผลการวิจัยพบค าประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ภาษาไทย 
พบตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรค จ านวน 114 ตัวยา พบสมุนไพรทั้งหมด 421 ชนิด ส่วนประกอบที่ไม่ใช่สมุนไพรทั้งหมด 31 
ชนิด และพบกรรมวิธีที่ใช้ในการปรุงยาทั้งหมด 40 วิธี วรรณกรรมเภสัชกรรมนี้มีเนื้อหาสะท้อนบริบทของสังคมได้หลาย
ประการ คือ การรักษาโรคของคนในอดีต  อัตราส่วนของยาแต่ละชนิด และสะท้อนสรรพคุณทางยาสมุนไพรแต่ละตัว ดังนั้น 
วรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องนี้จึงเป็นวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การศึกษา และอนุรักษ์ในด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 

ค าส าคัญ : วรรณกรรมเภสัชกรรม วัดท่านา จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

 

Abstract 

 This research aims to study the pattern, language and content of Pharmacy literature. That result 

showed this literature has prose, Thai language and content about symptom and method of disease. It 

founded the 114 drugs to cure disease, the 421 herbal, the 31 non-herbal and the 40 process of drug 

prepare. This literature has content social reflect are the process of past people cure disease, the ratio of 

herbal drug and properties reflecting. This Pharmacy literature has been to studied and to conserve drugs 

local knowledge. 

 
Keywords: Pharmacy literature, Wat Thana Phitsanulok Province, analytical Study 
 
บทน า   

คนไทยในอดีตยังไม่มีเทคโนโลยีการรักษาทางการแพทย์เหมือนเช่นในปัจจุบัน เพราะในอดีตนั้นไม่มีโรงพยาบาลไม่มี
แพทย์ในการรักษาโรคหรือเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้าน วัดจึงเป็นศูนย์กลางในหลายๆ ด้านและเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ 
และยังใช้วัดเป็นแหล่งสอนความรู้ อีกทั้งยังเก็บรวบรวมต าราในเรื่องต่าง ๆ รวมไปถึงต ารายาที่มีการเขียนบันทึกไว้ในใบลาน
หรือเอกสารโบราณอื่น ๆ และวัดก็ยังเป็นท่ีพึ่งพาทางการรักษาโรคอีกด้วย เมื่อมีการเจ็บป่วยจึงใช้สมุนไพรรกัษาโรค การรักษา
โรคที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในอดีต การรักษาอาการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากสิ่งใกล้ตัวหรือธรรมชาติ
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รอบๆ ตัว โดยการใช้สมุนไพรในการบ าบัดโรคและอาการเจ็บป่วยซึ่งนับว่าได้ผลดีมาก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความสามารถของ
แพทย์แผนโบราณ ที่ยึดเอาสมุนไพรมาเป็นหลักในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ปัจจุบันจะมี
เทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการรักษาโรคมากขึ้น แต่ก็ยังพบเห็นการใช้สมุนไพรควบคู่ไปกับการรักษาในปัจจุบัน 
เนื่องจากโรคบางโรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่สามารถรักษาได้ แต่สมุนไพรพื้นบ้านสามารรักษาได้ จึงท าให้
กระแสการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค มีการตื่นตัวและได้รับความสนใจมากขึ้น (มณิสร  วังคีรีและคณะ, 2561: 1)  

 หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า วรรณกรรมเภสัชกรรมมีความส าคัญ คือ วิชาแพทย์แผนโบราณถือได้ว่ามีความจ าเป็นเป็น
ต่อมนุษย์ยุคก่อนอย่างมาก ดังครั้งเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามมหาเอเชียบูรพา มีความขาดแคลนยามาก ท าให้ยา
ต่าง ๆ มีราคาสูง แม้แต่โรงพยาบาลยังขาดแคลนยา ยิ่ งชนบทที่ห่างไกลความเจริญแล้วไม่ต้องพูดถึงยาเหล่านี้เลย จึงท าให้
ชาวบ้านจ าเป็นที่ต้องพึ่งพายาสมุนไพรในการรักษาอย่างมาก (สมพร ช้างเผือก, 2553: 13) 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา เดิมถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดท่านา ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แต่
ในปัจจุบันได้ถูกน ามาจัดเก็บไว้ท่ีส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการ
ดูแล อนุรักษ์ และสืบทอดให้คงอยู่และปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดสนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง และเผยแพร่วรรณกรรมเภสัชกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 

วรรณกรรมเภสชักรรมวัดท่านา ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยเรียกช่ือน้ีตามต้นฉบับท่ีพบ
วัดท่านา ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยต้นฉบับเป็นสมุดไทยขาว ชาวบ้านทั่วไป เรียกว่า สมุดข่อย 
เพราะท ามาจากเปลือกของต้นข่อย ใช้อักษรไทย ภาษาไทยในการบันทึก ไม่ระบุอายุหรือวันท่ีเขียนเอกสาร มีจ านวน 78 หน้า 
ใช้หมึกด าในการบันทึก หน้าละประมาน 12 บรรทัด โดยลักษณะที่พบเป็นภาษาไทยแต่ใช้อักขรวิธีที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน 
เช่น เปรื่อกมะเดื่อ (เปลือกมะเดื่อ),  ย้าบากควาย (หญ้าปากควาย), หัวคู่น (หัวคูน) เป็นต้น โดยความแตกต่างนั้นคือพยัญชนะ
การวางสระ และวรรณยุกต์ที่ไม่ตรงกับภาษาไทยในปัจจุบัน 
 คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องนี้ อีกทั้งยังเล็งเห็นความส าคัญของต ารายา 
การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมาเป็นยารักษาโรค และท าให้รู้คุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว หากเราสามารถวิเคราะห์สมุนไพรใน
ต ารายา วิธีการใช้ในการรักษา ตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรค วิธีน ายามาปรุงเข้าด้วยกัน ก็จะท าให้รู้ถึงสรรพคุณยาที่ชัดเจนมาก
ขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่าการวิเคราะห์วรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแพทย์แผนไทยและเป็นการฟื้นฟู
เผยแพร่ต ารายาสมุนไพรพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป 
 

วิธดี าเนินการวิจัย  
 1. ข้ันเตรียมการ 
  1.1. ศึกษาเอกสารงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/บทความที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเภสัชกรรม 
  1.2. ปริวรรตวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก ตาม

ต้นฉบับทุกประการ 
  1.3. ปริวรรตวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก ตาม

ต้นฉบับทุกประการให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน หากค าใดไม่แน่ใจจะคงไว้ตามต้นฉบับ  
  1.4. จัดท าเชิงอรรถอธิบายตัวยาสมุนไพรบางชนิดที่เป็นช่ือพื้นบ้านด้วยการเพิ่มเนื้อหาในส่วนของช่ือทาง

วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้สนใจง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าต่อยอดต่อไป  
2. ข้ันตอนการด าเนินการ/วิเคราะห์ข้อมูล  
      2.1. ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

ด้านสรรพคุณของสมุนไพรที่ปรากฏในเนื้อหา 
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  2.2. ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับพจนานุกรมสมุนไพร  
3. ข้ันสรุปและน าเสนอผลอภิปราย  
  3.1. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัย  

ในหัวข้อน้ีคณะผู้วิจัยยกตัวอย่างตารางยาแก้โรคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 ยาแก้โรคแกม้ัว (อาการมึนศีรษะ) 

ปริวรรตตามต้นฉบับ ปริวรรตเป็นภาษาไทยปัจจุบัน 

 )1  (เปรือกมะกอก  1 เปรื่อกมะเดื่อ 1 หัวคร้า 1 ย้าบาก 
ควาย 1 หัวคู่น 1 หัวตะไคร้ 1 สีฟันนางแอ่ 1 หญ้าแพ่ก 1 
รากต่าน 1 รากมะพร้าว 1 รากหมาก1 รากกร้วยตีบ1 ยา+
แช่แก้เช่ือมแก้มัว แช่กิ่นอ้าบ 

หน้าท่ี 1 

 )1  (เปลือกมะกอก1  เปลือกมะเดื่อ  1 หัวคล้า 1   หญ้าปาก
ควาย 1 หัวคูน 1 หัวตะไคร้ 1 สีฟันนางแอ 1 หญ้าแพรก 1 
รากตาล 1 รากมะพร้าว 1 รากหมาก1 รากกล้วยตีบ1 ยา 
แช่แก้เช่ือม แก้มัว  แช่กินอาบ 

หน้าท่ี 1 

 จากตารางข้างต้นเป็นการรักษาโรค แก้มัว (อาการมึนศีรษะ) พบตัวยาที่ใช้ในการรักษา คือ เปลือกมะกอก 1 
เปลือกมะเดื่อ 1 หญ้าปากควาย 1 หัวคูน 1 หัวตะไคร้ 1 สีฟันนางแอ่ 1 หญ้าแพรก 1 รากตาล 1 รากมะพร้าว1 รากหมาก 1 
รากกล้วยตีบ 1 โดยปรากฏสมุนไพร ดังนี้ 
 1. เปลือกมะกอก  สรรพคุณ ดับพิษกาฬ แก้ร้อนใน แก้ท้องเสีย (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 339) 
 2. เปลือกมะเดื่อ สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้รากสาดน้อย-ใหญ่ แก้ธาตุพิการ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 354) 
 3. หญ้าปากควาย  สรรพคุณ ดับพิษร้อน แก้พิษกาฬ แก้พิษทุกอย่าง (นันทวัน บุณยะประภัศร, 2543: 49) 
 4. หัวคูน สรรพคุณคือ แก้อาเจียน ระบายพิษไข้ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 155) 
 5. หัวตะไคร้  สรรพคุณ บ ารุงธาตุไฟ แก้กระษัย ขับลมในล าไส้ แก้ปัสสาวะพิการ แก้นิ้ว (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 
203) 
 6. สีฟันนางแอ สรรพคุณคือ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2556: 75) 
 7. หญ้าแพรก สรรพคุณคือ แก้ร้อนใน กระหายน้ า (นันทวัน บุณยะประภัศร, 2543: 66) 
 8. รากตาล สรรพคุณคือ แก้ไข้ร้อน แก้พิษตานซาง ชูก าลัง ขับพยาธิ แก้ร้อนใน กระหายน้ า (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 
2540: 213) 
 9. รากมะพร้าว สรรพคุณคือ แก้ไข้รากสาด แก้ไข้พิษ แก้ไข้สันนิบาต แก้อุจจาระพิการ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 
359) 
 10. รากหมาก  สรรพคุณคือ แก้พิษไข้ร้อน สมานล าไส้ ถอนพิษบาดแผล (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540:476) 
 11. รากกล้วยตีบ สรรพคุณคือ แก้ไข้ ร้อนในกระหายน้ า แก้ท้องเสีย แก้บิด แก้ผื่นคัน สมานภายใน (วุฒิ วุฒิธรรม
เวช, 2540: 68)   
 ใช้กรรมวิธีในการปรุงยา คือ น าตัวยาทั้งหมดไปแช่น้ า ดื่มกินและอาบ 
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ตารางที่ 2 ยาแก้โรคยาดันไข้กระทุ้งไข้ ขนานท่ี 1 
ปริวรรตตามต้นฉบับ ปริวรรตเป็นภาษาไทยปัจจุบัน 

ท่านให้เอารากน้ านอง 1 รากมะเดือชุมพอน 1 รากหญ้านาง 
1 รากสีฟันคนทา 1 รากท่าวยายมอม1 ตมกิ่นมิ่เทาไรออก
สินแล  

หน้าท่ี 6 

ท่านให้เอารากน้ านอง 1 รากมะเดื่อชุมพร 1 รากหญ้านาง 
1 รากสีฟันคนทา 1 รากเท้ายายมอม 1  ต้มกินมิเท่าไร (ไข้)
ออกสิ้นแล  

หน้าท่ี 6 

 จากตารางข้างต้นเป็นการรักษาโรคยาดันไข้กระทุ้งไข้ พบตัวยาที่ใช้ในการรักษา คือ รากน้ านอง 1 รากมะเดื่อ
ชุมพร 1 รากหญ้านาง 1 รากสีฟันคนทา 1 รากเท้ายายมอม 1  โดยปรากฏสมุนไพร ดังนี้   
 1. รากน้ านอง สรรพคุณคือ ดับพิษร้อนในโลหิต บ ารุงโลหิต ฟอกโลหิต แก้โลหิตเป็นพิษ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 
118) 
 2. รากมะเดื่อชุมพร สรรพคุณคือ กระทุ้งพิษไข้ กล่อมเสมหะและโลหิต แก้ไข้หัวกาฬ แก้พิษร้อน (วุฒิ วุฒิธรรม
เวช, 2540: 354) 
 3. รากย่านาง สรรพคุณคือ แก้พิษเมาเบื่อ ถอนพิษผิดส าแดง แก้ไข้รากสาด แก้ไข้สันนิบาต (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 
2540: 380) 
 4. รากสีฟันคนทา สรรพคุณคือ แก้ไข้ทุกชนิด กระทุ้งพิษหัวไข้ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 144) 
 5. รากเท้ายายหม่อม สรรพคุณคือ ขับเสมหะ ถอนพิษไข้ทุกชนิด ดับพิษฝี แก้ไข้เพื่อดีพิการ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 
2540: 236)   
 ใช้กรรมวิธีในการปรุงยา คือ น าตัวยาทั้งหมดไปต้ม แล้วน้ ามาดื่มกิน 
 
ตารางที่ 3 ยาแก้โรคยาดันไข้กระทุ้งไข้ ขนานท่ี 2 

ปริวรรตตามต้นฉบับ ปริวรรตเป็นภาษาไทยปัจจุบัน 
แล้วยาเอาคะน่านนี้พ่นให้ขึ้นเอาไบหญ้านาง 1  ใบมะข่าม 
2 ดิ่ประสิ่วข้าว 1 เฟื้อง ต่ าพ่นระลายน้ าเช้าเข้าจะให้จ่มลง 
เอาคัดเค้า 1 ข้ีกาแดง 1 ดีนประสิวข้าวเท่ากันต าลายน้ าเช้า
เข้าพ่นให้ล่งแล  

หน้าท่ี 6 

แล้วยาเอาขนานน้ีพ่นให้ข้ึนเอา ใบหญ้านาง 1  ใบมะขาม 2 
ดินประสิวขาว 1 เฟื้อง ต าพ่นละลายน้ าซาวข้าวจะให้จมลง 
เอาใบคัดเค้า 1 ขี้กาแดง 1  ดินประสิวขาวเท่ากัน ต าลาย
น้ าซาวข้าวพ่นให้ลงแล  

หน้าท่ี 6  

 จากตารางข้างต้นเป็นการรักษาโรคยาดันไข้กระทุ้งไข้ พบตัวยาที่ใช้ในการรักษา คือ ใบหญ้านาง 1 ใบมะขาม 2 ดิน
ประสิวขาว  1 เฟื้อง ต าพ่นละลายน้ าซาวข้าวจะให้จมลง เอาใบคัดเค้า 1 ขี้กาแดง 1 ดินประสิวขาวเท่ากัน โดยปรากฏ
สมุนไพร ดังนี้ 
 1. ใบหญ้านาง สรรพคุณคือ แก้ลิ้นกระด้างคางแข็ง แก้ไข้รากสาด แก้ไข้สันนิบาต (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 380) 
 2. ใบมะขาม สรรพคุณคือ เป็นแก้ยาไอ ลดการกระหายน้ า ขับเสมหะในล าไส้ แก้โรคบิด (วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม , 
2537: 598) 
 3. ใบคัดเค้า สรรพคุณคือ แก้โลหิตซ่าน (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 150) 

4. ขี้กาแดง สรรพคุณคือ แก้ผิดหนังอักเสบ บ ารุงหัวใจ แก้ปวดศีรษะ แก้ตานขโมย แก้ไอเป็นเลือด (วุฒิ วุฒิธรรม
เวช, 2540: 136)   
 ใช้กรรมวิธีในการปรุงยา คือ น าตัวยาทั้งหมดต าละลายกับน้ าซาวข้าว แล้วแล้วพ่นให้ลงแล 
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อภิปรายผล  

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นวรรณกรรมเภสัชกรรมที่มี

เขียนบันทึกไว้ตั้งแต่อดีตของคนในพ้ืนท่ีโดยเนื้อทั้งหมดเป็นค าประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ภาษาไทย และภาษาขอมบางส่วน มี

เนื้อหาเกี่ยวกับสมุนไพรที่น ามารักษาโรค อาการของโรค และวิธีการน ามารักษา โดยพบตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคทั้งหมด 114

ตัวยา พบสมุนไพรทั้งหมด 413 ชนิด ตัวยาที่ไม่ใช่สมุนไพร 31 ชนิด และกรรมวิธีในการปรุงยา 40 วิธี ดังนั้นวรรณกรรมเภสัช

กรรมวัดท่านา ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จึงเป็นวรรณกรรมที่สะท้อน ให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ด้านของการรักษาโรค โดยเฉพาะสมุนไพรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 

สรุปผลการวิจัย   

 วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นวรรณกรรมเภสัชกรรมที่มี
เขียนบันทึกไว้ตั้งแต่อดีตของคนในพ้ืนท่ีโดยเนื้อทั้งหมดเป็นค าประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ภาษาไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมุนไพร
ที่น ามารักษาโรค อาการของโรค และวิธีการน ามารักษา โดยพบตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคทั้งหมด 114 ตัวยา พบสมุนไพร
ทั้งหมด 413 ชนิด ตัวยาที่ไม่ใช่สมุนไพร 31 ชนิด และกรรมวิธีในการปรุงยา 40 วิธี ดังนั้นวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา 
ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จึงเป็นวรรณกรรมที่สะท้อน ให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านของการ
รักษาโรค โดยเฉพาะสมุนไพร ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โรคที่พบท้ังหมด 114 ตัวยา ตัวอย่าง เช่น 
 1. ยาแก้โรคไข้ท้ังปวง พบ 21 ขนาน 
 2. ยาแก้โรคเหงื่อตก พบ 1 ขนาน 
 3. ยาแก้โรคเหงื่อตก พบ 1 ขนาน 
 4. ยาแก้โรครากสาด พบ 5 ขนาน 
 5. ยาแก้โรคสันนิบาต พบ 32 ขนาน 
 6. ยาแก้โรคไข้เนื้อทั้งปวง พบ 1 ขนาน 
 7. ยาแก้โรคร้อนหนาว พบ 13 ขนาน 
 8. ยาแก้โรคปานด าปานแดง พบ 4 ขนาน 
 9. ยาแก้โรคปวดกระดูก พบ 1 ขนาน 
 10. ยาแก้โรคโลหิต โรคเลือด 5 ขนาน 
 11. ยาแก้โรคแก้ปวดศีรษะ พบ 4 ขนาน 
 12. ยาแก้โรคไขข้อ พบ 3 ขนาน 
 13. ยาแก้โรคท้องขึ้น พบ 1 ขนาน 
 14. ยาแก้โรคสะอึก พบ 2 ขนาน 
 15. ยาแก้โรคลม พบ 8 ขนาน 
 16. ยาแก้โรคขัดเบา 1 ขนาน 
 17. ยาแก้โรคตีนมือเย็น พบ 1 ขนาน 
 18. ยาแก้โรคริดสีดวง พบ 3 ขนาน 
 19. ยาแก้โรคคลอดลูกเป็นไข้สันนิบาตพบ 1 ขนาน 
 20. ยาแก้โรคธาตุ 3 ประการ พบ 1 ขนาน 
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 สมุนไพรที่พบ 413 ชนิด เช่น 1. กกรังกา 2. กระด้อม 3. กระทงลาย  4. กระวาน 5. กระชาย 6. กระดานพ่น 7. 
กระเทียม 8. กรามช้าง 9. กระดึงช้างเผือก 10. กระถินแดง 
 ตัวยาที่ไม่ใช่สมุนไพรที่พบ 31 ชนิด เช่น 1. หอยแครง 2. ดินสอพอง 3. เขากวาง 4. เขาวัว 5. นอแรด 6. งาช้าง 
7. หอยสังข ์8. กระดูกงูเหลือม 9. ดีเกลือ 10. กระดูกหมู  
 กรรมวิธีในการปรุงท่ีพบทั้งหมด 40 วิธี เช่น 
 1. บดแล้วปั้นเป็นแท่งละลายน้ าดอกไม้ชโลม 
 2. น าตัวยาทั้งหมดไปต้มกิน 
 3. ต าเป็นผงละลายน้ ากิน 
 4. ฝนน้ ากิน 
 5. ต าเป็นผงละลายสุรากิน 
 6. บดแล้วปั้นเป็นแท่งผสมน้ าลูกทับทิมกิน 
 7. ต าเป็นผงบดแทรกดีจระเข้กิน 
 8. ต าเป็นผงละลายน้ าดอกไม้แทรกพิมเสนกิน 
 9. ต าเป็นผงยัดเข้าในลูกทับทิม หมกไฟให้สุก บดให้หมดทั้งลูกทับทิม แล้วปั้นแท่งละลายน้ าปูนใสกิน 
 10. ต าเป็นผงยัดเข้าในลูกทับทิม หมกไฟให้สุก บดให้หมดทั้งลูกทับทิม แล้วปั้นแท่งละลายน้ าไพลกิน 
 11. ต าเป็นผงละลายกับน้ าเครือเขามวกกิน  
 12. ต าเป็นผงละลายกับน้ าโคนมกิน 
 13. ฝนแล้วทา 
 14. ท าเป็นผงนัด 
 15. ต้มด้วยมูตรวัวด ากิน 
 16. ต าเป็นผงละลายน้ าผึ้งปั้นเท่าลูกพุทรากิน 
 17. ฝนด้วยน้ าจันทน์กิน 
 18. ปั้นเป็นแท่งฝนกับน้ าดอกไม้ พิมเสน ชะมด จันท้ัง 2 กิน 
 19. ละลายน้ าซาวข้าวกิน 
 20. ละลายน้ าแล้วอม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้ให้ค าเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด จนงานวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  ขอกราบ
ขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งเป็นก าลังใจที่ดีเสมอมา 
 สุดท้ายขอบคุณสมาชิกในกลุ่มทุกคนท่ีให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานวิจัย 
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บทคัดยอ 

วิจัยเรื่องน้ีมุงศึกษารูปแบบคําประพันธ ภาษาท่ีปรากฏและเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา วรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องน้ี 

ใชคําประพันธชนิดรอยแกว ภาษาไทย  โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับอาการของโรค วิธีการรักษาโรคดวยสมุนไพร ผลการศึกษาพบวา 

พบตัวยาท่ีใชในการรักษาโรคตาง ๆ ท้ังหมด 117 โรค  พบสมุนไพรท้ังหมด 408 ชนิด พบสวนประกอบในการปรุงยาท้ังหมด 

11 ชนิด และพบกรรมวิธีในการปรุงยาท้ังหมด 9 วิธี วรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องน้ีจึงเปนวรรณกรรมท่ีควรคาแกการศึกษา 

และอนุรักษในดานภูมิปญญาของยาทองถ่ินภาคเหนือตอนลางใหคงอยูสืบไป 

 

คําสําคัญ : วรรณกรรมเภสัชกรรม วัดสระไมแดง จังหวัดพิษณโุลก การศึกษาเชิงวิเคราะห 

 

Abstract 

 This research aims to study the pattern, language and content of Pharmacy literature. That result 

showed this literature has prose, Thai language and content about symptom and method of disease. It 

founded the 117 drugs to cure disease, the 408 herbal, the 11 ingredient of drug prepare and the 9 

process of drug prepare. This Pharmacy literature has been to studied and to conserve drugs local 

knowledge of lower northern of Thailand. 

 

keywords: pharmacy literature, wat sramaidang phitsanulok province, analytical study 
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บทนํา   

 พืชสมุนไพร เปนผลผลิตจากธรรมชาติท่ีมนุษยรูจักนํามาใชเปนประโยชน เพ่ือรักษาโรคภัยไขเจ็บตั้งแตโบราณกาล 

สามารถรักษาโรคบางชนิดไดโดยไมตองใชยาแผนปจจุบัน ซึ่งบางชนิดอาจมีราคาแพงและตองเสียคาใชจายมากอีกท้ังยังอาจ

หาซื้อไดยากในทองถ่ิน ซึ่งแตกตางจากสมุนไพรน้ันสามารถหาไดงายในทองถ่ินเพราะสวนใหญไดจากพืช ซึ่งมีอยูท่ัวไปท้ังใน

เมืองและชนบทใชเปนยาบํารุงรักษาใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรง ใชเปนยาฆาแมลงในสวนผัก ใชปรุงแตงกลิ่น สี รส ของ

อาหาร เปนการอนุรักษมรดกไทยใหประชาชนแตละทองถ่ินรูจักชวยตนเองในการนําพืชสมุนไพรในทองถ่ินของตนมาใชใหเกิด

ประโยชนตามแบบแผนโบราณ ทําใหคนเห็นคุณคาและกลับมาดําเนินชีวิตใกลชิดธรรมชาติยิ่งข้ึน ทําใหเกิดความภูมิใจใน

วัฒนธรรมและคุณคาของความเปนไทย 

 ศูนยกลางสําคัญของคนในสมัยโบราณ คือ วัด วัดเปนทุกสิ่งของคนไทย ดังน้ัน วัดจึงเปนศูนยรวมทางดานจิตใจ เปน

สถานท่ีใชในการทําพิธีกรรม เชน การเขาพรรษา การอุปสมบท ทอดกฐิน และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ในอดีตเปนแหลง

ใหความรูทางการศึกษาในตํารา จริยธรรม วัดยังใชเปนสถานท่ีพบปะสังสรรคและทํากิจกรรมตางๆ เชน การประชุมหมูบาน 

รวมไปถึงสถานท่ีรักษาพยาบาล โดยใชสมุนไพรพ้ืนบาน ผสมผสานกับภูมิปญญาในทองถ่ิน นอกจากน้ีมีการใชความเช่ือทาง

ไสยศาสตรเขามาชวยในการรักษาอีกดวย (กรณรินทร  สรอยมี และคณะ, 2561: 1) 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีคัมภีร ใบลาน สมุดขอยท่ีไดรับมอบจากวัด 

ประชาชน เก็บสะสมไวเปนจํานวนมาก หากไมเรงดําเนินการอนุรักษใหเปนไปตามกระบวนการกรรมวิธีท่ีถูกตองเหมาะสมแลว 

ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีแฝงอยูกับคัมภีร ใบลาน สมุดขอยเหลาน้ันยอมเสื่อมสูญตามไปดวย นับวาเปนการเสียประโยชนตอทองถ่ิน

และประเทศชาติอยางไมสามารถประเมินคาได ดังน้ันเพ่ือใหมีการอนุรักษปริวรรตคัมภรี ใบลาน สมุดขอย ออกเปนองคความรู

ท่ีไดรับการสืบสานตอและใชประโยชนในฐานะภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสามารถนาไปตอยอดในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชยไดอยาง

หลากหลายและไดรับการยอมรับ รับรู และนําขอมูลไปใชใหเปนประโยชนท้ังในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค ระดับชาติและ

นานาชาติตอไป   

 วรรณกรรมลายลักษณเปนวรรณกรรมท่ีถูกถายทอดโดยผานลายลักษณอักษร ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงของ การบันทึก

และถายทอดเรื่องเลา ตํานาน ประสบการณ รวมถึงคําสอนของผูคนในยุคสมัยน้ันผานตัวหนังสือ โดยการขีดเขียนหรือจารลง

ในวัสดุตางๆ เพ่ือเปนการเก็บรวบรวมเรื่องราวท่ีเลาขานสืบตอกันมาหรือเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน ในยุคสมัยน้ันไวเปนหลักฐาน เพ่ือ

การจดจําและสงตอใหแกคนรุนหลัง อาจโดยการเขียน การจารหรือจารึกลงในวัสดุตางๆ เชน แผนศิลา แผนไม แผน

ทองเหลือง ฐานพระพุทธรูป ผา ใบลาน หรือสมุดขอย เปนตน และวัสดุท่ีใชในการจารอาจจะแตกตางกันไปตามบริบทของ

พ้ืนท่ี วัตถุประสงคและการใชสอย รวมถึงตัวอักษรท่ีใชในการจารอาจจะ แตกตางกันดวยซึ่งเดิมเรามักพบหลักฐานการสราง

วรรณกรรมประเภทน้ีจากแผนศิลา เชน จารึกอักษรปลลวะซึ่ง ไดรับอิทธิพลจากอินเดียตอนใต อักษรหลังปลลวะซึ่งพัฒนามา

เปนอักษรขอมโบราณ อักษรมอญโบราณหรืออักษร ธรรมลานนา อักษรธรรมลานชาง และอักษรไทยนอย ซึ่งพบหลักฐานท้ัง

ในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน วรรณกรรมลายลักษณน้ันเปนรูปแบบหน่ึงของการบันทึกและถายทอดเรื่องเลา ตํานาน 

ประสบการณ รวมถึงคําสอน ของผูคนในแตละสมัยผานตัวหนังสือ โดยการขีดเขียนหรือจารลงในวัสดุตาง ๆ เพ่ือเปนการเก็บ

รวบรวมเรื่องราวท่ีเลา ขานสืบตอกันมาหรือเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในยุคสมัยน้ันไวใหเปนหลักฐาน เพ่ือการจดจําและสงตอใหแกคน

รุนหลัง  (จาก https://www.aco-psru.com/info.php?cc=1803271850199 สืบคนเมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562) 

 วรรณกรรมเภสัชกรรม คือ วรรณกรรมท่ีบันทึกเก่ียวกับความรูในการรักษาโรคโดยปรากฏตัวยาตางๆ ซึ่งสวนใหญ

เปนสมุนไพรหรือสิ่งของท่ีหาไดในทองถ่ิน วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไมแดง ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

เปนวรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องหน่ึงในทองถ่ินภาคเหนือตอนลาง ท่ีรวบรวมการรักษาดวยตัวยาตางๆ นับไดวาเปนความรูจาก

ภมูปิญญาทองถ่ินท่ีคนโบราณสามารถนํามาใชรักษาโรคไดจริง ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงตองการศึกษาวรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่อง
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วรรณกรรมวัดสระไมแดง ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในดานรูปแบบภาษาและเน้ือหาตลอดจนคุณคาของ

วรรณกรรมเรื่องน้ีท่ีมีในทองถ่ินและสังคมไทยและเปนการนําเอกสารโบราณอันเปนมรดกทางภูมิปญญาไทยมาเผยแพรตอ

สาธารณชนอีกดวย (กรณรินทร  สรอยม ีและคณะ, 2561: 2) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 1. ข้ันเตรียมการ  

  1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัย/วิทยานิพนธ/บทความท่ีเก่ียวของกับวรรณกรรมเภสัชกรรม 

  1.2 ปริวรรตวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไมแดง ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ตามตนฉบับทุกประการ 

  1.3 ปริวรรตวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไมแดง ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ท่ีตามตนฉบับทุกประการใหเปนภาษาไทยปจจุบัน หากคําใดไมแนใจจะคงรูปตามตนฉบับ 

  1.4 จัดทําเชิงอรรถาธิบายตัวยาสมุนไพรบางชนิดท่ีเปนช่ือพ้ืนบานดวยการเพ่ิมเน้ือหาในสวนของช่ือทาง

วิทยาศาสตร เพ่ือใหผูสนใจงายตอการศึกษาคนควาตอยอดตอไป 

 2. ข้ันดําเนินการ/วิเคราะหขอมูล 

  2.1 ปริวรรตวรรณกรรมเภสัชกรรมใหเปนภาษาไทยปจจุบัน 

  2.2 ศึกษาเปรียบเทียบสรรพคุณกับพจนานุกรมสมุนไพร 

 3. ข้ันสรุปและนําเสนอผลการวิจัย 

  3.1 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

ผลการวิจัย  

 ในหัวขอน้ีคณะผูวิจยัยกตัวอยางตารางยาแกโรคตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 ตารางท่ี 1 ยารักษาโรคแกปวดหวั แกปวดเมื่อยขอกระดูก 

ปริวรรตตามตนฉบับ ปริวรรตเปนภาษาไทยปจจุบัน 

หเปรอ่ิกโพก 1 เปรอ่ิกราชะพริ่ก 1 รากชัง 1 ทามิ่ไดเอาราก

ฝายแดง 1 ไสแทรกยา 4 สิ่งลายนําข่ิงทาแกปวดหัวแกเม

อ่ิยขวกะดูกแล 

หนา 17 

เปลือกโพก 1 เปลือกราชพฤกษ 1 รากชัน 1 ถามิไดเอาราก

ฝายแดง 1 ใสแทรกยา 4 สิ่งน้ีลายนํ้าขิงถาแกปวดหัวแก

เมื่อยขอกระดูกแล 

หนา 17 

 จากตารางดังกลาวเปนการรักษาโรคแกปวดหัว แกปวดเมื่อยขอกระดูก พบตัวยาในการรักษา คือ เปลือกราชพฤกษ 

1 รากชัน 1 รากฝายแดง 1 โดยปรากฏสมุนไพร ดังน้ี 

 1. เปลือกราชพฤกษ มีสรรพคุณ แกฝในทอง (ชยันต พิเชียรสุนทร และคณะ, 2544: 289) 

 2. รากชัน มีสรรพคณุ แกไอ (พงษศักดิ์ พลเสนา, 2550: 137) 

 3. รากฝายแดง มีสรรพคุณ ขับนํ้าคาวปลา ทําใหประจําเดือนมาปกติ บีบมดลูก ทําใหแทงบุตรได ขับปสสาวะ (พงษ

ศักดิ์ พลเสนา, 2550: 129)  

 ใชกรรมวิธีในการปรุงยา คือ ลายตัวยาดวยนํ้าขิงแลวดื่ม 
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ตารางท่ี  2 ยาแกอาเจียน 

ปริวรรตตามตนฉบับ ปริวรรตเปนภาษาไทยปจจุบัน 

ไบเง่ิน 1 ไบทอง 1 ไบมภู 1 ไบมเมีย 1 บดน่ิลานําเสาเขาเช

ดรอนก่ินแกรากแล 

หนา 18 

ใบเงิน 1 ใบทอง 1 ใบมะผู 1 ใบมะเมีย 1 บดน้ีลายนํ้าซาว

ขาวเช็ดรอนกินแกรากแล 

หนา 18 

 จากตารางดังกลาวเปนแกอาเจียน พบตัวยาในการรักษา คือ ใบเงิน 1 ใบทอง 1 ใบมะผู 1 ใบมะเมีย 1 โดยปรากฏ

สมุนไพร ดังน้ี 

 1. ใบเงิน มีสรรพคุณ แกไขหวัด ไขพิษ ลดไข (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 269)  

 2. ใบทอง มีสรรพคุณ แกไขหวัด ไขพิษ ลดไข (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 269)  

 3. ใบมะผู มีสรรพคุณ แกตัวรอน แกรอนในกระหายนํ้า แกอาการคันตามผิวหนัง (เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, 2549: 

295) 

 4. ใบมะเมีย มีสรรพคุณ แกไข แกไขพิษกาฬ แกตัวรอน แกรอนในกระหายนํ้า แกอาการคันตามผิวหนัง (เพ็ญนภา 

ทรัพยเจริญ, 2549: 295)  

 ใชกรรมวิธีในการปรุงยา คือ บดลายนํ้าซาวขาวแลวดื่ม 

 

ตารางท่ี 3 ยารักษาโรคข้ีเรื้อนใหญ 

ปริวรรตตามตนฉบับ ปริวรรตเปนภาษาไทยปจจุบัน 

ยาคิ่เลอ่ินไญยเอาไปรัก 1 ไบยาไทร 1 รากเจดบูน 7 รากตํา

เอานําเทากันหุงพิกไทไหสุกดากเหงตําเปนผงลายนําพ่ิง

เทาลรูกพุดทราหายแล 

หนา 19 

ยาข้ีเริอ้นใหญเอาใบรัก 1 ใบหญาไทร 1 รากเจตมูล 7 ราก

ตําเอานํ้าเทากันหุงพริกไทยใหสุกตากแหงตําเปนผงลาย

นํ้าผึ้งเทาลูกพุทราหายแล 

หนา 19 

 จากตารางดังกลาวเปนการรักษาโรคข้ีเลื่อนใหญ พบตัวยาในการรักษา คือ ใบรัก 1 ใบหญาไทร 1 รากเจตมูล 7 ราก 

พริกไทย นํ้าผึ้ง โดยปรากฏสมุนไพร ดังน้ี 

 1. ใบรัก มีสรรพคุณ แกคุดทะราด รักษาแผลติดเช้ือ รักษาริดสีดวง (พงษศักดิ์ พลเสนา, 2550: 34) 

 2. ใบหญาไทร มีสรรพคุณ แกพิษไข พิษกาฬ แกชํ้าใน (ชยันต พิเชียรสุนทร และคณะ, 2542: 650) 

 3. รากเจตมูล มีสรรพคุณ ชวยยอย ชวยยอยอาหารบํารุงธาตุ แกคุดทะราด (พงษศักดิ์ พลเสนา, 2550: 62) 

 4. พริกไทย มีสรรพคุณ แกปวดมวนในทอง แกลมจุกเสียด แกตาแดง ขับลมในทอง (พงษศักดิ์  พลเสนา, 2550: 

132) 

 5. นํ้าผึ้ง มีสรรพคุณ ขับพยาธิไสเดือน ขับพยาธิตัวตืด แกผอมแหง (พงษศักดิ์ พลเสนา, 2550: 158)  

ใชกรรมวิธีในการปรุงยา คือ ตําเอานํ้าเทากันหุงพริกไทยใหสุกตากแหงตําเปนผงลายนํ้าผึ้งเทาลูกพุทราแลว

รับประทาน 

 

อภิปรายผล 

วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไมแดง ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พบรูปแบบคําประพันธ

ชนิดรอยแกว ภาษาไทยและภาษาขอมบางสวน มีเน้ือหาเก่ียวกับอาการของโรคสมุนไพร และสวนประกอบท่ีใชในการรักษา

โรค โดยผลวิจัยพบการรักษาโรคท้ังหมด 117 โรค พบสมุนไพรจํานวน 408 ชนิด พบสวนประกอบท่ีใชปรุงยาชนิดตาง ๆ 
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จํานวน 10 ชนิด และพบกรรมวิธีในการปรุงยาท้ังสิ้น 9 วิธี แสดงใหเห็นวา วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไมแดง ตําบล

อรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เปนวรรณกรรมท่ีบันทึกความรูในเรื่องของยาอันแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญา

ของคนในอดีตท่ีสามารถนาความรู เก่ียวกับสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคไดอยางดียิ่ง  

 

สรุปผลการวิจัย   

 วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไมแดง ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบรูปแบบคําประพันธชนิดรอย

แกว ภาษาไทย มีเน้ือหาเก่ียวกับการรักษาโรคและสวนประกอบท่ีใชในการรักษาโรค โดยผลวิจัยพบการรักษาโรคท้ังหมด 117 

โรค พบสมุนไพรจํานวน 408 ชนิด พบสวนประกอบท่ีใชปรุงยาชนิดตาง ๆ จํานวน 10 ชนิด และพบกรรมวิธีในการปรุงยา

ท้ังสิ้น 9 วิธี แสดงใหเห็นวา วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไมแดง ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เปน

วรรณกรรมท่ีบันทึกความรูในเรื่องของยาอันแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของคนในอดีตท่ีสามารถนําความรูเก่ียวกับสมุนไพรมาใช

ในการรักษาโรคไดอยางดียิ่ง   

 โรคท่ีพบท้ังหมดจํานวน  117  โรค  ตัวอยาง เชน  1. โรคลอมตับ 2. โรคแกรอนแก 3. โรครากสาด 4. ไขไฟเดือน 

5. ไขละอองไฟ  6. ไขมหาเมฆ 7. ไขมหานิล 8. ไขสังวาลพระอินทร 9. ไขดาวเรือง 10. ไขฟองสมุทร  

 สมุนไพรท่ีปรากฏท้ังหมด  408  ชนิด  เชน 1. ลูกประคําดีควาย 2. ยานาง 3. มะขาม 4. มะเดื่อชุมพร   

5. เทายายมอม 6. ผักคาด 7. ข้ีกาแดง 8. มะตูม 9. มะเฟอง 10. หญาปากควาย 

 สวนประกอบในการปรุงยา มีท้ังสิ้น  10  ชนิด (ท่ีไมใชสมุนไพร)  คือ 1. เกลือสินเธาว 2. ดินประสิว 3. เขากระบือ  

4. หัวปลาชอน 5. นํ้ามันหุง 6. นํ้ามันหมู 7. นํ้าผึ้ง 8. ตาตั๊กแตน 9. เหลา 10. เกล็ดหอย 

 วิธีการปรุงยา ใชกรรมวิธีท้ังหมด  9  วิธี  คือ  

 1. ตม  

 2. ตํา 

 3. บดเปนแทงละลายนํ้าซาวขาว นํ้ามะเขือ นํ้ารอน นํ้าดอกไม นํ้าขิง นํ้าไพล นํ้าผักชีลอม ดีงูเหลือม 

 4. ฝนดวยนํ้าซาวขาว นํ้ากานตาล นํ้าผักชี 

 5. เผาใหไหม 

 6. ละลายนํ้าปูน กลวยตีบ เหลา นํ้าจัน นํ้าดอกไม มะพราว การบูร ขัณฑสกร  

 7. คั่วใหเกรียมใหกรอบ  

 8. ดองเหลา 

 9. พอกหรือทาท่ัวรางกาย 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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วิจัยเลมน้ีเสร็จสมบูรณ  ขอขอบคุณบิดาและมารดา ท่ีสนับสนุนงานวิจัยในครั้งน้ี และสุดทายขอขอบคุณสมาชิกทุกคนท่ีมี
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความคาดหวังและพฤติกรรมของประชาชนตอการใชบริการรานขายยา

แผนโบราณ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังของ

ประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก 

ประชาชนท่ีใชบริการรานขายยาแผนโบราณ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 390 คน โดยการสุมแบบเจาะจง   

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เก็บขอมูลในชวงเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 สถิติในการ

วิเคราะหไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ ไคสแควร ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.9 มีอายุระหวาง 31-45 ป รอยละ 34.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 29.7 

อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 30.3 และมีรายไดระหวาง 1,000-10,000 บาท รอยละ 58.5  พฤติกรรมการใชบริการ

ของประชาชน ไดแก รูจักรานขายยาแผนโบราณสวนใหญจากเพ่ือน/คนรูจัก รอยละ 69.7 รูปแบบยาท่ีซื้อจากรานขายยา      

แผนโบราณบอยท่ีสุด คือ ยาแคปซูล รอยละ 34.4 กลุมยาท่ีซื้อจากรานขายยาแผนโบราณมากท่ีสุด คือ ยาแกปวดเมื่อย    

รอยละ 41.0 ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาแผนโบราณมากท่ีสุด คือ ตนเอง รอยละ 47.7 โดยปกติ

แลวเขารานขายยาแผนโบราณ 1-2 ครั้งตอเดือน รอยละ 45.6 คาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ    

อยูในชวง 1-100 บาท รอยละ 36.4 และความคาดหวังของประชนชนท่ีเขารับบริการรานยาแผนโบราณ โดยรวมท้ัง 6 ดานอยู

ในระดับมาก ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีความสัมพันธกับความความคาดหวัง

ของประชาชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 งานวิจัยน้ีเปนขอมูลเบ้ืองตนในการพัฒนารานขายยาแผนโบราณ       

ใหมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

 

 

คําสําคัญ : ความคาดหวัง  พฤติกรรมการใชบริการ รานขายยาแผนโบราณ 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study the Expectations and behaviors of people towards 

using the Traditional pharmacy service in Mueang District, Phitsanulok Province. In the Mueang district and 

study the relationship between personal factors and people's Expectations and behaviors of people 

towards using the Traditional pharmacy service in Mueang District, Phitsanulok Province. A total of 390 

people using traditional pharmacies In the Mueang district Phitsanulok province were purposive sampling.  

The instruments used in the study was a questionnaire.The data were collected from July to September 

2019. Statistics for analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-squareTest. 

The result of the research shows that respondents mostly female accounting for 74.9 %, aged between 

31-45 years, 34.0 %, bachelor degree education, 29.7 %, trading in personal/business, 30.3 % and earning 

between 1,000-10,000 baht, 58.5 %. Behavior of receiving services from the public such as knowing that 

most of the traditional pharmacies from friends/acquaintances,69.7%, the form of medicine bought from 

traditional pharmacies most often was capsule, 34.4%. From the most traditional pharmacies are 41.0% of 

them were painkillers and 47.7% of them are most likely to choose to use traditional pharmacies. 

Usually, they go to a traditional drugstore 1-2 times a month, 45.6%. The average expenditure on using 

traditional pharmacies is in the range of 1-100 baht, 36.4%, and the expectations of the people who use 

the traditional pharmacies, in all 6 areas, were at a high level. Personal factors, such as gender, age, 

education, occupation, average monthly income, correlated with the expectations of the people 

insignificance at the level of 0.05 The research is preliminary data on the development of traditional 

pharmacies with higher standards. 

 

 

 

 

 

Keyword : Expectation , Service behavior , Traditional pharmacy 
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บทนํา   

 ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ไดกําหนดธรรมนูญไว 5 ขอ โดยมีขอท่ี 3 กําหนดให

ประชาชนมีสิทธิเลือกใชและเขาถึงบริการการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือกอ่ืน และการบริโภค

ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสมและมีความปลอดภัย และขอท่ี 4 ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยการแพทยพ้ืนบานไทย

และสมุนไพรไทยตองไดรับการคุมครองอยางเหมาะสมในทุกระดบั โดยใหมีกลไกการคุมครองตั้งแตระดบัชุมชน ระดับชาติและ

ระดับสากล (ธรรมนูญวาดวยระบบสขุภาพแหงชาติฉบับท่ี 2, 2559)20 จากนโยบายขางตนจะเห็นไดวารฐับาลมนีโยบายดานการ

ดูแลสุขภาพของประชาชนโดยใชภูมิปญญาแพทยแผนไทยและการใชสมุนไพรไทย ซึ่งไดกําหนดใหยาแผนไทยอยูในบัญชียา

หลักแหงชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระจายยาใหประชาชนไดรับยาแผนไทย ในทุกหนวยบริการของ

รัฐบาล 2 0สําหรับชองทางการกระจายยาจากสมุนไพรจากผูผลิตไปสูผูบริโภค ไดแก การจําหนายยาท้ังแผนโบราณและแผน

ปจจุบันท่ีตองมีผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งใบอนุญาตจําหนายยาแผนโบราณท่ัวประเทศในป พ.ศ. 2561 มีจํานวน 2,250 ใบและ

รานขายยาแผนปจจุบัน 18,900 ใบ และ การใชยาในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐท่ีมีการใหบริการดานการแพทยแผนไทย 

ท้ังในระดับโรงพยาบาลและสถานีอนามัยท่ีมีบริการรักษาดวยสมุนไพรของสถานบริการสาธารณสุขท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศ   

มีจํานวนถึง 2,058 แหง จะเห็นไดวาชองทางการกระจายยาแผนโบราณเปนสัดสวนท่ีมากกวาการกระจายยาทางสถานบริการ

ของรัฐ รานขายยาจึงเปนหนวยหน่ึงของระบบสุขภาพท่ีอยูใกลชิดประชาชน ไมเพียงแตทําหนาท่ีดานการกระจายยาเทาน้ัน 

แตยังมีบทบาทสําคัญเปรียบเสมือนเปน “ท่ีพ่ึงดานสุขภาพของชุมชน” เปนทางเลือกหน่ึงของประชาชนในการใชบริการเมื่อมี

อาการหรือเจ็บปวยเบ้ืองตน (common illness) นอกจากน้ี รานยายังเปนแหลงท่ีสามารถใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง การแนะนําและสงตอไปยังแพทยผูเช่ียวชาญตามความเหมาะสม ประชาชนเขาถึงบริการไดงาย ประกอบกับรานยาเปน

หนวยหน่ึงในภาคเอกชน การบริหารจัดการหรือการดําเนินการตาง ๆ จึงสามารถชวยประหยัดงบประมาณการคลังของรัฐใน

การดูแลสุขภาพของคนไทยซึ่งมีแนวโนมท่ีเพ่ิมมากข้ึนมาโดยตลอด (สํานักงานรับรองคุณภาพรานยา, 2562) 

กกกกกกกกจากขอมูลสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย ปจจุบันมีจํานวนรานขายยาแผนโบราณท่ีไดรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเก่ียวกับยา จํานวน 2,250 แหง  สําหรับจังหวัดพิษณุโลก ปจจุบันมีรานขายยาแผนโบราณจํานวน 

19 แหง โดยแบงออกเปนรานยาในเขต อําเภอเมือง 11 แหง นอกเขตอําเภอเมือง 8 แหง (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา, 2561) สวนใหญเปนรานขายยาท่ีอยูในชุมชน เปดขายมานาน เปนท่ีไววางใจของชุมชน และในปจจุบันแนวโนมการ
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เติบโตของรานขายยามีอัตราการเติบโตในเกณฑสูง และจากพฤติกรรมความนิยมซื้อยาทานเองทําใหรานขายยาเปนทางเลือก

แรกๆ ของประชาชนท่ีนิยมใชบริการเมื่อเจ็บปวยเบ้ืองตน ประกอบกับโอกาสท่ีสามารถทําตลาดไดเพ่ิมมากข้ึนจากการเปด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําใหผูประกอบการคายตางๆ เรงขยายสาขาเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับตลาดท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดย

รานขายยาในปจจุบันน้ีมีท้ังรานขายยาปลีกและสงโดยเปดจากทุนเจาของคนเดียวเชนสโตรและเปนเฟรนไชส (วารี สุทักษิณา, 

2558) 

กกกกกกกกนอกจากรานยาจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนแลวประชาชนมีพฤติกรรมและความคาดหวังตอการใชการบริการรานขายยา 

คอนขางสูง โดยพบวา 3 ใน 4 ของคนไทยใชบริการรานขายยาอยางนอย 1 ครั้ง ในชวง 1 ป เมื่อมีอาการเจ็บปวยท่ัวไป เชน 

ปวดหัว ไอ/มีนํ้ามูก เสมหะ เจ็บคอ ไขหวัด ทองเสีย ปวดกลามเน้ือ คนไทยสวนใหญ (รอยละ 70) จะเลือกซื้อยาจากรานขาย 

ยามากกวาการไปโรงพยาบาลหรือคลินิก ในขณะท่ีผูท่ีมีอาการจากโรคประจําตัวสวนใหญ (รอยละ 72) จะเลือกเขา รับการ

รักษาจากโรงพยาบาลมากกวา ซึ่งหลักเกณฑ 4 อันดับแรกในการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคไทย คือ ความสะดวก

ในการเดินทาง  เภสัชกรมีความรูและใหคําแนะนําไดดี ราคาเหมาะสม และ คุณภาพของยาท่ีจําหนาย นอกจากน้ันแลว 

ผูบริโภคยังคาดหวังใหรานขายยาเปนรานท่ีเปดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง มีคลินิกแพทย ใหบริการในราน     มีการใหบริการ

ตรวจสุขภาพฟรีเบ้ืองตน และสามารถใชประกันสังคม หรือหลักประกันสุขภาพ (สปสช) ได และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคไทย 6 ดาน คือ ดานท่ีตั้ง ดานเภสัชกรและการใหบริการ ดานสภาพราน ดานผลิตภัณฑ

ยา ดานราคา และดานมูลคาเพ่ิมของการบริการ (แสงสุข พิทยานุกูล,2560) สําหรับคุณภาพและมาตรฐานรานขายยา 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดสงเสริมใหรานขายยามีการพัฒนาภายใตวิ ธีปฏิบัติ ท่ีดีทางเภสัชกรรม           

(Good Pharmacy Practice : GPP) เพ่ือยกระดับมาตรฐานของรานขายยาใหพรอมตอการรวมเปนสวนหน่ึงในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือใหรานขายยามีการบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองสิทธิของผูใชยามากข้ึน และทําใหผูใชยามี

ความปลอดภัยในการใชยามากข้ึน โดยปรับปรุงขอกําหนดมาตรฐานดานสถานท่ี และอุปกรณ เครื่องมือในการควบคุมเก็บ

รักษาคุณภาพยา อาทิ การจัดบริเวณใหคําปรึกษาดานยา การจัดพ้ืนท่ีตามประเภทยาอยางชัดเจน แยกเก็บยาอันตรายยา

ควบคุมพิเศษ ยาสําหรับสัตว เปนสัดสวนจากยาอ่ืนๆกําหนดใหมีการแสดงปายช่ือพรอมรูปถายเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ

กําหนดใหผูรับอนุญาต (เจาของราน) และ ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ (เภสัชกรผูสงมอบยา)ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม 

(GPP)กําหนดเง่ือนไขในการตออายุใบอนุญาตและการตรวจประเมิน วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม เพ่ือประกอบการพิจารณาใน

การออกใบอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาตของผูรับอนุญาต กําหนดใหผูรับอนุญาตรานขายยาท่ีเปดกอนกฎกระทรวงมีผลบังคับ

ใช ตองปรับปรุง สถานท่ี อุปกรณ และการปฏิบัติตาม GPP อยางเปนข้ันตอน ภายในระยะเวลาหน่ึง ท้ังน้ี ตองไมเกิน 8 ป นับ

จากกฎกระทรวงมีผลใชบังคับ(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2557) 

กกกกกกกกจากเหตุผลขางตนประกอบกับการมีงานวิจัยเก่ียวกับรานขายยาแผนโบราณนอยมากดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจ

ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและพฤติกรรมของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก เพ่ือศึกษาเปนแนวทางในการปรับปรุงและการใหบริการใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษา

ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวังและพฤติกรรมของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก และ 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการราน

ขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

  

วิธีดําเนินการวิจัย  
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ประชากร คือ ประชาชนท่ีมารับบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนท่ีมารับบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง ขนาดกลุมตัวอยาง ไดจากการคํานวณกลุมตัวอยางท่ีไมทราบสัดสวนของประชากร ไดกลุม

ตัวอยางจํานวน 390 คน ขนาดกลุมตัวอยาง ไดจากการคํานวณ จากสูตรของ Cohen (Cohen ,1977) 

           กลุมตัวอยางท่ีไมทราบสัดสวนของประชากร ดังน้ัน จึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณประชากรใชระดับ

ความเช่ือมั่น 95% คาความผิดพลาดสูงสุดท่ีจะเกิดข้ึน 0.05 คาสัดสวนประชากร 0.5 โดยใชสูตรการคํานวณหาขนาดตัวอยาง

ผลจากการคํานวณจะไดขนาดกลุมตัวอยาง n=384.16 แตในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยตองการลดคลาดเคลื่อนของขอมูล จึงกําหนด

กลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยน้ีไวเทากับ 390 คน  

กกกกกกกn = P (1-P) Z2 

กกกกกกกกกกกก d2  

กกกกกกกn = จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

กกกกกกกP = สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการสุม   

กกกกกกกZ = ระดับความมั่นใจท่ีกําหนด  หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ     

กําหนด Z ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  เทากับ 1.96 (ความเช่ือมั่น95%)   

กกกกกกกd = สัดสวนความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดข้ึนได 

กกกกกกกn = 0.5 (1-0.5) 1.962 

       กกกกกกก      0.052 

กกกกกกกn = 384.16 หรือ 385 ตัวอยาง 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล    เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

กกก_เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังและพฤติกรรมของประชาชนตอการใช

บริการรานขายยาแผนโบราณ ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 

ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 

กกกกกกกสวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) และเตมิขอความในชองวาง 

กกกกกกกสวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการรับบรกิารของประชนท่ีรับบริการรานยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)  

กกกกกกกสวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังของประชนชนท่ีรับบริการรานยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยใช Likert’s scale มีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ คะแนน 5 

หมายถึง มากท่ีสุด คะแนน 4 หมายถึง มาก คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง  คะแนน 2 หมายถึง นอย คะแนน 1 หมายถึง 

นอยท่ีสุด  
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            การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 

ทาน จากน้ันนําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ และความเช่ือมั่น ( Reliability )ของแบบสอบถามโดยวิธีการ

วัดความสอดคลองภายใน (Internal Consistency Method) ของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha) วิเคราะหหาคา

สัมประสิทธ์ิอัลฟาไดคา 0.974 

 การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง : การวิจัยน้ีไดรับอนุมัติจริยธรรมในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เลขท่ี    SCPHPL 6/2562-5   ใหไว  ณ วันท่ี  1 ตุลาคม 2562     ผูวิจัยได

ช้ีแจงขอมูลสําคัญใหกับกลุมตัวอยางและการนําเสนอวิจัยในภาพรวม 

  

      การวิเคราะหขอมูล 

กกกกการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ีแบงการวิเคราะหออกเปน 5 ตอน ประกอบดวย 

กกกกกกกตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชคา ความถ่ี รอยละ  

กกกกกกกตอนท่ี 2 ปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ ใชคา ความถ่ี รอยละ  

กกกกกกกตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความคาดหวังของผูท่ีมารับบริการ ลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ ใชคาเฉลีย่ สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานกกก 

กกกกกกกเมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลวจะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบงระดับความคาดหวังออกเปน 5 

ระดับ ( บุญชม ศรีสะอาด,2533 )คือ  

กกกกกกก4.50 – 5.00 หมายความวา มีความคดิเห็นระดับมากท่ีสุด 

กกกกกกก3.50 – 4.49 หมายความวา มีความคดิเห็นระดับมาก 

กกกกกกก2.50 – 3.49 หมายความวา มีความคดิเห็นระดับปานกลาง 

กกกกกกก1.50 – 2.49 หมายความวา มีความคดิเห็นระดับนอย 

กกกกกกก1.00 – 1.49 หมายความวา มีความคดิเห็นระดับนอยท่ีสดุ  

 

กกกกกกกตอนท่ี 4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังตอการใชบริการรานยาแผนโบราณโดย

ใชสถิติ ไคสแคว Chi-Square  

 

 

 

 

  ผลการวิจัย  

1.ขอมูลท่ัวไปจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไดดังน้ี 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามขอมูลท่ัวไป 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ  

        ชาย 

 

98 

 

25.1 
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        หญิง 

        รวม 

292 

390 

74.9 

100 

อาย ุ

       15-30 ป 

       31-45 ป 

       46-60 ป 

       61 ปข้ึนไป 

 

92 

132 

122 

44 

 

23.6 

34 

31.2 

11.4 

       รวม 390 100 

ระดับการศึกษา 

       ประถมศึกษา 

       มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 

       มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช 

       ปวส.หรืออนุปริญญา 

       ปริญญาตร ี

       สูงกวาปริญญาตร ี

       รวม 

 

85 

56 

83 

36 

116 

14 

390 

 

21.8 

14.4 

21.3 

9.2 

29.7 

3.6 

100 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

       1,000-10,000 

       10,001-20,000 

       20,001-30,000 

       30,001 ข้ึนไป 

 

237 

78 

43 

32 

 

58.5 

20.2 

11.3 

8.5 

       รวม 390 100 

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 390 คน กกกกกก 

เพศ ผูใชบริการเปนเพศหญิงจํานวน 298 คน คิดเปนรอยละ 74.9 และเปนเพศชายจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 

25.1  

อายุ ผูใชบริการสวนใหญมีอายุ 31-45 ป จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือ มีอายุ 46-60 ปจํานวน 

122 คน คิดเปนรอยละ 31.2 อายุ 15-30 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.6 ตามลําดับ  

ระดับการศึกษา ผูใชบริการสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.7 

รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.8 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช จํานวน 83 คน คิด

เปนรอยละ 21.3 ตามลําดับ  

อาชีพ ผูใชบริการสวนใหญทําอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวจํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 30.3 รองลงมาคืออาชีพ

เกษตรกร จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.6 พอบาน/แมบาน จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.6 ตามลําดับ  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูใชบริการสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยชวง 1,000-30,000 บาท จํานวน 358 คน คิดเปนรอย

ละ 91.5 รองลงมาคือชวง 30,001-60,000 บาท จํานวน 26 คิดเปนรอยละ 6.9 ชวง 90,001 ข้ึนไป จํานวน 4 คน คิดเปน

รอยละ 1 ตามลําดับ 

 

2. พฤติกรรมของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางท่ี 2 พฤติกรรมของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 

พฤติกรรมการใชบริการของประชาชน จํานวน (คน) รอยละ 

1. ทานเคยรูจักรานขายยาแผนโบราณจากแหลงขอมลูใดบาง  

(ตอบไดมากกวา  1 ขอ) 

       เพ่ือน/คนรูจัก 

       อินเตอรเน็ต 

       โทรทัศน 

       วิทย ุ

       หนังสือพิมพ 

       นิตยสาร 

       อ่ืนๆ (จากการประชาสัมพันธ) 

      รวม 

 

 

272 

115 

98 

74 

19 

18 

2 

598 

 

 

45.5 

19.2 

16.4 

12.4 

3.2 

3.0 

0.3 

100 

2. สินคาประเภทใดท่ีทานซื้อจากรานขายยาแผนโบราณบอยท่ีสุด 

       ยาแคปซูล 

       ยาดม 

       ยาตมเฉพาะราย 

       นํ้ามัน 

       ชาชง 

       ข้ีผึ้ง 

       ลูกประคบ ชุดอบ 

       ยาเม็ด 

       ครีม 

       ยาลูกกลอน 

       ยาเครื่องสําอาง 

       สเปรย 

       อ่ืนๆ (ยาหอม) 

       รวม 

 

134 

79 

68 

30 

21 

14 

12 

11 

8 

7 

4 

1 

1 

390 

 

34.4 

20.3 

17.4 

7.7 

5.4 

3.6 

3.1 

2.8 

2.1 

1.8 

1 

0.3 

0.3 

100 

3. กลุมยาประเภทใดท่ีทานซื้อจากรานขายยาแผนโบราณมากท่ีสดุ 

       ยาแกปวดเมื่อย 

       ยาแกไข 

       ยาเก่ียวกับระบบไหลเวียนโลหิต 

       ยาบํารุงโลหิต 

       ยาบํารุงธาตุ ยาปรับธาต ุ

       ยาเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร 

       ยารักษาโรคผิวหนัง 

       ยาเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ 

 

160 

56 

36 

32 

28 

27 

26 

19 

 

41.0 

14.4 

9.2 

8.2 

7.2 

6.9 

6.7 

4.9 
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       ยาลดความอยากบุหรี ่

       ยาถอนพิษเบ่ือเมา 

       อ่ืนๆ (ลางทําความสะอาด) 

       รวม 

3 

2 

1 

390 

0.8 

0.5 

0.3 

100 

 

ตารางท่ี 2 ( ตอ ) พฤติกรรมของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

พฤติกรรมการใชบริการของประชาชน จํานวน (คน) รอยละ 

4. ใครมีสวนรวมในการตดัสินใจเลอืกใชบริการรานขายยาแผนโบราณ

ของทานมากท่ีสุด 

       ตนเอง 

       ครอบครัว 

       เภสัชกร/คนขายยา 

       เพ่ือนหรือคนรูจัก 

       รวม 

 

 

186 

91 

68 

45 

390 

 

 

47.7 

23.3 

17.4 

11.5 

100 

5. โดยปกติแลวทานเขารานขายยาแผนโบราณก่ีครั้งตอเดือน 

       1-2 ครั้ง 

       นอยกวา 1 ครั้ง 

       3-4 ครั้ง 

       5-6 ครั้ง 

       มากกวา 6 ครั้งข้ึนไป 

       รวม 

 

178 

172 

36 

2 

2 

390 

 

45.6 

44.1 

9.2 

0.5 

0.5 

100 

6. คาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบรกิารรานขายยาแผนโบราณ 

       1-100 

       101-200 

       201-300 

       301-400 

       401-500 

       500 ข้ึนไป 

       รวม 

 

141 

124 

54 

17 

32 

22 

390 

 

36.4 

31.9 

13.9 

4.5 

8.2 

6.0 

100 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักรานขายยาแผนโบราณจากเพ่ือนและคนรูจัก คิดเปนรอยละ 69.7 

รองลงมา จากอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 19.2 และแหลงขอมูลท่ีทําใหประชาชนรูจักรานขายยานอยท่ีสุดคือ จากการ

ประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 0.3  

ประเภทยาแผนโบราณสวนใหญท่ีซื้อบอยท่ีสุด คือ ยาแคปซูล คิดเปนรอยละ 34.4 รองลงมา คือ ยาดม คิดเปนรอย

ละ 20.3 และนอยท่ีสุดคือ สเปรย คิดเปนรอยละ 0.3  

590 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

กลุมยาแผนโบราณท่ีซื้อมากท่ีสุดคือ ยาแกปวดเมื่อย คิดเปนรอยละ 41 รองลงมา คือ ยาแกไข 14.4 และนอยท่ีสุด

คือ ยาลางทําความสะอาด คิดเปนรอยละ 0.3 

ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาแผนโบราณมากท่ีสุดคือ ตนเอง คิดเปนรอยละ 47.7 

รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเปนรอยละ 23.3 และนอยท่ีสุดคือ เพ่ือนหรือคนรูจัก คิดเปนรอยละ 11.5 

ผูใชบริการสวนใหญเขารานขายยาแผนโบราณ 1-2 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 45.6 รองลงมา นอยกวา 1 ครั้งตอ

เดือน คิดเปนรอยละ 44.1 และนอยท่ีสุดคือ มากกวา 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.5 

คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อยาตอครั้ง 1-100 บาท คิดเปนรอยละ 36.4 รองลงมา 101-200 บาท คิดเปนรอยละ 31.9 

และนอยท่ีสุดคือ 500 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 6.0 

 

 

3.ความคาดหวังของประชนชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 

ตารางท่ี 3 ความคาดหวังของประชนชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ความคาดหวังของประชนชนตอการใชบริการรานยาแผนโบราณ คาเฉลี่ย 

(mean) 

คาความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

ระดับความ

คาดหวัง 

ดานผลิตภัณฑ    

1. ชนิดและประเภทของยาในรานขายยามีความหลากหลาย 3.92 0.87 มาก 

2. ลักษณะบรรจภุัณฑปลอดภัยไดมาตรฐาน 4.04 0.82 มาก 

3. ยาท่ีจําหนายภายในรานขายยามีคุณภาพตามาตรฐาน 4.08 0.77 มาก 

4. ยาท่ีจําหนายเปนยาใหม ไมหมดอาย ุ 4.12 0.84 มาก 

5. ยาท่ีจําหนายครอบคลุมทุกกลุมโรค 3.45 1.14 ปานกลาง 

รวม 3.92 0.89 มาก 

ดานราคา    

1. มีการติดปายบอกราคายาภายในราน 3.94 1.02 มาก 

2. ราคายามีความเหมาะสมกับคณุภาพของยา 3.96 0.86 มาก 

3. ความชัดเจนของปายราคา 3.94 0.99 มาก 

4.. ความเหมาะสมของราคากับคณุภาพของผลิตภณัฑอ่ืนๆ เชน อาหาร

เสรมิ เครื่องสาํอาง 

3.64 0.94 มาก 

5. คาใชจายในการเดินทางมาซื้อยาไมแพง 3.54 0.99 มาก 

รวม 3.80 0.96 มาก 

ดานสถานท่ี อุปกรณและสิ่งสนับสนุน    

1. สถานท่ีตั้งของรานขายยามีความสะดวกในการเดินทาง 4.04 0.92 มาก 

2. สภาพแวดลอมภายนอกรานมท่ีีจอดเพียงพอ 3.89 0.95 มาก 

3. สภาพแวดลอมภายในรานขายยามีความสะอาด 4.16 0.79 มาก 

4. แสดงใบอนุญาตและปายวิทยะฐานะไวในท่ีเปดเผย 4.21 0.84 มาก 

5. มีอุปกรณ เชน เครื่องช่ังยา เครือ่งช่ังนํ้าหนักครบครัน 3.91 0.93 มาก 

6. ขนาดปายของรานขายยาชัดเจน หางาย 4.12 0.88 มาก 
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รวม 4.06 0.86 มาก 

ดานบุคลากร    

1. เภสัชกรมีความรู มคีวามเขาใจ การใชยา  4.18 0.71 มาก 

2. เภสัชกรมมีนุษยสมัพันธท่ีดี พูดไพเราะ แตงกายสะอาดเรียบรอย 4.11 0.70 มาก 

3. เภสัชกรมีใบประกอบโรคศิลปะ 4.12 0.80 มาก 

4. มีเภสัชกรประจําตลอดเวลาทําการอยางสม่ําเสมอ 3.92 0.84 มาก 

5. สามารถใหคําแนะนําเรื่องการใชยาและการปฏิบัตติัวอ่ืนๆ 4.02 0.75 มาก 

6. เภสัชกรใสเสื้อกาวนขณะปฏิบัติงานเสมอ 3.66 0.92 มาก 

รวม 4.00 0.79 มาก 

ดานบริการ    

1. บริการดวยความเตม็ใจ 4.16 0.71 มาก 

2. ชําระเงินไดหลายชองทาง เชน เงินสด บัตรเครดิต 3.75 0.90 มาก 

3. จายยาถูกตองตรงกับโรค 4.03 0.73 มาก 

4. จายยาตรงตามความตองการ 4.05 0.70 มาก 

5. มีการบันทึกประวัติการใชยาอยางเหมาะสม 3.66 0.97 มาก 

6. มีการติดตามผลการใชยา 3.44 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.85 0.84 มาก 

ตารางท่ี 3 ( ตอ )ความคาดหวังของประชนชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 

ความคาดหวังของประชนชนตอการใชบริการรานยาแผนโบราณ คาเฉลี่ย 

(mean) 

คาความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

ระดับความ

คาดหวัง 

ดานระยะเวลา 

1. ความเหมาะของเวลาเปด – ปดในการจําหนายยา 

 

3.90 

 

0.78 

 

มาก 

2. มีปายแสดงเวลาเปด-ปดชัดเจน 4.21 0.81 มาก 

3. การบริการเปนไปตามลําดับกอน-หลัง 4.13 0.82 มาก 

4. บริการดวยความรวดเร็วทันใจ 4.13 0.81 มาก 

5. ความเหมาะสมของวันทําการในการจําหนาย 4.02 0.77 มาก 

รวม 4.08 0.80 มาก 

รวม ท้ัง 6 ดาน 3.95 0.86 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวา ความคาดหวังของประชนชนตอการใชบริการรานยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก พบวา ประชาชนมีคาดหวังตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 อยูในระดับ

มาก หากพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานระยะเวลา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.08 อยูในระดับมาก รองลงมา

คือ ดานสถานท่ีอุปกรณและสิ่งสนับสนุนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 อยูในระดับมาก ดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 อยูใน

ระดับมาก ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 อยูในระดับมาก ดานบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 อยูในระดับมาก และ

ดานราคามีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 4.ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผน

โบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางท่ี 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 Chi-Square p-value 

เพศ 1.649 0.438 

อาย ุ 8.902 0.427 

ระดับการศึกษา 5.657 0.834 

อาชีพ 13.750 0.317 

รายได 12.157 0.889 

   

จากตารางท่ี 4 พบวา 

 ความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคลกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ถาหากจําแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลีย่ตอเดือน ไมมีความสัมพันธ

กับความความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยางมี

นัยสําคญัทางสถิต ิ

 

 

อภิปรายผล  

กกกกกกกขอมูลดานพฤติกรรม 

            กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักรานขายยาแผนโบราณจากเพ่ือนและคนรูจัก อาจเน่ืองมาจากรานขายยาแผนโบราณใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนรานท่ีเปดมาเปนระยะเวลาท่ียาวนานและมีจํานวนจํากัด กระจายอยูในชุมชนเปนท่ี

ไววางใจเมื่อเจ็บปวย ผูใชบริการสามารถแนะนําเพ่ือนหรือคนรูจักมาใชบริการ 

 สินคาท่ีผูใชบริการซื้อมากท่ีสุด คือ ยาประเภทแคปซูล คิดเปนรอยละ 34.4 สอดคลองกับการศึกษาของ พรศักดิ์ 

มธุรส (2558) ท่ีศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคตอรานขายยาแผนปจจุบัน ในอําเภอเมือง จังหวัดพังงา พบวา

ลักษณะการใชบริการรานขายยาแผนปจจุบัน สวนใหญจะซื้อยา รอยละ 56.89  เน่ืองมาจากเมื่อผูบริโภคเกิดการเจ็บปวยจะ

ขวนขวายหาวิธีการ ดูแลรักษาเพ่ือใหหายจากอาการปวยสิ่งท่ีคิดถึงเปนอันดับแรกคือรับประทานยาจึงจะหาย แตปจจัยท่ีไป

พบแพทย บางคนอาจคิดวาใชเวลานานไมสะดวกมีข้ันตอนมากผูบริโภคจึงเลือกใชวิธีการซื้อยามารับประทานเอง 

 กลุมยาท่ีผูใชบริการมากท่ีสุด คือ ยาแกปวดเมื่อย คิดเปนรอยละ 41.0 สอดคลองกับการศึกษาของ พรศักดิ์ มธุรส 

(2557) ท่ีศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคตอรานขายยาแผนปจจุบัน ในอําเภอเมือง จังหวัดพังงาท่ีพบวากลุมยา

ประเภทท่ีซื้อจากรานขายยาแผนปจจุบัน สวนใหญเปนประเภทยาแกปวดลดไข รอยละ 77.0 เน่ืองมาจากแนวโนมการ

เจ็บปวยของประชากรไทยเปนโรคไมติดตอ เปนโรคท่ีพบในชุมชน โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยจากการทํางาน ท้ังอาชีพ

เกษตรกรรมและคนท่ีทํางานในสํานักงาน 
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 ขอมูลดานบุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจเลือกซื้อยา สวนใหญ คือ ตนเอง คิดเปนรอยละ 47.7 สอดคลองกับ

การศึกษาของ อานนท ศรีพงษ (2556 ) ท่ีทําการศึกษาพฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอําเภอวังสมบูรณ 

จังหวัดสระแกว   ผูทีมีอิทธิพลมากท่ีสุดไดแก ตนเอง อาจเน่ืองมาจากประสบการณของผูใชบริการ เมื่อครั้งแรกใชบริการแลว

หายจากการเจ็บปวยก็จะมีความเช่ือถือและไววางใจท่ีจะไปใชบริการท่ีรานขายยาเดิมอีก 

 จํานวนครั้งของการเขารับบริการสวนใหญ 1-2 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 45.6  สอดคลองกับการศึกษาของวารี 

สุทักษิณา (2558) และพรศักดิ์ มธุรส (2558)  เน่ืองจากการใชบริการรานขายยาจะสามารถรักษาอาการเจ็บปวยท่ีไมรุนแรง มี

ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการเน่ืองจากรานยาอยูในชุมชน 

 คาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ สวนใหญ 1-100 บาท คิดเปนรอยละ 36.4 สอดคลอง

กับการศึกษาของวารี สุทักษิณา (2558) ท่ีพบวา สวนใหญ คาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ      

100-300 บาท จะเห็นไดวา คาใชจายในใชบิการไมสูงมาก คาใชจายเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกใชบริการ 

กกกกกกกขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

ขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับความ

คาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สอดคลองกับของวารี      

สุทักษิณา (2558) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อยาในรานขายยาแผนปจจุบัน ในเขตกรุงเทพมหานคร    

ผลการศึกษาพบวาความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตร ท้ังเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน มีการตัดสินใจซื้อยาไมแตกตางกัน อาจเน่ืองมาจากรานขายยาแผนโบราณในจังหวัดพิษณุโลก ยังไมไดมีการจัดตาม

มาตรฐาน GPP ซึ่งประชาชนท่ีรับบริการยังคุนเคยกับการใชบริการรานขายยาแผนโบราณแบบเดิมใชบริการมาเปนเวลา

ตอเน่ือง ซึ่งสะดวกในการรับบริการและสามารถรักษาอาการเจ็บปวยเบ้ืองตนได สอดคลองกับทฤษฎีการวางเง่ือนไขดวยการ

กระทําของ Skinner  (B.F. Skinner, 1904-1990) ท่ีวา การเสริมแรงเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมซ้ํา และ

พฤติกรรมของบุคคลสวนใหญเปนพฤติกรรมแบบเรียนรูปฏิบัติและการตอบสนองตอสิ่งเราใดๆของบุคคล สิ่งเราน้ันจะตองมีสิ่ง

เสริมแรงอยูในตัว หากลดสิ่งเสริมแรงลงเมื่อใด การตอบสนองจะลดลงเมื่อน้ัน 

สรุปผลการวิจัย   

ขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล 

    กลุมตัวอยางจํานวน 390 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.9 สวนใหญมีอายุอยูในชวงอายุ 31-45 ป 

คิดเปนรอยละ 34 มีระดับการศึกษาอยูในระดบัปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 29.7 สวนใหญมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว คิดเปน

รอยละ 30.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญอยูท่ีชวง 1000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 58.5 

พฤติกรรมของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักรานขายยาแผนโบราณจากเพ่ือนและคนรูจัก คิดเปนรอยละ 69.7 ประเภทยาแผน

โบราณสวนใหญท่ีซื้อบอยท่ีสุด คือ ยาแคปซูล คิดเปนรอยละ 34.4 รองลงมา คือ ยาตมเฉพาะราย คิดเปนรอยละ 17.4 กลุม

ยาแผนโบราณท่ีซื้อมากท่ีสุดคือ ยาแกปวดเมื่อย คิดเปนรอยละ 41 รองลงมา คือ ยาแกไข 14.4 ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เลือกใชบริการรานขายยาแผนโบราณมากท่ีสุดคือ ตนเอง คิดเปนรอยละ 47.7 รองลงมาคือ ครอบครัว 23.3 สวนใหญเขาราน
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ขายยาแผนโบราณ นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 44.1 คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อยาตอครั้ง 1-100 บาท คิดเปนรอย

ละ 36.4  

ความคาดหวังของประชนชนท่ีรับบริการรานยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

   กกกกกความคาดหวังของประชนชนตอการใชบริการรานยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวา 

ประชาชนมีคาดหวังตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 อยูในระดับมาก หากพิจารณา

เปนรายดานพบวา ดานระยะเวลา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.08 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานสถานท่ี

อุปกรณและสิ่งสนับสนุนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 อยูในระดับมาก ดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 อยูในระดับมาก ดาน

ผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 อยูในระดับมาก ดานบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 อยูในระดับมาก และดานราคามีคาเฉลี่ย

ต่ําท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 อยูในระดับมาก ตามลําดับความคาดหวังของประชนชนท่ีรับบริการรานยาแผนโบราณในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวา ประชาชนมีคาดหวังการรับบริการรานขายยาแผนโบราณในภาพรวมอยูระดับมาก แ  

แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของรานขายยาแผนโบราณ ท่ีเปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพเมื่อประชาชนเจ็บปวย งานวิจัยน้ีเปน

ขอมูลเบ้ืองตน ของความคาดหวังของประชาชนตอการรับบริการรานขายยาแผนโบราณ ซึ่งขอมูลสามารถนําไปใชในการ

พัฒนาการใหบริการรานยาแผนโบราณอยางมีมาตรฐานสอดคลองกับวิธีการท่ีดีทางเภสัชกรรม  Good Pharmacy Practice 

(GPP) 

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

พบวาปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับความความ

คาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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การศึกษาการใช้หน่วยค าเติมหลังภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมาย “ค่า” 
A Study of Usage of Japanese Suffix Meaning “Cost” 

 
ฐิติกา ตาปิ๋วเครือ  สุวรรณดีอุ่นเตา่  และ ต่อศักดิ์ รม่สม้ซ่า 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หน่วยค าเติมหลังในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมาย “ ค่า ” ค้นหาและ
รวบรวมหน่วยค าเติมหลังที่มีความหมาย “ค่า” จ านวน 5 ค าได้แก่ 費 (ひ : hi),  代 (だい : dai) , 料 (りょう: ryou), 賃 (ち
ん :chin) และ 金 (きん : kin) รวบรวมและคัดเลือกค านามหลักที่ปรากฏร่วมกับหน่วยค าเติมหลังจากเว็บไซต์ Tsukuba  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้หน่วยค าเติมหลังที่มีความหมาย “ค่า” ทั้ง 5 ค า ใน
ความหมายย่อยค่าธรรมเนียมมากที่สุด ร้อยละ 50.85 รองลงมาเป็นความหมายย่อยค่าบริการ และค่าใช้จ่าย ร้อยละ 28.82 
และร้อยละ 20.33 ตามล าดับ ส่วนความหมายย่อยค่าเช่าพบว่า ไม่มีการใช้ และเมื่อพิจารณาจากหน่วยค าเติมหลังพบว่า 費    

(ひ : hi) มีการใช้มากที่สุดและใช้แสดงความหมายย่อย 2 ความหมายคือ  “ค่าธรรมเนียม” และ “ค่าใช้จ่าย” รองลงมาคือ 代 

(だい : dai) และ 料 (りょう: ryou)   ใช้ในความหมายย่อย 3 ความหมายคือ “ค่าบริการ” “ค่าธรรมเนียม” และ 
“ค่าใช้จ่าย” ส่วน賃 (ちん : chin) และมีการใช้ในความหมายย่อย 2 ความหมายคือ “ค่าบริการ” และค่าธรรมเนียม ส าหรับ
金 (きん : kin) มีการใช้น้อยที่สุด และใช้ในความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม” เพียงความหมายเดียว 
 
ค าส าคัญ : หน่วยค าเติมหลัง, ภาษาญี่ปุ่น, ความหมาย“ค่า” 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the usage of Japanese suffix meaning “cost”. Search 

and compile 5 Japanese suffixes meaning “cost”:  費 (ひ: hi), 代 (だ い: dai), 料 (りょう: ryou), 賃 (ち ん: 
chin) and 金 (き ん: kin), then compile and select the head nouns that appear together with the suffixes 
from Tsukuba website. The data were analyzed by using frequency and percentage. The findings showed 
that all of the suffixes are most used in the sub- meaning “fees”, (50.85%). Followed by the sub-meaning 
“service” and “expense” (28.82 % and 20.33 %), respectively. As for the sub-meaning “rent”, it was found 
that there is no use. Considering the suffixes, it was found that 費 (ひ: hi) is the most used in two sub-
meanings, "fee" and "expense". Followed by 代 (だ い: dai) and 料 (り ょ う: ryou) that are used in three 
sub-meanings: "service", "fee" and "expense". 賃 (ち ん: chin) is used in two sub-meanings: "service" and 
“fee”. And 金 (き ん: kin) is the least used in the sub-meaning "fee" only.  

 
Keywords : Suffix, Japanese, Meaning “cost” 
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บทน า 
ปัจจุบันศาสตร์เฉพาะด้านต่างๆ เช่น การสอนภาษา การแปลภาษา มีความซับซ้อนเกินกว่าเนื้อหาเบื้องต้นที่ผู้เรียน

ภาษาญี่ปุ่นควรรู้  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากต่อผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะจะ
ช่วยท าให้ผู้เรียนเข้าใจปรากฏการณ์ของภาษาญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้น (ณัฏฐิรา ทับทิม, 2557) 

ค าในภาษาญี่ปุ่นมีโครงสร้างของค าแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ค าที่มีการผัน ค าประสาน และค าประสม ค า
ประสานเกิดจากหน่วยค าอิสระหรือหน่วยค าหลัก และหน่วยค าไม่อิสระหรือหน่วยค าเติม  หน่วยค าเติมในภาษาญี่ปุ่นแบ่งเป็น
หน่วยค าเติมหน้า และหน่วยค าเติมหลัง (ณัฏฐิรา ทับทิม, 2557 น.90) ซึ่งหน่วยค าเติมหลังในภาษาญี่ปุ่นมีเป็นจ านวนมาก 
และท าให้เกิดปัญหาอย่างมากแก่ผู้เรียน ปัญหาหนึ่งท่ีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นได้ประสบจากการเรียนวิชาการแปล และจากการอ่าน
บทความนิตยสาร  หนังสือเรียน ข่าวต่างๆ แม้กระทั่งบทสนทนาในชีวิตประจ าวันก็คือ ในภาษาญี่ปุ่นนั้นมีการใช้ค าหน่วยค า
เติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” หลายค า ซึ่งมีทั้งความหมายที่หมายถึงเงินหรือสิ่งอื่นที่จ่ายเป็นราคาของสินค้าหรือบริการ 
และหมายถึงคุณประโยชน์ในตัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คิดเป็นเงินได้และไม่ได้ ซึ่งเมื่อแปลความหมายเป็นภาษาไทยแล้ว มีความหมาย
ว่า “ค่า” เหมือนกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและสับสนในการเลือกใช้หน่วยค าเติมหลังในภาษาญี่ปุ่น ดังผลวิจัยของพิทวัส 
รัชตเสถียร(2554) ที่ศึกษาเรื่องค าในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “ค่า” ที่พบว่า ค าที่มีความหมายว่า “ค่า” มีหลายตัว แต่มี
วิธีการใช้ที่แตกต่างกันและมีการแยกใช้อย่างชัดเจน ถ้าหากพิจารณาจากบริบทแล้วพบว่าค าเหล่านี้ใช้แทนกันไม่ได้ แต่
สามารถเติมซ้อนกันได้ซึ่งความหมายยังเหมือนเดิม  

หน่วยค าเติมหลังจะเกิดร่วมกับหน่วยค าหลักซึ่งเป็นส่วนที่ให้ความหมายหลักหรือความหมายพื้นฐานของค า หน่วย
ค าหลักจะเป็นฐานให้หน่วยค าอ่ืนเกาะเพื่อสร้างค าอื่นๆเพิ่มขึ้น โดยหน่วยค าหลักจะไม่มีการเปลี่ยนรูปร่าง ไม่มีการผัน และไม่
เปลี่ยนความหมาย ซึ่งหน่วยค าเติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” มักจะเกิดขึ้นกับหน่วยค าหลักท่ีเป็นค านาม เมื่อปรากฏร่วมกับ
หน่วยค าเติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” แล้วจะเกิดความหมายย่อยของค าว่าค่าได้ 4 ความหมาย ได้แก่ ค่าบริการ หมายถึง 
ความสะดวกจากการได้รับบริการ และมีการเสียค่าใช้บริการ ค่าเช่า หมายถึง เป็นค่าตอบแทนที่ผู้เช่าจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อ
เป็นการตอบแทนท่ีได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าช่ัวระยะเวลาอันมีจ ากัด ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าบริการที่เรียกเก็บตาม
กฎหมาย และค่าใช้จ่าย หมายถึง การช าระเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีพ 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหน่วยค าเติมหลังในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมาย
ว่า “ค่า” ว่ามีวิธีการใช้อย่างไร ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือผู้เรียนสามารถใช้หน่วยค าเติมหลังที่มีความว่า “ค่า” ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับค านามหลัก และสามารถเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนในการน าไปใช้อธิบายวิธีการใช้หน่วยค าเติมหลัง
ในภาษาญี่ปุ่นให้เหมาะสมกับค านามหลักเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษาความหมายย่อยของค าว่า “ค่า” จากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 2. ค้นหาและรวบรวมหน่วยค าเติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” ทั้ง 5 ค า 
3. ค้นหาและรวบรวมค านามหลักท้ังหมดที่ปรากฏร่วมกับหน่วยค าเติมหลังทั้ง 5 ค า จากเว็บไซต์ Tsukuba  

 4. เลือกค านามหลักที่ปรากฏร่วมกับหน่วยค าเติมหลังในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “ค่า” โดยพิจารณาจาก
ประโยคตัวอย่างจากเว็บไซต์ Tsukuba   

5. วิเคราะห์ความหมายย่อยหน่วยค าเติมหลังในภาษาญี่ปุ่นท่ีมีความหมายว่า “ค่า” จากประโยคตัวอย่าง 
   6. วิเคราะห์ความถี่ในการใช้หน่วยค าเติมหลงัที่มีความหมายว่า “ค่า” โดยแยกตามความหมายย่อยและหาค่าร้อยละ 
   7. น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย สรุป และอภิปรายผล 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ดังตารางและแผนภูมิแท่งต่อไปนี ้

ตาราง 1 แสดงความถี่ ร้อยละของหน่วยค าเติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” โดยแยกตามความหมายย่อย 
หน่วยค าเติม

หลัง 
ความถี่ความหมายย่อยค าว่า “ค่า” 

รวม ค่าร้อยละ 
ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย 

金 

(きん : kin) 0 0 2 0 2 3.39 

料 

(りょう: ryou) 3 0 9 2 14 23.73 

賃 

(ちん :chin) 3 0 1 0 4 6.78 

代 

(だい : dai) 11 0 3 4 18 30.51 

費 

(ひ : hi) 0 0 15 6 21 35.59 

รวม 17 0 30 12 59 100 
ค่าร้อยละ 28.82 0 50.85 20.33 100  

 
             จากตาราง 1 พบว่าหน่วยค าเติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” ทั้ง 5 ค า มีการใช้ในความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม”
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.85 รองลงมาเป็นความหมายย่อย “ค่าบริการ”และ “ค่าใช้จ่าย” คิดเป็นร้อยละ 28.82 และ
20.33 ตามล าดับ ส่วนความหมายย่อย “ค่าเช่า” พบว่าไม่มีการใช้ และถ้าพิจารณาจากหน่วยค าเติมหลังพบว่า หน่วยค าเติม
หลัง費 (ひ : hi) มีการใช้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  35.59 ใช้ในความหมายย่อย 2 ความหมายคือ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
รองลงมาเป็นหน่วยค าเติมหลัง代 (だい : dai) และหน่วยค าเติมหลัง 料 (りょう: ryou)  คิดเป็นร้อยละ  30.51 และ 23.73 
ตามล าดับ ใช้ในความหมายย่อย 3 ความหมายเหมือนกันคือ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ส าหรับหน่วยค าเติมหลัง
賃 (ちん: chin)  คิดเป็นร้อยละ 6.78 ใช้ ในความหมายย่อย 2 ความหมายคือ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ส่วนหน่วยค า
เติม金 (きん : kin) มีการใช้น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.39 ใช้ในความหมายย่อย ค่าธรรมเนียม เพียงความหมายเดียว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แผนภูมิแท่งแสดงค่าร้อยละของการใช้หน่วยค าเติมหลังทั้ง 5 ค า ในความหมายย่อย 
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 จากภาพ 1 พบว่าหน่วยค าเติมหลังใช้ในความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.85 รองลงมา
เป็นความหมายย่อย “ค่าบริการ” คิดเป็นร้อยละ 28.82 น้อยที่สุดคือความหมายย่อย “ค่าใช้จ่าย” คิดเป็นร้อยละ 20.33  
ส าหรับความหมายย่อย “ค่าเช่า” พบว่าไม่มีการใช้ 
 
ตาราง 2 แสดงค านามหลักท่ีปรากฏร่วมกับหน่วยค าเติมหลัง金 (きん : kin)   

หน่วยค าเติม ค าที่ปรากฏร่วม 
ความหมายย่อยของค าว่า “ค่า” 

ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย 

金 
(きん : kin) 

損害金 
(ค่าเสียหาย)      
入会金 
(ค่าแรกเข้า)      

รวม   2  
 
จากตาราง 2 พบว่าหน่วยค าเติมหลัง 金 (きん : kin)  ปรากฏร่วมกับค านามหลักทั้งหมด 2 ค า และมีการใช้ใน

ความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม”มากที่สุด  
 
ตาราง 3 แสดงค านามหลักท่ีปรากฏร่วมกับหน่วยค าเติมหลัง料 (りょう: ryou) 

หน่วยค าเติม ค าที่ปรากฏร่วม 
ความหมายย่อยของค าว่า “ค่า” 

ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย 

 
 

料 
(りょう: ryou) 

保険料 
(ค่าประกัน)      

利用料 
(ค่าการใช้)      

受信料 
(ค่าต้อนรับ)      

通話料 
(ค่าโทร)      

許可料 
(ค่าอนุญาต)      

経営料 
(ค่าการจัดการ)      

祭料 
(ค่าเทศกาล)      

検査料 
(ค่าตรวจสอบ)      

戒名料 
(ค่าใช้จ่ายที่ก าหนด)      
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จากตาราง 3 พบว่าหน่วยค าเติมหลัง料 (りょう: ryou) ปรากฏร่วมกับค านามหลักทั้งหมด 14 ค า และมีการใช้ใน

ความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม” มากที่สุด รองลงมาคือ ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย 
 

ตาราง 4 แสดงค านามหลักท่ีปรากฏร่วมกับหน่วยค าเติมหลัง賃 (ちん :chin)  
 

หน่วยค าเติม ค าที่ปรากฏร่วม 
ความหมายย่อยของค าว่า “ค่า” 

ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย 

賃 
(ちん :chin) 

加工賃 
(ค่าด าเนินการ)      

地賃 
(ค่าที่ดิน)      

前払い賃 
(ค่าล่วงหน้า)      

電車賃 
(ค่าโดยสารรถไฟ)      

รวม 3  1  

 
จากตาราง 4 พบว่าหน่วยค าเติมหลัง 賃 (ちん :chin) มีปรากฏร่วมกับค านามหลักทั้งหมด 4 ค า และมีการใช้ใน

ความหมายย่อย “ค่าบริการ” มากที่สุด รองลงมาคือ ค่าธรรมเนียม 
 
 

契約料 
(ค่าสัญญา)      

หน่วยค าเติม ค าที่ปรากฏร่วม 
ความหมายย่อยของค าว่า “ค่า” 

ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย 

料 
(りょう: ryou) 

受講料 
(ค่าเล่าเรียน)      

処置料 
(ค่ารักษา)      

使用料 
(ค่าใช้)      

速達料 
(ค่าขนส่งด่วน)      

รวม 3  9 2 
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ตาราง 5 แสดงค านามหลักท่ีปรากฏร่วมกับหน่วยค าเติมหลัง 代 (だい : dai)  

หน่วยค าเติม ค าที่ปรากฏร่วม 
ความหมายย่อยของค าว่า “ค่า” 

ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย 

代 
(だい : dai) 

印紙代 
(ค่าประทับตรา)      

電気代 
(ค่าไฟฟ้า)      

修理代 
(ค่าซ่อม)      

印刷代 
(ค่าพิมพ์)      

病院代 
(ค่าโรงพยาบาล)      

衣装代 
(ค่าเครื่องแตง่กาย)      

クリーニング代 
(ค่าท าความสะอาด)      

残業代 
(ค่าล่วงเวลา)      

映画代 
(ค่าภาพยนตร์)      

食事代 
(ค่าอาหาร)      

電話代 
(ค่าโทรศัพท)์      

装具代 
(ค่าอุปกรณ์)      

薬剤代 
(ค่ายา)      

リフト代 
(ค่าลิฟต์)      

セミナー代  (ค่าสัมมนา)      

コピー代 
(ค่าถ่ายเอกสาร)      

ガス代 
(ค่าแก๊ส)      

インク代(ค่าหมึก)     

場所代 
(ค่าสถานที่)      

รวม 11  3 4 

 
จากตาราง 5 พบว่าหน่วยค าเติมหลัง代 (だい : dai) มีการใช้ในความหมายย่อย “ค่าบริการ” ปรากฏร่วมกับค านาม

หลักท้ังหมด 18 ค า และ มากที่สุด รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม 
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ตาราง 6 แสดงค านามหลักท่ีปรากฏร่วมกับหน่วยค าเติมหลัง 費 (ひ : hi) 

หน่วยค าเติม ค าที่ปรากฏร่วม 
ความหมายย่อยของค าว่า “ค่า” 

ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย 

費 
(ひ : hi) 

必要経費 
(ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น)      
年会費 

(ค่าธรรมเนียมรายปี )      
月会費 

(ค่าธรรมเนียมรายเดือน )      
対象経費 

(ค่าใช้จ่ายเป้าหมาย)      
間接経費 

(ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)      
運営経費 

(ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน)      
研究経費 

(ค่าใช้จ่ายในการวิจัย )      
賛助会費 

(ค่าธรรมเนียมสมาชิกสนบัสนุน)      
自治会費 

(ค่าธรรมเนียมสมาคมผู้อยู่อาศัย)      
町内会費 

(ค่าธรรมเนียมสมาคมเมือง )      
年間学費 

(ค่าเทอม)      
       全額学費        (ค่าเล่าเรียนเต็ม

จ านวน  ) 
     

初年度学費 
(ค่าเล่าเรียนปีแรก)      
建設工費 
(ค่าก่อสร้าง)      
期学費 
(ค่าเล่าเรียน)      
毎月学費 

(ค่าเล่าเรียนทกุเดือน)      
概略工費 

(ค่าก่อสร้างโดยประมาณ )      
陸海軍費 

(ค่าใช้จ่ายของกองทัพบกและกองทพัเรือ)      
追加工費 

(ค่าก่อสร้างเพิ่มเตมิ)      
建築工費 
(ค่าก่อสร้าง )      
基礎工費 

(ค่าก่อสร้างพื้นฐาน  )      

รวม   15 6 

 
จากตาราง 6 พบว่าหน่วยค าเติมหลัง 費 (ひ : hi) ปรากฏร่วมกับค านามหลักทั้งหมด 21 ค า และมีการใช้ใน

ความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม” มากที่สุด รองลงมาคือ ค่าใช้จ่าย 
 
อภิปรายผล 
 จากผลวิจัยที่พบว่า หน่วยค าเติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” ทั้ง 5 ค า มีการใช้ในความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม” 
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ “ค่าธรรมเนียม” เป็นความหมายย่อยพื้นฐานของค าว่า “ค่า” และในชีวิตประจ าวันมักมีการใช้
จ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมที่บังคับต้องจ่าย สอดคล้องตามนิยามของค่าธรรมเนียมทีห่มายถึง ค่าบริการที่เรียกเก็บตามกฎหมาย  
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(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554)  งานวิจัยนี้ไม่พบการใช้หน่วยค าเติมหลังที่ใช้ในความหมายย่อย “ค่าเช่า” ซึ่ง
แตกต่างจากผลการวิจัยของ พิทวัส รัชตเสถียร (2554) ที่พบว่า 賃 จะแสดงความหมายว่า “ค่าเช่า” เป็นค่าตอบแทนที่ผู้เช่า
จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อเป็นการตอบแทนท่ีได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าช่ัวระยะเวลาอันมีจ ากัด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล และการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากหน่วยค าเติมหลังพบว่า 費 (ひ : hi) มี
การใช้มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 費 (ひ : hi) ปรากฏร่วมกับค านามหลักมากกว่าหน่วยค าเติมหลังอื่น ๆ และส่วนใหญ่ใช้ใน
ความหมาย “ค่าธรรมเนียม” ซึ่งเป็นความหมายย่อยพื้นฐานของหน่วยค าเติมหลัง ที่มีความหมายว่า “ค่า” ทั้ง 5 ค า 
 
สรุปผลการวิจัย 

พิจารณาจากความหมายย่อยพบว่า 
  หน่วยค าเติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” ทั้ง 5 ค า ใช้ในความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม”มากที่สุด รองลงมาคือ 
ความหมายย่อย “ค่าบริการ” และ “ค่าใช้จ่าย” ส่วนความหมายย่อย “ค่าเช่า” พบว่าไม่มีการใช้ 

พิจารณาจากหน่วยค าเติมหลังพบว่า 
 費 (ひ : hi) มีการใช้มากที่สุด และใช้แสดงความหมายย่อย 2 ความหมายคือ  “ค่าธรรมเนียม” และ “ค่าใช้จ่าย” 
รองลงมาคือ代 (だい : dai) และ 料 (りょう: ryou)   ใช้ในความหมายย่อย 3 ความหมายคือ “ค่าบริการ” “ค่าธรรมเนียม” 
และ “ค่าใช้จ่าย” ส่วน 賃 (ちん :chin) มีการใช้ในความหมายย่อย 2 ความหมายคือ “ค่าบริการ” และ “ค่าธรรมเนียม” 
ส าหรับ金 (きん : kin) มีการใช้น้อยที่สุด และใช้ในความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม” เพียงความหมายเดียว 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

ที่ให้การสนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี้ และขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านท่ีช่วยให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

 

เอกสารอ้างอิง 
ณัฏฐิรา ทับทิม. (2557). ภาษาศาสตร์ญี่ปุ่นเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย. 
พิทวัส รัชตเสถียร. (2554). ค าในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “ค่า” ในภาษาไทย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน. (2554).  พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานปี 2554. (สืบค้นเมื่อวันที ่25 เมษายน 2562).  
 เข้าถึงได้จาก : http://www.royin.go.th/dictionary/ 
Tsukuba Corpus. (2555). Tsukuba Corpus. (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562). เข้าถึงได้จากhttp://nlt.tsukuba.  
 lagoinst.info/. 

604 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

คําทํานายเรื่องการลางโลก : อิทธิพลตอความคิดของประชาชน 

PROPHECY ABOUT THE EARTH: TO INFLUENCE PUBLIC OPINION. 

 

กัญญารตัน  แกวกําเหนิด* ธัญญาลักษณ  สุขเกษม* พรวิไล ผาวันด*ี สุกัญญาโสภี  ใจกล่าํ*  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail  :  Kanyarat.ip5@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่องน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาคําทํานายเก่ียวกับการลางโลกท่ีปรากฏในอินเทอรเน็ตและ

ศึกษาความเช่ือของประชาชนเก่ียวกับคําทํานายท่ีไดแสดงความคดิเห็นในชวงเวลาท่ีน้ัน  ผลการศึกษาพบวา  

คําทํานายเก่ียวกับการลางโลกท่ีปรากฏในอินเทอรเน็ตจากเว็บไชตท่ีผูวิจัยไดเลือกมา มีบทความท่ีเก่ียวของ

กับคําทํานายการลางโลก จํานวน 30 บทความ ผูวิจัยไดวิเคราะหแยกสาเหตุท่ี ทําใหโลกแตกไดสามสาเหต ุ

คือ เกิดจากภัยพิบัติ  ลักษณะทางวิทยาศาสตรและสงคราม สวนผลการศึกษาความเช่ือของประชาชน

เก่ียวกับคําทํานายการลางโลก ท่ีไดแสดงความคิดเห็น ในชวงเวลาท่ีคําทํานายปรากฏในอินเทอรเน็ตน้ัน 

พบวา ประชาชนมาแสดงความคิดเห็น *จํานวน 400 ความคิดเห็น มีความเช่ือมากท่ีสุด จํานวน 225 ความ

คิดเห็น คิดเปนรอยละ 56.25  โดยสามารถแบงตามประเภทของความเช่ือได 6 ประเภท คือ ความเช่ือเรื่อง

หมอดู โหราศาสตร ความเช่ือเรื่องบุคคล ความเช่ือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ ความเช่ือเรื่องสิ่งแวดลอม    ความเช่ือ

เรื่องนรก สวรรค และความเช่ือเรื่องความฝน 

คําสําคัญ : คําทํานาย  ภัยพิบัติ ความคิดเห็น ความเช่ือ ประชาชน 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the predictions about the broken world 

that appeared on the internet and to study people's beliefs about the predictions made 

during that period of time. The study found that There are 30 articles related to the 

prophecy of the world evangelism. The researcher has analyzed the 3 reasons that cause 

the world to shatter, namely caused by disaster. Scientific characteristics and war. The 

results of the study of people's beliefs about the prophecy of the Holocaust Commented 

At the time that the predictions appeared on the internet, it was found that the people 

with the most beliefs in the amount of 225 opinions were 56.6 percent from 400 people 

who came to comment , which can be divided according to 6 types of beliefs, Is the belief 

in fortune-telling, astrology and beliefs about people. Beliefs about sacred things 

Environmental beliefs Belief in hell, heaven and belief in dreams. 

keywords : Prediction, disaster, opinions, beliefs, people 
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บทนํา   

คําทํานาย เปนสิ่งท่ีฝงแนนอยูในความรูสึกของมนุษย เพราะชวยใหเขาใจวิถีชีวิตท่ีมนุษยดํารงอยู

บนโลก ถือวาเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตมนุษยเลยก็วาได  คําทํานายจึงเปนแนวทางในการปฏิบัติตนหรือการ

ปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน แตกอนท่ีมนุษยยังไมไดรับการพัฒนาทางการติดตอสื่อสารหรือเครื่องมือทาง

เทคโนโลยี มนุษยไดใชการเลาเรื่อง เปนชองทางในการสื่อสารเพ่ือถายทอดความรู ความคิด และ

ประสบการณท่ีพบเจอจากคนรุนหน่ึงไปสูอีกคนอีกรุนหน่ึง  

ในอดีตมีหลากหลายคําทํานายท่ีเก่ียวของกับมนุษยปรากฏข้ึนเปนจํานวนมาก แตท่ีนากลัวและ

สงผลกระทบทางจิตใจของมนุษยมากท่ีสุดคือ คําทํานายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับภัยธรรมชาติท่ีคุกคามแผนดินโลก

มีการเกิดข้ึนมากอนหนา ไมวาจะเปนอุทกภัยครั้งใหญ วาตภัยครั้งรุนแรง แผนดินไหวท่ีเขยาผืนแผนดินใน

หลายทวีป หรือแมแต คลื่นสึนามิท่ีกลืนกินชีวิตของมนุษยอีกหลายประเทศนับหมื่นคน แตเหตุการณ

ท้ังหมดท่ีกลาวมาก็เปนเพียงสัญญาณเตือนภัยเบ้ืองตนวาจะเกิดการลางโลก ปจจุบันหลายคนพากันสงสัยวา

เกิดอะไรข้ึนกันแนกับโลกมนุษยของเราธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอยางวิปริตผิดฤดูกาล  หลายๆ พ้ืนท่ีไมเคย

ประสบปญหากับภัยธรรมชาติมากอน  แตกลับเกิดข้ึนอยางไมทันตั้งตัว เชน  ขาวไฟปาลามหนักภาค

ตะวันตกออสซี่ ดับแลว 2  สูญหายอีก 1 (ไทยรัฐ 2562)  หรือขาว ระทึก! พบแผนดินแยกในเม็กซิโก ยาว

นับกิโล เช่ือไมไดเกิดจากแผนดินไหว  (sanook 2562)  และมฤตยูคลื่นยักษสนึามิ ถลมอินโดฯ ตายพุง 281 

ศพ เจ็บ 1,016  

ขาวดังกลาวลวนทําใหมีผูหวาดวิตกวา ภัยธรรมชาติเหลาน้ีอาจเปนสัญญาณบอกถึงชวงใกลวันสิ้น

โลก ตามท่ีมีความเช่ือเก่ียวกับการลางโลกไวจํานวนมาก ซึ่งปรากฏเหตุการณลักษณะน้ีตั้งแตโบราณกาลใน

คัมภีรภควัทคีตา  พระกฤษณะผูเปนอวตารของพระวิษณุหรือพระนารายณ  ไดประกาศกับพระอรชุนถึง

การอวตารของพระองคลงมาสูโลกมนุษยวา  (กฤษณะทฺวปายนวฺยาส, 2509)  “ภารต! เมื่อธรรมเสื่อมเสยีไป  

อธรรมเจริญข้ึนในกาลใด ๆ อาตมายอมสําแดงตนใหปรากฏในกาลน้ัน ๆ เพ่ือรักษาสาธุชน  เพ่ือบําราบ

ทุรชน  และเพ่ือผดุงธรรม  อาตมาจึงไดสําแดงตนใหปรากฏในทุก ๆ ยุค”  สอดคลองกับดังคํากลาวถึง  เหตุ

ท่ีโลกทําลาย ท่ีปรากฏในหนังสือ ไตรภูมิพระรวง (2543) วา  “เหตุท่ีโลกทําลายลางกัลป ดวยไฟ นํ้า ลม น้ัน

ก็เพราะวาคนท้ังหลายกระทําบาปดวยกาย วาจา ใจ ไมรูจักบุญ ไมรูจักธรรมวินัย ไมรูจักบิดามารดา ไมรูจัก

สมณพราหมณ ไมรูจักผูทรงธรรม ไมรูจักวา พ่ีหรือนอง ญาติหรือมิตรสหาย ดวยอํานาจของบาปกรรมท่ี

กระทําน้ี ทําใหเกิดอุบัติไมดี ไปท่ัวจักรวาล”  หรือแมแตกระท่ังคํากลาวใน  คัมภีรพระคริสตธรรมใหม  

(มัทธิว, 2528)  ท่ีไดกลาวโดยสรุปวา  

“การทําลายพระวิหารเปนหมายสาํคัญกอนอวสานโลก ซึ่งเปนบทความท่ีมีจุดประสงคใหมนุษย

รูจักความสามัคคหีากไมมีความสามัคคีแลวจะเกิดความพินาศไปท่ัวจักรวาล”  

คํากลาวท่ีปรากฏในพระคัมภีรหรือคําสอนขางตน  รุจน มัณฑิรา (2554)  ไดอธิบายเพ่ิมเติมไวใน

หนังสือ ช่ัวเกินไปจึงทําลายใหสิ้นตามนัยของคริสตศาสนา ตอน โนอาหตอนาวา วา “โนอาหเปนคนท่ีชอบ

ทําดีพรอมปฏิบัติตนไมผิดธรรมชาติ “พระเจาจึงตรัสแกโนอาหวา เราตัดสินใจแลววาจะใหบรรดามนุษยถึง
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ความพินาศเสียที ดวยเหตุวาโลกเต็มไปดวยความทารุณ เพราะการกระทําของมนุษย และใหเจาเขาไปอยูใน

เรือโนอารน้ัน”    

แมในปจจุบันจะมีเทคโนโลยีกาวไกลแคไหน  แตก็ยังปรากฏคําทํานายการลางโลกอยู  เทคโนโลยี

จึงถือเปนชองทางของการเผยแพรคําทํานายใหกระจายไปสูคนกลุมใหญไดมากข้ึน  จากท่ีอดีตมีการบอกเลา

ตอ ๆ กันมา  จนกลายเปนหนังสือตาง ๆ จนกระท่ังมาปรากฏในอินเตอรเน็ตอยูในปจจุบัน  และเมื่อมีคํา

ทํานายปรากฏข้ึน  ก็เกิดการวิพากษวิจารณตาง ๆ มากมาย เพราะคนในสังคมมีความคิดเห็นและความเช่ือ

ท่ีแตกตางกัน จึงกลายเปนกระแสท่ีกลาวถึงเปนอยางมากในโลกออนไลน  ดวยเหตุน้ีผูศึกษาจึงมีความสนใจ

ท่ีจะศึกษาคําทํานายเก่ียวกับการลางโลกท่ีปรากฏในอินเทอรเน็ต และศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีได

แสดงความคิดเหน็ในชวงเวลาท่ีเรื่องเลาหรือคําทํานายน้ันเกิดข้ึนในอินเทอรเน็ต เพ่ือทําใหเห็นสาระสําคัญ

ของการทํานายเก่ียวกับการลางโลกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

มีข้ันตอนการดําเนินการวิจยัดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคําทํานายการลางโลกและความเช่ือ 

2. รวบรวมบทความท่ีเก่ียวกับคําทํานายการลางโลกท่ีปรากฏในอินเตอรเน็ต  (เดือนมีนาคม 

2562 ถึง เดือนเมษายน 2562) โดยเลือกศึกษาจากเว็บไซตท่ีมีการกลาวถึงคําทํานายการลางโลกและเปดให

แสดงความคิดเห็นทายบทความ 

3. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ในการวิจัย คือ  ประชาชนท่ีแสดงความ

คิดเห็นในอินเทอรเน็ตชวงเวลาท่ีเกิดคําทํานายเก่ียวกับการลางโลกข้ึน โดยศึกษาความคิดเห็นตอเรื่องท่ี

ปรากฏ จํานวน 30 บทความ 

4. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย  

1. การศึกษาคําทํานายการลางโลกท่ีปรากฏในอินเทอรเน็ต คือ  คําทํานายท่ีมีผูรูถึงอนาคตของ

โลกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจเปนผูท่ีไดฟงคําทํานายน้ันนําบทความมาเผยแพรในอินเทอรเน็ต โดย

ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมบทความท่ีเก่ียวกับคําทํานายการลางโลก พบวา  มีบทความท่ีเก่ียวกับคําทํานาย

การลางโลก ท้ังหมด 30 บทความ และสามารถแยกสาเหตุท่ีทําใหโลกแตกในเน้ือหาของแตละบทความน้ัน

ได 3 สาเหตุใหญ คือ 

 1.1) สาเหตุเก่ียวกับภัยพิบัติ จํานวน 19 บทความ  ประกอบดวย  

  1) อุทกภัย เปนภัยท่ีเกิดมาจากสาเหตุนํ้าทวม นํ้าปาเน่ืองมาจากฝนท่ีตกหนักและตก

อยางตอเน่ืองเปนเวลานาน ทําใหเกิดดินถลม หรือมีสาเหตุมาจากพายุ อากาศแปรปรวน นํ้าทะเลหนุน 

แผนดินไหว เข่ือนพัง ทําใหเกิดอุทกภัยไดหลายรูปแบบ มี 9 บทความ ซึ่งมีตัวอยางบทความ  ดังน้ี 
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   1.1) บทความเรื่อง  นํ้าทวมประเทศไทย ซึ่งเปนการเกิดนํ้าทวม คนทําดีน้ันจะอยู

รอด คนช่ัวจะหมดสิ้นไป  ( https://pantip.com. 23 เมษายน 2562 ) 

     1.2) บทความเรื่อง  สอเคาแลวตามคําเตือนภัยพิบัติของหลวงปูสังวาล จะเกิดฝนจะ

ตก 7 วัน 7 คืน ฟามืด และนํ้าทวมกรุงเทพ ( https://pantip.com. 23 เมษายน 2562  )  

    1.3) บทความเรื่อง  คําทํานายหลวงปูสรวง คือการเกิดนํ้าทวมใหญเกิดจากนํ้าพญานาค

บันดาลนํ้าทวมพวกทําลายศาสนา ตายกอนคนดีมีศีลธรรม ( https://www.youtube.com. 23 เมษายน 

2562 )  

  2)  ธรณีพิบัติภัย   คือ ภัยธรรมชาติท่ีเกิดจากกระบวนการธรณีวิทยาเกิดข้ึนโดยฉับพลัน

และรุนแรง เชน แผนดินไหว สึนามิ ดินถลม และภูเขาไฟระเบิด กอเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน ชีวิต 

และท่ีอยูอาศัย มี 8 บทความ ยกตัวอยางดังน้ี  

 2.1) บทความเรื่อง  ‘สึนามิ’ ลางบอกเหตุวันสิ้นโลก สอดคลองกับเหตุนํ้าทวม           

การขยับตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดสึนามิ ( https://www.facebook.com. 23 เมษายน 2562 ) 

 2.2)  บทความเรื่อง  สยบอํานาจแหงหายนะ เปดกรุ “พุทธคาถาวันโลกดับ”เช่ือพบ

จากศิลาจารึกวัดพระเซตวัุน  คือการเกิดแผนดินไหว หากเราหมั่นทองพุทธคาถาวันโลกดับ แมจะพบภัยใดก็

จะผานไปได ( https://www.facebook.com. 23 เมษายน 2562 ) 

 2.3) บทความเรื่อง  “เกษม วัฒนชัย” หวงภัยพิบัติทางคุณธรรมไทย แรงกวาภัย

พิบัติธรรมชาติ เปนการเกิดแผนดนิไหว คนท่ีรอดคือคนรักษาศีล                                                                        

( https://www.facebook.com/moremovemag/ . 23 เมษายน 2562 )   

  4) อัคคีภัย คือ  ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟ ทําใหเกิดการลุกลามไปบริเวณอ่ืนๆ สภาวะ

ไฟจะรุนแรงมากถามีเช้ือเพลิง และไฟอีกรูปแบบหน่ึงคือไฟบรรลัยกัลป ไฟน้ีเกิดข้ึนเมื่อมีจิตบาป การไม

ปฏิบัติตามศีล 5 และไฟจะลางโลกเมื่อสิ้นกัป ทําใหโลกน้ันหมดความช่ัว สามารถเผาโลกไดท้ังใบใหหมดสิ้น

ได คือเปลวไฟท่ีทําลายทุกสิ่งบนโลกแตไมไดทําลายโลก มี 2 บทความ ดังน้ี 

 4.1) บทความเรื่อง  พุทธทํานายมหันตภัยโลก เปนการเกิดเพลิงเผาผลาญ ไฟ

ลุกลามเผาผลาญมนุษย เกิดจากลูกระเบิดจากเครื่องบิน ( https://www.youtube.com. 23 เมษายน 

2562 ) 

 4.2) บทความเรื่อง  ไฟลางโลก และพระศรีอาริยตรสั เปนการเกิดไฟบรรลยักัลป 

ไฟลางโลกน้ี จะลางแตมนุษยเทาน้ัน โดยลางคนท่ีสรางอกุศลกรรมมาก ไมทําความดี  

( https://palungjit.org . 23 เมษายน 2562 ) 

 1.2) สาเหตุของโลกแตกตามหลักวิทยาศาสตร เปนความรูเก่ียวกับสิ่งตางๆ ในธรรมชาติท้ังท่ีมี

ชีวิตและไมมีชีวิต รวมถึงกระบวนการประมวลความรูเชิงประจักษ ท่ีเรียกวากระบวนการทางวิทยาศาสตร

จากขอมูลท่ีทดลองหรือสังเกตจากธรรมชาติ ในการทํานายสิ่งท่ีเกิดข้ึนในปรากฏการณธรรมชาติได ในเรื่อง

 

 

608 

https://pantip.com/
https://pantip.com/
https://www.youtube.com/
https://palungjit.org/


ของฟสิกส เชน กลุมพลังงานตางๆ จํานวน  8  บทความ  ในแตละบทความจะมีความคลายกันในสวนของ

การผิดเพ้ียนของพลังงานจนเกิดโลกแตก โดยมีตัวอยางบทความดังน้ี 

  1) บทความเรื่อง  ทามกลางภาวะโลกรอนและความเสีย่งจากดาวเคราะหนอยพุงชนโลก 

เกิดจากอุกาบาตรชนโลก สงผลกระทบตอชีวิตละทรัพยสิน โดยการเผาไหมเมืองดวยลูกระเบิดนิวเคลียร 

(https://www.facebook.com . 23 เมษายน 2562 ) 

 2) บทความเรื่อง  คําทํานายการลางโลก การท่ีดาวเคราะหนอยว่ิงชนโลกในครั้งน้ีทําให

สรางความสูญเสียและโศกนาฏกรรม ตอชีวิตและทรัพยสินจํานวนมาก ( https://www.facebook.com . 

23 เมษายน 2562 ) 

 3)  บทความเรื่อง  ภัยพิบัติใกลตัว การสับเปลี่ยนข้ัวเหนือข้ัวใตของสนามแมเหล็กทําให

เกิดหายนะ ( https://www.youtube.com . 23 เมษายน 2562 ) 

 4)  บทความเรื่อง  10 อันดับ สิ่งท่ีทําลายลางโลกของเราได เปนสิ่งท่ีรวม 10 อยางของ

การลางโลก เชน เปนการสลับข้ัวของแมเหล็ก เกิดหลุมดํา เอเลี่ยน พายุสุริยะ การเกิดโรคระบาดและอ่ืนๆ 

ซึ่งทําใหโลกมีการเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดผลราย เพราะการทํางานของพลังงานผิดปกติ โดยการกระทําของ

คน ( https://www.youtube.com . 23 เมษายน 2562 ) 

 5) บทความเรื่อง  ดวน!! แชรกันไปเพ่ือประกาศใหมนุษยคนอ่ืนๆรูเก่ียวกับภัยของรังสีท่ี

จะทําลายลางโลกของเรา คือดวงอาทิตยถึงจุดระเบิดจนเกิดรังสีท่ีทําใหมนุษยปวยดวยอาการเดียวกันจน

เกิดเปนแผลพุพอง ( https://www.facebook.com . 23 เมษายน 2562 ) 

 1.3)  สาเหตุจากการทําสงคราม  เปนพฤติกรรมมนุษยท่ีกอเหตุวุนวายในการทําสงคราม  มีการ

เสียเลือดดวยเหตุท่ีเกิดมาจากความเห็นแกตัวและตองการของคนอ่ืนมาเปนของตน โดยพบบทความจํานวน  

3 บทความ   ไดแก 

 1)  บทความเรื่อง  การชําระลางโลกของพระบิดา  ซึ่งเปนการเกิดเหตุรบและการฆากัน

ของพวกไมนับถือศาสนาเห็นไดวาเปนการฆากันโดยไมคิดในเรื่องของศีลธรรม ผิดชอบช่ัวดี             

( https://www.dek-d.com . 23 เมษายน 2562 ) 

 2) บทความเรื่อง  วันสิ้นโลกและชาวยิว เปนการสูรบของมุสลิมและชาวยิว ดวยความ

โกรธแคนและเปนศตัรูกันตลอดกาลโดยไมนึกถึงความถูกตองเชนเดยีวกัน ( https://pantip.com . 23 

เมษายน 2562 ) 

  3) บทความเรื่อง  โลกในอนาคตตอจากน้ีอีก 7 ปคืออวสานวันสิ้นโลก ซึ่งปลอย

เครื่องบินไรคนขับ เปนสัญญาณ Free Wi-Fi สงผลเสียตอนายทุนบางสวน จนเกิดการจลาจลโดยสงกองทัพ

มายิงประชาชน ( https://pantip.com . 23 เมษายน 2562 ) 
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  2.  การศึกษาความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับคําทํานายการลางโลก ท่ีไดแสดงความ

คิดเห็นในชวงเวลาท่ีคําทํานายนั้นเกิดขึ้นในอินเทอรเน็ต 

 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอบทความเก่ียวกับคําทํานายการลางโลกท่ีปรากฏใน

อินเทอรเน็ตทายบทความเก่ียวกับคําทํานายน้ัน ๆ  มีผูแสดงความคิดเห็น 400 ความคิดเห็น (โดยผูวิจัยได

คัดเลือกความคิดเห็นท่ีไมเก่ียวของกับบทความออก)  ผลการศึกษาพบวา  มีความคิดเห็นท่ีแสดงถึง          

ความเช่ือ  จํานวน 225 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 56.25 และไมเช่ือ จํานวน 175 ความคิดเห็น คิดเปน

รอยละ 43.75  และเมื่อศึกษาประเภทของความเช่ือตามแนวการศึกษาของเสนหา บุญยรักษ ปรากฏความ

คิดเห็นตามประเภทความเช่ือ  6 ประเภท  ไดแก ความเช่ือเรื่องหมอดู โหราศาสตร พบมากท่ีสุด  จํานวน  

66 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 29.33 รองลงมาคอื ความเช่ือเรื่องบุคคล จํานวน  51 ความคิดเห็น คิดเปน

รอยละ 22.67 ความเช่ือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ จํานวน  48 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ  21.33  ความเช่ือเรื่อง

สิ่งแวดลอม  จํานวน  43 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ  19.11  ความเช่ือเรื่องนรก สวรรค จํานวน 16 

ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ  7.11  และประเภทของความเช่ือท่ีพบนอยท่ีสุดคือ ความเช่ือเรื่องความฝน 

จํานวน  1 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 0.44  
 

อภิปรายผลและบทสรุป 

จากผลการศึกษาคําทํานายเรื่องการลางโลก : อิทธิพลตอความคิดของประชาชนในปจจุบัน 

ปรากฏคําทํานายเก่ียวกับการลางโลกท่ีปรากฏในอินเทอรเน็ต  จํานวน 30 บทความ  ประเด็นท่ีนาสนใจคือ  

คําทํานายเก่ียวกับการลางโลกเหลาน้ี ไดมีการยกขอความท่ีปรากฏท้ังในคัมภีรไบเบิล  คัมภีรอัลกุรอาน และ

พุทธทํานาย มาประกอบในบทความดวย  ซึ่งคัมภีรท้ังหมดท่ีกลาวมาเปนคัมภีรท่ีมีความสําคัญมาตั้งแต

โบราณแต ยังไดรับความสนใจจากคนในปจจุบัน   โดยมีจุดประสงคเพ่ือออกมาเตือนใหประชาชนตระหนัก

ถึงภัยท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ซึ่งการลางโลกโดยสวนมากจะเกิดข้ึนตอเมื่อปรากฏความไมดีในโลกน้ีมาก  

สอดคลองกับ คัมภีร มหัศจรรยพลังอํานาจแมเหล็กโลก พฤติกรรมมนุษยกับจิตและจักรวาล  ของ ปริญญา 

ตันสกุล ในตอนท่ีกลาวถึง ผลแหงพลังงานพฤติกรรมตอโลก (2542) ความวา 

 “พฤติกรรมใดๆท่ีมนุษยกระทําหรือแสดงตอกันไมวาพฤติกรรมภายนอกหรือภายในถาเปน

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคแมเพียงแคการคิดโดยยังไมกระทําหรือแสดงออกก็ตามพลังงานของพฤติกรรมอ  

เหลาน้ันจะเกิดข้ึนทันทีซึ่งเปนพลังงานท่ีมีสภาพเปนลบในทํานองเดียวกันถาเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคก็

จะเปนพลังงานดานบวกไมวาพลังงานจะเปนดานลบหรือบวกจะถูกสงผานออกมาภายนอกรางกายมนุษย

หลายๆกับการเกิดพลังงานผลกรรมของมนุษยในแตละภพชาติท่ีจะคงตัวอยูในจักรวาลช่ัวนานเทานาน

จนกวาเจาของผลกรรมน้ันสามารถจะกําจัดมันไปไดท้ังผลกรรมและพฤติกรรมจะปรากฏอยูในรูปของ

พลังงานท้ังสิ้นเพียงแตพลังงานจากพฤติกรรมจะมีสภาพของความเปนบวกลบทาง”   

และสอดคลองกับคํากลาวของ  บุญมี แทนแกว ท่ีปรากฏในหนังสือ ประวัติศาสนาตาง ๆ และ

ปรัชญาธรรม  (2546) ความวา “ในทรรศนะเรื่องการสรางโลกของศาสนาอิสลาม มีการกลาวถึงการทําลาย
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ลางโลกโดยการใหนํ้าทวมโลก หลังจากอาดัมและอีวารูจักความผิดท่ีเก็บผลไมท่ีพระเจาทรงหวงหามไวน้ัน

มาบริโภค จึงทรงขับไลอาดัมและอีวาออกจากสวนสวรรคน้ัน เมื่ออาดัมและนางอีวาผูเปนบิดามารดาคน

แรกของมนุษยถูก อัลเลาะหขับไลจากสวนสวรรคก็พลัดพรากจากกันไปคนละทาง อาดัมตองตกไปอยูท่ี

ภูเขาเกาะสิเรนทีป อีวาตกไปอยูในประเทศอาหรับใกลฝงทะเลแดง ครั้นสามีภรรยาคูน้ีไดพลัดพรากจากกัน

ครบ 200 ปแลวอัลเลาะหเห็นวาสมควรแกความผิดแลว จึงทรงบันดาลใหกลับมาพบกันท่ียอดเขาอาระฟต 

ซึ่งอยูไมไกลจากเมืองเมกกะ และสามีภรรยาคูน้ีไดสืบเผาพันธุมนุษยใหแพรหลายข้ึนไปท่ัวโลก แตโดยท่ีคํา

สาปของพระเจาติดเน่ืองมาแตบรรพบุรุษ มนุษยก็ไดกระทําบาปหยาบชาเขาทุกที อัลเลาะหพิโรธ จึงทรง

บันดาลใหนํ้าทวมโลก”    

การท่ีผูเผยแพรคําทํานายไดยกขอความสวนหน่ึงมาจากคัมภีรทางศาสนาน้ัน  นัยสําคัญของการ

เผยแพรน้ีคงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคนเช่ือและเตือนเพ่ือนมนุษยใหทําความดี เพราะสุดทายแลวถาสิ่งเหลาน้ี

จะเกิดข้ึนจริงตามคําทํานายเราก็ทําอะไรไมทัน  ดังน้ันถาวันน้ีเราไมทําความดี  

 

 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคําทํานายการลางโลก  ความคิดเห็นประชาชนท่ีอยูใน

ชวงเวลาท่ีคําทํานายเกิดข้ึน พบวา คนท่ีอยูในชวงท่ีเหตุการณน้ันกําลังจะเกิดข้ึน จะมีความเช่ือมาก 

เน่ืองจากเคยผานเหตุการณหรือแนวโนมวาจะมีเหตุการณน้ันเกิดข้ึนจริงมาแลว    แสดงใหเห็นวาคนท่ีเช่ือ

เรื่องคําทํานายน้ีจะเปนคนท่ีอยูในชวงเวลาท่ีจะเกิดเหตุการณข้ึน เชน คําทํานายการลางโลกในชวงป 2012

ดังเหตุการณท่ีปรากฏในบทความในตํานานคริสตศาสนา เก่ียวกับเหตุการณการลางโลกแตมีผูรอดชีวิต              

ดังคํากลาวของ รุจน มัณฑิรา (2554) ท่ีกลาวถึงตอน ปฏิทินมายาสิ้นสุด ความวา  
 

 “โลกแตกป 2012 เพราะปฏิทินมายาสิ้นสุด เรื่องน้ีดังมากถึงขนาดมีคนเช่ือไปเกือบครึ่งโลกได ถึง

ขนาดมีภาพยนตรออกมาฉาย เรื่อง 2012 เก่ียวกับวันสิ้นโลก ซึ่งความเช่ือเรื่องน้ีเกิดจากการท่ีปฏิทินมายา 

สิ้นสุดลงในวันท่ี 21 ธันวา ป 2012 ทําใหคนคิดวาท่ีสิ้นสุดลงปน้ี เพราะโลกจะตองแตกอยางแนนอน  แถม

มีหลายทฤษฎีมาเช่ือมโยง คือ ความเช่ือในเรื่องเลาตํานานตางๆเก่ียวกับการลางโลกจนเปนเรื่องเปนราว แต

สุดทายพอพนวันท่ี 21 ธันวาคมในปน้ันไปได โลกก็ยังอยูดี ไมไดแตกแบบท่ีหลายคนกลัว  ทําใหเกิดการ

วิพากษวิจารณตางๆนาๆ เกิดการถกเถียงกันวา คําทํานายการลางโลกท่ีปรากฏมาน้ันอาจจะไมเกิดข้ึนจริง

ตามคําทํานายหรือเรื่องเลาในตํานานตางๆ หรืออาจจะเกิดข้ึนจริงอีกครั้งหากมนุษยประพฤติตนท่ีผิดไปจาก

ธรรมชาติ คนในสังคมมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน มีรูปแบบความคิดพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความแตกตาง

ทางดานความเช่ือ”       

ถึงแมจะไมเกิดเหตุการณตามคําทํานายจริง แตก็มีผลกระทบในเรื่องตาง ๆ เชน  ภาวะโลกรอน  

ภาวะเรือนกระจก  ฯลฯ ซึ่งเหตุการณเหลาน้ีทําใหคนท่ีอยูในชวงเวลาน้ัน ๆ มีความเช่ือมากยิ่งข้ึน  และเมื่อ

เช่ือในคําทํานายแลว  คําทํานายจะมีอิทธิพลตอความคิดของคนเหลาน้ัน  ดวยการตั้งใจท่ีจะทําความดี ดัง
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คํากลาวของ พูลสุข เตมิยานนท (2546)  ท่ีกลาวไวในหนังสือ เทพเจากรีก – โรมัน เก่ียวกับความเช่ือคํา

ทํานายการลางโลก คือ ความเช่ือของกรีกโบราณ ท่ีกลาวถึงเทพเจาซุส ความวา 

“จะทําการลางโลกเพราะมนุษย มีจิตใจเหี้ยมโหด จากรุนพอไปสูรุนลูกก็ยิ่งเลวลง ทุกคนบูชา

อํานาจ ไมมีการรักษาความดี ไมมีการอายในการทําความช่ัว ในท่ีสุดซุสจะทําลายลางมนุษยเหลาน้ี โดย

บันดาลใหนํ้าทวมโลก เกิดฝนตกไปท่ัวเปนเวลาเกาวันเกาคืน แมนํ้าไหลบา โลกท้ังโลกจมอยูใตนํ้าเหลือเพียง

ยอดเขาพารแนเซอส”  

และบทความท่ีเปนความเช่ือสุดทายท่ีผูวิจัยจะขอยกมากลาวน้ัน คือกลาวถึง วันโลกาวินาศตาม

นัยแหงพุทธ ดังคํากลาวของ รุจน มัณฑิรา (2554)  ความวา 

“ในทางพระพุทธศาสนาถือวาข้ึนอยูกับตัวมนุษยเองวาจะดํารงอยูในศีลธรรมหรือไม จะประพฤติ

ธรรมหรือไม จะมั่นคงในศาสนาหรือไม เมื่อมนุษยไมประพฤติธรรม มุงทําลายสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ

ฤดูกาลตาง ๆ ก็ผิดเพ้ียนไป สรางความหายนะใหแกมนุษยท่ัวโลก เมื่อมนุษยประพฤติผิดศีลธรรม ทําราย

เขนฆากัน เอารัดเอาเปรียบกัน ชีวิตมนุษยก็จะสั้นลง ปญหาทุกขยากท้ังหลายก็อุบัติข้ึนในโลกมากมายจน

โลกมีแตความวุนวายท่ัวไปหมด”  

สอดคลองกับวิจัย ของ พิมพรภัช  ศรีจิราพงศ และปรีชาวุฒิ  อภิระติง (2554) เรื่อง ความเช่ือ

เรื่องนํ้าทวม ในนิทานขุนบรม โดยผลการวิจัยพบวา ความเช่ือเรื่องนํ้าทวมในนิทานขุนบรมน้ันไดแสดงถึง

ลักษณะความสัมพันธในเชิงอํานาจและความสัมพันธในเชิงตอรองระหวางพญาแถนกับมนุษยวาเมื่อมนุษย

ไมมีความเคารพและเช่ือฟง พระบัญญัติของพญาแถนจึงทําใหพระยาแถนตองทําการลงโทษบรรดาเหลา

มนุษยน้ันดวยการทําใหเกิดนํ้าทวมโลก เพ่ือเปนการกําจัดมนุษยท่ีมีกิเลสท้ังหมด  โดยผลการศึกษาน้ี

สอดคลองกันในเรื่องของพฤติกรรมมนุษยท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดการลางโลกได กลาวคือ  ถามนุษยไมตั้งอยู

ในความดี  ความถูกตอง ไมนึกถึงศีลธรรม คิดถึงแตตัวเองเปนใหญ  สิ่งเหลาน้ีทําใหโลกเต็มไปดวยกิเลส  ก็

จะปรากฏเหตุการณท่ีผิดธรรมชาติข้ึน เชน แผนดินไหว ไฟไหมปา นํ้าทวม ซึ่งเหตุการณเหลาน้ีทําใหผูคน

ลมตายเปนจํานวนมาก โดยคนเช่ือวาน้ีคือ การลางมนุษยท่ีประพฤติผิด ทําแตสิ่งช่ัวราย ออกจากโลกให

เหลือเพียงคนท่ีทําแตความดี รักษาศีล ไมทําลายธรรมชาติน้ันเอง 

 คาํทํานายการลางโลก จึงมีบทบาทสําคัญอีกบทบาทหน่ึง  คือ  บทบาทในการควบคุมพฤติกรรม

ของคนในสังคมใหประพฤติตัวใหดี  เมื่อคนสวนใหญกระทําความดี  มีความประพฤติท่ีดี  ก็จะทําใหสังคม

สงบสุขมากข้ึน ทําใหสอดคลองกับ ความเช่ือในสังคมไทย ของ คําพลูหลวง (2546) กลาวไววา ความเช่ือใน

สังคมไทย มีอิทธิพลครอบคลุมพฤติกรรมหลายอยางของคนสวนใหญในสังคมท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติกันโดยท่ัวไปจนเปนท่ียอมรับ 

สิ่งท่ีเปนนัยสําคัญของการปรากฏข้ึนในเรื่องคําทํานายเก่ียวกับการลางโลกน้ัน  ในทุก ๆ บทความ

จะสอดแทรกเรื่องของการดํารงชีวิตอยางรอบคอบและมีสติ  เพราะสุดทายแลว หากเราพิจารณาดวย

ปญญาตามท่ีพระพุทธองคไดตรัสสอนไว เราจะทราบวา แมโลกน้ีจะแตกหรือไมแตสิ่งท่ีควรกระทําอยูเสมอ 

คือ การทําความดี ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เพ่ือใหมนุษยน้ันอยูรวมกันอยางสันติ 
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การศึกษาคนควา แนะนําข้ันตอน และวิธีจัดทําการวิจัยจนสําเร็จ  ดวยความเอาใจใสอยางดี และผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สุชาดา เจียพงษ อาจารยประจําวิชาระเบียบวิธีวิจยั ท่ีใหความรูเรื่องการทําวิจัย และ

เทคนิคข้ันตอนตางในการทําวิจัย ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดพิษณุโลกทุกทาน ท่ีกรุณาให

ความรวมมือและเสียสละเวลา และมีรอยยิม้รับดวยความยินดี ตลอดการตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี ผูวิจัย

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดยอ 

การศึกษาช่ือไมมงคลของกัมพูชา มีวัตถุประสงค 2 ขอคือ เพ่ือศึกษาช่ือไมมงคลในดานความหมาย และความเช่ือ

ดานคานิยมของกัมพูชาท่ีสะทอนผานช่ือไมมงคล  เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณชาวกัมพูชา ไดช่ือไมมงคลจํานวน 22 รายช่ือ  

ผลการวิจัยพบวา ช่ือไมมงคลของกัมพูชาดานความหมาย จําแนกได 3 ประเภทคือ สัมพันธกับคําพองเสียง  สัมพันธกับ

บทบาทหนาท่ี และสัมพันธกับรูปลักษณ  สําหรับดานความเช่ือคานิยมจําแนกได 4 ดานคือ ดานความความเจริญ            

ดานความสุข  ดานความปลอดภัย และดานศาสนาพิธีกรรม เมื่อเปรียบเทียบคานิยมกับไทยแลวพบวามีความคลายกัน 3 ดาน  

สวนคานิยมดานศาสนาพิธีกรรมปรากฏเฉาพะในกัมพูชา          

คําสําคัญ : ไมมงคล  กัมพูชา  ความหมาย  คานิยม 

 

Abstract 

 The study of Sacred Plant Names in Khmer Language aimed 1) to study its semantics; and 2) 

normative belief in Khmer society. Data collection was completed by interviewing Khmer people, resulting in 

22 lists of the plant names. The research result found that sacred plant names in Khmer society were 

classified into 3 relative features: homophones; functions; and images. Nomative belief, meanwhile, was 

classified into 4 aspects: glory; happiness; safety; and religions. 3 aspects found similar to Thai language and 

society except religious ritual aspect, which appeared only in Khmer soceity. 

keywords : Sacred Plant, Khmer, Semantics, Normative 

 

บทนํา   

 ตน้ไม ้คอื พชืยนืตน้ขนาดใหญ่  ตน้ไมม้อีายุยนืยาวเมื่อเปรยีบเทยีบกบัพชืในลกัษณะอื่น ๆ   บางสายพนัธุ์

สามารถสงูไดถ้งึ 115 เมตร และบางพนัธุส์ามารถมอีายุยนืยาวสองถงึสามพนัปี ตน้ไมทุ้กชนิดจดัว่าเป็นพชื แต่พชืบาง

ชนิดอาจไม่จดัว่าเป็นตน้ไม ้เช่น พชืเถาขนาดเลก็ หญา้ สาหร่าย เป็นตน้  

 ตน้ไม ้ทีม่ผีูถ้อืว่าจะเป็นมงคลแก่บา้นเมอืง เช่น ไมร้าชพฤกษ์ ไมข้นุน ไมม้ะขาม ไมพ้ะยูง ไมก้นัเกรา เป็น

ตน้    เป็นความเชื่อถอืทีม่าจากลทัธพิราหมณ์ นิยมใชเ้ป็นไมก้น้หลุมของเสาเอกทีจ่ะสรา้งอาคารบา้นเรอืน คนไทยจงึมี

ความเชื่อเรื่องการปลกูไมม้งคล จะทาํใหส้ิง่ทีด่แีก่ครอบครวัเมื่อไดป้ลกูในบรเิวณบา้นของตนเอง ซึง่ตามความเชื่อของ
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คนไทยนัน้ไมม้งคลแต่ละชนิดมคีวามพเิศษแตกต่างกนั ไมต้น้ ไมด้อก หลายชนิด ถูกจดัชนิดใหเ้ป็นไมม้งคล ซึง่เหมาะ

ทีจ่ะสรรหามาปลกูไวใ้นอาณาบรเิวณบา้นเรอืน เพื่อใหเ้ป็นสริมิงคลดลโชคลาภและสิง่ดงีามเขา้สูเ่รอืนชาน  

 ต้นไมเ้หล่าน้ีนอกจากประดบัตกแต่งเพื่อเพิม่ชวีติชวีาให้แก่บา้นเรอืนแลว้ ยงัเป็นความเชื่อของคนไทยอกี

ดว้ยว่า ตน้ไมน้ัน้เสรมิมงคลโชคลาภได ้เพราะตน้ไมน้ัน้มลีมหายใจแห่งชวีติ ตน้ไมท้ีม่ลีกัษณะดหีรอืเป็นมงคลสามารถ

ดงึดดูพลงัทีด่สีูบ่า้นช่องทีอ่ยู่อาศยัได ้การเลอืกตน้ไมม้าปลูกจงึเป็นเรื่องทีค่วรเรยีนรูอ้ย่างยิง่พนัธุไ์มม้งคลต่าง ๆ สสีนั

ทีถู่กโฉลก ทศิของการปลูกและเคลด็เสรมิมงคลต่าง ๆ เพื่อใหก้ารจดัแต่งบา้นช่องเกดิความสมดุล และอยู่ลกัษณะทีด่ี

อย่างเหมาะสม เช่น ปลุกต้นมะยม เชื่อว่าจะเป็นทีนิ่ยมชมชอบ  ปลูกต้นขนุน  เชื่อว่าจะมผีู้อุดหนุนจุนเจอื  ปลูกต้น

วาสนา เชื่อว่าจะมวีาสนาด ีหรอืปลกูตน้ทองอุไร  เชื่อว่าจะรํ่ารวยมทีรพัยส์นิ 

 ชื่อไมม้งคลของไทยแสดงให้เหน็ค่านิยมในการตัง้ชื่อพนัธุท์ีนิ่ยมตัง้ให้มคีวามหมายมงคล ผู้วจิยัเกดิความ

สนใจศึกษาวฒันธรรมด้านความเชื่อเกี่ยวกบัไม้มงคลของประเทศเพื่อนบ้านว่ามคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกบัไทย

อย่างไร หน่ึงในนัน้คอืประเทศกมัพูชา ซึง่เป็นประเทศที่มอีาณาเขตตดิกบัไทย นับถือศาสนาพุทธและมอีารยธรรมที่

ยาวนาน ซึง่ครัง้หน่ึงไทยไดร้บัอทิธพิลมาจากกมัพูชา เช่น พระราชพธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญั และการยมืคําศพัท์

มาใชเ้ป็นคาํราชาศพัท ์เป็นตน้ จงึตอ้งการศกึษาชื่อไมม้งคลของกมัพชูาในดานความหมาย และความเช่ือดานคานิยมของ

กัมพูชาท่ีสะทอนผานช่ือไมมงคล 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ตอ้งการศกึษาชื่อไมม้งคลของกมัพชูาดาํเนินการวจิยัโดยแบ่งเป็นขัน้ตอนการดาํเนินการออกเป็น 4 ขัน้ตอน 

คอื  

1. การเตรยีมการเกบ็ขอ้มลูโดยการคดัเลอืกแหล่งขอ้มลู และการคดัเลอืกผูใ้หข้อ้มลูไมม้งคล 

2.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ชาวกมัพูชาจํานวน 15 คน เกีย่วกบัชื่อและความเชื่อเรื่องไม้

มงคล 

ของกมัพชูา 

3. การวเิคราะหไ์ดนํ้าขอ้มลูมาวเิคราะหท์างความหมาย และความเชื่อดา้นค่านิยมทีส่ะทอ้นผ่านชื่อไมม้งคล

ของ 

กมัพชูา อกีทัง้นําความเชื่อดา้นค่านิยมมาเปรยีบเทยีบกบัไทยโดยใชค้วามเชื่อดา้นค่านิยมไมม้งคลไทย ของวงเดอืน 

คยันนัทน์ (2547) ทีไ่ดศ้กึษาการตัง้ชื่อพนัธุไ์มม้งคลในภาษาไทย และไดจ้าํแนกความเชื่อดา้นค่านิยมไว ้ 

 5. สรุปผลวจิยั และอภปิรายผล 

 

ผลการวิจัย  

ชื่อไมม้งคลทีร่วบรวมจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างชาวกมัพชูาพบ 22 รายชื่อ  นํามาศกึษาไดด้งัน้ี  

1. ช่ือไม้มงคลด้านความหมาย พบว่าชื่อไมม้งคลกมัพชูาดา้นความหมาย จาํแนกได ้3 ประเภท ดงัน้ี   

1.1. สมัพนัธ์กบัคําพ้องเสยีง หมายถึง ชื่อต้นไม้ที่ออกเสยีงเหมือนคําที่มคีวามหมายในทางที่ด ี 

ปรากฏ 

จาํนวน 3 ชื่อ คอื   

1) เรยีดจะปรึก๊    (คอื  ราชพฤกษ)์ 

2) เมยีน    (คอื  ลาํไย )    

3) ราศ ี    (คอื  โป๊ยเซยีน )   
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 ยกตวัอย่าง เรยีดจะปรึก๊ คอื ต้นราชพฤกษ์ เป็นไมม้งคลชนิดหน่ึงของกมัพูชา ซึง่คาํว่า เรยีดจะปรึ๊ก มาจาก

จากคําว่า เรยีด แปลว่า ราชา หรอืกษตัรยิ์ และคําว่า ปรึ๊ก แปลว่า ต้นไม ้ซึง่ความหมายโดยนัย คอื ราชพฤกษ์ เป็น

ตน้ไมข้องพระราชาหรอืกษตัรยิ ์ ซึง่มคีวามสงูสง่ แสดงใหเ้หน็ความยิง่ใหญ่และความอุดมสมบรูณ์   

 

1.2. สมัพนัธ์ต่อบทบาทหน้าที่ หมายถึง ชื่อต้นไม้ที่มีความเกี่ยวข้องสมัพนัธ์กบัประเพณี สิ่ง

ศกัดิส์ทิธิ ์วถิ ี

ชวีติปรากฏจาํนวน 17 ชนิด แบ่งออกเป็น 3 ดา้น 

1.2.1 บทบาทหน้าทีท่างดา้นพระพุทธศาสนา ปรากฏจาํนวน ๓ ชื่อ คอื 

1) ดามโป    (คอื   ตน้โพธิ ์)  

2) บายมาน   (คอื   ตน้รกั ) 

3) ผกาชกู    ( คอื   ดอกบวั ) 

ยกตวัอย่าง ดามโป คอื ตน้โพธิ ์ เป็นไมม้งคลทีช่าวกมัพูชานิยมปลูกไวท้ีว่ดั เพราะเพื่อความร่มเยน็และเป็น

สริมิงคล  

และจะเหน็ไดว้่าตน้โพธิเ์ป็นตน้ไมท้ีม่คีวามสาํคญัมาตัง้แต่สมยัพระพุทธกาล คอื พระพุทธเจา้ทรงบาํเพญ็เพยีรและตรสั

รูเ้ป็นพระสมัมาสมัพุทธเจ้าใต้ตน้โพธิ ์ ต้นโพธิจ์งึมคีวามสําคญัทางพระพุทธศาสนาและเป็นต้นไม้ที่มคีวามมงคลมา

ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัทัง้ในประเทศไทยและประเทศกมัพชูา 

1.2.2 บทบาทหน้าทีท่างดา้นพธิกีรรม ปรากฏจาํนวน 12 ชื่อ คอื 

1) ดามเจก    (คอื   ตน้กลว้ย ) 

2) สะลา       (คอื  ตน้หมาก ) 

3) อมัเปิว     (คอื   ออ้ย ) 

4) มะลกิ   (คอื   มะล ิ) 

5) โดง    (คอื   มะพรา้ว ) 

6) สะเรา   (คอื   ตน้ขา้ว ) 

7) ละเปา   (คอื   ฟักทอง ) 

8) ตรอลา้ด    (คอื   ฟัก ) 

9) สลกับะล ู  (คอื   ใบพล ู) 

10)  แพรตกึเดาะ   (คอื   ลกูน้ํานม)  

11)  สะวายปะแอม  (คอื   มะม่วงหวาน )  

12) ซนัได   (คอื   ถัว่ ) 

 ยกตวัอย่าง มะลกิ คอื มะล ิ  ชาวกมัพชูานิยมใชใ้นการประกอบพธิกีรรมทีเ่ป็นมงคล โดยจะนําดอกมาใชล้อย

น้ําเพื่อทําพธิกีรรมทางศาสนาพุทธเพื่อเสรมิความเป็นสริมิงคล ซึง่จะเหน็ไดว้่าการนําดอกมะลมิาใชใ้นการประกอบ

พธิกีรรมที่เป็นมงคลต่าง ๆ นัน้มคีวามคลา้ยกบัประเทศไทยที่มกันําดอกมะลมิาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของพธิกีรรมทีส่าํคญั

ทัง้สิน้   

             1.2.3   บทบาทหน้าทีท่างดา้นวถิชีวีติ ปรากฏจาํนวน  2 ชื่อ คอื 

                1)  ทะโหนด   (คอื  ตน้ตาล ) 

                   2)  กอนต๊วด    (คอื   ตน้มะยม ) 

 ยกตวัอย่าง กอนต๊วด คอื ต้นมะยม  มะยมเป็นพชืทีม่คุีณประโยชน์ทุกส่วนทัง้ ส่วนราก ส่วนใบ และส่วนผล

ในความคดิของชาวกมัพชูา ซึง่มะยมเป็นไมม้งคลของชาวกมัพชูาทีไ่ม่ไดม้คีวามมงคลทีช่ื่อหรอืรูปลกัษณ์ทางกายภาพ  

แต่ว่ามคีวามมงคลทีบ่ทบาทหน้าทีข่องตวัตน้มะยมทีม่คีุณค่าและคุณประโยชน์มากต่อชาวกมัพชูา  
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 1.3. สมัพนัธก์บัรปูลกัษณ์ หมายถงึ ชื่อตน้ไมท้ีม่คีวามหมายทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะทางกายภาพ 

เช่น ส ี 

ขนาด รปูร่าง ของชื่อตน้ไมน้ัน้ๆ ปรากฏจาํนวน 2 ชื่อ คอื  

           1) ผกามะจล     (คอื  ดอกเขม็ ) 

           2) กร๊อบละโงว   (คอื  เมลด็งา ) 

ยกตวัอย่าง ผกามะจล คอื ดอกเขม็  มคีวามสมัพนัธ์กบัรูปลกัษณ์ เพราะว่า  ผกามะจล มาจากคําว่า ผกา 

แปลว่า ดอกไม ้ และคําว่า มะจล  แปลว่า เขม็  รวมกนักจ็ะหมายถงึ ดอกไมท้ีม่รีูปร่างลกัษณะเหมอืนเขม็ คอืการมี

ปัญญาเฉียบแหลม และการมคีวามคดิทีแ่หลมคมเหมอืนกบัเขม็ ซึง่ความสมัพนัธน้ี์มคีวามสอดคลอ้งกบัไทยทีว่่าดอก

เขม็เป็นสญัลกัษณ์ของการมปัีญญาทีฉ่ลาดแหลมคม  

 

2. ความเช่ือด้านค่านิยม ชาวกมัพูชาเชื่อว่าเมื่อปลูกไมม้งคล หรอืมไีมม้งคลในครอบครองจะมคีวามเป็น

มงคลในดา้นต่าง ๆ จาํแนกความเชื่อดา้นค่านิยมได ้๔ ค่านิยม ดงัน้ี 

2.1) ค่านิยมเกีย่วกบัดา้นความเจรญิกา้วหน้า เจรญิรุ่งเรอืง รํ่ารวย ปรากฏจาํนวน 6 ชื่อ คอื 

      1)  สลกับะล ู  (คอื ใบพล ู) 

      2) เรยีดจะปรึก๊  (คอื  ราชพฤกษ์ ) 

     3) กอนต๊วด             (คอื  มะยม ) 

      4) ราศ ี   (คอื  โป๊ยเซยีน ) 

      5) ละเปา   คอื  ฟักทอง ) 

      6) เมยีน   (คอื  ลาํไย )  

ยกตวัอย่าง  ราศ ีคอื ตน้โป๊ยเซยีน  เป็นไมม้งคลของชาวกมัพชูา ทีม่คีวามเชื่อว่าหากปลูกต้นโป๊ยเซยีนไวใ้น

บา้นแลว้ กจ็ะทาํใหบ้า้นน้ีมฐีานะทีด่ ีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงเจรญิกา้วในหน้าทีก่ารงานและประสบความสาํเรจ็ในชวีติ ซึง่

สอดคลอ้งกบัความเชื่อของไทยทีว่่าหากปลกูโป๊ยเซยีนไวบ้รเิวณบา้น กจ็ะนําความโชคดรุ่ีงเรอืงมาใหแ้ก่คนในบา้นและ

เชื่อว่าจะช่วยปกป้องภยัอนัตราย คุม้ครองเจา้ของ ตลอดจนทาํใหค้รอบครวัมแีต่ความสขุ 

2.2) ค่านิยมเกีย่วกบัดา้นความสขุ  ปรากฏจาํนวน 2 ชื่อ คอื 

      1) ทะโหนด  (คอื  ตน้ตาล ) 

      2) ดามโป   (คอื  ตน้โพธิ ์) 

ยกตวัอย่าง ดามโป คอื ต้นโพธิ ์เป็นตน้ไมม้งคลทีช่าวกมัพชูานิยมปลูกไวภ้ายในวดัเท่านัน้ เพราะเชื่อว่าจะ

ทําใหเ้กดิความสุขและความร่มเยน็ แต่ไม่นิยมปลูกบรเิวณบา้นเพราะจะนําโชครา้ยมาให ้ซึง่สอดคล้องกบัของไทยที่

นิยมปลกูตน้โพธิไ์วใ้นวดัเท่านัน้ เพราะตน้โพธิม์ขีนาดใหญ่หากปลกูไวบ้รเิวณบา้น รากของตน้โพธิท์ีแ่ผข่ยายอาจทาํให้

เกดิความเสยีหายกบัตวับา้นไดแ้ละตน้โพธิเ์ป็นตน้ไมท้ีค่วามสาํคญักบัศาสนาพุทธมาเป็นเวลานาน  

2.3) ค่านิยมเกีย่วกบัดา้นความปลอดภยั ปรากฏจาํนวน 1 ชื่อ คอื 

     3) บายมาน  (คอื  ตน้รกั ) 

 บายมาย คอื ต้นรกั เป็นไมม้งคลของชาวกมัพูชาซึง่ชาวกมัพูชานิยมนําดอกของต้นรกัมาใช้ในการประกอบ

พธิมีงคลต่าง ๆ เพราะมคีวามเชื่อว่าดอกรกัเป็นดอกไมท้ีช่่วยเสรมิสรา้งความเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ สว่นลาํตน้ของต้นรกั

นัน้นัน้ ชาวกมัพูชามคีวามเชื่อว่าสมารถใช้ป้องกนัภูตผ ีหรอืสิง่อปัมงคลได้ ซึ่งในประเทศไทยดอกรกักถ็ือว่าเป็นไม้

มงคลชนิดหน่ึงทีนํ่ามาใชใ้นพธิมีงคลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัความรกั เช่น พธิแีต่งงาน จะช่วยเสรมิสรา้งความเป็นสริมิงคล

ใหก้บัคู่บ่าวสาว  หรอืนํามารอ้ยพวงมาลยัเพื่อถวายพระ หรอืใชใ้นพธิมีงคลต่าง ๆ เป็นตน้ 

2.4. ค่านิยมเกีย่วกบัดา้นศาสนาและพธิกีรรม ปรากฏจาํนวน 13 ชื่อ คอื 

       1) ดามเจก  (คอื   ตน้กลว้ย ) 

618 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

       2) ซนัได   (คอื   ถัว่ )  

       3) กร๊อบละโงว  (คอื   เมลด็งา ) 

       4) ผกามะจล  (คอื   ดอกเขม็ ) 

       5) อมัเปิว   (คอื  ออ้ย ) 

       6) ผกาชกู  (คอื   ดอกบวั ) 

       7) สะเรา   (คอื   ตน้ขา้ว ) 

       8) สะวายปะแอม  (คอื  มะม่วงหวาน ) 

       9) แพรตกึเด๊าะ  (คอื  ลกูน้ํานม ) 

       10) สะลา   (คอื  ตน้หมาก ) 

       11) มะลกิ  (คอื   มะล ิ) 

       12) โดง   (คอื   มะพรา้ว ) 

       13) ตรอลา้ด  (คอื   ฟัก ) 

ยกตัวอย่าง ดามเจก  คือ ต้นกล้วย  ชาวกมัพูชามีความเชื่อว่าหากนําส่วนต่าง ๆ ของต้นกล้วยมานิยม

นํามาใชป้ระประกอบพธิแีต่งงานถอืว่าเป็นสิง่ทีด่ ีเพราะเชื่อว่าเวลาคู่บ่าวสาวแต่งงานจะทําใหม้คีวามเจรญิงอกงาม มี

บุตรมาก  เป็นเดก็ด ีเลีย้งง่าย เชื่อฟังพ่อแม่ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัของไทยทีใ่ชต้้นกลว้ยในการประกอบพธิแีต่งงาน

หากปลูกต้นกล้วยร่วมกนัแล้วเจริญงอกงามดี ก็จะทําให้ชีวิตคู่มีความราบรื่น   มคีวามสุข มีความรักที่ยืนยาว มี

ลกูหลานมากมาย และมทีรพัยส์มบตัเิจรญิสมบรูณ์ด ี 

 

อภิปรายผล  

จากการวเิคราะห์ความเชื่อด้านค่านิยมผ่านชื่อไม้มงคลกมัพูชา พบว่า มคีวามสอดคล้องกบัของไทยที่ วง

เดอืน      คยันนัทน์ (2547) ไดศ้กึษาการตัง้ชื่อพนัธุไ์มม้งคลในภาษาไทยในดา้นลกัษณะโครงสรา้งของชื่อ ความหมาย 

และความเชื่อของการตัง้ชื่อพนัธุไ์มม้งคล ปรากฏค่านิยมเกีย่วกบัไมม้งคล 3 ดา้น คอื 1) ค่านิยมในดา้นความเจรญิ 2) 

ค่านิยมในดา้นความสขุ  ๓) ค่านิยมในดา้นความปลอดภยั  ซึง่กมัพชูามค่ีานิยมทีต่รงกบัไทย 3 ค่านิยม และมคี่านิยมที่

นอกเหนือจาก คอื ค่านิยมทางดา้นศาสนาพธิกีรรม ค่านิยมทีแ่ตกต่างน้ีอาจเป็นไปไดว้่ากมัพูชาเป็นประเทศทีม่คีวาม

เจริญอารยธรรมที่เก่าแก่กว่าแสดงผ่านโบราณสถานและสบืทอดทางต่อวิถีชวีิตและวฒันธรรม  ซึ่งอาจเป็นปัจจยั

ก่อใหเ้กดิค่านิยมเกีย่วกบัไมม้งคลในดา้นศาสนาและพธิกีรรมได ้

 

สรุปผลการวิจัย   

 จากการศกึษาชื่อไมม้งคลกมัพชูาในดา้นความหมาย จาํนวน 22 รายชื่อ สามารถจําแนกได ้ 3 ประเภท คอื  

สมัพนัธก์บัคาํพอ้งเสยีง  สมัพนัธต่์อบทบาทหน้าที ่และสมัพนัธก์บัรปูลกัษณ์   

 สว่นความเชื่อดา้นค่านิยมสามารถจําแนกได ้4 ค่านิยม ดงัน้ี ค่านิยมดา้นความเจรญิ ค่านิยมดา้นความสุข 

ค่านิยมดา้นความปลอดภยั และค่านิยมดา้นศาสนาพธิกีรรม 

  เมื่อนํามาเปรยีบเทยีบกบัไทยพบว่า มค่ีานิยมเหมือนไทย 3 ด้าน และมเีพิ่มเติมจากไทยคอื ค่านิยมไม้

มงคลเกีย่วกบัดา้นศาสนาพธิกีรรม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ปฐมพงษ์  สุขเลก็ ทีใ่หค้ําปรกึษาแนะนํา และดูแลใหค้วามช่วยเหลอืในดา้นต่าง 

ๆ กระทัง่งานวจิยัเรื่องน้ีสาํเรจ็สมบรูณ์ดว้ยด ี

619 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  เจยีพงษ์  และอาจารย์ ดร.วาสนีิ  มเีครอืเอี่ยม กรรมการ

สอบโครงร่างวจิยัทีก่รุณาใหค้าํแนะนําดา้นกรอบแนวคดิในการวจิยั 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารยส์าขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลู

สงคราม ทีใ่หค้วามอนุเคราะหส์นบัสนุนการวจิยั  ขอขอบพระคุณผูใ้หส้มัภาษณ์ชาวกมัพชูาทกุท่าน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใน

ดา้นอื่น ๆ ทีไ่ม่ไดก้ล่าวนาม ทีม่สีว่นช่วยใหง้านวจิยัเล่มน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี ตลอดจนครอบครวัญาตพิีน้่องทุกคน

ซึง่เป็นกาํลงัใจสาํคญัในการทาํวจิยัครัง้น้ีมาโดยตลอดจนสาํเรจ็  

 ประโยชน์อนัพงึไดจ้ากการศกึษาครัง้น้ี ขอใหเ้ป็นกตเวทติาแด่บดิา มารดา ครอบครวั ตลอดจนผูเ้ขยีนหนงัสอื

และบทความต่าง ๆ ทีใ่หค้วามรูแ้ก่ผูว้จิยัจนสามารถทาํงานวจิยัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีและเป็นตวัอย่างการศกึษาสาํหรบัผูท้ี่

สนใจต่อไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคในการสรางแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาแบบทดสอบการฟง

ภาษาอังกฤษใหมีความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังในการสรางแบบทดสอบ การตรวจ และ

รายงานผลการทดสอบ วิธีการสรางแบบทดสอบมี ดังน้ี นําไฟลเสียง 10 เรื่อง มาตั้งคําถามจากเน้ือเรื่อง เรื่องละ 10 คําถาม ผู

ทดสอบจะไดรับแบบทดสอบจากการสุมท่ีไมซ้ํากันจํานวนท้ังหมด 1010 รูปแบบ แบบทดสอบ 1 ชุด มีไฟลเสียง 2 เรื่อง เรื่อง

ละ 5 คําถาม โดยมีกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ 1) กลุมนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรช้ันปท่ี 1-3 จํานวน 45 คน 2) กลุม

ผูใชงานท่ัวไปท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 30 คน โดยระบบจะสงแบบทดสอบใหผูทดสอบเขาไป เพ่ิม ลบ แกไข เพ่ือ

หาคําตอบตามเวลาท่ีกําหนด เมื่อหมดเวลาในการทําแบบทดสอบ ระบบจะทําการตรวจคําตอบ และรายงานผลการทดสอบ

พรอมเฉลยคําตอบกลับไปยังผูทดสอบ ระบบใชเวลาในการตรวจและรายงานผลการทดสอบไปยังผูทดสอบท้ังหมด 75 คน ใน

เวลาเฉลี่ย 9.54 นาที 

คําสําคัญ : การสรางแบบทดสอบ Google App Script การตรวจขอสอบอัตโนมตั ิ

 

Abstract 

 The purpose of the study was to create an English listening story test. To develop the English 

listening test they had to be convenient quick correct and efficient. Including creating tests, inspection 

and test reports. The steps for creating the tests were to bring 10 audio files and make questions from the 

story , 10 questions per story. The sample would be randomly assigned from 1010 unique styles. One set 

of test has two stories with 5 questions per story. There are 2 groups of samples 1.) Major computer 

science ,45 student. 2.) General users , 30 undergraduate students. The system will send the test to 

testers to find answers in the time specified. When the time runs out to take the test. The system will 

check the answer and reports with answers to the testers. The system will take the time to examine and 

report the test results to all 75 testers, with an average time of 9.54 minutes. 

Keywords : Test creation, Google App Script, Automatic Examination 
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บทนํา 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีมีความสําคัญตอคนไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะทางดานการศึกษาซึ่งจะสงผลตอเน่ืองไป

ถึงการประกอบอาชีพ การติดตอสื่อสารกับนานาอารยประเทศ บทบาทและความสําคัญของภาษาอังกฤษน้ีเปนแรงผลักดันให

คนเราตองเรียน ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรูความคิดและ 

เทคโนโลยีตางๆ กับชาวตางชาติตลอดจนทําความเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของ

ชาวตางชาติดวย และในปจจุบันน้ีการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยน้ัน ก็เปนแนวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร (Communicative approach) ซึ่งเปนแนวการสอนพ้ืนฐานความเช่ือวา “ภาษา คือ ระบบท่ีใชในการสื่อสารหรือสื่อ

ความหมาย” และมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษา เพ่ือสื่อความหมายไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและสภาพ

สังคม 

ทักษะการฟงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการสื่อสารของมนุษย แตคนไทยสวนใหญมักจะมองขามความสําคัญของ

การฟงไป ดังจะเห็นไดจากการเรียนการสอนพ้ืนฐานในการสื่อสารอ่ืนๆ ไมวาจะเปน การอาน การเขียน การพูด หลายๆคน

อาจคิดวาการฟงเปนเรื่องงาย ซึ่งเปนความเขาใจผิดอยางยิ่ง เพราะท่ีจริง แลวการฟงหมายถึงการใหความสนใจคําพูดอยาง

เต็มท่ีจนเกิดความเขาใจ (ยุดา รักไทย, 2542) 

ปญหาดานการฟงภาษาอังกฤษ เปนปญหาท่ีสําคัญประการหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีทําให

ผูเรียนไมสามารถบรรลุจุดประสงคตามหลักสูตร การวัดประสิทธิภาพดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน เพ่ือเปรียบเทียบ

หรือเพ่ือทราบพัฒนาการของนักเรียน และนํามาปรับปรุงแผนการสอนของครูผูสอน การสอบเปนวิธีหน่ึงท่ีใชในการวัดองค

ความรูของนักเรียน เมื่อผานการเรียนการสอนในแตละรายวิชาเปนท่ีเรียบรอย ครูผูสอนตองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการ

สอนในรายวิชาท่ีตนเปนผูสอน โดยท่ัวไปใชการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคเรียน ในการสอบอาจารยผูสอนตอง

จัดทําขอสอบดวยตนเอง ในการจัดทําขอสอบหากผูสอน ตองการใหขอสอบของนักเรียนและนักศึกษาแตละคนแตกตางกัน 

เน่ืองจากมีนักศึกษาเปนจํานวนมาก ก็จะทําใหครูผูสอนเสียเวลาออกขอสอบเพ่ิม เกิดการตรวจขอสอบลาชา และอาจเกิด

ขอผิดพลาดในการสรุปผลคะแนนท่ีคลาดเคลื่อน ในการทดสอบการฟงในวิชาภาษาอังกฤษก็ประสบปญหาเชนกัน เพ่ือใหผล

คะแนนจากการทําแบบทดสอบของนักเรียน ท่ีจะนําไปใชในการวิเคราะหหรือประเมินผลตางๆ การตรวจคําตอบจํานวนมาก

ใหไดผลรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํามากท่ีสุด ตองมีตัวชวย เชนเครื่องตรวจขอสอบ  

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยเกิดแนวคิดในการพัฒนาแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ

ข้ึนมาใชงานเอง ดวย Google Apps เพ่ือใหนักเรียนและครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษไดแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ และมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนท่ีถูกตองและแมนยํา เพ่ือใหระบบการศึกษามีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว มีการ

จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และเพ่ือชวยลดภาระของอาจารยผูสอน (Google Apps Script, 2014) 

 การพัฒนาแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษบทน้ี ไดนํา Regular expression (RegExp) ในจาวาสคริปต 

มาใชในการสรางแบบทดสอบ และการตรวจคําตอบ ผูท่ีศึกษาศาสตรวิชาทางดานคอมพิวเตอร ควรเรียนรูและทําความเขาใจ

เปนอยางดี เพ่ือนําไปประยุกตใชข้ันตอนวิธีอ่ืนๆไดตอไป RegExp คือรูปแบบของอักขระ ท่ีใชเพ่ือคนหาขอความในสตริง 

โดย RegExp ทุกตัวในจาวาสคริปต คือ object ท่ีสามารถนํามาใชกับเมธอด exec และ test ของ object RegExp รวมถึง

เมธอด match, replace, search, และ split ของ object string ได (MDN contributors, 2019) 

 สวนของการทําแบบทดสอบ ผูทดสอบสามารถแกไขคําตอบ หรือเปดอานเอกสารได โดยตัวเอกสารจะจัดเก็บและ

จัดระเบียบงานอยางปลอดภัย แกไขและเขาถึงจากท่ีไหนก็ได ไมจําเปนตองดาวนโหลด สามารถเขาถึงเอกสารไดจาก
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คอมพิวเตอรเครื่องใดก็ไดท่ีมีการเช่ือมตออินเทอรเน็ต และมบีราวเซอรมาตรฐานโดยไมมีคาใชจายใดๆ อุปกรณเก็บขอมูลแบบ

ออนไลน และการบันทึกอัตโนมัต ิและท่ีสําคัญสามารถใชงานและทํางานรวมกันแบบเรียลไทม การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาโปรแกรมตรวจคําตอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ และเพ่ือ

สรางแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษท่ีไมซ้ํากัน (Support, 2015) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. เครื่องมือการวิจัย 

1.1 ฮารดแวร 

1.1.1 โนตบุก หรือคอมพิวเตอร 

1.2 ซอรฟแวร 

1.2.1 เว็บบราวเซอร   

1.2.2 Document App 

1.2.3 Google Apps Script 

 2. กลุมตัวอยาง แบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

2.1 กลุมนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรช้ันปท่ี 1-3 จํานวน 45 คน  

2.2 กลุมผูใชงานท่ัวไปท่ีศึกษาในระดับปรญิญาตร ีจํานวน 30 คน  

 3. ข้ันตอนการดําเนินวิจัย  

การสรางแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ สามารถสรางแบบทดสอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีไมซ้ํากัน 

ตรวจคําตอบ และรายงานผลการทดสอบ โดยผูพัฒนาจะทําการสงไฟลแบบทดสอบผานเครือขายอินเตอรเน็ตไปยัง

คอมพิวเตอรของผูทดสอบ ผูทดสอบสามารถอาน ลบ แกไข คําตอบของตนในสวนของไฟลคําถามได เมื่อผูทดสอบทํา

แบบทดสอบเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด ระบบจะตรวจคําตอบและรายงานผลคะแนนกลับไปยังผูทดสอบ แตผูทดสอบไมสามารถ

แกไขเพ่ิมเติมได แตสามารถดูไดวาขอใดตอบผิดขอใดตอบถูก การดําเนินวิจัยแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนของการสราง

แบบทดสอบ สวนของการทําแบบทดสอบ และสวนของการตรวจคําตอบ ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินวิจัย 

3.1 สวนของการสรางแบบทดสอบ 

ในการสรางแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษท่ี จะมีการเตรียมไฟลเสียงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษมา 10 เรื่อง 

และจะสรางคําถามจากเน้ือเรื่องไว เรื่องละ 10 ขอ เพ่ือใหระบบนําไฟลเสียงและคําถามมาสุมแบบไมซ้ํากันจํานวนท้ังหมด 

1010 รูปแบบ ในแบบทดสอบ 1 ชุด จะมีไฟลเสียง 2 เรื่อง และคําถามเรื่องละ 5 ขอ โดยไฟลเสียงและการสรางคําถาม จะใช
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องคความรูวิชาภาษาอังกฤษในระดับเดียวกันท้ังหมด เพ่ือความเทาเทียมกันของแบบทดสอบทุกชุด มีตัวอยางการสราง

แบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ จากภาพท่ี 2 ดังน้ี 

3.1.1 คําถาม และคําตอบ 

คําถาม = Where does Sara live?  

คําตอบ = Pasadena Resident.  

3.1.2 สวนประกอบการสรางแบบทดสอบ มีดังน้ี 

คําถาม = 'Where does Sara live?';  

คําตอบ(ตัวหลอก) = [ 'Plazadena Resident.'];  

การตรวจคําตอบ = /^\s*[Pp]asadena\s+[Rr]esident(|\.)\s*$/;  

คําตอบ(เฉลย) = 'Pasadena Resident.';  

3.1.3 สวนประกอบในการสรางแบบทดสอบ RegExp แตละตัวมีความหมาย ดังน้ี  

'  ' = ใชเปดและปดประโยคของคาํถาม และคําตอบ(เฉลย) เชน 'คําถาม?' หรือ 'เฉลย.' ตามดวย ; เพ่ือ

จบ และคําตอบ(เฉลย)น้ี จะนําไปแสดงท่ีคําแนะนําในแบบทดสอบ และในเฉลยเมื่อตรวจคําตอบอีกดวย 

[' '] = ใชเปดและปดคาํตอบ(ตัวหลอก) เชน ['ตัวหลอก.'] หรือ ['ตัวหลอก1.', 'ตัวหลอก2.'] ตามดวย ; 

เพ่ือจบ ตัวหลอกน้ีจะถูกนําไปแสดงท่ีคําแนะนําในแบบทดสอบ โดยปะปนอยูกับคําตอบ(เฉลย) 

/  / = ใชเปดและปดการตรวจคําตอบท่ีเปนตัวเลข เชน /999/ ตามดวย ; เพ่ือจบ  

/^$/ = ใชเปดและปดการตรวจคาํตอบท่ีเปนขอความ เชน /^คําตอบ$/ ตามดวย ; เพ่ือจบ  

\s* = ในคําตอบมีการเวนวรรค(spacebar) 1 ครั้ง หรือมากกวา 1 ครั้ง หรือไมมีก็ได เชน /^\s*

คําตอบ\s*$/ หากผูทดสอบตอบวา “คําตอบ” หรือ “ คําตอบ ” หรือ “   คําตอบ   ” ระบบจะตรวจใหถูก 

\s+ = ในคําตอบตองมีการเวนวรรค(spacebar) 1 ครั้ง หรือมากกวา 1 ครั้ง เชน /^คํา\s+ตอบ$/ หากผู

ทดสอบตอบวา “คํา ตอบ” หรือ “คํา   ตอบ” ระบบจะตรวจใหถูก  

[Aa] = จะใชกับตัวอักษรตัวแรกของคํา เพ่ือปองกันขอผิดพลาดในการตรวจตัวพิมพเล็กและตัวพิมพใหญ 

เชน /^[Aa]nswer$/ หากผูทดสอบตอบวา “Answer” หรือ “answer” ระบบจะตรวจใหถูก 

( | ) = ตัวแปรน้ีจะใชในขอท่ีคําตอบมี 2 คําตอบ ผูทดสอบตองเลือกตอบมาเพียง 1 คําตอบ (1 answer.) 

เชน /^(Dad|Mom)$/ หากผูทดสอบตอบวา “Dad” หรือ “Mom” ระบบจะตรวจใหถูก 

(|\.) = ในคําตอบมีจุด(.) หรือ ไมมก็ีได เชน /^คําตอบ(|\.)$/ หากผูทดสอบตอบวา “คําตอบ” หรือ 

“คําตอบ.” ระบบจะตรวจใหถูกท้ังหมด 

\. = ในคําตอบตองมีจุด(.)เทาน้ัน เชน /^คําตอบ\.$/ ผูทดสอบตอบวา “คําตอบ.” ระบบจะตรวจใหถูก 

ไฟลเสียง01 

คําสั่ง: จากลิงคไฟลเสยีงขางตน จงคลิกลงิค เปดไฟลเสียงเพ่ือฟง และจงตอบคําถามตอไปนี้ โดยลงคําตอบใหตรงกับชองคําตอบ

ของแตละคําถามใหถูกตอง 

คําแนะนํา Swimming.      2   Sleeping.    10 pm.    10 am.   Plazadena Resident.     Pasadena 

Resident.    1        Breakfast.      Dinner. 

<ตัวแปร> คําถาม คําตอบ 
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1.1> What time does Sara come back home?  

1.2> What did Sara made for them?  

1.3> How many children do they have?  

1.4> Where does Sara live?  

1.5> When Sara arrives home, what are John and children doing?  

ภาพท่ี 2 ตัวอยางแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ 

3.2 สวนของการทําแบบทดสอบ 

เมื่อสรางแบบทดสอบเสร็จ ระบบจะสงแบบทดสอบผานเครือขายอินเตอรเน็ตไปยังคอมพิวเตอรของผูทดสอบ 

แบบทดสอบ 1 ชุด จะมีไฟลเสียง 2 เรื่อง ในแตละเรื่องจะมีคําถาม 5 ขอ ผูทดสอบตองฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษและจับ

ใจความเพ่ือคนหาคําตอบ ตามเวลาท่ีกําหนดให เมื่อผูทดสอบเริ่มพิมพคําตอบในไฟลแบบทดสอบ ระบบจะทําการบันทึก

อัตโนมัติทุกข้ันตอน ผูทดสอบสามารถทบทวนหรือแกไขคําตอบไดจนกวาเวลาจะหมด ในการทําแบบทดสอบคอมพิวเตอรของ

ผูทดสอบจะตองเช่ือมตออินเตอรเน็ตทุกครั้งท่ีมีการแกไข เมื่อหมดเวลาในการทดสอบ ผูทดสอบจะไมสามารถแกไขเพ่ิมเติมได 

ระบบจะตรวจคําตอบและรายงานผลกลับไปยังผูทดสอบทันที  

3.3 สวนของการตรวจคําตอบ 

เมื่อหมดเวลาในการทําแบบทดสอบ ระบบจะตรวจคําตอบโดยการนําคําตอบของผูทดสอบมาเปรียบเทียบกับการ

ตรวจคําตอบใน 3.1.2 ถาหากผูทดสอบตอบถูกตองก็จะข้ึนเครื่องหมายถูก     ในชองคําตอบ แตถาผูทดสอบตอบผิดก็จะข้ึน

เครื่องหมายผิด  และมีเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง เมื่อตรวจคําตอบเสร็จ ระบบจะรายงานผลคะแนนและเฉลยไปยังผูทดสอบ 

แตผูทดสอบไมสามารถแกไขเพ่ิมเตมิได แตสามารถดูไดวาขอใดตอบผดิ หากตอบถูกจะไดคะแนนขอละ 2 คะแนน รวม 10 ขอ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังภาพท่ี 3 

<ตัวแปร> คําถาม คําตอบ 

1.1> What time does Sara come back home? 10 am.  

 

1.2> What did Sara made for them? Pasadena Resident. 

Breakfast. 

1.3> How many children do they have? 2 

 

1.4> Where does Sara live?  Plazadena Resident.  

Pasadena Resident. 

1.5> When Sara arrives home, what are John and children doing? Dinner. 

Sleeping. 

ภาพท่ี 3 ตัวอยางการตรวจคําตอบ 

ผลการวิจัย 
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 1. ผลจากการใชแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ 
การทดลองใชแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง โดยกลุมตัวอยางท้ังหมด 75 คน แบงเปนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรช้ันปท่ี 1-3 จํานวน 45 คน และผูใชงานท่ัวไปท่ีศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 30 คน แสดงดังตารางท่ี 1   

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองใชแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ 

รายการ  จํานวนคน  (10 ขอ) 

คะแนนเต็ม (คะแนน) 
S.D. 

(คะแนน) 

1. นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพวิเตอรชั้นปที่ 1-3  45  20 16 3.22 

2. ผูใชงานทั่วไปที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี  30  20 15.33 4.34 

โดยรวม  75  20 15.73 3.70 

จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 75 คน พบวา ผูทดสอบ

ท้ังหมดมีคาเฉลี่ย (X ̅ = 15.73 คะแนน) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 3.70) จากการทดสอบครั้งน้ีคะแนนของผูทดสอบ

ท้ังหมดเฉลี่ยเทากับ 15.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปน 78.67% 

 2. ผลการตรวจและรายงานผลการทดสอบ 
การทดลองใชแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง มีผูทดสอบท้ังหมด 75 คน ระบบจะตองตรวจ

คําตอบพรอมเฉลยแบบทดสอบท้ังหมด 750 ขอ ใชเวลาในการตรวจและรายงานผลการทดสอบท้ังหมด แสดงดังตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจและรายงานผลการทดสอบ 

รายการ จํานวนคน จํานวนคําตอบ(ขอ) (นาท)ี 

1. นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพวิเตอรชั้นปที่ 1-3 

2. ผูใชงานทั่วไปที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี 

45 

30 

450 

300 

11.29 

7.31 

โดยรวม 75 750 9.54 

จากตารางท่ี 2 ผลการตรวจและรายงานผลการทดสอบแบบไมเปนทางการ เน่ืองจากการทดลองครั้งน้ีมีนักศึกษา

บางกลุมไมไดทําแบบทดสอบตามเวลาท่ีกําหนด จึงทําใหผูวิจัยรายงานผลการทดสอบลาชา จึงทําใหการทดลองครั้งน้ีใชเวลา

ในการตรวจและรายงานผลการทดสอบท้ังหมดเฉลี่ย 9.54 นาที 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

ระบบการสรางแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ 1) สวนของการ

สรางแบบทดสอบ สอดคลองกับ ทิพยสุดา เพ็ชรไทย และพงษเทพ รักผกาวงศ. (2560) ท่ีวิจัยเรื่อง การสรางโจทยคําถามจาก

โจทยตนแบบ เพ่ือใชเปนแบบทดสอบท่ีไมซ้ํากัน 2 2) สวนของการทําแบบทดสอบ สอดคลองกับ พงษเทพ รักผกาวงศ และ

อุไรวรรณ รักผกาวงศ. (2560) ท่ีวิจัยเรื่อง การพัฒนาสวนเสริมในกูเกิลชีท เพ่ือการผสานจดหมายและสงอีเมล 3) สวนของ

การตรวจคําตอบและใหคะแนน สอดคลองกับ พงษเทพ รักผกาวงศ. (2560) ท่ีวิจัยเรื่อง การคนหาคําตอบในขอสอบแบบ

อัตนัย โดยใชวิธี regular expression และตรวจใหคะแนน โดยใชวิธี matching  

1. ผลจากการใชแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ สอดคลองกับ วฤทัยรัตน ศรีพวงมาลัย. (2561) ท่ีวิจัย

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยการจัดการเรียนรูผาน Podcast โดยพบวา การจัดการ

เรียนรูผาน Podcast วิเคราะห ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในวิจัยครั้งน้ีพบวาคะแนนของผูทดสอบจาก

กลุมตัวอยางท้ังสองกลุมตางกัน โดยนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมช้ันปท่ี 1-3 มีคาเฉลี่ย 16 คะแนน และผูใชงานท่ัวไปท่ีศึกษา
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ในระดับปริญญาตรี มีคาเฉลี่ย 15.33 คะแนน รวมคะแนนท้ังหมดมีคาเฉลี่ย 15.73 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.70 จากการ

ทดสอบครั้งน้ีคะแนนของผูทดสอบท้ังหมดเฉลี่ยเทากับ 78.67%  

2. ผลการตรวจและรายงานผลการทดสอบพบวา จากการทดลองครั้งน้ีมีนักศึกษาบางกลุมไมไดทําแบบทดสอบตาม

เวลาท่ีกําหนด จึงทําใหผูวิจัยรายงานผลการทดสอบลาชา จึงทําใหการทดลองครั้งน้ีใชเวลาในการตรวจและรายงานผลการ

ทดสอบท้ังหมดเฉลี่ย 9.54 นาที หากผูทดสอบทําแบบทดสอบตามเวลาท่ีกําหนด จะทําใหผลการตรวจและรายงานผลการ

ทดสอบมีคาเฉลี่ยท่ีนอยกวาน้ีไมมากก็นอย  

 

สรุปผลการวิจัย 

การสรางแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ เปนการสรางโจทยคําถามโดยมีเปาหมาย เพ่ือใหผู ทํา

แบบทดสอบไดประโยชนจากการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูทําแบบทดสอบมีทักษะการฟงภาษาอังกฤษท่ีดี และ

สามารถตอบคําถามใหถูกตองไดวา จากเน้ือเรื่องท่ีไดฟง มีใคร ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร อยางไร เปนตน เน้ือหาท่ีใชในการ

สรางแบบทดสอบการฟงเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษ วิเคราะหจากองคความรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แตเปนเน้ือเรื่องท่ี

สนุกสนานเพ่ือใหผูทดสอบไมรูสึกเบ่ือ  

จากการทดสอบในครั้งน้ี โดยกลุมตัวอยางท้ังหมด 75 คน ท่ีถูกแบงออกเปน 2 กลุม เพ่ือทดลองใชแบบทดสอบกับผู

ท่ีใชคอมพิวเตอรอยางเช่ียวชาญคือ กลุมนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมช้ันปท่ี 1-3 และผูท่ีใชคอมพิวเตอรไดแตอาจไมเชียวชาญ

คือ กลุมผูใชงานท่ัวไปท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี แตละคนจะไดคําถามจากเน้ือเรื่องท้ังหมดคนละ 10 คําถาม ระบบจะตอง

ตรวจคําตอบท้ังหมด 750 คําตอบ และรายงานผลไปยังผูทดสอบท้ังหมด 75 คน ในครั้งน้ีระบบใชเวลาในการตรวจและ

รายงานผลเฉลี่ยท่ี 9.54 นาที หากมีขอผิดพลาดจากการตรวจผูทําแบบทดสอบสามารถตรวจดูความถูกตองจากผลเฉลยและ

สามารถนํามาช้ีแจงกับผูสอนไดทันที    
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ นําเสนอเรื่องราวของหมอยาไต (หมอพื้นบ้านไทใหญ่) ชาวคริสต์ในชุมชนชายแดนไทย-เมียน
มา จังหวัดเชียงใหม่ โดยในหมู่บ้านมีประชากรหลักเป็นชาวไทใหญ่ที่อพยพมาจากรัฐฉาน ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้าน
เหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพในสถานพยาบาลของรัฐไทย ด้วยเหตุนี้เมื่อเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวกับ
ความเป็นอยู่สุขภาพจึงทําให้หมอพื้นบ้านไทใหญ่ หรือ “หมอยาไต” ยังมีบทบาทและความสําคัญต่อชาวบ้าน 
อย่างไรก็ตามในจํานวนหมอยาไตเหล่านี้มีหมอยาจํานวนหนึ่งที่เปลี่ยนศาสนาจากเดิมที่นับถือศาสนาพุทธมานับถือ
ศาสนาคริสต์ ขณะเดียวกันหมอเหล่านี้ก็ยังคงให้การรักษาแก่ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในบทความนี้จึงต้องการ
อธิบายว่าหมอยาไตเหล่านี้มีการต่อรอง ปรับความเช่ือด้านสุขภาพ และมีวิธีการอย่างไรทีค่งไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือจาก
ชาวบ้าน (ผู้ปุวย) ในการทําการศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาใช้วิธีในการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์กรณีศึกษา 
นํามาวิเคราะห์ผ่านมุมมองของคนในสังคมเดียวกับกลุ่มเปูาหมาย (ผู้ศึกษาเป็นคนไทใหญ่ที่เกิดและเติบโตในหมู่บ้าน
แห่งนี้) จากการศึกษาพบว่า หมอยาไตที่ได้เปลี่ยนศาสนาการผสมผสานความเช่ือเรื่องสุขภาพระหว่างพุทธ  ผีและ
ความเชื่อเรื่องพระเจ้า ก่อนการรักษาหมอที่เปลี่ยนศาสนาจะนําเอาเทียนท่ีได้จากการเชิญของคนปุวย จุดบนหิ้งพระ
เจ้าพร้อมกับขอให้พระเจ้าช่วยให้การรักษาสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี หมอยาคนหนึ่งตั้งหิ้งผีครูไว้ใต้หิ้งพระเจ้าแสดงถึง
การต่อรองระหว่างอํานาจพระเจ้ากับผี การที่หิ้งครูอยู่ใต้หิ้งพระเจ้านั้นแสดงว่าหมอยาเห็นว่าอํานาจของพระเจ้าอยู่
เหนือผีแม้กระทั่งผีครูที่ตัวนับถือ นอกจากน้ีมีวิธีการต่อรองกับท้ังสองความเชื่อผ่านการปฏิบัติความเป็นคริสตชนที่ดี
ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ําเสมอ ในขณะเดียวกันก็พยายามปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่
ถ่ายทอดวิชาใหเ้พื่อเป็นหมอยาท่ีมีจรรยาบรรณและน่าเชื่อถือ   
 
ค าส าคัญ: 1. หมอยาไต 2. การเปลี่ยนศาสนา 3. การต่อรอง 
 

Abstract 
This paper examines how religious conversion from Buddhism to Christianity influenced 

the practices of a Shan (or Tai) traditional healer (shaman), in the borderland area along the Thai-
Myanmar border in Chiang Mai Province. The study site was a community composed largely of 
Shan people (Tai Yai), who had migrated from Shan State, Myanmar into Thailand since 1983-
1997 Most of the villagers are stateless. Their lack of Thai citizenship restricts their access to the 
Thailand state health-care system. Consequently, traditional Tai healers are often the villagers’ 
primary health-care providers. Whilst most Shan people practice Theravada Buddhism, this 
community has a substantial proportion of Catholics and a church.  Consequently, several of the 
healers have converted to Christianity, whilst continuing to provide treatments to villagers. Data 
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from participant observation and interviews with both healers and patients were used to analyze 
how converted healers, retain their patient’s trust through adaptation and negotiation. As a 
community member, the author gained a unique insider’s perspective of the issues and 
processes, without needed a trust-building period. The study revealed that the converted healers 
combine and negotiate health beliefs among Buddhism, Tai folk religion (a form of animism) and 
Christianity and I also found that before the treatment the healer uses to bring candles that have 
received from patients pray to god to help the treatment get successfully. One healer puts spirit 
shelf under the god shelf which is means they accept that god is powerful then their teacher’s 
spirit. Moreover they are negotiate the beliefs by being a good Christian that keep associating 
Christianity activities and keep doing to provide gracious treatment to villagers as a good 
prototype Tai folk healer in the same time. 

 
Keywords: 1. Tai healer 2. Religious conversion 3. Negotiation  
 
บทน า           

 งานศึกษาเกี่ยวกับหมอพื้นบ้านในทศวรรษที่ผ่านมาของไทยมีการศึกษาหลากหลายประเด็น อาทิ 

การศึกษาถึงกระบวนการเข้าสู่เส้นทางการเป็นหมอพื้นบ้าน ระบบการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา ตลอดจนศึกษา

ถึงบทบาทของหมอพื้นบ้านในฐานะหมอกลางบ้านและผู้นําทางจิตวิญญาณ ผู้แก้ไขปัญหาสุขภาพแก่ชาวบ้าน งาน

ของ อินใจ วงศ์รัตนเสถียร (2543) ศึกษาพฤติกรรมของหมอเมืองที่ใช้ยาสมุนไพรรักษาความเจ็บปุวย ยังพบว่าคน

ที่มารับการรักษาจากหมอเมืองก่อนนั้นมาด้วยความศรัทธา ยิ่งยง เทาประเสริฐ (2547)อธิบายว่าการจะเป็นหมอ

พื้นบ้านต้องมีกระบวนการ เป็นศิษย์มีครู มีการฝึกฝน มีแนวคิด ความเช่ือ ความศรัทธาและจรรยาบรรณ มิใช่แค่

สะพายย่ามก็เป็นหมอเมืองได้ นอกจากนี้ กรรณิการ์ มรุทาธร (2554) ได้ช้ีให้เห็นถึงความสําคัญของหมอพื้นบ้านที่

รับรักษาความเจ็บปุวยท่ีอยู่เหนือข้อจํากัดทางการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน นอกจากน้ีงานส่วนหนึ่งศึกษาถึงการ

ปรับตัวตามยุคสมัยของหมอพื้นบ้าน การผสมผสานการรักษาแบบพื้นบ้านกับสมัยใหม่ เช่นงานของ บุษยมาส สินธุ

ประมา และ เจนศิริ จันทร์ศิริ (2538) อธิบายว่าการปรับตัวของหมอพื้นบ้านในเขตเชียงใหม่ไม่ได้ปรับตัวเพื่อไปสู่

บทบาทใหม่ แต่เป็นการปรับการรักษาโรคหรือการอธิบายความเจ็บปุวยในสิ่งที่แพทย์สมัยใหม่ไม่สามารถอธิบายได้ 

ส่วนพัฒนา กิติอาษา (2544) ที่ศึกษาเรื่อง การทรงเจ้าเข้าผี อธิบายว่าด้วยบริบทของสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความ

เช่ือดั้งเดิมเกี่ยวกับผี เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นการปรับตัวให้มีการทรงเจ้าเข้าผีตามพิธีกรรมต่างๆไม่ว่ายุคสมัยจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามเท่าไหร่ก็ตาม  และสุวิทย์ มาประสงค์ (2546) อธิบายการปรับตัวของหมองูไว้ในงานศึกษาเรื่อง 

ภูมิปัญญาหมองู ว่าหมอสมนึกซึ่งมีความสามารถในการรักษาพิษงูได้เปิดพื้นที่ให้หมองูจากที่อื่นมาเรียนรู้การรักษา

ในขณะเดียวกันหมอสมนึกก็ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาจากหมองูคนอื่นเช่นเดียวกันนอกจากนี้งานกลุ่มหนึ่งศึกษาการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการแพทย์พื้นบ้านกับการแพทย์สมัยใหม่ งานของ มาลี สิทธิเกรียงไกร (2549) ช้ีให้เห็นว่าหมอ

พื้นบ้านมิได้ปฏิเสธความรู้ทางการแพทย์สมยัใหม่แตห่มอพื้นบ้านบางคนมีการผสมผสานเอาเครื่องมือของแพทย์สมัย

มาใช้ร่วมกับการวินิจฉัยโรคแบบพ้ืนบ้าน อย่างเช่น การใช้เครื่องวัดความดัน เป็นต้น    
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  บทความนี้ผู้ศึกษาจะศึกษาหมอยาไตที่อาศัยอยู่ร่วมกับชาวบ้านไทใหญ่ที่อพยพเข้ามาอยู่ใน

หมู่บ้านชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาครั้งนี้คือหมอยาไตที่ผู้

ศึกษาสนใจได้มีการเปลี่ยนการนับถือศาสนาจากการนับถือศาสนาพุทธผสมผีมานับถือศาสนาคริสต์ หลังจากเปลี่ยน

ศาสนาแล้วหมอยาเหล่านี้ก็ยังคงให้การรักษาคนปุวยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่วิธีการรักษาความเจ็บปุวยบางอย่างถือว่า

ผิดต่อหลักคําสอนทางศาสนาคริสต์ แล้วเหตุใดชาวบ้านในฐานะผู้ปุวยท่ีมีทั้งชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนา

คริสต์ยังคงมารับการรักษาและเชื่อมั่นในศักยภาพของหมอยาเหล่านี้อยู่ ในการศึกษานี้มีกรณีศึกษาเป็นหมอยาหนึ่ง

คนนั่นคือ “หมอพรม” เนื่องจากหมอพรมมีจํานวนลูกศิษย์ลูกหาและอดีตผู้ปุวยที่เคยรับการรักษาจํานวนมาก ซึ่งมี

ทั้งชาวไทใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านมาขอความช่วยเหลือ โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

แปดเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2560 ถึง เมษายน พ.ศ. 2561 อนึ่ง บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 

เรื่อง “พลวัตหมอยาไตในบริบทชายแดนไทย-เมียนมา” ทั้งนี้เพื่อปกปูองสิทธิของกลุ่มเปูาหมายผู้ศึกษาจึงจะใช้

นามแฝงทั้งหมดทั้งช่ือสถานที่และช่ือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ (ในบทความนี้จะเรียกช่ือหมู่บ้านแห่งนี้ว่า 

“บ้านในดอย”) ในบทความผู้ศึกษาจะอธิบายประเด็นต่างๆ โดยเริ่มจากการอธิบายถึงประวัติศาสตร์ชุมชน 

สถานการณ์ที่ชาวบ้านต้องประสบอย่างคร่าวๆ ตลอดจนปัญหาที่ชาวบ้านต้องเผชิญอันเป็นเหตุให้หมอยาไตมี

บทบาทความสําคัญต่อชาวบ้านในชุมชนชายแดน ต่อมาจะอธิบายถึงร่างกายและความเจ็บปุวยในโลกทัศน์ของชาว

ไทใหญ่พุทธ และการกระทําผิดต่อพระเจ้ากับความเจ็บปุวยของชาวไทใหญ่คริสต์ ต่อมาจะนําเสนอเส้นทางการ

เปลี่ยนศาสนาของหมอยาไต ต้องปรับเปลี่ยนความเช่ือการอธิบายความเจ็บปุวยระหว่างสองความเช่ือ จากนั้นใน

ส่วนต่อมาผู้ศึกษาจะอธิบายปฏิสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในตัวของหมอยาไตของอดีตผู้ปุวยท่ีเคยมารับการรักษาผ่าน

พิธีกรรมบางอย่าง จากนั้นนําข้อมูลมาสรุปในส่วนสุดท้าย 

ผู้คนชายขอบในหมู่บ้านชายแดนไทย-เมียนมา       

 ในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะอธิบายถึง การดํารงชีวิต และการถูกจําแนกสถานะจากรัฐบาลไทยของชาวไทใหญ่ใน

ชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชนชายแดนแห่งนี้ การเปลี่ยนผ่านที่สําคัญจนทําให้ชาวไทใหญ่ที่อพยพเข้ามาอยู่ในชุมชน

ต้องตกอยู่สถานการณ์ที่ยากลําบากตอ่การดําเนินชีวิต เมื่อประสบกับปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ ชาวบ้าน

ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพของรัฐไทยได้อย่างสะดวกเท่าที่ควร แล้วชาวบ้านทําอย่างไร หมู่บ้านใน

ดอย เป็นหมู่บ้านท่ีตั้งหนึ่งในสิบท่ีตั้งอยู่บนดอยหมากลาง อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้แล้วหมู่บ้านใน

ดอยยังตั้งอยู่ระหว่างสันปันน้ําดอยหมากลางและสันปันน้ําห้วยฮะซึ่งบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยและ

เมียนมา  บ้านในดอยเป็นหมู่บ้านขนาดกลาง จากการข้อมูลประชากรของหมู่บ้านที่สํารวจในปี พ .ศ. 2561 มี

ประชากรทั้งหมดราว 1,000 คน จํานวนครัวเรือน 700 ครัวเรือน ชาวไทใหญ่ในหมู่บ้านอพยพเข้ามา 3 ระลอก 

ได้แก่ ระลอกที่ 1 ช่วงปี พ.ศ. 2510 ระลอกที่ 2 ช่วงปี พ.ศ. 2527-2542 และระลอกที่ 3 ช่วงหลังปี 2542 ถึง

ปัจจุบัน ชาวบ้านในหมู่บ้านในดอยเป็นชาวบ้านท่ีอพยพมาจากหลากหลายหมู่บ้านในรัฐฉาน แต่ส่วนใหญ่เป็นชาวไต

โหลง (ไตโหลง หรือ ไตหลวง เป็นกลุ่มไตที่มีจํานวนมากที่สุดในกลุ่มชาวไทใหญ่ในรัฐฉาน) ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาพุทธและนับถือผี นอกจากน้ีมีชาวบ้านจํานวนหนึ่งนับถือศาสนาคริสต์ สมัยก่อนชาวบ้านทํามาหากินโดยการ

เก็บเมี่ยง (ชาอัสสัม) แปรรูปเป็นเมี่ยงอมส่งขายกับพ่อค้าชาวยวน ในระยะมานี้ชาวบ้านเริ่มทําการเกษตรอย่างอื่น 
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เช่น ทําสวนส้ม สวนยางพารา  ย้อนกลับไปก่อนปี พ.ศ. 2500  กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านในปัจจุบันเป็นชาว

ไทยยวนจากบ้านท่าตอน ซึ่งคาดว่าน่าจะอพยพขึ้นมาอยู่บนดอยแห่งนี้ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2  ชาวบ้านทํามาหา

กินโดยการทําไร่ทําสวนและเก็บเมี่ยงผลิตเป็นเมี่ยงอม (ลุงฮ่อ, 2560) ในตอนนั้นบ้านในดอยยังอยู่ในการปกครอง

ของรัฐไทย โดยผู้อาวุโสเล่าว่าเคยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาประจําการอยู่ในหมู่บ้าน จนกระทั่งปี พ .ศ. 2510 เมียนมา

ปราบปรามกองกําลังชนกลุ่มน้อยอย่างรุนแรง ทําให้กองกําลังที่อยู่ใกล้บริเวณชายแดนหมู่บ้าน เริ่มถอยร่นเข้าใกล้

ชายแดนรัฐฉานตอนใต้รวมถึงบริเวณบ้านในดอย กองกําลังชาติพันธ์ุที่เข้ามาใกล้ชุมชนในดอยมีหลายกลุ่ม อาทิ กอง

กําลังลาติดอาวุธลาหู่ กองกําลังว้า กองกําลังกกมินตั๋ง เป็นต้น เมื่อมีกองกําลังต่างๆ อยู่รายล้อมหมู่บ้านแน่นอนว่า

แต่ละกองกําลังต้องแสดงอํานาจต่อกัน บ่อยครั้งเกิดการปะทะกันตามชายปุาใกล้กับหมู่บ้าน บ่อยครั้งจนนํามาซึ่ง

ความกังวลของเจ้าหน้าที่รัฐไทยที่ประจําการอยู่ในหมู่บ้าน เมื่อความรุนแรงทวีขึ้น ทําให้ทางต้นสังกัดได้สั่งให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจไทยที่ประจําการอยู่ในบ้านในดอยออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย รวมถึงประกาศให้ชาวไทยวน

อพยพออกจากพ้ืนท่ี จากนั้นรัฐไทยก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อสกัดการลักลอบ

เข้ามายังฝั่งไทยของทหารชนกลุ่มน้อย จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีชาวบ้านไทยวนจํานวนมากอพยพตามคําแนะนําของ

ทางการ แต่ก็ยังมีชาวบ้านที่ยืนกรานที่จะอยู่ในหมู่บ้าน จนปี พ.ศ. 2510 มีชาวไทใหญ่จากท่าตอนจํานวนสาม

ครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่กับชาวไทยวนท่ีเหลืออยู่ (พ่อเฒ่ารงค์, 2561) นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ไทยที่เคยประจําการอยู่ใน

หมู่บ้านออกจากพื้นที่ไป หมู่บ้านในดอยก็ตกอยู่ในอํานาจของกองกําลังชนกลุ่มน้อย ชาวบ้านในหมู่บ้านในตอนนั้น

ต้องเสียภาษีให้กับกองกําลังชนกลุ่มน้อย นอกจากนี้พื้นที่ยังถูกทําให้เป็นพื้นที่การค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย เช่นอาวุธ 

ยาเสพติด โรงเหล้าเถื่อน บ่อนการพนัน ตลอดจนการขายบริการทางเพศ     

 จากนั้นราวปี พ.ศ. 2527 กองกําลังกู้ชาติไทใหญ่ภายใต้การบัญชาของขุนส่าก็เข้ามามีบทบาทในหมู่บ้านใน

ดอยหลังถูกรัฐไทยผลักดันอย่างหนักให้ออกจากพื้นที่บ้านหินแตก จังหวัดเชียงราย (ปัจจุบัน เปลี่ยนช่ือเป็น บ้าน

เทอดไทย) เมื่อย้ายฐานทัพมาตั้งท่ีบ้านหัวเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อํานาจของขุนส่าก็ขยายมาถึงหมู่บ้านในดอย จน

กองกําลังอื่นๆ ถอยออกจากพ้ืนท่ีไปในท่ีสุด ตั้งแต่นั้นหมู่บ้านในดอยก็ตกอยู่ภายใต้เงาอํานาจของกองกําลังกู้ชาติไท

ใหญ่ การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ทําให้มีชาวบ้านไทใหญ่อพยพเข้ามาในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2539 ขุนส่า

ตัดสินใจวางอาวุธและมอบตัวกับรัฐบาลเมียนมา หลังจากถูกกดดันจากรัฐไทยและเมียนมา หลังจากขุนส่าหมด

อํานาจลง ทางการไทยก็หันกลับมาสนใจพื้นที่บ้านในดอยอีกครั้ง จุดตรวจที่เคยตั้งไว้เพื่อสกัดการลักลอบเข้าไทยก็

ถูกยกเลิก การพัฒนาต่างๆ เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่หมู่บ้าน รัฐไทยไม่เพียงนําการพัฒนาเข้ามาเท่านั้น แต่รัฐไทยจําใจต้อง

ยอมรับชาวบ้านในฐานะผู้อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีนี ้โดยชาวบ้านได้รับการสํารวจและได้รับบัตรประจําบุคคลบนพื้นที่สูงทํา

ให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านสามารถเข้าถึงสิทธิบางประการของรัฐไทย อาทิ สิทธิทางการศึกษา สิทธิการอยู่อาศัย

ในประเทศไทย สิทธิการเข้าถึงนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาล เป็นต้น    

 อย่างไรก็ตามเมื่อไล่เรียงประวัติศาสตร์การเมืองบนพื้นที่หมู่บ้านจะเห็นว่า ชาวไทใหญ่ที่อยู่อาศัยในพื้นที่

นับตั้งแตเ่ริ่มอพยพเข้ามาราวปี พ.ศ. 2510 จนถึงปี พ.ศ. 2539 ตลอดเวลาเกือบสามทศวรรษชาวบ้านอาศัยอยู่อย่าง

ไร้การคุ้มครองจากรัฐบาลไทย การถูกเมินเฉย ไม่สามารถเดินทางออกจากหมู่บ้านได้ (เพราะมีจุดตรวจทางเข้าออก

หมู่บ้าน) ถูกจํากัดพื้นที่ให้อยู่แค่เพียงในหมู่บ้าน ทําให้ชาวบ้านต้องหันมาพึ่งพาช่วยเหลือกันเองในเวลาที่เผชิญกับ

ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวกับสุขภาพ เมื่อเป็นเช่นนั้นชาวบ้านที่มีความรู้
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ความสามารถในการรักษาความเจ็บปุวยจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อชาวบ้าน ถึงแม้ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่

จะสามารถเข้าใช้บริการในสถานบริการของภาครัฐได้สะดวกกว่าเดิม แต่ยังมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงเผชิญกับ

ปัญหาอีกหลายอย่าง อาทิ ปัญหาในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล อีกส่วนหนึ่งพบว่าชาวบ้านบางคนไม่

เข้าใจวัฒนธรรมการรักษาสุขภาพแบบสมัยใหมท่ี่ต้องมีการผา่ตัดเสยีเลอืดเนื้อตลอดจนการรักษาที่ผู้ปุวยต้องเปิดเผย

ร่างกายต่อเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไทใหญ่มองว่าเป็นเรื่องน่าอับอาย เพราะสาเหตุเหล่านี้ทําให้

ชาวบ้านยังคงนิยมไปหาหมอยาไตเมื่อเผชิญกับปัญหาสุขภาพ  

บทบาทความส าคัญของหมอยาไตในชุมชนไทใหญ่ 
 “หมอยาไต” เป็นคําที่ชาวบ้านไทใหญ่ใช้เรียกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหรือผู้ที่มีความชํานาญเฉพาะ
ทางในการรักษาความเจ็บปุวย หมอยาไตส่วนมากมักเป็นผู้ชายและผ่านการรับครูจากหมอยาไตอาวุโส การสืบทอด
การเป็นหมอยาไต สามารถสืบทอดผ่านทางสายตระกูลและตามความสนใจของผู้ที่ต้องการเรียน    ในกรณีบ้านใน
ดอยมีหมอยาราว 10 คน มีความถนัดในการรักษาที่หลากหลาย อาทิ หมอสมุนไพร หมอกระดูก หมอพิธีกรรม หมอ
ย่ําขาง  หมอแก้เส้น  หมอขูดซ่า ซึ่งเป็นการใช้เหรียญขูดบริเวณแผ่นหลัง หรือ ต้นคอ ซึ่งชาวไทใหญ่เช่ือว่าเป็นการ
ระบายความร้อนออกจากร่างกาย หมอยาส่วนใหญ่เคยผ่านการบวชเรียน มีโอกาสได้เรียนหนังสือตํารับตําราต่างๆ 
และมีการบูชาหิ้งผีครู หมอหนึ่งคนอาจจะมีความสามารถในการรักษามากกว่าหนึ่งวิธี สามารถรับครูได้หลายครู 
ประเภทผีครูของหมอยาไตแบ่งออกได้เป็น 5 ครู ได้แก่ ครูพาลา ครูมะนอจีลูปัด ครูส่วยตินจ่อ ครูเจ้าเมือง และ ครู
เหน่งหน่อง การรักษาคนปุวยของหมอยาส่วนใหญ่จะต้องมีการเชิญให้ไปรักษาและจ่ายค่าขันครูตามที่หมอยา
กําหนดหรือตามความเหมาะสม จากนั้นเมื่อหายคนปุวยก็มักจะนําน้ําส้มปุอยมาล้างมือหมอ ส่วนหมอยาที่เป็น
ผู้หญิงส่วนใหญ่อาศัยประสบการณ์การฝึกฝนเรียนรู้แบบครูพักลักจํา รักษาชาวบ้านตามโอกาสจนได้รับการยอมรับ
และยกย่องให้เป็นผู้ชํานาญในด้านการรักษาด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งนี้หมอยาผู้หญิงมักจะเป็นหมอบีบนวดแก้เส้นหรือ
หมอขูดซ่า  
 ชาวไทใหญ่บ้านในดอยเป็นชาวบ้านที่ยังคงพึ่งพาหมอยาไตตลอดช่วงชีวิตหนึ่งชีวิต หมอยาไตจะเข้ามามี
บทบาทต่อชาวบ้านหนึ่งคนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต กล่าวคือ หมอยาไตจะเริ่มเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ผู้เป็นแม่
ยังคงตั้งท้องอยู่ ชาวบ้านก็มักไปพบหมอยาเพื่อขอคําแนะนําในการปฏิบัติตัวสําหรับคนตั้งครรภ์ เช่น หญิงตั้งครรภ์
ควรรับประทานอะไรหรือไม่ควรรับประทานอะไร แม้กระทั่งควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเด็กในท้อง 
ครั้นใกล้คลอดชาวบ้านก็นิยมให้หมอยาที่เป็นผู้หญิงมาช่วยดูแลและทําคลอดให้ กรณีหมู่บ้านในดอย ปูาอุ้ย อดีต
หมอตําแยที่ผันตัวมาเป็นหมอนวดกลับหัวเด็กให้หญิงตั้งครรภ์ที่จวนจะคลอดให้คลอดง่ายขึ้น เนื่องจากระยะจาก
หมู่บ้านไปโรงพยาบาลค่อนข้างไกล ชาวบ้านจึงมักจะให้ปูาอุ้ยช่วยดูให้ก่อนจะได้วางแผนการเดินทางไปคลอดที่
โรงพยาบาล จากนั้นเมื่อคลอดออกมาแล้วหมอยาไตจะเข้ามามีบทบาทตั้งแต่การดูความเหมาะสมของช่ือ กําหนดวัน
ในการอาบเดือน เมื่อเด็กมีอายุครบ 1 เดือนหมอยาต้องเป็นผู้โกนผมให้เด็ก ผูกข้อมือ และอวยพรให้เด็กเป็นคนแรก 
นอกจากจะมีความสามารถในการรักษาแล้วหมอยาส่วนใหญ่ยังมีความสามารถในการตรวจดวงชะตาดูเมื่อดูวัน 
เนื่องจากชาวไทใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีความเช่ือเรื่องโชคชะตาเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ในชาวไทใหญ่ที่นับถือศาสนา
พุทธเท่าน้ันแต่ชาวบ้านที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ยังมีความเช่ือเรื่องโชคชะตาการดูเมื่อดูวัน อย่างเช่น วันแต่งงาน วัน
ขึ้นบ้านใหม่ การจัดงานหรือพิธีกรรมต่างๆ หรือแม้กระทั่งวันที่ชาวบ้านจะเดินทางออกนอกหมู่บ้านไปทํางานนอก
หมูบ้าน ฉะนั้นเมื่อชาวบ้านจะทําการสิ่งใดจึงนิยมปรึกษาขอให้หมอยาช่วยดูความเหมาะสมเพื่อความสบายใจของ
ชาวบ้านอยู่เสมอ     
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นอกจากหมอยาจะให้ความช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องของสุขภาพและการให้คําปรึกษาในการวางแผนทํา
กิจกรรมต่างๆ แล้ว หมอยาไตส่วนใหญ่จะได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านให้เป็นหนึ่งใน “ขุน” ไทใหญ่มีการปกครอง
ที่เรียกว่าระบบขุน คล้ายคลึงกับการปกครองแบบกํานันผู้ใหญ่บ้านของไทย แต่ผู้จะเป็นขุนต้องเป็นผู้ชายที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นที่ไว้วางใจจากชาวบ้านในชุมชน โดยขุนจะมีบทบาทในทุกกิจกรรมระดับชุมชน นอกจากนี้ขุนยังมี
บทบาทในด้านการตัดสินความเมื่อเกิดความขัดแย้งข้ึนในชุมชนอีกด้วย  
 
 ความเชื่อเร่ืองร่างกาย และความเจ็บป่วยของชาวไทใหญ่พุทธ 

เป็นที่ได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าชาวไทใหญ่ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธจนกระทั่งบางครั้งกลายเป็นหนึ่งในอัต
ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของพวกเขา แต่หากย้อนกลับไปในอดีตก่อนการเข้ามาของพุทธศาสนาในรัฐฉานชาวไทใหญ่ ก็
นับถือผีเฉกเช่นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในเมียนมา จนกระทั่งเมียนมาพยายามนําเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเพื่อหลอม
รวมให้ชาวไทใหญ่มีความเช่ือเดียวกับพวกตนและง่ายต่อการปกครอง อย่างไรก็ตามการหันมานับถือพุทธศาสนาของ
ชาวไทใหญ่ก็หาได้ทําให้พวกเขาละทิ้งความเชื่อดั้งเดิมไม ่ชาวไทใหญ่บ้านในดอยก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้ชาวบ้านจะมีทั้ง
คนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์แต่ชาวบ้านก็ยังให้ความสําคัญกับเรื่องผีและสิ่งเร้นลับ ชาวบ้านเช่ือกันว่า
ของทุกอย่างสถานที่ทุกแห่งมีผีแทบทั้งสิ้น โดยลําดับช้ันผีของชาวไทใหญ่นั้นจะมีตั้งแต่ผีในระดับต่ําไปจนถึงผี
ระดับสูง ผีในระดับต่ําสุดคือผีร้าย ผีตายโหง ผีไร้ญาติ ระดับถัดมาคือผีประภาชนะสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ ผีหม้อนึ่ง ผี
จานชาม ผีช้อน ผีเตาไฟ เป็นต้น ระดับต่อมาเป็นผีประจําสถานที่ เช่น ผีบ้านผีเรือน ผีปุา ผีน้ํา เป็นต้น และลําดับ
สุกท้ายคือผีที่สูงสุดคือผีเจ้าบ้าน ผีเจ้าเมือง ฉะนั้นชาวบ้านจึงมีการเลี้ยงผีอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอให้ผี
ช่วยคุ้มครองไม่ทําร้ายชาวบ้านและเพื่อกล่าวขอขมาต่อสิ่งลี้ลับท้ังหลายทั้งปวง         
 ร่างกายในความเช่ือชาวไทใหญไ่ม่ได้มีเพียงร่างกายที่เป็นชีวภาพ แต่ร่างกายประกอบไปด้วย อวัยวะต่างๆ 
32 อวัยวะ ขวัญ 32 ขวัญ และธาตุ 4 ธาตุ อวัยวะทั้งหลาย ประกอบไปด้วย ตา 2 ข้าง จมูก 1 จมูก ปาก 1 ปาก หู 
2 ข้าง มือ 2 ข้าง นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 นิ้ว แขน  2 ข้าง ขา 2 ข้าง อวัยวะต่างๆสามารถชํารุดทรุดโทรมได้ มี
สาเหตุอันได้แก่ อุบัติเหตุและอายขุัย ทั้งนี้อวัยวะทั้ง 32 จะมีขวัญประจําอยู่อวัยวะละ 1 ขวัญ รวมทั้งหมด 32 ขวัญ 
เมื่อไหร่ก็ตามที่ขวัญใดขวัญหายจะสง่ผลกระทบต่อเจ้าของร่างกาย เช่น เกิดเจ็บปุวย ดูไม่มีราศี กินไม่ได้นอนไม่หลับ 
เป็นต้น ขวัญออกจากร่างกายได้ 2 กรณี คือ ตอนนอนหลับและตอนรู้สึกตกใจหรือกลัว ขวัญที่ออกจากร่างกายตอน
หลับคนไทใหญ่เช่ือว่าคือการฝัน โดยขวัญจะเดินทางไปตามที่ต่างๆ ตามจิตใต้สํานึกของเจ้าของร่างกาย ซึ่งอาจจะ
เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงและเป็นสถานที่ในจิตการ ในกรณีที่สองคือ เมื่อเกิดการตกใจหรือกลัวบางสิ่งบางอย่าง ขวัญ
อาจจะออกจากร่างกายหนีไปหลบอยู่ในที่ต่างๆ เช่น หนีไปในปุา หนีไปอยู่ในต้นไม้ หนีไปอยู่ในแม่น้ํา เมื่อชาวบ้าน
สงสัยว่าขวัญหายก็มักจะเดินทางไปให้หมอยาตรวจดูให้ หากขวัญหายชาวไทใหญ่มีวิธีเรียกขวัญ ประมาณ 5  วิธี  
ได้แก่ 1.) การเรียกขวัญธรรม 2.) การเรียกขวัญไข่จับกอน 3.) การเรียกขวัญอาง 4.) การเรียกขวัญจุม และ 5.) การ
เรียกขวัญหม้อนึงนางไห (ผีหม้อน่ึงและไหข้าว) แต่ละวิธีมีขั้นตอนและอุปกรณ์ในการประกอบพิธีที่ต่างกัน การเลือก
วิธีเรียกขวัญนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหมอยา 

ธาตุในร่างกายของคนเราทุกคนประกอบไปด้วย 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน (ปัถพีธาตุ) แทนอวัยวะภายนอก
และภายในร่างกายของคนเรา ธาตุน้ํา (อาโปธาตุ) แทนของเหลวในร่างกาย ธาตุลม (วาโยธาตุ )แทนลมที่เกิดขึ้นใน
ร่างกาย เช่น การเลอ ผายลม เป็นต้น และธาตุไฟ (เตโชธาตุ) นอกจากจะแทนพลังงานในร่างกายของคนแล้ว ธาตุไฟ
ยังทําให้เกิดอารมณ์โมโหด้วย ธาตุในร่างกายสามารถแปรปรวนไม่สมดุลได้จากหลายสาเหตุ เช่น ปัจจัยทางสภาพ
อากาศ การรับประทานอาหารแสลงไม่ถูกกับธาตุ และแปรปรวนตามวัย เมื่อธาตุในร่างกายไม่ปกติหมอยาไต
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สามารถรักษาได้โดยการใช้ยาสมุนไพรมา ฝน บด ต้มดื่มหรืออาบ ให้ผู้ปุวยจนกว่าธาตุในร่างกายจะกลับมาเป็นปกติ
  

จากการอธิบายเรื่องร่างกายและความเจ็บปุวย สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์จักรวาลวิทยาของชาวไทใหญ่ที่มี
ต่อร่างกาย ความเจ็บปุวย และวิธีการในการแก้ไขปัญหาความเจ็บปุวยของตน รวมทั้งพิธีกรรมต่างๆ ที่ชาวบ้าน
ปฏิบัติสืบต่อกันมาก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนและสิ่งเหนือธรรมชาติ  มีการอธิบายร่างกายและความ
เจ็บปุวยซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญต่อการดํารงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ทุกชาติพันธ์ุ 
 
ร่างกาย บาป และความเจ็บป่วย ในความเชื่อของชาวไทใหญ่คริสต์ 

ชาวไทใหญ่คริสต์บ้านในดอยเป็นชาวบ้านที่อพยพมาจากหมู่บ้านที่ช่ือว่า “บ้านใหม่” ตั้งอยู่ในเขตเมือง
เปียงของรัฐฉาน “บ้านใหม่” เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทใหญ่คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชาวบ้านในหมู่บ้านนับถือ
ศาสนาคริสต์ ซึ่งมีทั้งผู้ที่นับถือกันมาตั้งแต่รุ่นปูุย่าตายายและคนที่พึ่งเปลี่ยนศาสนา โดยชาวบ้านที่เปลี่ยนศาสนามี
จากหลายเหตุผล ส่วนหนึ่งเพราะความยากจน ส่วนหนึ่งเพราะประสบกับปัญหาสุขภาพ ส่วนหนึ่งเพราะถูกขับไล่
ออกจากหมู่บ้านชาวพุทธ (ในสังคมไทใหญ่ในรัฐฉาน โดยเฉพาะในเขตเมืองเปียง ชาวบ้านที่ถูกกล่าวหาว่ามี เพอะ (ผี
กะ ในความเช่ือของชาวไทยภาคเหนือ) มักจะถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเนื่องจากเป็นภัยต่อชาวบ้าน ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ที่ถูกขับไล่ก็มักจะได้รับการช่วยเหลือจากบาทหลวงและชาวไทใหญ่คริสต์จนสุดท้ายต้องเปลี่ยนศาสนาและย้าย
เข้าไปอยู่ร่วมกับชาวไทใหญ่คริสต์) และอีกส่วนเปลี่ยนศาสนาหลังจากแต่งงาน ชาวคริสต์จะเช่ือกันว่าร่างกายของ
คนเรานั้นพระผู้เป็นเจ้าสร้างและเป็นเจ้าของ ฉะนั้นผู้ที่มีสิทธิในการกําหนดการเกิดการตายคือพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียง
ผู้เดียว เรามีหน้าท่ีแค่ดูแลร่างกายนี้ของพระองค์ ในคติของชาวคริสต์คนๆหนึ่งประกอบไปด้วยร่างกายที่เป็นชีวภาพ
และจิตวิญญาณเราควรจะให้ความสําคัญแก่ทั้งสองสิ่ง ในขณะที่เราดูแลร่างกายให้แข็งแรงเร าก็จําเป็นดูแลจิต
วิญญาณให้บริสุทธ์ิไปด้วย หากอาหารของร่างกายคือ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารของจิตวิญาณคือ ความดีการหมั่น
สวดภาวนามอบรักคนอื่นให้เท่ากับรักตัวเอง (จากการบรรยายของบาทหลวง ณ โบสถ์ในหมู่บ้านในดอย , 2560) 
นอกจากนี้ตามความเช่ือของชาวคริสต์ยังเชื่อว่าการกําหนดการเกิดการตาย มีเพียงพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างเท่านั้นท่ี
เป็นผู้ที่กําหนดได้ เพราะเหตุนี้ชาวคริสต์จึงเช่ือว่าการทําแท้ง การคุมกําเนิดและการฆ่าคนจึงเป็นบาปสูงสุด ชาว
คริสต์มักจะไม่เช่ือการเวียนว่ายตายเกิดแต่เชื่อว่าความดีจะทําให้มนุษย์สามารถเข้าไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าได้ในอาณา
จักสวรรค์ ส่วนผู้ที่ทําความช่ัวก็จะถูกพิพากษาให้ถูกชําระด้วยไฟโลกันตร์  
 สําหรับชาวไทใหญ่คริสต์บ้านในดอย พวกเขามีความศรัทธาในพระคริสตเจ้าไม่แพ้ชาวไทใหญ่พุทธที่
ศรัทธาในพระพุทธเจ้า แต่กระนั้นคริสตศาสนาก็พึ่งถูกเผยแผ่เข้าสู่รัฐฉานในยุคการล่าอาณานิคม หากย้อนไปก่อน
หน้านั้นชาวไทใหญ่คริสต์ก็เป็นคนส่วนหน่ึงที่มีความเชื่อในเรื่องผีและสิ่งลี้ลับเป็นความเชื่อดั้งเดิม ต่อให้มีการเปลี่ยน
มาเข้ารีต ความเช่ือเรื่องผีและการให้ความเคารพกับสิ่งลี้ลับก็ยังไม่เคยจางหาย ในขณะที่พวกเขาเช่ือว่าพระเจ้าเป็น
ผู้สร้างสรรพสิ่งข้ึนมารวมถึงร่างกายมนุษย์ พวกเขาก็ยังเช่ือว่าคนเรามีขวัญเช่นเดียวกันกับชาวบ้านทั่วไป อย่างเช่น 
พบว่าชาวไทใหญ่คริสต์ยังคงทําพิธีเรียกขวัญหลังจากฟ้ืนจากความเจบ็ปุวยและยังพบว่าพวกเขายังให้ความเคารพกับ
ผีปุาผีน้ําโดยสังเกตได้จากเวลาการเซ่นข้าวให้กับผีปุาก่อนจะกินอาหารกลางวันเวลาไปทํางานในสวนเมี่ยง เป็นต้น  
 เช่นเดียวกับชาวไทใหญ่พุทธทั่วไปชาวไทใหญ่คริสต์ยังเช่ือว่าการเจ็บไข้ได้ปุวยนั้นเกิดได้ตามที่อธิบายไว้
ข้างต้นคือ การชํารุทรุดโทรมของอวัยวะบนร่างกาย การแปรปรวนของธาตุ และการเกิดจากขวัญหาย โดยทั้งหมด
ทั้งมวลอาจจะเกิดจากพฤติกรรมของคนๆนั้นหรือเกิดจากการกระทําของใครบางคน (ซึ่งอาจเป็นคนหรือสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ) แต่ความน่าสนใจคือ บางครั้งชาวไทใหญ่คริสต์ก็มีการอธิบายความเจ็บปุวยโดยการนํามาผูกโยงกับพระ
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เจ้า เช่น ชาวไทใหญ่ที่ไม่เช่ือฟังคําสอนของพระเจ้าละเมิดสิ่งที่พระองค์ห้ามคนๆนั้นอาจถูกพระเจ้าลงโทษหรือปล่อย
ให้ปีศาจ (ผ)ี มาทําร้ายจนเกิดเป็นความเจ็บปุวยไม่ทางกายก็จิตใจ  
 
จากพุทธสู่คริสต์: การเปลี่ยนศาสนาและการปรับตัวต่อรองทางความเชื่อของหมอพรม 

ในบรรดาหมอยาไตหมู่บ้านในดอยที่มีมากกว่าสิบคน และแต่ละคนมีความสามารถที่หลากหลาย บางคน
ถนัดชํานาญในวิธีการรักษาอาการเจ็บปุวยบางอาการอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น เดียวกับ หมอพรม อายุ 56 ปี ที่มี
ความสามารถในการรักษากระดูกที่ไม่ได้จํากัดเฉพาะในหมู่บ้าน แต่ทุกๆ ปีจะมีคนจากภายนอกหมู่บ้านทั้งชาวไท
ใหญ่และชาวบ้านต่างชาติพันธ์ุเข้ามารับการรักษากับหมอพรมเป็นจํานวนมาก หมอพรมได้ทําการเปลี่ยนศาสนาจาก
การนับถือศาสนาพุทธมานับถือศาสนาคริสต์ตั้งแต่อยู่ในรัฐฉาน ย้อนกลับไปในวัยเด็กด้วยฐานะที่ยากจน พ่อแม่ของ
หมอพรมส่งตนไปบวชตั้งแต่อายุ 11 ขวบ หลังจากฝากชีวิตกับวัดจนอายุ 22 ปี หมอพรมก็ลาสิกขากลับไปอยู่กับพ่อ
แม่ช่วยทําไร่ทํานา จนกระทั่งได้เจอกับหมอลายยอดที่สามารถรักษาคนที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูก หมอพรม
รู้สึกสนใจอย่างมากบวกกับการเรียนรู้วิชาการรักษาพยาบาลติดตัวเป็นที่นิยมของชายชาวไทใหญ่ในยุคนั้น หมอพรม
พยายามติดตามหมอลายยอดอาสาไปเป็นผู้ช่วยติดตามจนหมอลายยอมเห็นถึงความตั้งอกตั้ งใจและยอมถ่ายทอด
ความรู้ให้ จนหมอพรมได้รับครูเหน่งหน่อง (เหน่งหน่อง เป็นตํานานเรื่องเล่าของเทวดาสองพี่สองที่เห็นมนุษย์รบรา
ฆ่าฟันกันจนบาดเจ็บ ด้วยความสงสารจึงได้ลงมาเก็บสมุนไพรมาประคบรักษาบาดแผลและกระดูกที่ได้รับความ
เสียหายจากการต่อสู้ จนกลายเป็นครูในด้านการเยี่ยวยากระดูกในเวลาต่อมา) หลังจากได้รับความรู้จากหมอลาย
ยอดหมอพรมก็ยังไม่ได้มีโอกาสใช้ความรู้โดยทันที จนกระทั่งแม่ของหมอพรมประสบอุบัติเหตุตกบ้านแขนหัก หมอ
พรมจึงได้รักษาแม่ของตนเองเป็นคนแรก จากนั้นหมอพรมก็ออกเรือนกับผู้หญิงไทใหญ่ในวัย 27 ปี แต่น่าเสียดายที่
ชีวิตคู่หมอพรมต้องจบลงหลังจากนั้นไม่นานหมอพรมก็ได้ตัดสินใจใช้ชีวิตกับหญิงชาวไทใหญ่ที่นับถือศาสนาคริสต์ใน
บ้านใหม่ ฝุายหญิงขอให้หมอพรมเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์เพราะไม่อย่างนั้นเธอจะต้องออกจากหมู่บ้านคริสต์
เพราะแต่งงานกับคนนอกศาสนา หมอพรมยอมรับว่าตัดสินใจอยู่นานจนกระทั่งยอมเปลี่ยนศาสนาตามภรรยา 

“ตอนท่ีแต่งงานคุณพ่อ (บาทหลวง) เขาก็ถามว่า เราได้ละท้ิงพวกผีสางหรือยัง ในตอนน้ันเรากต็อบวา่ เรา
ละทิ้งแล้ว” หมอพรม, 2560 
  ขั้นตอนการเตรียมตัวเข้ารีตเปลี่ยนศาสนาหมอพรมต้องเรียนคําสอนประมาณ 3 เดือน หลังจากนั้นก็ต้อง
ปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้า หลังจากได้รับศีลล้างบาปแล้วหมอพรมก็ได้เลิกการบูชาหิ้งครูและ
ยกสิ่งของโดยเฉพาะเครื่องรางของขลังให้กับญาติทั้งหมด พร้อมๆกับการหยุดรักษาคนปุวยนับตั้งแต่บัดนั้น จนได้
อพยพเข้ามายังหมู่บ้านในดอยในปี พ.ศ. 2538 กระนั้นหมอพรมก็ยังไม่ยอมกลับมารักษาคนปุวย สาเหตุหนึ่งเพราะ
ไม่อยากแสดงตัวว่ามีความรู้เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในยุคนั้น จนกระทั่งวันหนึ่งมีเด็กชายซึ่งเป็นญาติของ
หมอพรมตกต้นไม้ขาหัก แม่ของเด็กชายไม่กล้าพาลูกไปโรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินพอที่จะจ่ายและถนนหนทางสมัย
นั้นก็ไม่อํานวยต่อการเดินทางเสียเท่าไหร่นัก จึงเดินทางมาขอให้หมอพรมช่วยรักษา ด้วยความเห็นใจ หมอพรมจึง
จําเป็นต้องช่วยรักษาเด็กน้อยผู้เคราะห์ร้ายดังกล่าว “พอจะรักษาก็ไม่มียา โชคดีที่จ าได้ว่าตอนไปท างานในสวนเมี่ยง
เห็นสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมในการท ายาประคบกระดูกขึ้นแถวป่ารอบหมู่บ้าน แม้จะไม่ครบตามต าราแต่ก็ได้ยามา
หลายตัว” หมอพรม, 2560  
 นับตั้งแต่รับรักษาคนเจ็บรายแรก หมอพรมก็เป็นท่ีรู้จักในหมู่ชาวบ้านในหมู่บ้าน และมีชาวบ้านจากหลาย
ที่มารับการรักษาและเชิญหมอพรมไปรักษาเพิ่มขึ้นทุกปี จนเรื่องราวความสามารถของหมอพรมแพร่กระจายไปถึง
กองกําลังกู้ชาติไทใหญ่บนดอยไตแลง หัวหน้านายทหารส่งข่าวเชิญหมอพรมไปเป็นหมอรักษากระดูกประจําอยู่ที่
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กองทัพ แต่หมอพรมก็ปฏิเสธไปเพราะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้านการเมืองหมอพรมกล่าว หลังจากรักษาคนเจ็บมาอย่าง
ต่อเนื่อง หมอพรมตัดสินใจตั้งหิ้งครูขึ้นอีกครั้ง  

“การเป็นหมอรักษากระดูก แน่นอนว่านอกจากใช้สมุนไพร เราจ าเป็นต้องใช้คาถาช่วย เมื่อมีคนเจ็บมา
รักษามากขึ้น ถ้าเขาเห็นเราใช้แต่สมุนไพรไม่มีครูความน่าเช่ือถือก็ลดน้อยลง ส่งผลต่อความเช่ือมั่น ท าให้ต้องตั้งหิ้ง
ครูขึ้นอีกครั้ง” หมอพรม, 2560 

 แต่การตั้งหิ้งครูของหมอพรมในครั้งน้ีเป็นการตั้งหิ้งครูอยู่บริเวณหัวเตียงนอนของตนเองหรือบางครั้งก็นํา
ออกมาตั้งไว้บริเวณใต้หิ้งพระเจ้า ลักษณะของหิ้งก็ไม่ได้เป็นหิ้งที่สร้างด้วยไม้ยึดติดกับตัวบ้านอย่างที่ควรจะเป็น แต่
หมอพรมตั้งหิ้งโดยนําสิ่งของอย่างเช่น มะพร้าว ข้าวสาร เทียน ตํารายา ใส่ลงไปในกะละมังขนาดเล็กเพื่อให้ง่ายต่อ
การเคลื่อนย้าย การทําเช่นนี้ผู้ศึกษามองว่า หมอพรมทําเพื่อต้องการลดแรงกดดันจากญาติพี่น้องฝุายภรรยาที่นับถือ
ศาสนาคริสต์ การตั้งหิ้งครูไว้ใกล้กับที่นอนซึ่งชาวไทใหญ่ถือว่าเป็นพ้ืนท่ีส่วนตัวไมไ่ด้อนุญาตให้คนภายนอกครอบครัว
เข้าไปเห็นได้ อีกประการที่หมอพรมบูชาหิ้งครูโดยการนําของบูชาใส่ภาชนะที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย เนื่องจากทุกๆ ปีชาว
คริสต์จะมีพิธีสวดภาวนาตามบ้าน ซึ่งเมื่อมีบาทหลวงหรือญาติที่นับถือศาสนาคริสต์มาร่วมสวดภาวนาที่หมอพรมก็
จะย้ายหิ้งกลับเข้าไปไว้ในห้องนอนได้อย่างสะดวก อีกประการเมื่อมีคนเจ็บมาที่บ้านหมอพรมก็จะยกเอาหิ้งครู
ออกมาวางไว้ข้างนอก บริเวณใต้หิ้งพระเจ้า การทําเช่นนี้ เป็นการแสดงออกมาหมอพรมได้จัดลําดับให้ผีครูอยู่ใน
ลําดับช้ันท่ีต่ํากว่าพระผู้เป็นเจ้า อันเป็นศาสนาหลักของหมอพรม   
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าหมอพรมจะเปลี่ยนศาสนามาเป็นเวลานาน และพยายามละทิ้งสิ่งที่ขัดต่อคําสอนของ
พระเจ้าและสิ่งที่ทําคนนับถือศาสนาคริสต์มองว่าไม่เหมาะสม แต่หมอพรมก็ยังยึดเอาหลักการปฏิบัติตนรวมถึง
จรรยาบรรณบางอย่างของการเป็นหมอยาท่ีดีไว้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเป็นหมอยาจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่สําคัญ
มาก เพราะตําแหน่งที่คนในชุมชนยกให้เป็นหมอยาไม่ได้มาเพราะความสามารถในการรักษาความเจ็บปุวยเพียง
เท่านั้น แต่ชาวบ้านจะคอยสังเกตพฤติกรรมความประพฤติของผู้ที่เป็นหมอยาอยู่เสมอ หมอพรมยังคงยึดข้อห้าม
ต่างๆ ของการเป็นหมอยาไตไว้อย่างต่อเนื่อง เช่น กฎของการเป็นหมอยาคือไม่สามารถเพิกเฉยต่อความเดือดร้อน
เมื่อชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือได้ แม้ว่าชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือจะไม่มีเงินที่จะขึ้นค่าขันครูตามที่ถูกสั่ง
สอนมาก็ตาม นอกจากนี้หมอพรมยังกล่าวว่าการนับถือผีครูไม่ได้ทําให้หมอยาปฏิบัติตัวผิดต่อคําสอนพระเจ้าแต่
อย่างไร ส่วนตัวแล้วทุกครั้งท่ีรักษาคนเจ็บนอกจากจะบอกกล่าวผีครูแล้วยังบอกกล่าวพระเจ้าให้ช่วยในการรักษาแต่
ละครั้งลุล่วงไปด้วยดีอีกด้วย หมอพรมให้เหตุผลว่าผีครูก็เหมือนกับครูบาอาจารย์ของนักเรียนนักศึกษาสมัยนี้การให้
ความเคารพยกย่องครูบาร์อาจารย์เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์พึงกระทําแม้ว่าครูจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้หมอ
พรมยังคงรักษาศีลและข้อห้ามเฉพาะ เช่น การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่รับประทานอาหารในงานศพ ไม่รับประทาน
อาหารต้องห้ามตามคําบอกเล่าของครูที่ถ่ายทอดวิชา  
 
“ระบบพ่อเก็บแม่เก็บ” และ “การกั๋นตอ” สัญลักษณ์สะท้อนความศรัทธาและความเชื่อมั่นของผู้ป่วย 

ในสังคมไทใหญ่ “บุญคุณ” ถือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก โดยสังเกตเห็นได้จากระบบที่
เรียกว่า “พ่อเก็บแม่เก็บ” หรือ “พ่อพึ่งแม่พึ่ง” ชาวไทใหญ่มีความเช่ือว่าผู้ที่ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะตอนที่
เผชิญกับปัญหาสุขภาพถือเป็นผู้ที่มีพระคุณเสมือนให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ปุวย ฉะนั้นเมื่อมารับการรักษาจากหมอยาจนหาย
แล้วชาวบ้านไม่เฉพาะผู้ปุวย แต่สมาชิกทุกคนในครอบครัวผู้ปุวยมักจะนับถือหมอยาที่ให้การรักษาและเรียกพ่อยาว่า 
“พ่อเก็บหรือแม่เก็บ” (ยกเว้นผู้ปุวยที่มีสถานะเป็นญาติกับหมอยา) ในขณะเดียวกับหมอยาก็มักจะเรียกอดีตผู้ปุวย
ว่าลูกเก็บเช่นกัน เมื่อผู้ปุวยนับถือหมอยาในฐานะผู้ชุบชีวิตชาวบ้านจึงนิยมกลับมาเยี่ยมเยือนไถ่ถามความเป็นอยู่  
จนถึงหยิบยื่นสิ่งของให้หมอยาอยู่เป็นประจํา นอกจากนี้แล้วทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งอดีตผู้ปุวยจะหวนกลับมา
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รดน้ําดําหัวหมอยา ส่วนมากชาวบ้านที่ทํางานอยู่ต่างถิ่นจะนิยมกลับมาในช่วงวันออกพรรษาและวันสงกรานต์โดยถือ
โอกาสนี้กลับมา “กั๋นตอ” หมอยาด้วย สิ่งของที่ชาวบ้านนํามากั๋นตอจะประกอบไปด้วย ข้าวนึ่ง 1 ห่อ หมูหรือไก่นึ่ง 
1 ห่อ ดอกไม้ เทียน 2 เล่ม น้ําส้มปุอยสําหรับล้างมือหมอยา 1 ขัน และเงินจํานวนหนึ่ง  

ในกรณีของหมอพรมเองมีจํานวนลูกเก็บมากมาย จากหลายแห่งมากั๋นตอรดน้ําดําหัว ในช่วงวันสงกรานต์
ปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาผู้ศึกษาได้มีโอกาสลงพื้นที่สังเกตการณ์และมีโอกาสได้พูดคุยกับ “นัน่ตอ” ชายวัย 40 ปี หนึ่ง
ในอดีตผู้ปุวยของหมอพรม พี่นั่นตอประสบอุบัติจากการขับขี่จักรยานยนต์ทําให้กระดูกบริเวณหัวเข่าข้างขวาแตก 
ทันทีประสบอุบัติเหตุญาติของพี่นั่นตอก็เชิญหมอพรมมาดูอาการทันที จากการสอบถามพี่นั่นตอเล่าว่า ไม่อยากไป
โรงพยาบาลเพราะไม่อยากนอนโรงพยาบาลและไม่อยากใส่เผือก เพราะอาจจะต้องเสียเวลาเดินทางไปให้หมอดู
อาการที่โรงพยาบาลบ่อยๆ อีกปัญหาหนึ่งคือตัวพี่นั่นตอเองเป็นชาวไทใหญ่ที่อพยพเข้ามาในช่วงหลังปี พ .ศ. 2545 
จึงไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลหากไปโรงพยาบาลทางครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตนเองและครอบครัว
จึงเลือกเชิญหมอพรมมารักษา ตั้งแต่หมอพรมไปรักษาทุกคนในครอบครัวรวมถึงตัวพี่นั่นตอก็เรียกหมอพรมว่าพ่อ
เก็บนับตั้งแต่นั้นมา นอกจากน้ีแล้วผู้ศึกษายังถามความคิดเห็นว่าพี่นั่นตอรู้สึกอย่างไรที่ต้องรับการรักษาจากหมอยา
ที่เปลี่ยนศาสนาจากพุทธมาเป็นคริสต์ พี่น่ันตอกล่าวว่า  

“พี่ไม่ได้มองว่าเรื่องการเปลี่ยนศาสนาของหมอยาส าคัญ เราเห็นท่านรักษาคนเจ็บมาเยอะมีลูกเก็บลูกหา
เต็มหมู่บ้าน พี่เช่ือในศักยภาพและความสามารถ ตัวท่านก็เป็นคนดี ไม่ใช่หมอยาทุกคนจะท าได้แบบนี้ อีกอย่างการ
เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ไม่ได้เสียหายเพราะพี่เห็นชาวคริสต์ในหมู่บ้านนี้เขาก็เคร่งศาสนาไม่แพ้ชาวพุทธ ตอน
อยู่รัฐฉานเคยเห็นชาวคริสต์ปราบผีด้วย” พี่น่ันตอ, 2561   

ชาวบ้านจะเริ่มทยอยไปกั๋นตอหมอยาตั้งแต่ช่วงเช้ามืด จนถึงประมาณช่วงแปดโมง ในระหว่างไปกั๋นตอ
เหล่าหมอยาและอดีตผู้ปุวยก็จะพูดคุยไถ่ถามสารทุกข์กันและไม่พ้นเรื่องของการไถ่ถามถึงเรื่องสุขภาพ  เมื่อชาวบ้าน
ที่มากั๋นตอเริ่มบางตาลงในช่วงเก้าโมง หมอยาก็จะเก็บเอาสิ่งของที่ได้จากการกั๋นตอแยกกองไว้ตามประเภท  หมอ
พรมเงินท่ีได้จากการกั๋นตอประมาณ 5,000 บาท ใส่ขันแล้ววางไว้ในหิ้งครูเป็นเวลาครึ่งวัน จากนั้นจะนําเงินมาแบ่ง
เก็บไว้ส่วนหนึ่ง แจกให้ลูกหลานส่วนหนึ่ง และแบ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวอีกส่วนหนึ่ง ส่วนข้าวของที่ได้ไม่ว่า
จะเป็น ขนม ข้าวปลาอาหาร หมอพรมจะแบ่งปันให้กับญาติพี่น้องทั้งฝุายภรรยาและฝุายตนเอง  
    
สรุปผลการวิจัย 
 ในมุมมองของคนภายในชุมชนและวัฒนธรรมเดียวกับหมอยา ผู้ศึกษาเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของ
หมอยาที่มีต่อชาวบ้านไทใหญ่ในบ้านในดอยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตที่ชาวบ้านยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทาง
สุขภาพของรัฐได้ จนกระทั่งชาวบ้านมีสิทธิเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพของภาครัฐมากขึ้น แม้จะต้องปะทะสังสรรค์
กับระบบการรักษาสมัยใหม่หมอยากไ็ม่เคยหมดความสําคัญลง ตรงกันข้ามปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ
ได้ของชาวบ้าน ทําให้หมอยาไตในหมู่บ้านได้กลับมาฟื้นฟูพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถของตนเองอีกครั้ง แม้ว่า
หมอยาบางรายจะเปลี่ยนการนับถือศาสนานับถือศาสนาที่แตกต่างจากชาวบ้านส่วนใหญ่ แต่ด้วยศักยภาพความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในการรักษา เง่ือนไขและบริบททางสังคมทําให้ชาวบ้านยังคงเช่ือมั่นในตัวหมอยาอย่าง
ไม่เสื่อมคลาย นอกจากนี้หมอยาเปลี่ยนศาสนาก็ยังพยายามต่อรองกับความเช่ือที่เขามีอย่างหลากหลาย เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับคนในชุมชนที่มีความเชื่อท่ีหลากหลายได้เชียวชาญ โดยสิ่งทีห่มอพรมพยายามทําหน้าที่ของชาวค
ริสตชนที่ดี ไปโบสถ์เพื่อร่วมกิจกรรมและสวดภาวนาเป็นประจํา ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักคําสอนของคริสต์ศาสนา 
นําเรื่องความรักท่ีเป็นคําสอนหลักของศาสนามาปรับใช้ในการให้การช่วยเหลือรักษาความเจ็บปุวยแก่ชาวบ้านอย่าง
เมตตา ในขณะเดียวกันนั้นก็ปฏิบัติตนเป็นหมอพื้นบ้านที่ดี อยู่ในศีลในธรรม ธํารงไว้ซึ่งความเป็นหมอยาไตที่มี
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คุณธรรมจริยธรรม เป็นที่พึ่งพิงของชาวไทใหญ่ในหมู่บ้านชายแดน นอกจากการศึกษานี้จะช้ีให้เห็นว่าหมอยาไตซึ่ง
เป็นผู้ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือไม่ได้ยอมจํานนต่อการเปลี่ยนศาสนาและไม่ยอมที่จะละทิ้งความรู้ความสามารถ
ของตนเองในการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมชุมชน แม้คนในชุมชนแห่งนี้จะเป็นชาวไทใหญ่ที่เพิ่งอพยพเข้ามาทําให้
พวกเขาไม่มีสัญชาติไม่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย แต่หมอยาไตในชุมชนชายแดนแห่งนี้แสดงให้
เห็นวา่พวกเขามีความรู้ภูมิปัญญาสามารถพ่ึงพาตนเองได้ หาใช่ผู้ที่ไร้ความสามารถเป็นภาระของรัฐไทยตามที่ถูกมอง 
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรตระหนักเห็นความสําคัญและส่งเสริมภูมิปัญญาที่มีค่าของพวกเขาต่อไป 
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พ่อเฒ่าแก้ว.  สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559 
หมอพรม.  สมัภาษณ์,19 สิงหาคม 2560  
พ่อเฒ่าศรีวรรณ.  สัมภาษณ,์ 19 สิงหาคม 2560 
หมอซะ.  สัมภาษณ,์ 20 สิงหาคม 2560 
ลุงยอน. สัมภาษณ,์ 18 ตุลาคม 2560 
ลุงฮ่อ. สัมภาษณ,์ 18 ตุลาคม 2560  
ปูาส่วย. สมัภาษณ,์ 20 ตุลาคม 2560 
นางแดง. สัมภาษณ,์ 24 ตุลาคม 2560 
นางแป. สัมภาษณ,์ 23 ตุลาคม 2560 
นั่นตอ. สัมภาษณ,์ 25 เมษายน 2561 
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บทคัดยอ 

  การศึกษาเรื่องการตั้งช่ือธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลเมืองสโุขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาท่ีมา

และความหมายของช่ือธุรกิจการคา และวิเคราะหความสมัพันธของการตั้งช่ือธุรกิจการคากับวิถีชีวิตตางๆของคนในชุมชน ขอมูล

ท่ีใชในการวิเคราะหรวบรวมจากรายช่ือธุรกิจการคาท่ีจดทะเบียนในป พ.ศ. 2559-2562 และใชการสอบถามผูบอกภาษา 

 ผลการศึกษาท่ีมาของช่ือธุรกิจการคาพบวา ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือบุคคลมีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.41  

รองลงมาคือ ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากลักษณะของสินคาหรือธุรกิจ คิดเปนรอยละ 20.38  และช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือบุคคล

กับช่ือสถานท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 3.18   

 ผลการศึกษาความหมายของธุรกิจการคาพบวา ความหมายของช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากความหมายบอกลักษณะของ

ธุรกิจการคามีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 22.93  รองลงมาคือ ความหมายท่ีแสดงถึงอํานาจ ชัยชนะ ความยิ่งใหญคิดเปน

รอยละ 12.10 และช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากความหมายแสดงถึงทิศทางและเวลามีจํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.64 

 ผลการศึกษาความสัมพันธของการตั้งช่ือธุรกิจการคากับวิถีชีวิตตาง ๆ ของคนในชุมชนพบวา สามารถสะทอนวิถีชีวิต

ของคนในชุมชนได 4 ลักษณะ คือ 1) สะทอนความเปนสังคมผสมผสาน   2) สะทอนความเปนประเพณีและวัฒนธรรม 3) 

สะทอนถึงความนิยมของคนในสังคม และ 4) สะทอนความคิด ความเช่ือ เก่ียวกับการตั้งช่ือของเจาของธุรกิจการคา 

 

คําสําคัญ : การตั้งช่ือธุรกิจการคา, ความหมายของช่ือธุรกิจการคา, เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 

 

Abstract 

This study aimed at examining the source of meaning, the meaning of business names and 

analyzing the relationship between business naming and the people’s way of life in Sukhothai Thanee 

Municipality. The data of this study were the names of businesses registered during 2016-2019 and the 

information collected from the informants. 

The result of the study revealed that most of the sources of business names were from a person’s 

name (48.41%), types of business (20.38%) respectively, whilst place and person’s name ranked lowest 

(3.18%). 

The sources of the meaning of business names were mostly from the meaning of types of business 

(22.93) and the meaning of power, victory and greatness (12.10%) respectively whilst the business names 

from the meaning of directions and times ranked lowest (0.64%). 

According to the relationship between business naming and people’s way of life, the result reflected four 

ways of life of people in the area of Sukhothai Thanee Municipality; 1) mixing society 2) cultures and 

traditions 3) values and 4) thought and belief about naming of businesses. 
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keyword: naming of businesses, meaning of business names, sukhothai thanee municipality 

 

บทนํา 

 คําวา “ภาษา” เปนความหมายอยางกวางๆหมายถึง กริยาอาการท่ีแสดงออกมาแลวสามารถทําความเขาใจกันได 

สวนภาษา ในความหมายอยางแคบน้ัน หมายถึง เสียงพูดท่ีมนุษยใชสื่อสารกันเทาน้ันหรือสัญลักษณ ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชเปน

เครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดในการสื่อความเขาใจ ระหวางกันของคนในสังคม ความสําคัญของภาษานอกจากเปนเครื่องมือในการ

สื่อสาร ภาษายังเปนเครื่องมือแหงการเรียนรูและพัฒนาความคิด เปนถอยคําท่ีใชในการสื่อสารสรางความเขาใจตอกัน ภาษาจึง

เปนสิ่งท่ีชวยสรางมนุษยสัมพันธใหกับผูคนในสังคมไดอยูรวมกันอยางมีความสุข คําวา “ภาษา” เมื่อแปลตามรูปศัพทหมายถึง 

คําพูดหรือถอยคํา ภาษาเปนเครื่องมือของมนุษยท่ีใชในการสื่อความหมายใหสามารถติดตอสื่อสารเขาใจกันได โดยมีระเบียบของ

เสียงและเรื่องของคําเปนเครื่องกําหนด ในพจนานุกรมกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  ใหความหมายของคําวาภาษาคือ

ถอยคําท่ีใชพูดหรือเขียนเพ่ือสื่อความของชนกลุมใดกลุมหน่ึง  ภาษาสามารถแบงออกเปน  2 ประเภท คือ  วัจนภาษา และ  

อวัจนภาษา “วัจนภาษา”เปนภาษาท่ีพูดโดยใชเสียงท่ีเปนถอยคํา สรางความเขาใจกันมีระเบียบในการใชถอยคําในการพูด 

นอกจากน้ันยังเปนหนังสือท่ีใชแทนคําพูด คําท่ีใชเขียนจะเปนคําท่ีเลือกสรรแลว มีระเบียบในการใชถอยคําในการเขียนและการ

พูดตามหลักภาษา สวน“อวัจนภาษา” เปนภาษาท่ีใชสิ่งอ่ืนนอกเหนือจางคําพูดและตัวหนังสือในการสื่อสารเพ่ือทําใหเกิดความ

เขาใจ ภาษาท่ีไมเปนถอยคําไดแก ทาทางการแสดงออก การใชมือใชแขนประกอบการพูดหรือสัญลักษณตางๆท่ีใช ในการสื่อสาร

สรางความเขาใจ เชน สัญญาณไฟจราจร สัญญาณธง เปนตน 

  จากขอมูลดังกลาวทําใหผูศึกษาไดทราบวา ภาษา คือเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสารระหวางกันของมนุษย ซึ่งใน

การสื่อสารน้ัน "ช่ือ”เปนสิ่งสําคัญ เน่ืองจากทุกสรรพสิ่งในโลกน้ีลวนตองมี คนไทยมีความผูกพันกับการมีช่ือ เปนสัญลักษณวาเรา

เปนใครมาตั้งแตสมัยสุโขทัย จะมีลักษณะของการใชช่ือท่ีเปนคําพยางคเดียวเปนสวนใหญ เพราะภาษาไทยเปนภาษาคําโดดมีช่ือ

งายๆ เชน อาย อ้ี ใส จิต จอด ตอมาสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีเริ่มเปลี่ยนจากพยางคเดียวเปนสองพยางค แตก็ยังคงเปน

ภาษาไทยแทอยู  เพราะวาการติดตอสื่อสารกับนานาชาติยังมีนอย  ลักษณะช่ือแบบไทยแท เชน  ทองมวน  ทองดี  มา  พูน  

เลื่อน  ทองม ีเปนตน  ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนชวงของการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ในสมัยน้ีเริ่มมี

การรับภาษาบาลีสันสกฤตและรับวัฒนธรรมของตางชาติเขามา ทําใหการตั้งช่ือเริ่มมีการใชคําในภาษาบาลีและสันสกฤตมา

ปะปน ครั้นสมัยรัชกาลท่ี 4 ภาษาบาลีสันสกฤตเริ่มแผอิทธิพลเขามามากข้ึน การตั้งช่ือเริ่มใชภาษาบาลีสันสกฤตเปนสําคัญ หรือ

ไทยผสมบาลีสันสกฤต แตก็ยังคงไวท่ีลักษณะคําสองพยางค เชน สมพล สมพร ธนพล ธนพร พรวดี บุญทิพย  บุญรักษ บุญศรี 

บุณยวีร เปนตน และในชวงรัชกาลท่ี 6 มาจนถึงปจจุบันน้ี ช่ือมีความทันสมัยมากข้ึน มีความเฉพาะเจาะจงและมีความยาก มีการ

ออกเสียงท่ีตางๆ อิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตมาผสมกับภาษาไทยบาง มีท้ังบาลีสันสกฤต ภาษาไทย เขมร “ช่ือ” ท่ีใชในการ

เรียกขาน และบงช้ีเพ่ือใหเขาใจตรงกันวาสิ่งท่ีเราพูดถึงอยูน้ันคือสิ่งใด เชน ช่ือบุคคล สถานท่ี สิ่งของ เปนตน นอกจากน้ี “ช่ือ” 

ยังสามารถสะทอนถึงวัฒนธรรม และความเช่ือของคนในสังคมไดเชนกัน 

  คนไทยมีวัฒนธรรมการตั้งช่ือใหเปนมงคลดวยความเช่ือวา การตั้งช่ือใหเปนมงคลยอมพาใหเจาของช่ือประสบ

ความสุข ความสําเร็จเจริญกาวหนา มั่งคั่ง ร่ํารวย และสุขภาพดี  จึงนิยมตั้งช่ือโดยคํานึงถึงความหมาย ความเช่ือ รูปและเสียง

ของคํา ตลอดจนถึงความเก่ียวของสัมพันธกับบุพการี เปนตน การตั้งช่ือธุรกิจการคาเปนวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อความหมาย

ระหวางผูจําหนายสินคากับผูซื้อสินคาหรือ ผูใหบริการกับผูใชบริการซึ่งมีกลวิธีในการใชภาษาอยางหลากหลายนาสนใจ น่ันคือ

ช่ือธุรกิจการคาบางช่ือระบุถึงสินคาท่ีจําหนายไวอยางชัดเจน เชน หางทองแกนเพชร แวนตาประจักษ อนุสรณคาไม ชัยยศ

ผามาน บางช่ือไมไดระบุแตไดนําช่ือบุคคลมาตั้งเปนช่ือธุรกิจการคา เชน วิชัยพาณิชย ศิริลักษณกาญจนา ชลฎา การใชภาษาใน

ลักษณะดังกลาวตรงกับท่ีสุวิไล เปรมศรีรัตน และสุขุมาวดี ขําหิรัญ (2527 : คํานํา) กลาวไววาการตั้งช่ือจะตองมีลักษณะ เปน

ตัวแทนของสิ่งของบางอยางหรือบอกอะไรท่ีเก่ียวกับสิ่งน้ัน และช่ือรานคาบางทีก็มีลักษณะ เฉพาะในการใชภาษาคือการตั้งช่ือ
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โดยมีคําตอทายเพ่ือสรุปถึงการบริการ หรือสินคาท่ีจะจําหนาย เชน อารีโอสถ มอดินแดง เภสัช บอยบูติก แพรเฟอรนิเจอร    

เปนตน 

 จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยไดเลือกศึกษาการตั้งช่ือธุรกิจการคาภายในเขต เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย  

เน่ืองจากในอดีตกรุงสุโขทัยเคยเปนราชธานี  มีตลาดใหญ  มีการคาขายติดตอกับตางประเทศ  คือ  การคาขายกับจีน  การคา

ขายกับมอญ   พอขุนรามคําแหงไดทรงมองเห็นทางท่ีจะทําใหประเทศมั่งคั่งสมบูรณ จากการคาขายระหวางเมือง และการ

คาขายระหวางประเทศ  ตามท่ีกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลาวไวในหนังสือพงศาวดารสยามวา อุดหนุนใหมหาชนไปมา

คาขายถึงกันในระหวางเมืองตอเมือง และประเทศตอประเทศ ในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงตอนหน่ึงกลาววา “เมื่อช่ัวพอ

ขุนรามคําแหงเมืองสุโขทัยน้ีดี ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทาง เพ่ือนจูงงัวไปคา ข่ีมาไปขาย ใครจักใคร

คาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงินคาทองคา ไพรฟาหนาใส” ทําใหเมืองสุโขทัยเปนแหลงทางการคาท่ีสําคัญระหวาง

ชาวตางชาติท่ีเขามาติดตอซื้อขายทางการคามาอยางยาวนานจนถึงปจจุบัน 

  ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัด

สุโขทัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาท่ีมาและความหมายของช่ือธุรกิจการคาในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย และ

เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของการตั้งช่ือธุรกิจการคากับวิถีชีวิตตาง ๆ ของคนในชุมชน ดวยเหตุผลท่ีวาการคาตั้งแตในอดีตท่ีมี

การติดตอกับชนชาติตางๆ ซึ่งจะมีผลตอเรื่องของการใชภาษาของคนสุโขทัย และเช่ือวาการท่ีชนชาติตางๆมาคาขายและอาศัยใน

พ้ืนท่ีสุโขทัยอาจจะทําใหเกิดอิทธิพลท่ีทําใหเกิดการตั้งช่ือท่ีสัมพันธกับความเปนชนชาติในพ้ืนท่ีสุโขทัยได และเพ่ือจะไดทราบถึง

ความหมายของภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือธุรกิจการคา ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธ ระหวางภาษากับสังคมและวัฒนธรรม

ของผูใชภาษา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่องการตั้งช่ือธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย แบงกระบวนการวิจัยออกเปน 

3 ข้ันตอนหลัก ไดแก การเตรียมการเก็บขอมลู การเก็บขอมูลภาคสนาม และการวิเคราะหขอมลูโดยมีข้ันตอนดาํเนินการวิจัย

ดังน้ี 

 

การเตรียมการเก็บขอมลู 

ในข้ันตอนการเตรียมขอมูลเบ้ืองตนกอนการลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือเก็บขอมูลวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาคนควา เอกสาร และ

วิทยานิพนธ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย ในเรื่องการตั้งช่ือธุรกิจการคา และ การตั้งช่ือของคนไทย จากการสืบคนดวยเว็บไซต ดวยคํา

สําคัญวา “การตั้งช่ือ” จากน้ันผูวิจัยไดคัดเลือกเรื่องท่ีมีการใชขอมูลในลักษณะเดียวกันเพ่ือศึกษาเปนพ้ืนฐานเบ้ืองตน  โดยมี

รายช่ือเอกสารและวิทยานิพนธท่ีใชศึกษา ดังน้ี 

- การตั้งช่ือรานคาในจังหวัดปตตานี (นควัฒน สาเระ,2550) 

- ภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัด สงขลา (รติการณ    

สุขเกษม,2544) 

- การศึกษาภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือของคนไทยในกรุงเทพมหานคร (วรางคณา สวางตระกูล,2540) 

- การศึกษาภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือธุรกิจการคา (วิยะดา จงบรรจบ,2543) 
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การเก็บขอมูลภาคสนาม 

การเก็บขอมูลภาคสนาม แบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. เก็บขอมูลจากสํานักงานจดทะเบียนพาณิชยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 

     ข้ันตอนการเก็บขอมูลจากสํานักงานจดทะเบียนพาณิชยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัยเริ่มตนจากผูวิจัย

ไดติดตอดวยวาจากับสํานักงานจดทะเบียนพาณิชยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ท่ีคาดวาจะอนุญาตใหผูวิจัยเก็บ

ขอมูลได และจากน้ันผูวิจัยจึงสงหนังสือแนะนําตนเองเปนลายลักษณอักษรถึงนายกเทศมนตรีของสํานักงานจดทะเบียนพาณิชย

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย พรอมกลับแจงวัตถุประสงคของการวิจัย และขออนุญาตคัดลอกรายช่ือธุรกิจรานคาใน

เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ซึ่งมีช่ือธุรกิจการคาจากการจดทะเบียนพาณิชยชวงป พ.ศ.2559-2562 โดยท่ีผูวิจัยจะนําขอมูลท่ี

ไดมาคัดเลือกโดยใชเกณฑ คือ ช่ือท่ีนํามาวิเคราะหตองเปนช่ือรานคา กลาวคือ ไมใชช่ือและนามสกุลของผูจดทะเบียนธุรกิจ

การคา เชน น.ส.สุธารัตน เนียมหอม  หรือนางยุพิน รอดแลว เปนตน 

 2. เก็บขอมูลจากการการสัมภาษณ  

   เมื่อไดขอมูลจากสํานักงานจดทะเบียนพาณิชยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัยแลว ผูวิจัยจะเก็บขอมูลโดย

การสัมภาษณจากรานคาท่ีนํามาเปนขอมูลในการศึกษารวมดวย โดยการสัมภาษณผูท่ีจดทะเบียนเปนเจาของรานคา เน่ืองจาก

ตองการทราบความหมายและท่ีมาของการตั้งช่ือรานเพ่ือประกอบการวิเคราะหขอมูลใหถูกตองและชัดเจนยิ่งข้ึน 

วิเคราะหขอมูล 

เมื่อเก็บขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงนําขอมูลท้ังหมดมาคัดเลือกขอมูล ซึ่งขอมูลท่ีผูวิจัยไดจากการคัดลอกการจด

ทะเบียนพาณิชยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมีจํานวนท้ังสิ้น 290 ช่ือ เมื่อคัดเลือกโดยใชเกณฑวาช่ือธุรกิจการคาจะตองไมใชช่ือและ

นามสกุลของผูจดทะเบียนธุรกิจการคาน้ันจะเหลือช่ือธุรกิจการคาจํานวน  157 ช่ือ 

 

สรุปผลการวิจัย 

  สรุปผลการวิจัยมีท้ังหมด 5 บท ดังน้ี 

  บทท่ี 1 บทนํา  

  บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

  บทท่ี 4 ผลวิเคราะหขอมูล 

  บทท่ี 5 การสรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ  

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาการตั้งช่ือธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย สรุปไดดังน้ี 

1.ท่ีมาของช่ือธุรกิจการคา แบงออกเปน 5 ประเภท 

 1.1 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือบุคคล จําแนกได 4 ประเภท 

  1.1.1 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือบุคคลอยางเดียว เชน ปราณี  ภิญญา 

  1.1.2 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือบุคคลตามดวยช่ือสถานท่ี เชน รานพ่ีแจคสุโขทัย 

  1.1.3 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือบุคคลตามดวยคําแสดงประเภทธุรกิจ เชน   พินิจ เบเกอรี่  สาม โมบาย 
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  1.1.4 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือบุคคล หรือนามสกุลท่ีเปนอักษรยอหรือตัวเลขตามดวยคําแสดงประเภท

ธุรกิจ เชน 168 สโตร  พีแอนดเอฟ 

 1.2 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือสถานท่ี จําแนกได 4 ประเภท 

  1.2.1 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือสถานท่ีอยางเดียว เชน  ยูเทิรน 

  1.2.2 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือสถานท่ีตามดวยช่ือบุคคล เชน  สุโขทัยฮกฮั้ว บานสวนกานต  

  1.2.3 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือสถานท่ีตามดวยคําแสดงประเภทธุรกิจ เชนสุโขทัยซีฟูด  สุโขทัย

คอมพิวเตอร 

  1.2.4 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือสถานท่ีตามดวยคําแสดงประเภทธุรกิจและช่ือบุคคล เชน รานสถานีของ

ฝากสุโขทัย 64000 สุริยะกรุป   

 1.3 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือตราสินคา จําแนกได 3 ประเภท 

  1.3.1 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือตราสินคาเพียงอยางเดียว  เชน  บีทาเกน  ดีดีซอสเซส 

  1.3.2 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือตราสินคาตามดวยช่ือสถานท่ี เชน  เซเวน สุโขทัย 

  1.3.3 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือตราสินคาตามดวยประเภทของธุรกิจการคา เชน อ้ีเหวิน ชานมไขมุก 

 1.4 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากประเภทของของธุรกิจ จําแนกได 3 ประเภท 

  1.4.1 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากประเภทของธุรกิจเพียงอยางเดียว เชน  ขนมไทยๆ คลินิกแวนสวย 

  1.4.2 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากประเภทของธุรกิจตามดวยช่ือบุคคล เชน   นํ้าพริกเจเขียว  ครัวลุงทอง 

  1.4.3 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากประเภทของธุรกิจตามดวยช่ือสถานท่ี เชน  นํ้าพริกสุโขทัย ครัวริมยม 

 1.5 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากลักษณะตางๆ จําแนกได 5 ประเภท 

  1.5.1 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากลักษณะเดนหรือจุดขาย ของธุรกิจการคาเพียงอยางเดียว เชน อินแบล็ค  

คลาสสิกคลับ 

  1.5.2 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากลักษณะเดนหรือจุดขาย ของธุรกิจการคาตามดวยช่ือสถานท่ี เชน ฮินดู ไบค 

สุโขทัย  นคร เดอ สุโขทัย 

  1.5.3 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากลักษณะเดนหรือจุดขาย ของธุรกิจการคาตามดวยคําแสดงประเภทธุรกิจ

การคา เชน แฟช่ันลานแวน  ดีจังทุกอยาง 20 บาท 

  1.5.4 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากลักษณะการบริการของธุรกิจการคา เชน อันยอง สัญจรนอนดึก 

  1.5.5 ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากลักษณะการบริการของธุรกิจตามดวยคําแสดงประเภทของธุรกิจและสถานท่ี 

เชน รานเปนมิตร ดอกไมผาสุโขทัย 

 

2.ประเภทของความหมาย แบงออกเปน 11 ประเภท 

 2.1 ความหมายบอกลักษณะของธุรกิจการคา เชน รานขายนายนอยหอยทอด พิซซาเตา-ฟนสุโขทัย 

 2.2 ความหมายท่ีแสดงความเจริญรุงเรือง หรือความเปนสิริมงคล เชน เฮงการยาง เจริญสิน 

 2.3 ความหมายเก่ียวกับคุณภาพ เชน รานยําแซบเวอร  กาแฟโลโซ 

 2.4 ความหมายเก่ียวกับอํานาจ  ชัยชนะ  ความยิ่งใหญ  เชน  ราชาขาวตม 1 บาท   กองทัพกาแฟ 

 2.5 ความหมายท่ีแสดงความมั่งคั่ง ร่ํารวย ทรัพยสินเงินทอง เชน 168 สโตร  สุโขทัยฮกฮั้ว 

 2.6 ความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ เชน  มะเหมี่ยว   ตะเพียนทอง 

 2.7 ความหมายท่ีแสดงถึงมิตรภาพ เชน พวกกัน  เซย ไฮ 

 2.8 ความหมายท่ีแสดงถึงคุณธรรม เชน ปราณี 

 2.9 ความหมายท่ีแสดงถึงความสุข เชน สบายบรา 
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 2.10 ความหมายท่ีแสดงถึงความมั่นคง ยืนยง เชน วีวา ออฟฟเซียล  ชาญกิจ กอสราง 

 2.11 ความหมายอ่ืนๆ จําแนกได 8 ประเภท 

  2.11.1 ช่ือท่ีสื่อถึงสาขา เชน  รานอาหารหมูจุม 5  เซเวน สุโขทัย 

  2.11.2 ช่ือท่ีสื่อถึงทิศและเวลา เชน  สัญจรนอนดึก   

  2.11.3 ช่ือท่ีสื่อถึงสถานท่ีตั้ง เชน  ยูเทิรน  ครัวริมยม 

  2.11.4 ช่ือท่ีสื่อถึงสิ่งของ เชน  นํ้าพริกสุโขทัย นํ้าพริกเจเขียว 

  2.11.5 ช่ือท่ีสื่อถึงความสวยงาม เชน อักษรศิลป  รานสุมลทิพย 

  2.11.6 ช่ือท่ีสื่อถึงช่ือบุคคล และอักษรยอ เชน พีแอนดเอฟ  สายฝน 

  2.11.7 ช่ือท่ีสื่อถึงลักษณะรานคา เชน อินแบล็ค  ตึกแดงคาราโอเกะ 

  2.11.8 ช่ือท่ีสื่อถึงความสัมพันธ เชน แฟนฉันเวดดิ้งสตูดิโอ  พ่ีนิด 

3.วิเคราะหความสมัพันธของการตั้งช่ือธุรกิจการคากับวิถีชีวิตตาง ๆ ของคนในชุมชน 

3.1 สะทอนความเปนสังคมผสมผสาน เชน เลากิมเฮีย้ง อินแบล็ค รานพรนภาบิวตี ้

3.2 สะทอนความเปนประเพณีและวัฒนธรรม เชน พิซซาเตาฝนสุโขทัย ครัวริมยม 

3.3 สะทอนถึงความนิยมของคนในสังคม เชน ขนมถวยฟูชาววัง รานยําแซบเวอร 

3.4 สะทอนความคิด ความเช่ือเก่ียวกับการตั้งช่ือของเจาของธุรกิจการคา เชน มาลยัขนมหวาน สาลีข่าวเหนียว 

อภิปรายผลการวิจัย 

  จากการศึกษาการตั้งช่ือธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ตามประเด็นดังท่ีกลาวมา

ขางตน ปรากฏวา 

 ดานท่ีมาของช่ือธุรกิจการคา ผูวิจัยพบวาเจาของธุรกิจใชการตั้งช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือบุคคลมากท่ีสุด รอยละ 

48.41 สาเหตุท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจาก เจาของธุรกิจการคาตองการใหผูซื้อทราบวาธุรกิจการคาน้ันเปนของตนเอง ซึ่งมีสวนทําให

จดจํารานไดงายและทําใหระหวางผูซื้อและเจาของธุรกิจมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน และพัฒนาไปถึงการมีลูกคาประจํา ซึ่งทําให

ธุรกิจมีความเจริญรุงเรืองข้ึน ประกอบกับช่ือบุคคลเปนช่ือท่ีมีความหมายดีอยูแลว จึงนําช่ือบุคคลมาตั้งเปนช่ือธุรกิจการคา 

 ดานความหมายของช่ือธุรกิจการคา ผูวิจัยพบวาเจาของธุรกิจการคาตั้งช่ือธุรกิจการคาท่ีมีความหมายบอกลักษณะของ

ธุรกิจการคามากท่ีสุด รอยละ 22.93 และพบวาเจาของธุรกิจการคาตั้งช่ือธุรกิจการคาท่ีมีความหมายเก่ียวกับอํานาจ ชัยชนะ 

ความยิ่งใหญรองลงมา รอยละ 12.10 สาเหตุท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจากเจาของธุรกิจตองการใหผูซื้อทราบไดทันทีวาธุรกิจการคาของ

ตนไดคาขายสินคาหรือบริการประเภทใด ซึ่งจะตอบสนองความตองการของผูท่ีตองการท่ีจะซื้อสินคาหรือบริการน้ันไดทันที โดย

ไมตองเขาไปสอบถาม หรือเขาไปสังเกตภายในรานดวยตนเอง ซึ่งการตั้งช่ือดวยการบอกลักษณะของของคาน้ีสงผลใหท้ังผูซื้อ

และเจาของกิจการ มีความสะดวกสบายในการติดตอซื้อขายกัน และจะเห็นไดวาเจาของธุรกิจการคานิยมตั้งช่ือธุรกิจการคาใหมี

อํานาจ ชัยชนะ ความยิ่งใหญ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเจาของธุรกิจตองการท่ีจะใหธุรกิจการคาของตน มีความยิ่งใหญ เปนท่ีนิยม

ของผูซื้อ ไดรับชัยชนะจากการแขงขันดานการตลาด และยังสื่อถึงความเปนท่ีหน่ึงในดานคุณภาพของสินคาและบริการ เปนการ

ดึงดูดความสนใจของผูซื้อ ทําใหธุรกิจการคามีความนาเช่ือถือ 

ดานความสัมพันธของการตั้งช่ือธุรกิจการคากับวิถีชีวิตตาง ๆ ของคนในชุมชน ผูวิจัยพบวาการตั้งช่ือธุรกิจการคา

ภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีน้ันมีการใชภาษาไทยในการตั้งช่ือเปนหลัก และสามารถสื่อถึงธุรกิจน้ันได ซึ่งช่ือธุรกิจการคา

สวนมาก มีความหมายท่ีเปนสิริมงคล มีอํานาจ มีความร่ํารวยเงินทอง และความกาวหนา และในปจจุบันมีช่ือธุรกิจการคาท่ีเปน

ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน ท้ังช่ือท่ีเปนภาษาอังกฤษเพียงอยางเดียว และภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ซึ่งสาเหตุน้ันคืออิทธิพลทาง
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การคาท่ีมีชาวตางชาติเขามาคาขายในประเทศไทย เมื่อชาวตางชาติเรียกสินคาน้ันวาอะไร คนไทยก็จะเรียกช่ือน้ันตาม และ

นอกจากน้ียังมีอิทธิพลจากนักทองเท่ียว เน่ืองจากมีชาวตางชาติเขามาทองเท่ียวเปนจํานวนมาก และหลากหลายเช้ือชาติ ทําให

ธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมีความเจริญยิ่งข้ึน เจาของธุรกิจการคาก็ตองการดึงดูดชาวตางชาติเขารานของ

ตน จึงมีการตั้งช่ือรานเปนภาษาอังกฤษเพ่ือดึงดูดผูซื้อท่ีเปนชาวตางชาติ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาประชากรท่ีอยูในอําเภอเมืองสุโขทัย

ธานีนอกจากจะมกีารคาขายมาตั้งแตอดีตแลว ยังสะทอนใหเห็นความสัมพันธกับชาวตางชาติอีกดวย และจะใหความสําคัญกับ

ช่ือธุรกิจการคาเปนหลัก ซึ่งเจาของธุรกิจจะมีแนวการตั้งช่ือท่ีหลากหลาย ท้ังช่ือท่ีมาจากช่ือบุคคล นามสกุล หรือช่ือยอ ช่ือท่ี

บอกถึงสถานท่ีตั้ง ยาน ตําบล หรือจังหวัด และช่ือท่ีบงบอกถึงประเภทของธุรกิจการคา โดยสรุปแลวทุกช่ือท่ีนํามาตั้งเปนช่ือ

ธุรกิจการคาลวนเปนช่ือท่ีมีความหมายดี มีความเปนสิริมงคล 

 นอกจากน้ีการตั้งช่ือธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ยังมีลักษณะท่ีเหมือนและแตกตาง

จากงานวิจัยของรติการณ สุขเกษม ท่ีผูวิจัยไดใชเปนหลักเกณฑในการวิเคราะหท่ีมาของช่ือธุรกิจการคาและประเภทของ

ความหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

การต้ังชื่อธุรกิจการคาภายในเขต 

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 

ภาษาท่ีใชในการต้ังชื่อธุรกิจการคา 

ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ 

ลักษณะท่ีเหมือน 

1.ใชการตั้งช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือบุคคลมากท่ีสุด 

2.ใชความหมายบอกลักษณะของธุรกิจการคามากท่ีสุด 

1.ใชการตั้งช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือบุคคลมากท่ีสุด 

2.ใชความหมายบอกลักษณะของธุรกิจการคามากท่ีสุด 

ลักษณะท่ีแตกตาง 

1.ท่ีมาของช่ือธุรกิจการคา มี 5 ประเภท 

1.ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือบุคคล 

2.ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือสถานท่ี 

3.ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือตราสินคา 

4.ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากประเภทของของธุรกิจ 

5.ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากลักษณะตางๆ 

 

2.ประเภทของความหมาย มี 11 ประเภท 

1.ความหมายบอกลักษณะของธุรกิจการคา 

2.ความหมายท่ีแสดงความเจริญรุงเรือง หรือความเปน

สิริมงคล 

3.ความหมายเก่ียวกับคุณภาพ 

4.ความหมายเก่ียวกับอํานาจ ชัยชนะ ความยิ่งใหญ 

5.ความหมายท่ีแสดงความมั่งคั่ง ร่ํารวย ทรัพยสินเงิน

ทอง 

6.ความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ 

7.ความหมายท่ีแสดงถึงมิตรภาพ 

8.ความหมายท่ีแสดงถึงคุณธรรม 

9.ความหมายท่ีแสดงถึงความสุข 

1.ท่ีมาของความหมาย มี 4 ประเภท 

1.ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือบุคคล 

2.ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือสถานท่ี 

3.ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือตราสินคา 

4.ช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือบุคคลกับช่ือสถานท่ี 

 

 

2.ประเภทของความหมาย มี 11 ประเภท 

1.ความหมายบอกลักษณะของธุรกิจการคา 

2.ความหมายท่ีแสดงความเจริญรุงเรือง หรือความเปน

สิริมงคล 

3.ความหมายเก่ียวกับคุณภาพ 

4.ความหมายเก่ียวกับอํานาจ ชัยชนะ ความยิ่งใหญ 

5.ความหมายท่ีแสดงความมั่งคั่ง ร่ํารวย ทรัพยสินเงิน

ทอง 

6.ความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ 

7.ความหมายท่ีแสดงถึงมิตรภาพ 

8.ความหมายท่ีแสดงถึงคุณธรรม 

9.ความหมายท่ีแสดงถึงความสุข 
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งานวิจัยท้ังเรื่องปรากฏวา มีการใชการตั้งช่ือธุรกิจการคาท่ีมาจากช่ือบุคคล และใชความหมายบอกลักษณะของธุรกิจ

การคามากท่ีสุด แสดงใหเห็นวา มีความหมายท่ีแสดงถึงความเปนเจาของธุรกิจ และบอกลักษณะของธุรกิจ มากกวาความหมาย

อ่ืน  

กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จเรียบรอยลงไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา เจียพงษ    

ผูริเริ่มใหคิดทํารายงานวิจัย และไดถายทอดความรูและแนวทางเก่ียวกับการทํารายงายวิจัยและใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไข

ดวยดีมาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคณุ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  คณะกรรมการสอบโครงรางวิจัยท่ีใหคําแนะนําเติม

เต็มใหงานวิจัยเลมน้ีถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยวิชาภาษาไทยทุกทานท่ีไดกรุณาถายทอดความรู

ทําใหผูวิจัยสามารถทํารายงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี      

ขอกราบขอบพระคุณ นายพิเชฐ ไทยกลา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี และสํานักงานจดทะเบียนพาณิชย เทศบาล

เมืองสุโขทัยธานี ท่ีไดกรุณาใหความอนุเคราะหขอมูลเก่ียวกับรายช่ือธุรกิจการคาในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี-จังหวัดสุโขทัย

ในการทํารายงานวิจัยฉบับน้ี  

 ขอกราบขอบพระคุณผูบอกขอมูล และผูใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูลทุกทาน ท่ีไดใหความอนุเคราะหดวยนํ้าใจ

อันดจีนทําใหรายงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ 

เอกสารอางอิง 

นควัฒน สาเระ. (2550). การตั้งช่ือรานคาในจังหวัดปตตานี : ความสัมพันธระหวางช่ือรานคากับวิถีในชุมชน. วิทยานิพนธ

อักษรศาสตรมหาบัณฑติ. กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 

นฤมล รตันออน. (2554). ความหมาย ความเช่ือและคานิยมท่ีสะทอนจากการตั้งช่ือนักเรียนตําบลทาชาง คลอง จังหวัดเลย.

ปริญญานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.กรุงเทพมหานคร : บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

10.ความหมายท่ีแสดงถึงความมั่นคง ยืนยง 

11.ความหมายอ่ืนๆ จําแนกได 8 ประเภท 

     11.1 ช่ือท่ีสื่อถึงสาขา 

     11.2 ช่ือท่ีสื่อถึงทิศและเวลา 

     11.3 ช่ือท่ีสื่อถึงสถานท่ีตั้ง 

     11.4 ช่ือท่ีสื่อถึงสิ่งของ 

     11.5 ช่ือท่ีสื่อถึงความสวยงาม 

     11.6 ช่ือท่ีสื่อถึงช่ือบุคคล และอักษรยอ 

     11.7 ช่ือท่ีสื่อถึงลักษณะรานคา 

     11.8 ช่ือท่ีสื่อถึงความสัมพันธ 

10.ความหมายท่ีแสดงถึงความมั่นคง ยืนยง 

11.ความหมายอ่ืนๆ จําแนกได 6 ประเภท 

     11.1 ช่ือท่ีสื่อถึงสาขา 

     11.2 ช่ือท่ีสื่อถึงปท่ีตั้ง 

     11.3 ช่ือท่ีสื่อถึงทิศและเวลา 

     11.4 ช่ือท่ีสื่อถึงสถานท่ีตั้ง 

     11.5 ช่ือท่ีสื่อถึงสิ่งของ 

     11.6 ช่ือท่ีสื่อถึงความสวยงาม 

 

 

649 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

รติการณ สุขเกษม. (2544). ภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ  จังหวัด

สงขลา. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑติ. สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัทักษิณ.  

วรางคณา สวางตระกูล. (2540).การศึกษาภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือของคนไทยในกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธศิลปศาสตร  

มหาบัณฑิต.กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 

วิยะดา จงบรรจบ. (2543). การศกึษาภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือธุรกิจการคา. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.กรุงเทพมหานคร : 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 

ไศลรัตน อิสระเสนีย. (2546).ความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวกับภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือจริง. 

  วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต.กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 

สุวิไล เปรมศรีรตัน และสุขุมาวดี ขําหิรัญ. (2527). ช่ือหมูบานของอําเภอเมืองสรุินทร.สถาบันวิจัยภาษาและ  

  วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สุทธาสินี ไชยกาล.(2545). ภาษาท่ีใชตั้งช่ือเลนของคนไทยท่ีมาจากตางกลุมชาติพันธุในอําเภอเมือง สมุทรสาคร  จังหวัด

สมุทรสาคร.ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

เสนหา บุณยรักษ และทิพยสดุา นัยทรัพย. (2542). ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก. โครงการศึกษาคนควาทางวัฒนธรรมสํานัก

ศิลปวัฒนธรรม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. 

 

650 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

การศึกษาศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของตําบลเกาะยอ เพ่ือพัฒนาสูการทองเท่ียวท่ีย่ังยืน 

THE CULTURAL TOURIST ATTRACTION’S POTENTIAL OF KOH YO SUB DISTRICT TO BE  

SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 

 

ญาโณทัย ชุมศรีเมฆ* และ หาวหาญ ทวีเสง 

คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

*corresponding author e-mail: yanothai.ch@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ท่ี

นําไปสูความยั่งยืน ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะศึกษาวิเคราะหขอมูลผานเอกสาร หนังสือ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการ

สัมภาษณเชิงลึกจากคนในชุมชนรวมถึงเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีมีสวนเก่ียวของ จํานวน 33 คน และสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางกับ

นักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวในตําบลเกาะยอ จํานวน 8 คน จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา ผล

การศึกษาพบวา ศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของตําบลเกาะยอ มีศักยภาพท่ีพรอมตอการจัดใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม โดยแบงศักยภาพออกเปน 4 ดาน ซึ่งศักยภาพท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุด 1) ศักยภาพดานแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

เน่ืองจากเปนการสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญท่ีมีแกชาวบานในชุมชนและเปนจุดเริ่มตนของการตั้งถ่ินฐานในเกาะยอ 2) ศักยภาพ

ดานพ้ืนท่ี เน่ืองจากพ้ืนท่ีสวนใหญมีลักษณะเปนท่ีราบเนินเขา และถูกลอมรอบดวยทะเลสาบสงขลา การดําเนินวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนจึงเปนไปอยางเรียบงาย ทําใหตําบลเกาะยอมีภูมิวัฒนธรรมท่ีนาสนใจแกนักทองเท่ียว 3) ศักยภาพดานการใหบริการแก

นักทองเท่ียว ทุกคนในชุมชนตางสนับสนุนและชวยกันในการอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว อยางไรก็ตาม ยังคงมีแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหรือสถานท่ีและการใหบริการอีกหลายแหงท่ีตองไดรับการปรับปรุง และ 4) ศักยภาพดานการบริหาร

จัดการการทองเท่ียว ความสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐ หนวยงานสวนทองถ่ินและชาวบานในชุมชนยังคงขาดการวางแผน

รวมกันในการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการแกไขปญหาจากผลกระทบของการทองเท่ียวอยางเปนระบบ 

 

คําสําคัญ: ศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม, แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตําบลเกาะยอ, การทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

 

Abstract 

 The objective of this research is to study of cultural tourism potentiality of Koh Yo sub district, 

Songkhla province that can be developed or improved for sustainable tourism. This study was the Mixed 

Methods: qualitative study and research from documentary analysis, texts, related researches, in-depth 

interview with 33 people of community and involved government officers, and non-structured interview with 

8 tourists visiting in Koh Yo area; and finally, all data collections were used for analysis and descriptive 

statistics presented. The results of this research were as follows: Cultural tourism potentiality of Koh Yo sub 

district, Songkhla province, had indicated the readiness of potentiality to be a cultural tourist attraction 
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included 4 particular perspectives. Definitely, cultural tourism outstanding potential suitability were 1) 

Potential of cultural tourism; it indicates that important to people in this community as well as the beginning 

of settlement in this area originally. 2) Potential area; this area was mostly high plains and surrounded by 

Songkhla lake from all sides affecting community people lifestyles living simply and it can be a cultural 

landscape interesting for tourist attraction. 3) Potential tourism services; People in the community supports 

and helps facility for tourists. However, there are many cultural tourist attractions or places and services need 

to improve them. And 4) Potential tourism management; Relations of government agencies, provincial 

administrative organization and people in this community still lack of plan together to manage cultural tourist 

attractions and systematic problem solving about negative impacts of tourism. 

 

keywords: cultural tourist attraction’s potential, cultural tourist attraction of koh yo sub district,  

                sustainable tourism 

 

บทนํา 

 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวถือเปนกลไกสําคัญอีกประเภทหน่ึงในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลายประเทศ 

ทามกลางแนวโนมและสถานการณดานการทองเท่ียวในระดบัโลกท่ีเปนอยูในปจจุบัน ตามท่ีสมาคมการตลาดอเมริกันทําการสํารวจ

นักทองเท่ียวท่ัวโลกจํานวนหน่ึงของป 2561 พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญใหความสนใจและวางแผนการเดินทางทองเท่ียวมายัง

ทวีปเอเชียและยุโรป ทําใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท้ังสองทวีปมีโอกาสท่ีจะเพ่ิมรายไดสูงข้ึนถึงสองเทาจากป 2558 ท้ังน้ีองคการ

การทองเท่ียวโลก (The United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ยังระบุขอมูลการทองเท่ียวในป 2559 มี

นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนรอยละ 4 จากป 2558  (ประชาชาติธุรกิจ.ออนไลน.2561) สงผลใหประเทศไทยมีการสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเท่ียวดานตาง ๆ มีเปาหมายและทิศทางท่ีชัดเจนมากข้ึน ท้ังน้ีสืบเน่ืองมาจากการกําหนดไวซึ่งยุทธศาสตรชาติท่ีตองการผลักดัน

ใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในประเทศเปนเสนทางทองเท่ียวอีกแหลงหน่ึงของนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกจึงใหการสนับสนุนการ

ทองเท่ียวในหลากหลายดาน เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว และใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในประเทศใหเกิดประโยชน

และมีคุณคามากท่ีสุด อาทิ การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม การ

ทองเท่ียวทางนํ้า เปนตน (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย. ออนไลน. 2561)  

 จากการวิเคราะหปจจัยสําคัญในการทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในประเทศไทย พบวาการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนหน่ึงในการทองเท่ียวท่ีมีกลุมตลาดขนาดใหญ และมีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็วและ

ตอเน่ือง ดังน้ันเพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในประเทศใหเปนท่ีดึงดูดใจแกนักทองเท่ียวจําเปนตองมี

การปรับปรุงและพัฒนาใหแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีความพรอมท่ีจะรองรับนักทองเท่ียว อาทิ การอํานวยความสะดวกในการ

เดินทาง ความปลอดภัย ความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิถีวัฒนธรรม เปนตน (กรมการทองเท่ียว.2560) นักทองเท่ียว

จํานวนมากจากหลายชนชาติมีความนิยมและใหกระแสตอบรับดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากข้ึน เน่ืองจากมีความตองการ

เปดโอกาสและประสบการณการเรียนรูใหมๆ ควบคูกับการทองเท่ียวเพ่ือใหเกิดความคุมคาและไดรับความรูตางวัฒนธรรมใน

ขณะเดียวกัน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเท่ียวท่ีมีความนาสนใจเปนพิเศษเพราะเปนการทองเท่ียวเพ่ือการพักผอน มี
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ความเก่ียวของกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม การเยี่ยมชมมรดกวัฒนธรรม (Adams, 2008) ซึ่งจะใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกับวิถี

วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู มรดกประวัติศาสตรท่ีสบืทอดกันมาจากบรรพบุรุษสูลูกหลานในปจจุบันและสะทอนใหเห็นถึงความ

เปนเอกลักษณของชุมชนน้ัน ท้ังน้ียังไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน สรางความประทับใจจากวัฒนธรรมอันแตกตางจากวิถีเดิม

ของนักทองเท่ียวเอง อน่ึง การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะทําใหนักทองเท่ียวมีความสุขในการเรียนรูท่ีเปดกวางข้ึนและยังสงผลดีตอ

ชุมชนน้ันดวย เพราะจะทําใหเศรษฐกิจดานการทองเท่ียวมีการพัฒนา และชวยสรางอาชีพประกอบกับการกระจายรายไดสูคนใน

ชุมชน ดังน้ันชุมชนจึงไดรับประโยชนอยางมากและเปนการอนุรักษวิถีวัฒนธรรมเดิมท่ีสืบทอดกันมาใหเกิดความยั่งยืนดวย  

 จังหวัดสงขลาเปนเมืองแหงการทองเท่ียวเมืองหน่ึงท่ีมีประวัติศาสตรความเปนมาท่ียาวนาน เปนเมืองทาท่ีมีความ

เจริญรุงเรืองในการทําสมาคมการคามาตั้งแตยคุกอนเมืองสงขลาจนถึงยุคเมืองสงขลาจวบจนปจจบัุน มีการพบหลักฐานวัตถุโบราณ

มากมายจากหลายอําเภอ เชน อําเภอสทิงพระ อําเภอรัตภูมิ อําเภอจะนะ อําเภอเมืองสงขลา เปนตน ซึ่งถือเปนแหลงโบราณคดี

สําคัญท่ีมีท้ังวัตถุโบราณ สถาปตยกรรม ประติมากรรม ความเช่ือ หรือวัฒนธรรมภายในทองถ่ิน อันแสดงใหเห็นวาจังหวัดสงขลา

เปนเมืองมรดกของประเทศชาติอีกจังหวัดหน่ึง (ศรีสมร, 2539) เมืองสงขลามีแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมหลากหลายซึ่ง “เกาะ

ยอ” ก็เปนอีกตําบลหน่ึงท่ีตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองสงขลามีการคนพบหลักฐานทางประวัติศาสตรและมีวัฒนธรรม วิถีชีวิตความ

เปนอยู ท่ีนาสนใจ ทําใหมีหนวยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนเขามาสงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเกาะยอมาก

ข้ึนและตองการใหการทองเท่ียวในเกาะยอเปนหน่ึงในแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสําคัญของจังหวัด โดยเนนใหนักทองเท่ียวได

สัมผัสกับเสนทางวิถีวัฒนธรรม ทําความเขาใจ ศึกษาเรียนรูความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ประวัติศาสตรความเปนมา 

ขนบธรรมเนียมประเพณ ีการดําเนินชีวิตท่ีชาวบานในชุมชนสืบทอดกันมาอยางชานาน จากอดีตสูปจจุบันพบวามีนักทองเท่ียวจาก

ตางถ่ินท้ังในประเทศหรือแมแตนักทองเท่ียวตางชาติ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร รูจักเกาะยอมากข้ึนโดยมาจากการไดเห็นเอกลักษณท่ี

มีความเปนเกาะยอ อาทิ อาหารพ้ืนบานอยางยําสาหรายผมนางหรือภาษาชาวบานเรียกวายําสาย และขาวยําใบยอ นอกจากน้ีมีผา

ทอเกาะยอท่ีมีลายเฉพาะถ่ินของชุมชน และสถาปตยกรรมดานการทํากระเบ้ืองดินเผา การสรางบานเรือนไทยโบราณ หรือเจดีย 

สถูปในวัดวาอาราม อันแสดงใหเห็นวาชาวบานในชุมชนสมัยกอนมีความสามารถทางดานงานฝมือเปนอยางมากและสามารถบง

บอกไดวาในอดีตเกาะยอมีความเจริญรุงเรืองดานการคาอีกดวย ดังน้ัน ปจจัยสําคัญท่ีจะพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหเกิด

ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน เพ่ือสรางความเช่ือมั่นและตอบสนองตอความคาดหวังของนักทองเท่ียว คือการพัฒนาศักยภาพ

แหลงทองเท่ียวเหลาน้ันใหมีมาตรฐานมีขีดความพรอมท่ีจะนําไปสูการรองรับนักทองเท่ียวและไมทําใหการทองเท่ียวมีผลกระทบ

หรือมีผลกระทบตอทรัพยากรแวดลอมท่ีมีในชุมชนนอยท่ีสุด ตามท่ี UNWTO ไดนิยามไววาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน จะตองคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนระหวางสังคมและสิ่งแวดลอม ประกอบกับการใชทรัพยากรแวดลอมท่ีมีใหเกิดประโยชนสูงสุดซึ่งปจจัยน้ีเปน

องคประกอบสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียว (World Tourism Organization, 2013) ท้ังน้ีตองสรางความตระหนักและปลูกฝง

จิตสํานึกใหนักทองเท่ียวเห็นคุณคาและความสําคัญของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จึงจะทําใหเกิดความสมดุลในการพัฒนา

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือความยั่งยืนโดยมีเปาหมายท่ีชัดเจนและการใหความรวมมือซึ่งกันและกัน (Yazdi, 2012)  

 จากการศึกษาเอกสารและลงพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล พบวาความพรอมดานทรัพยากรแวดลอม และมีวิถีวัฒนธรรมท่ีเปน

เอกลักษณอันสะทอนความเปนเฉพาะถ่ินของคนในชุมชนเกาะยออยางชัดเจน อยางไรก็ตาม เมื่อการทองเท่ียวภายในชุมชนไดรับ

การเปดกวางข้ึน จึงนํามาสูการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลท้ังดานบวกและดานลบแกแหลงทองเท่ียวและคนในชุมชนมากข้ึนเชนกัน ทําให

ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสวนใหญลดนอยลง และพบวามีคนในชุมชนบางสวนเทาน้ันท่ีตระหนักถึงความสําคัญ

ของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สงผลใหบางแหลงไมไดรับการเขาถึงและทํานุบํารุงอยางดีมากนัก ทําใหทรุดโทรมไปตาม
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กาลเวลา ดังน้ันเพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ทุกคนในชุมชนจึงมีสวนสําคัญในการรวมกันพัฒนา

ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีตนอาศัยอยูโดยสรางความตระหนักและปลูกฝงจิตสํานึกใหรูจักอนุรักษ หวงแหนสิ่งท่ีมี

ภายในชุมชนใหเกิดความยั่งยืน ดวยเหตุผลขางตนน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของ

ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพ่ือพัฒนาไปสูความยั่งยืน ซึ่งหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาชุมชนสามารถ

นําไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหเกิดประโยชน มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดพ้ืนท่ีในการวิจัย ไดแก 9 หมูบาน ของตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 1.การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจาก 2 สวน คือ  

 - การศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 - การเก็บขอมูลภาคสนาม ดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย ปราชญชาวบาน, พระ

ประจําวัดในชุมชน และเจาหนาท่ีภาครัฐ จํานวน 33 คน การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางหรือแบบปลายเปดจากผูใหขอมูลรอง 

คือ นักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวภายในตําบลเกาะยอ จํานวน 8 คน รวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 

 2. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีรวบรวมไวท้ังขอมูลจากการศึกษาในเอกสาร หนังสือ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และ

ขอมูลจากการเก็บภาคสนามมาจําแนกและจัดประเภทใหเปนไปตามวัตถุประสงค จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห สังเคราะห 

และนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากขอมูล เอกสาร 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และการสัมภาษณ ปราชญชาวบาน, พระประจําวัดในชุมชน และเจาหนาท่ีภาครัฐ จํานวน 33 คน การ

สัมภาษณแบบไมมีโครงสรางหรือแบบปลายเปดจากผูใหขอมูลรอง คือ นักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวภายในตําบลเกาะยอ จํานวน 8 

คน รวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ในประเด็นของศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของตําบลเกาะยอ 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบวา ศักยภาพการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของตําบลเกาะยอ สามารถแบงออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 

 1. ศักยภาพดานแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ตามท่ีมีการคนพบหลักฐานทางประวัติศาสตรโบราณมากมายในชุมชนเกาะ

ยอ ทําใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองคการบริหารสวนทองถ่ินเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งท่ียังหลงเหลือปรากฏอยู อน่ึง 

เพ่ือใหคงอยูคูชุมชนไปอยางยาวนานจึงไดมีการจัดใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เนนใหคนรุนหลังไดศึกษาเรียนรูจาก

หลักฐานท่ีปรากฏเหลาน้ี และเพ่ือปลูกจิตสํานึกใหมีความรักษบานเกิด หวงแหนทรัพยากรท่ีมีในชุมชน รักษาไวเพ่ือสงตอใหแก

ลูกหลานรุนตอไป โดยสามารถแยกเปนประเด็นไดดังน้ี 

 1.1 แหลงทองเท่ียวดานประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณคดี จากการคนพบหลักฐานตางๆ ท่ีมีมาตั้งแตในสมัยโบราณ 

พบวาวัดมีความสําคัญอยางยิ่งในการเริ่มตนการตั้งถ่ินฐานของผูคนท่ีเขามาในเกาะยอ ปจจุบันมีวัดท้ังหมด 4 วัด และท่ีพักสงฆอีก 

1 แหง ซึ่งมีหลักฐานหลงเหลือยืนยันชัดเจน เชน บอนํ้าศักดิ์สิทธ์ิ เจดียเขาเพหาร สมเด็จเจาเกาะยอ เปนตน จากการสัมภาษณผูรู

ของชุมชน พบวาวัดและท่ีพักสงฆมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับนักทองเท่ียวท่ีมีความสนใจและมีความศรัทธา แมวามีศักยภาพ
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ท่ีพรอมตอการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แตมีโบราณสถานและโบราณคดีตองไดรับการบูรณะหรือปรับปรุงซอมแซมสภาพ

เพ่ือทําใหสิ่งเหลาน้ันมีอายุท่ียืนยาวข้ึนอีกจํานวนไมนอย เพราะหลักฐานบางอยางท่ีมีอายุนับรอยปเริ่มผุพังไปตามกาลเวลาแลว 

 1.2 แหลงทองเท่ียวดานภูมิปญญาทองถ่ิน พบวาสามารถแบงแยกประเภทเปน 4 ประเภท ไดแก 

 1.2.1 ดานอาหาร เปนอาหารพ้ืนเมืองท่ีสามารถหาวัตถุดบิจากภายในชุมชน มีวิธีการทําท่ีถายทอดภูมิปญญาจากบรรพ

บุรุษสูรุนลูกหลานกันมานับสิบป เชน ขาวยําใบยอยายหนู นักทองเท่ียวสามารถหารับประทานไดทุกวันแตจะมีวันหยุดท่ีไมแนนอน 

รานยายหนูตั้งอยูบริเวณใกลกับพ้ืนท่ีจําหนายสินคาพ้ืนเมือง เหตุผลท่ีชาวบานในเกาะยอเรียกวาขาวยําใบยอเน่ืองมาจากใน

สมัยกอนเกาะยอมีตนยอเปนจํานวนมากเกิดข้ึนในปาธรรมชาติ ชาวบานจึงใชเทคนิควิธีการปรุงอาหารรวมกับการนําใบยอเถ่ือนมา

เปนสวนผสมของการหุงขาวทําใหขาวมีสีสันท่ีสวยงามชวนนารับประทาน ซึ่งขาวยําใบยอยายหนูเปนเพียงไมก่ีรานเทาน้ันท่ียังคงมี

อยูเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดลิ้มลองและใหความนิยมเปนอยางมาก 

 1.2.2 ดานหัตถกรรม ผาทอเกาะยอถือเปนสินคาข้ึนช่ือท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวท่ีหลากหลาย เน่ืองจากมีการ

สืบทอดกันมาเปนเวลานาน จุดเริ่มตนของการทอผาภายในเกาะยอช้ีใหเห็นจากหลักฐานและการเลาขานกันมาของบรรพบุรุษสู

ลูกหลานวามีครูทอผาชาวจีนโดยทางจังหวัดสงขลาไดใหเขามาสอนทอผาแกประชาชนในเมืองสงขลาและยังใหเขามาเผยแพร

ภายในเกาะยอดวย ซึ่งปจจุบันมีแหลงทอผาในชุมชนท้ังหมด 5 แหลง โดยมี 2 แหลงในจํานวนน้ี จัดใหเปนศูนยการเรียนรูคูกับการ

ผลิตสินคาเพ่ือจําหนาย สําหรับการตอนรับนักทองเท่ียวและผูท่ีมีความสนใจหรือนักเรียนนักศึกษาท่ีตองการจะเรียนรูวิธีการทํา 

โดยผูท่ีสนใจจะไดสัมผัสกับการใชอุปกรณทอผาจริงๆ ซึ่งจะถายทอดจากผูท่ีมีความชํานาญดานการทอผา 

 1.2.3 ดานเกษตรกรรม ตามท่ีพ้ืนท่ีเกาะยอเปนเกาะและถูกลอมรอบดวยทะเลสาบสงขลา จึงมีพ้ืนท่ีเปนท่ีราบ เนินเขา

และภูเขา ชาวบานในพ้ืนท่ีจึงมีอาชีพทําเกษตรกรรมท้ังสวนยางพาราและสวนผลไม เชน จําปาดะขนุน ซึ่งเปนผลไมข้ึนช่ือของเกาะ

ยอ เมื่อมีผลไมสิ่งท่ีตามมาคือสัตวจําพวกแมลงตาง ๆ โดยเฉพาะแมลงวันทอง ท่ีพรอมจะชอนไชกัดกินผลไมของชาวบาน ทําใหผล

ไมเกิดความเสียหาย ชาวบานในชุมชนจึงมีความคิดในการจัดการแมลงไมใหสามารถชอนไชผลิตผลเหลาน้ันได จึงใชภูมิปญญาท่ีมี

กับวัสดุท่ีหาไดจากชุมชนจัดทําอุปกรณการเกษตรข้ึน ซึ่งชาวบานเรียกวา “โคระ” โดยใชทางมะพราวมาสานตอใหมีรูปรางเรียว

ยาว เพ่ือนํามาหอผลไมจําพวกน้ีไว นอกจากปองกันผลไมไมใหแมลงชอนไชไดแลวยงัชวยใหผลไมมีสสีวยงาม รสชาติหวานอรอยอีก

ดวย 

 1.2.4 ดานประมงพ้ืนบาน ชาวบานในเกาะยอสวนใหญจะใชวิธีการหาอาหารทะเลจําพวกกุง ปลา ปูดวยการทําไซน่ัง

และไซนอน ซึ่งชาวบานสามารถออกหาอาหารทะเลไดทุกวันทําใหในเกาะยอมีอาหารทะเลตลอดป นอกจากน้ีมีอาชีพเลี้ยงปลา

กะพงขาวในกระชัง ซึ่งเกาะยอมีช่ือเสียงดานการเลี้ยงปลากะพงขาววามีเน้ือปลาท่ีอรอยท่ีสุด ไมมีกลิ่นสาบในเน้ือปลา เพราะ

ชาวบานใชวิธีการเลี้ยงในกระชังมีนํ้าทะเลถายเทอยูตลอด และพ้ืนท่ีทะเลสาบรอบเกาะยอก็มีลักษณะเปนทะเลสามนํ้า หมายถึง มี

นํ้าเค็ม นํ้ากรอย และนํ้าจืด ปจจุบันมีนักทองเท่ียวและผูสนใจท่ีจะศึกษาการทําประมงพ้ืนบานในเกาะยอมากข้ึน นอกจากน้ี

นักทองเท่ียวสามารถน่ังเรือออกไปกลางทะเลเพ่ือศึกษาการหาอาหารทะเลของชาวบาน ทําใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกับวิธีการ

ดํารงชีวิตของชาวบานในชุมชนอยางแทจริง 

 1.3 แหลงทองเท่ียวดานความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี เกาะยอมีความเช่ือและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกัน

มาอยางชานานซึ่งมีความแตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืน เชน ประเพณีลอยแพ ดวยเกาะยออยูกลางทะเลสาบสงขลา การทําแพลอยแลวนํา

อาหารแหง เครื่องครัว รวมถึงตัดเล็บ ตัดผมใสไปในแพ จากน้ันนําไปลอยลงในทะเลเปนความเช่ือวาไดเอาสิ่งไมดี สิ่งท่ีช่ัวราย

ออกไปจากชีวิต เปนการสะเดาะเคราะหใหลอยไปกับสายนํ้า ประเพณีน้ีเปนประเพณีโบราณท่ีไดสืบสานมาไมต่ํากวา 100 ป ซึ่งจะ

655 



จัดข้ึนในชวงเดือน 5 นอกจากน้ียังมีประเพณีอ่ืนอีกหลายประเพณี ในปจจุบันนักทองเท่ียวหรือประชาชนในจังหวัดสงขลาและ

จังหวัดใกลเคียงใหความสนใจและเขารวมขนบธรรมเนียมประเพณีในเกาะยอเพ่ิมมากข้ึน  

 1.4 แหลงทองเท่ียวดานศิลปวัฒนธรรม ในอดีตหนังตะลุงเปนหน่ึงในการศิลปะการแสดงของชาวบานในตําบลเกาะยอ เชน 

หนังเอ่ียม ซึ่งไดรับความนิยมมากในสมัยรัชกาลท่ี 5-6 โดยการละเลนของนายหนังเอ่ียมท่ีมีเอกลักษณโดดเดนและเปนท่ีนิยม

ชมชอบแกเหลาบรรดาผูชม คือการรูจักพลิกแพลงบทกลอนไมใหตายตัว มีความเฉลียวฉลาดในการขับบทกลอนและมีปฏิภาณไหว

พริบอยางดี หลังจากนายหนังเอ่ียมเสียชีวิตลงยังคงมีเหลาบรรดาลูกศิษยท่ีสืบทอดการละเลนดังกลาวอยู แตในตําบลเกาะยอ

ปจจุบันแมวาดานศิลปะการแสดงวัฒนธรรมท่ีเคยมมีาน้ันจะไมเดนชัดมากนักดั่งเชนอดีต อันเน่ืองมาจากหลากหลายสาเหตุ ยังคงมี

ผูสานตอคือหนังโรจน หรือนายหนังวิโรจน ไชยเหมวงศ และสามารถถายทอดความรูแกนักทองเท่ียวและผูท่ีสนใจอยู 

 2. ศักยภาพดานพ้ืนท่ี จากการศึกษาบริบทเชิงพ้ืนท่ีและการสัมภาษณจากผูรูของชุมชน พบวา เกาะยอมีศักยภาพดานพ้ืนท่ี

ท่ีมีความพรอมเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางมาก พ้ืนท่ีของตําบลเกาะยอเปนเกาะอยูกลางทะเลสาบสงขลา เน้ือท่ีสวน

ใหญจึงเปนท่ีราบเชิงเขา ท่ีราบลุม และเปนไหลเขา อาชีพของชาวบานจึงเหมาะแกการเพาะปลูกและการทําประมง การตั้งถ่ินฐาน

ของชาวบานในเกาะยอจากคําบอกเลาท่ีสืบทอดกันมาน้ัน ไดเลาวามีกลุมคนสองกลุมท่ีอพยพเขามาตั้งถ่ินฐาน กลุมแรกคือกลุมคน

ไทยเช้ือสายจีนท่ีเขามาทําอิฐหรือกระเบ้ือง กลุมท่ีสองคือกลุมพอคาชาวจีนท่ีเขามาเรรอนขายของในเมืองสงขลา ณ ขณะน้ัน และ

ไดแวะคางแรมท่ีเกาะยอ นอกจากน้ียังเลาตอกันวาหลังจากทําการคาแลว กลุมพอคาชาวจีนเหลาน้ันไดปกหลักตั้งถ่ินฐานบนเกาะ

ยอ เพราะเห็นวาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทําการเกษตร ในอดีตการคมนาคมจะตองเดินทางโดยเรือแตปจจุบัน

เกาะยอถูกเช่ือมดวยสะพานติณสลูานนทซึ่งเปนเสนทางคมนาคมหลักแกผูสัญจรผานไปมาท่ีตองการจะเดินทางเขาเมืองสงขลาหรือ

จังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดปตตานี เปนตน ทําใหในแตละเดือนมีนักทองเท่ียวจํานวนไม

นอยท่ีแวะมาทองเท่ียวในตําบลเกาะยอ จากขอมูลขางตนจะเห็นวาเกาะยอถือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาทาง

ประวัติศาสตรอยางยิ่ง มีการผสมผสานดานเช้ือชาติ วัฒนธรรม มีหลักฐานและคําบอกกลาวมากมายท่ีจะใหนักทองเท่ียวไดศึกษา

เรียนรูท้ังหลักฐานดานประวัติศาสตรโบราณ มีสถาปตยกรรม ศิลปหัตถกรรมท่ีไดรับการถายทอดความรูมาจากชาวจีนแผนดินใหญ

ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 5 ทําใหเกาะยอในสมัยน้ันมีความเจริญรุงเรืองและมีช่ือเสียงตั้งแตน้ันมา  

 นอกจากน้ียังมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีชาวบานในชุมชนและนักทองเท่ียวหลายคนใหความศรัทธาเคารพนับถือ มีทรัพยากรปาไมเปน

จํานวนมาก ทําใหเกิดความรมรื่น มีอากาศท่ีเย็นสบาย มีสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบานใน

ชุมชน แมปจจุบันชาวบานในชุมชนมีอาชีพท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ีแตมิอาจทําใหชาวบานในชุมชนทอดท้ิงสิ่งท่ี

เคยสืบทอดกันมาใหหายสาบสูบไปได แตกลับแสดงใหเปนท่ีประจักษดวยความภาคภูมิใจตอคนรุนหลังวาเกาะยอยังมีความเปน

เอกลักษณเฉพาะถ่ินท่ีสะทอนใหเห็นวามีเสนทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหเกิดความสนใจ 

และเปดโอกาสเพ่ือการเรียนรูวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาชาวบานแบบวิถีดั้งเดิม ดวยความพรอมทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีมี สงผลใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนชาวบานในชุมชนรวมกันสนับสนุนและสรางความตระหนัก ปลูกฝง

ใหคนในชุมชนและนักทองเท่ียวเกิดความหวงแหนและตองการอนุรักษสิ่งเหลาน้ีไวใหคูกับชุมชนไปอยางยาวนาน โดยการพัฒนาให

กลายเปนแหลงทองเท่ียว แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของจังหวัดสงขลา แมวาวัฒนธรรมบางอยางไดเลือนหายไป แต

ชาวบานในชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญและฟนฟูโดยสรางสิ่งจําลองข้ึนมาเพ่ือแสดงใหลูกหลานและคนรุนหลังเห็นวาสถานท่ี

ดังกลาวเคยเปนจุดกําเนิดของสิ่งเหลาน้ัน 
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 3. ศักยภาพดานการใหบริการแกนักทองเท่ียว จากอดีตสูปจจุบันการทองเท่ียวในเกาะยอมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 

นักทองเท่ียวท่ีเขามาก็มีความหลากหลายและเพ่ิมจํานวนมากข้ึนเชนกันโดยมีท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร 

ทําใหหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาสงเสริมสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาการบริการแกนักทองเท่ียวใหเกิด

ความสะดวกข้ึน เพ่ือสรางความดึงดูดใจและความประทับใจแกนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนใหกลับมาทองเท่ียวในชุมชนซ้ํา ซึ่งทําใหแยก

เปนประเด็นไดดังน้ี 

 3.1 บริการนําเท่ียวและมัคคุเทศก องคการบริหารสวนทองถ่ินรวมกับกลุมทองเท่ียวเกาะยอของชาวบานในชุมชนจัดใหมี

การบริการนําเท่ียว ชมทัศนียภาพ และแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รอบเกาะยอโดยรถนําเท่ียวท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากหนวยราชการของจังหวัดสงขลา ควบคูกับการถายทอดความรูจากมัคคุเทศกนําเท่ียวในพ้ืนท่ีซึ่งผานการอบรมมัคคุเทศกจัดโดย

องคการบริหารสวนทองถ่ิน แตเปนเพียงชาวบานสวนนอยเทาน้ันท่ีใหความรวมมือเน่ืองมาจากการประชุมวางแผนรวมกันท่ีไม

ชัดเจนระหวางองคการบริหารสวนทองถ่ินและชาวบาน ทําใหมัคคุเทศกหลักในการถายทอดความรูแกนักทองเท่ียวจึงเปน

บุคคลากรขององคการบริหารสวนทองถ่ินเปนสวนใหญ 

 3.2 สาธารณูปโภค องคการบริหารสวนทองถ่ินจัดใหวัดแหลมพอ (วัดพระนอน) เปนศูนยรวมหลักสําหรับการรองรับ

นักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวในเกาะยอ มีการปรับปรุงระบบนํ้าประปา และหองนํ้าเพ่ือใหเพียงพอตอการรองรับนักทองเท่ียวท่ี

เพ่ิมมากข้ึนแตก็ตองอยูในจํานวนและพ้ืนท่ีท่ีมีอยูอยางจํากัด นอกจากน้ียังไดมีการขยายลานจอดรถ เพ่ือใหเพียงพอตอปริมาณรถ

ของนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวในตําบลเกาะยอเพ่ิมมากข้ึนดวย อยางไรก็ตามองคการบริหารสวนทองถ่ินไมไดเขามาสนับสนุน

งบประมาณสวนน้ีโดยตรง แตไดรับความรวมมือจากทางวัดแหลมพอในการรวมพัฒนาเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรับความสะดวกข้ึน 

 3.3 สินคาพ้ืนเมืองท่ีระลึก ในเกาะยอมีพ้ืนท่ีในการจําหนายสินคาพ้ืนเมืองท่ีระลึกไวอยางชัดเจน มีสินคาท่ีหลากหลายและ

มีช่ือเสียง รวมถึงผลไมตามฤดูกาลของตําบลเกาะยอ ซึ่งงายตอนักทองเท่ียวหรือนักทัศนาจรในการเลือกซื้อ แตพ้ืนท่ีดังกลาวอาจไม

สามารถอํานวยความสะดวกในสวนของสถานท่ีจอดรถมากนัก เน่ืองจากอยูติดถนนสายหลักทําใหมีรถสัญจรไปมาตลอด พ้ืนท่ีจอด

รถในการเลือกซื้อสินคาจึงมีเพียงริมทางซึ่งไมเพียงพอตอการรองรับปริมาณรถของนักทองเท่ียวจํานวนมาก 

 3.4 รานคาและรานอาหาร สวนใหญเปนกลุมของชาวบานท่ีรวมกันจัดตั้งข้ึนมาในลักษณะสวนบุคคลและเปนกลุมในชุมชน 

เชน กลุมชมรมทองเท่ียวเกาะยอ เปนตน องคการบริหารสวนทองถ่ินไมไดมีสวนเก่ียวของโดยตรงแตมีสวนใหการสงเสริมสนับสนุน

ในเรื่องความปลอดภัยและการจัดการขยะ อยางไรก็ตาม รานคาและรานอาหารมีผลพลอยไดจากการจัดบริการนําเท่ียวท่ีองคการ

บริหารสวนทองถ่ินจัดข้ึนตามโปรแกรมทองเท่ียวภายในเกาะยอ ซึ่งในปจจุบันมีรานคาและรานอาหารเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองเพ่ือ

สนองตามความตองการและรองรับนักทองเท่ียว 

 4. ศักยภาพดานการบริหารจัดการการทองเท่ียว จากการสัมภาษณผูนําของชุมชน พบวา องคการบริหารสวนทองถ่ินเปน

หนวยงานหลักในการควบคุมดูแล จัดสรรระบบใหชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีแบบแผนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน

เพ่ือใหการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบรรลุเปาหมายตามความคาดหวังท่ีจะใหเกาะยอเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญระดับตน

ของจังหวัดสงขลาจึงไดมีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยแยกเปนประเด็นไดดังน้ี 

 4.1 เสนทางท่ีใชในการเดินทางทองเท่ียว องคการบริหารสวนทองถ่ินไดมีการพัฒนาเสนทางรอบเกาะยอใหมีความ

สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน งายตอการเขาถึงแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แมนักทองเท่ียวไมไดใชบริการรถนําเท่ียวจากทางสวนกลาง

ท่ีจัดไว แตนักทองเท่ียวสามารถเยี่ยมชมโดยรถสวนตัวไดอยางงายแมวานักทองเท่ียวจะไมชํานาญพ้ืนท่ี อยางไรก็ตามควรมีความ

ระมัดระวังเน่ืองดวยบริเวณเกาะยอถูกลอมรอบไปดวยนํ้าทะเล 
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 4.2 การรักษาความปลอดภัย องคการบริหารสวนทองถ่ินรวมกับกลุมชาวบานอาสาสมัครใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ีดาน

ความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว ท้ังการจัดระเบียบการสัญจรของรถยนตหรือการดูแลรักษาความปลอดภัยท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในชวงท่ีมเีทศกาลการทองเท่ียว หรือเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ จะมีกลุมอาสาสมัครตั้งจุดใหบริการประชาชนภายในตําบลเกาะ

ยอตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งหากนักทองเท่ียวตองการความชวยเหลือ กลุมอาสาสมัครเหลาน้ีพรอมชวยทันที 

 4.3 สัญลักษณและปายบอกทางท่ีชัดเจน องคการบริหารสวนทองถ่ินไดจัดทําปายบอกทางเพ่ืออํานวยความสะดวกแก

นักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวในเกาะยอมากข้ึนซึ่งจะตั้งอยูบริเวณแยกตาง ๆ หรือบริเวณจุดสังเกตท่ีสําคัญของทุกหมูบาน แตมี

ปายในบางจุดท่ีชํารุดทรุดโทรมและยังไมไดรับการแกไข อาจสงผลใหนักทองเท่ียวท่ีไมมีความชํานาญตอเสนทางเขาใจผิดและหลง

ทางได 

 ดังจะเห็นไดวาตําบลเกาะยอมีศักยภาพทางดานพ้ืนท่ีและแหลงทองเท่ียวท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว สะทอนใหเห็นการ

ปรับตัวเขากับถ่ินอาศัยและการผสมผสานทางวัฒนธรรมในอดีตระหวางชาวจีนโบราณและชาวบานท่ีตั้งรกรากดั้งเดิมอยางลงตัว 

จึงไดรับการสืบทอดกันมายังรุนลูกรุนหลานท้ังวัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ วิถีการดําเนินชีวิต อาหาร เปนตน นอกจากน้ียังปรากฏ

หลักฐานตาง ๆ มากมาย ทําใหเกิดคุณคาในการศึกษาเรียนรูของคนรุนหลังเพ่ือจะใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตหรือเรียนรูวิถี

วัฒนธรรม นํามาซึ่งการจัดใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรูท่ีนักทองเท่ียวหรือทุกคนสามารถเขาถึงได อยางไรก็

ตาม เมื่อการทองเท่ียวเขาถึงชุมชนมีโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบตอทรัพยากรมากข้ึนเชนกัน ดังน้ันการใหความรวมมือของคนใน

ชุมชนหรือหนวยท่ีมีสวนเก่ียวของจําเปนตองประชุมวางแผนจัดระเบียบใหการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม

และแสดงถึงการอนุรักษไวของทรัพยากรเหลาน้ีใหมีความยั่งยืนสืบไป 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่อง ศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของตําบลเกาะยอ เพ่ือพัฒนาสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน ท้ัง 4 ดาน 

ท่ีไดจากการศึกษาขอมูลและการสัมภาษณสามารถนํามาอภิปรายและจัดลําดับความโดดเดนในแตละดานไดดังน้ี โดยเรียงลําดับ

ศักยภาพท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุดไปยังนอยท่ีสุด 

 1. ศักยภาพดานแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุดในตําบลเกาะยอสวนใหญจะเปนวัดโบราณ เจดีย

โบราณ อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีชาวบานในตําบลเกาะยอเคารพนับถือมาตั้งแตบรรพบุรุษ และเปนท่ีมาแกการตั้งรกรากของเกาะยอ 

ปจจุบันวัดในชุมชนไดข้ึนทะเบียนโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรเกือบท้ังหมด ทําใหวัดเหลาน้ีกลายเปนแหลงทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจ และอยากเขามาเท่ียวชมความสวยงามดานสถาปตยกรรมและศึกษาประวัติศาสตรความ

เปนมาจํานวนมาก ซึ่งวัฒนธรรมเหลาน้ีสะทอนใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองและความสําคัญทางศาสนาท่ีมีมาแตโบราณ สอดคลอง

กับงานวิจัยของพรทิพย กิจเจริญไพศาล (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาทรัพยากรทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาว

มอญเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ทรัพยากรดานการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูง มี

หลากหลายดาน โดยเฉพาะดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร อาจสืบเน่ืองมาจากชาวมอญในจังหวัดปทุมธานีให

ความสําคัญทางดานศาสนา ทําใหวัดกลายเปนศูนยรวมของคนในชุมชนชาวมอญ และมีความเช่ือมายาวนาน ทําใหเกิดการสืบสาน

วัฒนธรรมอันสําคัญเอาไวจวบจนปจจุบัน  

 ท้ังน้ีการอนุรักษแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือใหมีความโดดเดนอยางยั่งยืนของตําบลเกาะยอและสรางความดึงดูดใจแก

นักทองเท่ียว จึงจําเปนท่ีคนในชุมชน หนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของ รวมถึงนักทองเท่ียว จะตองมีความตระหนักตอการรักษาไวใหอยู
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ในสภาพสมบูรณ โดยทุกคนสามารถรวมกันบูรณะทํานุบํารุงแหลงทองเท่ียวไมใหมีความชํารุดทรุดโทรม เพ่ือสรางความล้ําคาให

แหลงทองเท่ียวเหลาน้ันเปนท่ีนาจดจําของนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนและอยากกลับมาเท่ียวซ้ํา ทําใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจภายใน

ชุมชน นอกจากน้ีนักทองเท่ียวยังไดรับความรูจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในทองถ่ินน้ันเชนกัน 

 2. ศักยภาพดานพ้ืนท่ี เน่ืองจากพ้ืนท่ีสวนใหญในเกาะยอเปนพ้ืนท่ีตั้งดั้งเดิมของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในปจจุบัน แม

จะมีการปรับเปลี่ยนสถานท่ีหลายแหงไปตามกาลเวลา แตมีพ้ืนท่ีจํานวนไมนอยท่ีมีหลักฐานหลงเหลือ บางไดรับการฟนฟู บูรณะ

ซอมแซมใหเห็นรองรอยทางประวัติศาสตรอยางชัดเจน นอกจากน้ีพ้ืนท่ีดานอ่ืน ๆ ก็มีความอุดมสมบูรณเพียงพอท่ีจะใหคนใน

ชุมชนสามารถดําเนินชีวิตประจําวันได สอดคลองกับงานวิจัยของณรงคศักดิ์ สุริยาวรกุล (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา

เกณฑในการวิเคราะหศักยภาพในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ กรณีศึกษา ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ผลการวิจัยพบวา เกาะยอมีองคประกอบดานพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติและทรัพยากรการทองเท่ียว 

ท้ังน้ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม สามารถมองเห็นเมืองสงขลาไดบนยอดเขาสูง ณ ท่ีพักสงฆเขากุฏิ สามารถสรางความดึงดูดใจแก

นักทองเท่ียวได และยังเปนศูนยกลางการคมนาคมท้ังเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดสงขลาอีกดวย อยางไรก็ดี เกาะยอมี

สภาพอากาศท่ีเย็นสบายและถูกลอมรอบไปดวยธรรมชาติซึ่งมีหลายคนจากภายนอกอยากเขามาอาศัยอยูภายในเกาะยอ สงผลให

ปจจุบันพ้ืนท่ีบางสวนบริเวณเนินเขากลับถูกทําลายและกอสรางเปนบานจัดสรร ทําใหความอุดมสมบูรณลดนอยลงจากอดีต ดังน้ัน

แมวาทรัพยากรในพ้ืนท่ีจะมีเพียงพอแตคนในชุมชนก็ตองตระหนักและรูจักหวงแหนสิ่งเหลาน้ันไมใหโดนทําลายหมดไปเชนกัน ดัง

แนวคิดผลกระทบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,2548) เมื่อการทองเท่ียวสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจหรือ

สรางประโยชนแกสังคมมากเพียงใด ยอมมีผลกระทบตามมาเชนกัน ดังน้ันเพ่ือใหการทองเท่ียวเกิดผลกระทบตอสังคมและระบบ

เศรษฐกิจนอยท่ีสุดจําเปนท่ีหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายจะตองใหความรวมมือกันในการวางแผนและแกไขปญหาเหลาน้ัน

โดยการกําหนดนโยบาย มาตรการสงเสริม ใหความรู ทําความเขาใจกับประชาชนในทองถ่ิน สรางโอกาสและอาชีพใหแกคนใน

ทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึนแตอยูภายใตการคํานึงและตระหนักตอทรัพยากรท่ีมีภายในทองถ่ินน้ันดวย 

 ดังจะเห็นไดวา ศักยภาพดานพ้ืนท่ีถูกนําไปใชประโยชนใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในทุกหมูบานของตําบลเกาะยอ 

โดยมกีารจัดแหลงวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชุมชนใหนักทองเท่ียวเขาถึงไดอยางงายและสะดวก นอกจากน้ียังมีชาวบานบางสวนท่ีจัด

แหลงทองเท่ียวใหเปนแหลงศึกษาเรียนรูเพ่ือการเขาใจวิถีวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีตําบลเกาะยอแกนักทองเท่ียว ทําใหมีการกระจาย

รายไดเขามาในพ้ืนท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนในชุมชน 

 3. ศักยภาพดานการใหบริการแกนักทองเท่ียว องคการบริหารสวนทองถ่ินใหความสนับสนุนแกการจัดการทองเท่ียวภายใน

ชุมชนเปนหลัก และไดรับการสนับสนุนจากคนในชุมชน ผูประกอบการรานคา รานอาหาร ตลอดจนการใหความรวมมือจากวัด

ภายในชุมชนโดยมีสวนในการใหบริการแกนักทองเท่ียวเพ่ือเปนการอํานวยสถานท่ีแกนักทองเท่ียว ท้ังน้ี พบวามีการใหบริการอีก

หลายอยางตองปรับปรุง เชน พ้ืนท่ีในการเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองท่ีระลึก เน่ืองจากในปจจุบันตลาดจําหนายสินคาพ้ืนเมืองมีพ้ืนท่ี

จํากัดไมเพียงพอตอการรองรับนักทองเท่ียวและปริมาณรถไดเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดความวุนวายและการจราจรบริเวณน้ัน

ติดขัดเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงวันหยุดหรือชวงเทศกาลซึ่งอาจมีผลตอความพึงพอใจในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวได 

สอดคลองกับแนวคิดการบริการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (บุณยสฤษฎ อเนกสุข,2559) การบริการมีความสัมพันธควบคูกับ

ประสบการณความพึงพอใจท่ีนักทองเท่ียวมีตอสถานท่ีแหงน้ัน ซึ่งอาจเกิดไดท้ังทางบวกและทางลบ โดยนักทองเท่ียวเหลาน้ีจะ

จดจําไวเปนประสบการณเพ่ือเปนแนวทางในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในครั้งตอไป 
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 ดังน้ัน ศักยภาพดานการใหบริการแกนักทองเท่ียวของตําบลเกาะยอ หนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน คน

ในชุมชน และผูประกอบการ จําเปนท่ีจะตองมีการประชุมวางแผนรวมกันจัดสรรการใหบริการแกนักทองเท่ียว เพ่ือไมใหสงผล

กระทบตอการจราจรและปองกันอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนได ท้ังน้ีนักทองเท่ียวควรไดรับความพึงพอใจตอการบริการการทองเท่ียวของ

ชุมชนเชนกัน 

 4. ศักยภาพดานการบริหารจัดการการทองเท่ียว แมวาคนในชุมชน ผูประกอบการ หรือพระในวัดวาอารามใหความรวมมือ

ในการสนับสนุนการทองเท่ียวภายในชุมชนระดับหน่ึง แตหนวยงานภาครัฐและหนวยงานสวนทองถ่ินควรมีการจัดระบบวางแผน 

หรือจัดประชุมหารือ ถึงขอดีขอเสียท่ีสงผลตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนรวมกับทุกคน เพ่ือจะไดมองเห็นปญหาท่ี

เกิดข้ึนอยางแทจริง ซึ่งทําใหสามารถแกไขไดตรงประเด็น ท้ังน้ีหากฝายใดฝายหน่ึงกระทําการอยูฝายเดียวก็ไมสามารถท่ีจะมองเห็น

ปญหาท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในชุมชนได สอดคลองกับงานวิจัยของพิฑูรย ทองฉิม (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการความรวมมือ

ดานการทองเท่ียวโดยชุมชนเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ผลการวิจัยพบวา การจัดการท่ีมีตอการทองเท่ียวในชุมชนเกาะลันตาระหวาง

ผูนําชุมชนและคนในชุมชนมีนอยมาก โดยขาดการวางแผน ระบบระเบียบรวมกันอยางตอเน่ือง มีสวนรวมกันเฉพาะบางประเด็น

เทาน้ัน ทําใหการจัดการการทองเท่ียวเกิดข้ึนอยางไมชัดเจน อาจสงผลมาจากกลุมคนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีปจจุบันมีความหลากหลาย

มากข้ึน ทําใหเกิดการแบงสัดสวนของตนเอง สงผลใหไมสามารถจัดการไปในแบบแผนเดียวกันไดท้ังหมด 

 ดังน้ัน เพ่ือใหศักยภาพดานการบริหารจัดการการทองเท่ียวของตําบลเกาะยอเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน หนวยงานท่ีมีสวน

เก่ียวของมากท่ีสุดจึงตองเปนแกนนําหลักในการวางแผนการบริหารเขาถึงทุกฝายสําหรับการจัดการการทองเท่ียวและแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหเปนไปในทางเดียวกัน ซึ่งอาจจะกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหทุกคนมีสวนรวม และกําหนด

ขอบเขตระยะเวลาการจัดการเปนรายเดือน เพ่ือนัดประชุมหารือตอปญหาท่ีพบเจอ สิ่งท่ีตองแกไขและประเด็นอ่ืน ๆ คาดวาวิธีน้ี

สามารถเขาถึงเปาหมายไดดียิ่งข้ึน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่อง ศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของตําบลเกาะยอ เพ่ือพัฒนาสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน พบวา

ศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีความเปนลักษณะอันโดดเดนและนาสนใจโดยแบงออกเปน 3 ประเด็น ท่ีมีผลตอการ

นําไปสูการความยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

 1. ความเปนเอกลักษณเฉพาะ ตําบลเกาะยอมีความเปนเอกลักษณเฉพาะท่ีแตกตางไปจากชุมชนอ่ืน ท้ังดานภูมิปญญา

ทองถ่ิน วัฒนธรรม ประเพณีและการดํารงชีวิตของคนในชุมชนอันมาจากพ้ืนท่ีตั้งของชุมชนเปนองคประกอบสําคัญ สรางความโดด

เดน และเปนจุดทองเท่ียวท่ีมีความนาสนใจใหแกผูคนตางถ่ินท่ีจะศึกษาเรียนรูสิ่งท่ีชุมชนมี กอใหเปนภูมิวัฒนธรรมท่ีนํามาซึ่งความ

เจริญแกชุมชน จึงทําใหทุกคนในชุมชนตองตระหนักและใหความสําคัญแกสิ่งท่ีมีคุณคาเหลาน้ี เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนสูลูกหลานรุน

ตอไป 

 2. ลักษณะทางภูมิศาสตร พิกัดและลักษณะทางภูมิศาสตรของตําบลเกาะยอถือไดวาเปนจุดศูนยกลางของเสนทางคมนาคม

ท่ีสําคัญของเมืองสงขลา งายตอการเขาถึงแหลงทองเท่ียวของนักทองเท่ียว มีถนนรอบเกาะยอท่ีนักทองเท่ียวสามารถขับรถเท่ียวชม

ธรรมชาติไดเอง ท้ังน้ีเกาะยอมีลักษณะเปนท่ีราบเชิงเขา เนินเขาเปนสวนใหญแตถูกลอมรอบดวยทะเลสาบสงขลาทําใหมีอากาศ

เย็นสบาย รมรื่นไปดวยธรรมชาติ จึงเหมาะแกการเท่ียวพักผอน ชมวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชน 
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 3. ภาพลักษณการบริการ แหลงทองเท่ียวท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจไดน้ันจําเปนตองมีการใหบริการ การ

ดูแลเอาใจใสจากเจาบานท่ีดี ในตําบลเกาะยอมีท้ังคนในชุมชนและหนวยงานภาครัฐ หนวยงานสวนทองถ่ิน เชน องคการบริหาร

สวนทองถ่ิน ท่ีคอยใหความชวยเหลือหรือแนะนําแหลงทองเท่ียว ใหนักทองเท่ียวเห็นวาในตําบลเกาะยอมีแหลงทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมอะไรบางท่ีมีความนาสนใจ มีการใหบริการและอํานวยความสะดวกอยางไรบางใหแกนักทองเท่ียว เชน การจัดตั้งจุด

ใหบริการการทองเท่ียวบริเวณวัดแหลมพอเปนจุดศูนยกลางของชุมชนในการนําเท่ียวและชวยเหลือนักทองเท่ียว และปจจุบันไดมี

การปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีเขามาเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีการสรางไมตรีจิตรท่ีดีตอนักทองเท่ียวจะสงผลดีอันนํามาสูการ

กลับมาทองเท่ียวซ้ําในชุมชนอีกครั้ง 

 จากขอมูลขางตนทําใหพบวาความโดดเดนของศักยภาพดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในตําบลเกาะ

ยอสามารถทําใหแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีความนาสนใจมากข้ึน ซึ่งหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของโดยเฉพาะหนวยงานสวน

ทองถ่ินสามารถนําขอมูลท่ีไดจากงานวิจัยน้ีไปวางแผนในการจัดรูปแบบการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหมีความแตกตางจากท่ีอ่ืน ๆ 

และเหมาะสมกับพ้ืนท่ีน้ัน เพ่ิมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีนาสนใจ เนนการใหนักทองเท่ียวเขามามีสวนรวมกับคนใน

ชุมชนตอการสืบสานวัฒนธรรม นอกจากน้ีควรใหความรู สรางความเขาใจ ความตระหนักแกทุกคนในชุมชนรวมถึงนักทองเท่ียวให

รูจักหวงแหน เห็นคุณคาตอทรัพยากรท่ีสืบทอดกันมา สรางคุณคาทางดานสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุดใชไดอยางยาวนาน

และกอใหเกิดความยั่งยืน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการสนับสนุนการวิจัย ขอขอบคุณเจาหนาท่ีภาครัฐจาก

หนวยงานตางๆ ท้ังองคการบริหารสวนตําบลเกาะยอและสถาบันทักษิณคดีศึกษาท่ีใหความอนุเคราะหขอมูลและขอขอบคุณผูท่ีมี

สวนเก่ียวของ ผูเขารวมการสัมภาษณเพ่ือใหการวิจัยน้ีดําเนินลุลวงมาไดดวยดี 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชาวบ้านเกาะเกร็ดหมู่ 7 ตําบล
เกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ศึกษาผลกระทบจากการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อผู้คนในสังคม 
เศรษฐกิจ และแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งานวิจัยเริ่มตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงกันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล คือ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจํานวน 20 คน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ คือ การสืบค้นข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ การ
สัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการ
ท่องเที่ยวแนวใหม่มีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ช่วยให้ชาวบ้านตระหนักในคุณค่าของ
ชุมชน และยังช่วยให้นักท่องเที่ยวได้พัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้
สามารถนําไปใช้ในชีวิตได้  
 
ค าส าคัญ : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 

Abstract 

The purpose was to study the translation of creative activities to develop Community-based 

Tourism. This research began from October 2017 to September 2018. The group of sample was Koh Kred 

community Moo 7, Pak Kred district, Nonthaburi province. It uses primary data, secondary data, interview 

and participatory observation and action. The promotion of tourism was the problem of community. The 

villagers found that historical and cultural knowledge of earth ware will disappear. As a result, they 

decided to organize the promotion of their community by using creative activity. They will sell their 

products to the tourists. The results showed Creative Tourism is a new direction of tourisms. The purpose 

is to exchange and learn the cultures of each other. This helps people to aware of their community 

values. This helps visitors to develop their potential and creativity by participating in activity of learning by 

doing. Thus, this experience can be adapted to tourist’s way of life. The villagers created the cultural and 

creative activity to get the profession and gain their salary.   
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บทน า   

 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2538 เกิดน้ําท่วมใหญ่ในเกาะเกร็ด น้ําท่วมขังอยู่เป็น

เวลานาน ชาวเกาะเกร็ดได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ปี พ. ศ. 2539-2540 เข้าสู่ยุควิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่แตก เกิดภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ํา ชาวเกาะเกร็ดขาดรายได้ ความต้องการสินค้าในตลาดหมดไป โรงงานเครื่องปั้นดินเผาปิดตัวลง เหลือร้านขาย

ของที่ระลึกเครื่องปั้นดินเผาอยู่เพียง 2-3 ร้าน ปี พ. ศ. 2540 นายวัชรินทร์ โรจนพานิช เข้าดํารงตําแหน่งนายอําเภอประจํา

เกาะเกร็ด ได้ขอความร่วมมือจากเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสริเริ่มจัดงาน “เปิดตลาดสัญจร” มีพิธีเปิดตลาดนัดสินค้าราคาถูก

และอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยเช้ือสายรามัญ ณ ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 

พ. ศ. 2540 ทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ โดยเฉพาะข้าวสารขายดีมาก การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ฟื้นฟูการผลิต

เครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด กล่าวคือ ทั้งนายอําเภอ เจ้าอาวาส และชาวเกาะเกร็ดร่วมกันจัด

งานเปิดศูนย์เครื่องป้ันดินเผาขึ้นท่ีวัดปรมยัยิกาวาส เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเครื่องปั้นดินเผาไดน้ําเครือ่งปั้นดินเผามาจัดแสดงและ

จําหน่ายในงาน นอกจากน้ียังประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช้ือเชิญให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนเกาะเกร็ด ให้มาชมและเลือก

ซื้อสินค้าเครื่องปั้นดินเผาได้ตามใจชอบ ต่อมาได้จัดประกวดเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักลายวิจิตร เพื่อฟื้นฟูฝีมือของช่าง 

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก มีแผนการตลาดการท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์หนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ชาวบ้านรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเริ่มจากนางยุพิน หะสิตะเวช อดีต

ผู้ ใหญ่บ้าน ได้ชวนเชิญชาวบ้านที่ประกอบอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาให้มารวมกลุ่มกัน จัดตั้งเป็นกลุ่มหัตถกรรม

เครื่องปั้นดินเผาบ้านลัดเกร็ด ตําบลเกาะเกร็ด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2540 และขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่

พัฒนาชุมชนอําเภอปากเกร็ดให้ช่วยคําแนะนําสนับสนุนส่งเสริมพัฒนางานเครื่องปั้นดินเผาให้มีรูปแบบหลากหลาย ใช้ภูมิ

ปัญญาของชาวบ้านและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ผสมผสานกับฝีมือการแกะสลักลวดลายวิจิตรตามแบบศิลปะมอญอันมีเอกลักษณ์

งดงามไม่มีใครเหมือน 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เกาะเกร็ดได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP ดีเด่น ศิลปิน

ช่างปั้นเกาะเกร็ดได้ผลิตสินค้าเครื่องปั้นรูปทรงต่างๆ เพื่อเป็นของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยว เครื่องปั้นดินเผาสินค้าของที่

ระลึก ได้แก่ หม้อน้ําสลักลายวิจิตรขนาดเล็ก หม้อกรันดินเผาขนาดเล็ก กระปุกกํายานดินเผา กระปุกขมิ้นดินเผา กระปุกใส่

เครื่องหอมต่างๆ จานโชว์ดินเผา ชุดอาหารดินเผา ชุดน้ําชาดินเผา ท่ีใส่กระดาษชําระดินเผา เครื่องป้ันดินเผาขนาดจิ๋ว ตะเกียง

ดินเผา โถดินเผามีฝาปิดและมีจานรอง นอกจากนั้นยังมีเครื่องปั้นประเภทของใช้ ได้แก่ โคมไฟ นาฬิกา ขันน้ํา ภาชนะใส่ห่อ

หมกแทนกระทงใบตอง ภาชนะใส่เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องปั้นลอยตัวปั้นด้วยมือ ไม่ต้องใช้แปูนหมุน เช่น รูปคน รูปสัตว์ 

ชาวบ้านได้มีโอกาสนําเสนอประวัติเรือ่งราวของผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา นักท่องเที่ยวมีความสนใจต่อกิจกรรมเชิง

สร้างสรรค์การทําเครื่องปั้นดินเผามากและผลของการนําเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อชาวชุมชน การกําหนดปัญหาเรื่อง

การปรับปรุงการทําเครื่องปั้นดินเผาให้ดูน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิคภัณฑ์ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีส่วน

ร่วม การตัดสินใจของชาวบ้านในชุมชน ในเชิงการเรียนรู้ การทดลอง และประสบการณ์ที่ชุมชนได้รับ ชุมชนมีโอกาสใช้สิทธิ์

ความเป็นเจ้าของพื้นที่กําหนดทิศทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนด้วยตนเอง กําหนดและจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยว และที่
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สําคัญสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยตนเองและเป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นจากท่องเที่ยวในชุมชน  

 

วิธดี าเนินการวิจัย  
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชาวบ้านเกาะเกร็ดหมู่ 7 ตําบล
เกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประเด็นศึกษา ศึกษาผลกระทบจากการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อผู้คน
ในสังคม เศรษฐกิจ และแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งานวิจัยเริ่มตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงกันยายน พ.ศ. 2561 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจํานวน 20 คน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ คือ การสืบค้นข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (The Research Instrument) เครื่องมือวิจัยที่สําคัญ คือ ชาวบ้านในชุมชน และ

นักท่องเที่ยว เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการใช้นักวิจัยสัมผัสชุมชนโดยตรง นอกจากนี้ยังใช้ บันทึกภาคสนามของนักวิจัยที่

ได้รับรู้ระหว่างการสังเกต การสังเกต ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยว พฤติกรรมและปฏิกิริยาที่ เกิดขึ้น เวลา บุคคล 

สภาพแวดล้อม การสัมภาษณ์พูดคุยร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับชุมชน โดยการคิดและเรียนรู้ร่วมกัน  

การตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย (Pre-testing of Instrument) ข้อมูลสําหรับการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ

นั้นม ีการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล และการตีความของนักวิจัยเกี่ยวกับความคิดของผู้ให้ข้อมูลว่าสอดคล้องต้องกัน

หรือไม่ ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ประกอบการวิจัยและการตีความเรื่องราวต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบเป็นระยะๆ ทุกขั้นตอน 

ตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา นักวิจัยจะตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยการซักถามหลายๆ ฝุาย ซักถามให้ลึก สัมภาษณ์ซ้ํา

สองครั้ง จะได้ผลดีกว่าครั้งเดียว จะใช้การสัมภาษณ์แบบลึกเมื่อต้องการข้อมูลที่เป็นความรู้สึกนึกคิด  

วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการนําชมแหล่ง

ผลิตเครื่องป้ันดินเผาตั้งแต่เดาเผาโบราณ โรงปั้น วิธีการเตรียมดิน อุปกรณ์ วิธีการขึ้นรูปภาชนะ การผึ่ง การเผา ดังนั้นผู้วิจัย

จึงออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลทําได้โดยใช้วิธีการสังเกตจากการเข้าไปในชุมชนที่ศึกษา ประกอบกับ

การสนทนาพูดคุยและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การวิเคราะห์ข้อมูลก็ตีความสร้างข้อสรุปจากสิ่งที่ได้สั งเกต สัมภาษณ์ 

และจดบันทึกมาด้วยตัวนักวิจัยเอง การวิจัยนี้ถือว่าเป็นการศึกษาปรากฏการณ์จากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 3 วิธีดังนี้คือ การเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตและสอบถาม ในตอนแรกผู้วิจัยจะฝึกให้ใช้การสังเกตแบบไม่มี

ส่วนร่วม (Non-participant observation) คือ นักวิจัยจะไม่แสดงตนเพราะจะช่วยให้เก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนได้โดยไม่มีใคร

สังเกต ต่อมาจึงใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมชุมชน (Participant observation) ทํากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ร่วมกับชุมชน ทําให้นักวิจัยได้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ของชาวบ้านในชุมชน 

สังเกต ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและสัญลักษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง แล้วจดบันทึกสิ่งที่ จะสังเกต คือ การมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม  

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต (Field notes) จดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางสังคมตามที่สังเกตเห็น 

ก่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถเก็บข้อมูลได้ลึกซึ้งตามความเป็นจริง มีการใช้อุปกรณ์ภาคสนามช่วยรวบรวมข้อมูล ใช้มือถือ

บันทึกเสียง ช่วยบันทึกถ้อยคํา ถ่ายภาพ ช่วยบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์จากการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
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สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เมื่อคณะนักวิจัยเข้าสู่ชุมชนแล้ว ก็ค้นหาผู้ให้ข้อมูลสําคัญในชุมชน เช่น 

ผู้นําชุมชน ประธานชมรม คณะกรรมการชุมชน นักวิจัยของชุมชน แล้วเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถูกสัมภาษณ์ เริ่มซักถาม

ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและสัญลักษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal 

interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งครอบคลุม โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ความหมาย และความรู้สึกนึกคิด ขั้นตอน เริ่ม

จากการแนะนําตัว ซักถามข้อมูลอย่างเจาะลึก ตะล่อมกล่อมเกลา โดยตั้งคําถามแบบปลายเปิดกว้าง (Open-ended) จด

บันทึกคําตอบ เวลา และสถานท่ีที่ใช้สัมภาษณ์ ต้องระวังเรื่องภาษาที่ใช้ เรื่องที่มีความละเอียดอ่อน เรื่องวิกฤติ ความขัดแย้งใน

ชุมชน ปัญหายาเสพติดและการพนัน     

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์งานวิจัยร่วมกับชาวบ้านด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นเนื้อหาที่นักวิจัยกับ

ชาวบ้านช่วยกันวิเคราะห์เนื้อหาที่เหมาะสม นักวิจัยกับชาวบ้านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ว่า ได้ข้อมูลอะไรมาบ้างอย่างไรและวางแผนแก้ไขข้อมูลร่วมกับชาวบ้าน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน  

 

ผลการวิจัย  

1. ผลที่ได้จากการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน  

การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน (Walking Tour) เยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบภาคกลาง เริ่มจาก

การศึกษาเตาเผาโบราณ เตาเผาโบราณ เริ่มทํามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้วเพราะมีขนาด

ใหญ่ ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเตาเผาที่ทําขึ้นใหม่มีขนาดเล็กกว่าของเก่า  

1.1 ลักษณะเตาเผาเคร่ืองปั้นดินเผา มี 4 ลักษณะ คือ 1) เตาหลังเต่า เป็นเตาที่มีการสร้างหลังคาโค้งขนาดใหญ่

ครอบเตา เตาหลังเต่า กว้าง 10 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 15 เมตร เป็นระบบบังคับความร้อนให้ไหลผ่านในระดับแนวนอนแบบ

เตาประทุน จุดไฟด้านหน้าเตา ความร้อนจะไหลพุ่งขึ้นไปในตัวเตาแล้วทะลุออกทางปล่องไฟท้ายเตา 2) เตามังกรหรือเตาจีน 

เตาสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาโค้ง มีช่องใส่ฟืนอยู่ปากเตา 1 ช่อง ท่ีแนวสันหลังคาเตา 5 ช่อง ข้างเตามีช่องสําหรับนําภาชนะเข้าเผา

และขนออกเมื่อเผาเสร็จแล้ว 1 ช่อง 3) เตาถัง เตาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ด้านหน้ามีช่องใส่ฟืน ไม่มีหลังคา 

เวลาเผาใช้เศษกระเบื้องคลุมปิดแทนหลังคา 4). เตาเซรามิก ใช้แก๊สเป็นเช้ือเพลิง  

 1.2 การเตรียมดิน วัตถุดิบดินเหนียวเนื้อละเอียด นํามาผสมน้ําแล้วนวดจนเหนียวนุ่ม ดินมีธาตุเหล็กผสมอยู่เมื่อเผา

แล้วจะมีสีออกแดง เครื่องปั้นที่เผาด้วยอุณหภูมิสูงธาตุเหล็กจะหลอมละลายเป็นน้ําเคลือบให้เครื่องปั้นดินเผามีสีเข้มเงางาม

เป็นวาว ทรายละเอียด ใช้ผสมดินเพื่อเพิ่มความแข็งให้กับเครื่องปั้นปูองกันการหดตัว ก่อนใช้ให้ผู้ปั้นร่อนเอาเศษกรวด เศษผง

ต่างๆ ออกให้หมด ยังใช้โรยบนกระดานรองปั้นเพื่อไม่ให้เครื่องปั้นติดกระดาน รวมทั้งเวลาเหยียบดินหรือใช้ควายย่ําดิน ก็จะ

โรยทรายลงบนพ้ืนโรงปั้นกันไม่ให้ดินติดพื้น ฟืน ใช้เศษไม้จากโรงเลื่อยสําหรับเผาเครื่องปั้น และใช้ทางมะพร้าวแห้งสําหรับเร่ง

ไฟให้แรง   

1.3 อุปกรณ์ แปูน กระดานรองปั้น ผ้า อ่างน้ํา ไม้วง ทําด้วยผิวไม้ไผ่แบน ขดเป็นวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 

เซนติเมตร ใช้ขูดแต่งผิวเครื่องปั้นภายนอกขณะปั้น เปลือกหอยกาบ ไม้ปลายแหลม เชือกหรือลวดตัดดิน กระดานวางดินที่ใช้

ป้ัน กะลามะพร้าว ลูกสะบ้าหรือหินขัด หินดุ ท่ีตีดิน ไม้สลัก มีดตัดดิน พลั่วไม้ ขี้เถ้าหรือทรายละเอียด ลูกตุ้ม  

1.4 วิธีปั้นขึ้นรูปภาชนะ แบ่งดินจากกองดินใหญ่เป็น 2 ก้อนขนาดพอมือ นํามาตีประกบกัน 2-3 ครั้ง แล้วนําไป

เหยียบให้เข้ากันและคลึงเป็นท่อนๆ วางไว้บนแผ่นไม้กระดานทางขวามือของช่างปั้น การปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบ่งออกเป็น 2 
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ส่วน ช่างปั้นจะปั้นท่อนล่างก่อนโดยขดดินวนซ้อนกันขึ้นไปเป็นโครงร่าง   แล้วขึ้นรูปด้วยการใช้ผ้าชุบน้ําจับดินรีดขึ้นให้เป็น

รูปร่างตามต้องการ ผู้ปั้นจะใช้เท้าถีบแปูนให้หมุนสําหรับปั้นของขนาดเล็ก ถ้าเป็นของขนาดใหญ่จะมีผู้ช่วยใช้มือชักแปูนให้

หมุนไปเรื่อยๆ พอปั้นท่อนล่าเสร็จก็ทิ้งไว้ให้แห้งหมาดก่อน จึงค่อยปั้นท่อนบนแล้วนํามาต่อกับท่อนล่าง ใช้ลูกตาลเสริมก้น

ภาชนะขนาดใหญ่ ปัจจุบันไม่ต้องใช้ลูกมือ ถีบหรือชักแปูนแล้ว เพราะใช้แปูนแบบหมุนด้วยมอเตอร์แล้ว เมื่อได้รูปทรงภาชนะ

ตามต้องการแล้ว ลูกมือจะหมุนแปูนให้ช่างปั้นตกแต่งผิวภาชนะ ช่างจะใช้มือจับไม้วงขูดผิวภาชนะด้านนอก ส่วนมืออีกข้าง 

จับหลังเปลือกหอยกาบ ขูดผิวด้านในภาชนะไปพร้อมๆ กัน ประคองน้ําหนักให้เท่ากันทั้งสองด้าน เมื่อผิวภาชนะเรียบทั้งสอง

ด้านแล้ว ให้ใช้ผ้าชุบน้ําลูบผิวภาชนะให้เนียนเรียบ จึงเสร็จขั้นตอนการปั้น นําไปตากผึ่งลมไว้ในที่ร่มหรือในโรงปั้นให้แห้ง

หมาดๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน  

1.5 การหมุนแป้น วิธีหมุนแปูนมี 2 วิธี การปั้นภาชนะขนาดใหญ่ ผู้ช่วยต้องนั่งกับพื้นตรงข้ามผู้ปั้น ใช้มือชักแปูนให้

หมุนไปช้าๆ ไม่ต้องเร็วมาก ถ้าปั้นภาชนะขนาดเล็ก เช่น กระปุก หม้อน้ําหรือครก ผู้ช่วยจะยืนด้วยเท้าซ้าย แล้วใช้เท้าขวาถีบ

แปูนให้หมุน วิธีนี้จะหมุนได้เร็ว สามารถเร่งความเร็วได้ ขณะยืนถีบผู้ช่วยจะทําลูกตาลหรือขดดินพร้อมกันไป ส่วนช่างปั้นจะ

ป้ันบนแปูนไม้ ใช้ขดดนิข้ึนรปู   เมือ่ป้ันเสรจ็จะใช้เสน้ด้ายหรอืลวดตดัเครือ่งป้ันออกจากแปูน    

1.6 การผ่ึงตากภาชนะที่ปั้นแล้ว เมื่อป้ันภาชนะขนาดเล็กเสร็จแล้ว ก็นําไปตากแดด พอแห้งหมาดดีแล้วก็นําเข้าไป

ผึ่งในโรงปั้นรอการตกแต่งขูดขีดต่อไป ส่วนภาชนะขนาดใหญ่ไปต้องตากแดดเก็บไว้ในโรงปั้นปล่อยให้แห้งช้าๆ รอการตกแต่ง

ลวดลายต่อไป นําภาชนะเครื่องป้ันท่ีผึ่งลมจนแห้งหมาด ๆ เนื้อดินไม่นิ่มหรือแข็งเกินไป เอาลูกสะบ้าหรือหินขัดขัดผิวให้เรียบ

มัน แล้วเก็บไว้ในท่ีร่มไม่มีลมผ่าน ใช้ใบตองแห้งคลุมไว้ให้มิดชิด ดินจะได้ไม่แข็ง แล้วนําไปแกะสลัก ฉลุ กดขูดตกแต่งลวดลาย

ให้สวยงาม เสร็จแล้วเก็บไว้ในที่ร่ม คลุมด้วยใบตองแห้งไม่ให้ถูกลม จนภาชนะเครื่องปั้นแห้งดี ภาชนะเครื่องปั้นขนาดใหญ่ใช้

ลูกสะบ้าหรือหินดุขัดผิว ส่วนภาชนะเครื่องปั้นขนาดเล็กจะใช้กะลามะพร้าวขัดผิวให้เนียนเรียบ แล้วใช้ใบตองแห้งขัดผิวต่อให้

เป็นมัน ผึ่งภาชนะต่อไปให้แห้งสนิทจึงนําไปเผา 

1.7 การเข้าเตา การเรียงเครื่องปั้นภายในเตา เนื่องจากเตาเผามีขนาดใหญ่มาก สามารถบรรจุโอ่งน้ําขนาดใหญ่ได้

นับร้อยใบ และภาชนะขนาดเล็กได้นับพันใบ การจัดเรียงจึงต้องใช้เวลาทั้งวัน ต้องใช้แรงงาน 20 คน และผู้เช่ียวชาญผู้มี

ประสบการณ์ทําหน้าที่จัดเรียงภาชนะเข้าเตา เริ่มจากวางโอ่งน้ําขนาดใหญ่ มีน้ําหนักมากไว้ช้ันล่างสุด ถัดจากโอ่งก็จะวางของ

ที่มีขนาดและน้ําหนักรองลงไป การจัดวางเรียงเป็นชุด วางเบี่ยงเอียงเป็นแถวเรียงหน้ากระดานขวางกับตัวเตา เอียงไปทางซ้าย

หรือขวาก็ได้วางซ้อนกันสองช้ันหรือสามชั้น เครื่องปั้นขนาดเล็กจะถูกจัดวางตามซอกมุมและด้านบน ซ้อนขึ้นไปจนถึงหลังเตา

ให้แน่น ด้านหน้าสุดใช้ครกวางเรียงบังไฟไว้ เพราะจะได้ความร้อนสูงกว่าบริเวณอื่น อาจทําให้เครื่องปั้นเสียหายได้ เพราะแร่

เหล็กท่ีผสมอยู่ในดินเหนียวเมื่อได้รับความร้อนสูงมากจะหลอมละลายออกมาเคลือบภาชนะทําให้ติดขึ้น  

1.8 การเผาและการปิดปากเตา การเผาเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ในเตาหลังเต่า เมื่อจัดวางเครื่องปั้นเข้าเตาเผา

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของเตาจะปิดปากเตาโดยก่ออิฐและยาอิฐด้วยดินเหลวผสมแกลบตามแนวอิฐเหลือไว้สองช่องแต่ละช่อง

กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร ช่องแรกอยู่ตรงกลางประตูเตาเผา สูงติดพื้นดิน ช่องที่สองอยู่ในแนวเดียวกันสูงจาก

ช่องแรกเมตรหนึ่ง เมื่อปิดปากเตาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใส่ไฟอ่อนๆ ที่ช่องล่างเป็นการปรับความร้อนภายในเตาให้ค่อยๆ ร้อน

ขึ้น ระยะรุมไฟใช้เวลาเผา 7-9 วัน ช่วงนี้ให้ปิดช่องใส่ไฟช่องบนไว้ก่อน ในระหว่างเผาเครื่องปั้นต้องมีคนคอยผลัดเปลี่ยนเวรมา

ใส่ฟืนให้ไฟติดอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มรุมไฟ เมื่อพ้นระยะรุมไฟ จึงเปิดช่องใส่ไฟช่องบน ใส่ฟืนจากปุาชายเลนจะให้ความร้อน

สูง เช่น ไม้ตาตุ่ม ไม้แสม ไม้โกงกาง ไม้สะแก ไม้กระบูน เป็นเช้ือเพลิงในการเผา เพื่อให้เครื่องปั้นดินเผามีเนื้อแกร่ง มีเรือ
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บรรทุกไม้จากจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงครามมาขายที่อําเภอปากเกร็ด ต่อมาใช้ทางมะพร้าวสุมเร่งไฟ คอย

สังเกตว่าแสงไฟสว่างทั่วเตา มีเปลวไฟแลบออกมาจากปากปล่องไฟสูง 50 เซนติเมตร อุณหภูมิภายในเตาสูงถึง 800-1,000 

องศาเซนติเกรด ถ้าไฟแรงเกินไปก็ให้เปิดช่องท้ายเตาเพื่อถ่ายเทความร้อนออกไปข้างนอกบ้าง แล้วปั้นเศษดินอุดไว้ที่รู ถ้าเศษ

ดินเปลี่ยนเป็นสีส้มแสดหรือดําเมื่อไร ก็แสดงว่าเครื่องปั้นสุกแล้ว ก็ให้เอาอิฐปิดช่องใส่ไฟทั้งสองช่อง ใช้ดินเหนียวหรือโคลน

ผสมทรายโบกทับช่องใส่ไฟ ปล่อยเตาให้เย็นเป็นเวลา 5 วัน เริ่มเปิดปากเตาด้วยการแกะอิฐที่ยาดินเหนียวผสมแกลบออกทีละ

ช้ันครึ่งปากเตา แล้ววันต่อมาก็ค่อยๆ เปิดปากเตาทีละน้อยเพื่อไม่ให้อากาศเยน็จากภายนอกเข้าไปภายในเตามากเกินไป จะทํา

ให้เครื่องปั้นซึ่งกําลังร้อนระอุอยู่หดตัวแตกหักเสียหายได้  เมื่อเปิดปากเตาแล้ว นําเครื่องปั้นออกจากเตา เริ่มจากตอนเช้าถึง

บ่าย 2 โมง ใช้คน 4-6 คนแบกเครื่องปั้นออกจากเตา โอ่งขนาดใหญ่ใช้คนกลิ้งออกมา ในอดีตการเผาเครื่องปั้นขนาดใหญ่จะ

เผาปีละ 2 ครั้ง ใช้เวลาเผา 22-25 วัน ทิ้งไว้ให้เตาเย็น 7-10 วัน รวมเวลาตั้งแต่เวลาเอาภาชนะเข้าเตาจนถึงเอาออกจากเตา

เป็นเวลา 1 เดือน ปัจจุบันไม่มีการทําเครื่องปั้นขนาดใหญ่แล้ว ส่วนใหญ่ทําเฉพาะเครื่องปั้นขนาดกลางและขนาดเล็กใช้เวลา

เผา 7 วัน ช่างปั้นจะนําเครื่องปั้นขนาดกลางไปเผาที่เตาจีนซึ่งใช้เผากระถางต้นไม้ ส่วนภาชนะขนาดเล็กจะเผาในเตาถังหรือ

เตาแก๊ส การเผาเครื่องปั้นขนาดกลางในเตาจีน ช่างปั้นจะจัดเรียงภาชนะเครื่องปั้นเข้าเตาจนเต็ม ส่วนภาชนะเครื่องปั้นขนาด

เล็กจะจัดใส่ลงในกระถาง แล้วจึงใส่ฟืนรุมไฟท่ีปากเตาแล้วปิดปากเตา จากนั้นจึงเริ่มใส่ฟืนเร่งไฟที่ช่องบนสันหลังคาตั้งแต่ช่อง

แรกจนครบห้าช่อง แล้วจึงปิดช่องใส่ฟืนทั้งหมด ใช้เวลา 7 วัน ทิ้งไว้ให้เตาเย็นจึงเปิดปากเตา เอาของออก การเผาเครื่องปั้น

ขนาดเล็กในเตาถัง ช่างปั้นจะจัดเรียงภาชนะเครื่องปั้นวางลงในเตา แล้วเอาเศษภาชนะดินเผาที่แตกหักมาคลุมปิดแล้วใส่

เชื้อเพลิงที่ปากเตา ใช้เวลาเผาคืนหนึ่ง ท้ิงไว้ให้เย็นแล้วจึงนําเอาออกจากเตาได้ ทําพิธีกรรมไหว้เตาหรือเซ่นเตา 

 2. การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อบรมงานหัตถกรรมปั้นขึ้นรูปภาชนะเคร่ืองปั้นดินเผาพ้ืนเมือง บ้านเกาะเกร็ด 

หมู่บ้านเคร่ืองป้ันดินเผาหมู่ 1 นักท่องเที่ยวได้ศึกษาปั้นดินและขึ้นรูปภาชนะดิน 3 แห่ง คือ  

2.1 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สอนท าเคร่ืองปั้นดินเผาเกาะเกร็ดที่บ้านลุงติดินเปรอะ รูปแบบกิจกรรมให้

นักท่องเที่ยวได้ทดลองปั้นขึ้นรูปภาชนะแล้ว สามารถนํากลับช้ินงานกลับบ้านได้ เปิดสอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 

9.00-17.00 น.  ใช้เวลารอบละ10-30 นาที ค่าบริการรอบละ 5 คน คิดค่าบริการทดลองปั้นต่อช้ินงาน สําหรับคนไทยคนละ 

50 บาท สําหรับชาวต่างชาติ คนละ 100 บาท ติดต่อจองล่วงหน้า 2-3 วัน ที่ลุงติดินเปรอะหรือนายโชคชัย พุ่มไม้ใหญ่  เลขที่ 

126 หมู่ 1 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เบอร์โทร 080 218 9026 Line: 080 218 9026 สอน

ฟรีที่วัดปรมัยยิกาวาส ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น. การสาธิตการปั้นขึ้นรูปเครื่องปั้น พร้อมให้คําแนะนําและ

ขั้นตอนการขึ้นรูปภาชนะดินเผา วิธีการบังคับยืดขยายดิน (โชติชัย พุ่มไม้ใหญ่, วิทยากรช่างปั้น ประจําหอไทยนิทัศน์

เครื่องปั้นดินเผา ภายในวัดปรมัยยิกาวาส หมู่ 1 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (10 มิถุนายน 2561), 

สัมภาษณ์.)  

2.2 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สอนท าเคร่ืองปั้นดินเผาเกาะเกร็ดที่โรงงานเคร่ืองปั้นดินเผาประดิษฐ์วงศ์ รูปแบบ

กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองปั้นข้ึนรูปภาชนะแล้วนําช้ินงานกลับบ้านได้ สามารถเลือกทํางานปั้น งานแกะสลัก การเพ้นท์

สีลงในเครื่องปั้นดินเผา มีเกมส์เล่นชิงรางวัล เปิดสอนทุกวันเวลา 9.00-18.00 น. ใช้เวลารอบละ10-30 นาที และรับออกงาน

สาธิตนอกสถานที่ ค่าบริการรอบละ 10-20 คน คิดค่าบริการทดลองปั้นต่อช้ินงาน สําหรับคนไทยคนละ 50 บาท สําหรับ

ชาวต่างชาติ    คนละ 100 บาท ติดต่อจองล่วงหน้า 2-3 วัน ที่คุณอภิสิทธิ์ ประดิษฐ์วงศ์  ช่ือเล่น อาร์ม   โรงงาน

เครื่องปั้นดินเผาประดิษฐ์วงศ์ เลขท่ี 71/1 หมู่ 1 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เบอร์โทร 083 889 
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8820 Line: 083 889 8820 หน้าเฟส: โรงงานเครื่องปั้นดินเผาประดิษฐ์วงศ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดจําหน่ายสินค้า OTOP จาก

ผู้ผลิตโดยตรง  ของฝาก ของที่ระลึก จากผู้ผลิตโดยตรง  อาทิเช่น พวงกุญแจดินเผา 25 บาท ต่างหูดินเผา 25 บาท 5 ช้ิน 100 

บาท 12 ช้ิน 180 บาท  (อภิสิทธิ์ ประดิษฐ์วงศ์  โรงงานเครื่องปั้นดินเผาประดิษฐ์วงศ์ เลขที่ 71/1 หมู่ 1 ตําบลเกาะเกร็ด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (10 มิถุนายน 2561), สัมภาษณ์.)  

2.3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สอนท าเคร่ืองปั้นดินเผาเกาะเกร็ดแบบหมู่คณะที่บ้านช่างหนุ่ย เคร่ืองปั้นดินเผา  

รูปแบบกิจกรรม ช่างหนุ่ยสอนปั้นและแกะสลักดินเผา มีการบรรยายความเป็นมาของเกาะเกร็ด ประวัติความเป็นมาของ

เครื่องปั้นดินเผา ขั้นตอนการทําจนถึงลงมือปั้น และแกะสลัก เปิดสอนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ใช้เวลารอบละ 20-

40 นาที บริการรับสอนเป็นกลุ่มคณะรอบละ 30-50 คน คิดค่าบริการ ค่าสถานที่ 1,000 บาท ค่าวิทยากรบรรยาย 500 บาท 

ค่าสอนปั้นช้ินละ 50 บาทต่อคน ค่าสอนแกะสลัก ช้ินละ 50 บาทต่อคน สามารถนําช้ินงานกลับบ้านได้ มีบริการพิเศษ คิดค่า

เผาช้ินงานและพร้อมส่งไปรษณีย์ชิ้นละ 100 บาท มีบริการอาหารคนละ 100 บาท ของว่างคนละ 35 บาท ติดต่อจองล่วงหน้า 

3 วัน ที่ช่างหนุ่ยหรือนางปรียาพร ทรรทรานนท์ เลขที่ 99/2 หมู่ 1 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทร 081 314 4359 Line: 094 660 9407 (ปรียาพร ทรรทรานนท์ ช่างปั้น อยู่บ้านเลขที่ 99/2 หมู่ 1 ตําบลเกาะเกร็ด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (10 มิถุนายน 2561), สัมภาษณ์.)  

3. ผลจากการจัดการกิจกรรมการท่องเท่ียว 

3.1 ผลจากการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อผู้คนในสังคม ชาวบ้านได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ

กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและการระบุเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้านด้วยตนเอง 

สามารถนําผลงานสร้างสรรค์ของตนเองมาวางขายที่หน้าร้านของตนเองในชุมชน นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาท่องเที่ยวให้เป็น

ประโยชน์ เรียนรู้วิชาชีพเชิงสร้างสรรค์และหารายได้เสริม ชาวบ้านมีความสามัคคีผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ

กัน มีความสามารถในด้านการบริหารจัดการ สะท้อนให้เห็นภาพความเข็มแข็งของชุมชนพึ่งตนเอง ด้วยการระดมความคิดเห็น 

ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน อาศัยหลักประชาธิปไตยเป็นแกนกลาง แล้วยึดหลักการมี

ส่วนร่วมของชาวบ้านมาเป็นจุดแข็งต่อยอดการบริหารตนเองในพื้นที่          

3.2 ผลจากการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ ชาวบ้านในชุมชนมีการสร้างงาน ทําให้ชาวบ้านมี

อาชีพ มีรายได้จุนเจือครอบครัว ความใส่ใจในทุกรายละเอียด ประกอบกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์และการออกแบบรูปลักษณ์ที่

เป็นเอกลักษณ์ และกลายเป็นสินค้าขึ้นช่ือท่ีดึงดูดให้นักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนเกาะเกร็ดอยากซื้อกลับบ้าน  

 

อภิปรายผล  

การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์นั้น ต้องมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว

ชุมชนให้นักท่องเที่ยว ถือเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในการจัดการดูแลชุมชน กระบวนการ

สร้างสรรค์เริ่มจากการมีการบริหารจัดการที่ดี มีการกําหนดแผนงาน เปูาหมายของกิจกรรมที่ชัดเจน รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม

แผนงานและการประเมินผลงาน โดยกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ควรเน้นการมีส่วนร่วมทั้งระหว่างชาวบ้านในชุมชนและ

นักท่องเที่ยวท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรมโดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้  

งานวิจัยฉบับนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของสุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (สุดแดน วิสุทธิ

ลักษณ์, 2556) กล่าวคือเมื่อเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวท่ีผ่านมาในอดีตที่เน้นการชมสถานท่ีท่องเที่ยวแล้วถ่ายภาพ ส่วนการ
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ท่องเที่ยวสมัยใหม่เน้นการนําเสนอการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คือ รูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้

สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตนเอง ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ ผู้สอนมี

ความกระตือรือร้นที่จะถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรมในบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นกันเอง ผู้เรียนสนุกสนานมีโอกาสได้

ลงมือปฏิบัติทําจริงและได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน กิจกรรมสร้างสรรค์ประสบการณ์จัดขึ้นเป็นแบบกลุ่มเล็กหรือแบบตัวต่อตัวที่

บ้านหรือสถานที่ทํางานของผู้สอน ผู้เรียนจะได้มีโอกาสสังเกตว่าผู้สอนมีความเป็นอยู่อย่างไร นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสค้นห า

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ภายในตัวเอง การจัดอบรมมีลักษณะไปลองปั้นเครื่องปั้นดินเผา ได้ทดลองเรียนและได้ใกล้ชิดกับคน

ท้องถิ่นมากขึ้น นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสพูดคุยสนทนากับผู้สอนในเรื่องอื่นๆ เป็นความเพลิดเพลินนอกเหนือจากกิจกรรมที่ลง

มือปฏิบัติและเป็นการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนมากว่าการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น เพราะใช้สถานที่ที่มีอยู่แล้ว คือ บ้านหรือ

สถานท่ีทํางานของผู้สอน  

 

สรุปผลการวิจัย   

นักท่องเที่ยวมีความสนใจต่อกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์การทําเครื่องปั้นดินเผามากและผลของการนําเสนอกิจกรรมเชิง

สร้างสรรค์ที่มีต่อชาวชุมชน การกําหนดปัญหาเรื่องการปรับปรุงการทําเครื่องปั้นดินเผาให้ดูน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิค

ภัณฑ์ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีส่วนร่วม การตัดสินใจของชาวบ้านในชุมชน ในเชิงการเรียนรู้ การทดลอง และ

ประสบการณ์ที่ชุมชนได้รับ ชุมชนมีโอกาสใช้สิทธ์ิความเป็นเจ้าของพื้นที่กําหนดทิศทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนด้วยตนเอง 

กําหนดและจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยว และที่สําคัญสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยตนเองและเป็นเครื่องมือใน

การรักษาความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากท่องเที่ยวในชุมชน  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคตและแนวทางการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ควรมีการพัฒนาต่อยอดด้วยการนํา

ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชาวเกาะเกร็ดมาสรา้งถอดบทเรียนสําหรับใช้อบรมยุวมคัคุเทศก์ในโรงเรียนบนเกาะ 

เช่น โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส โรงเรียนวัดศาลากุลในการนําเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการฝึกสอนการนําเที่ยวเป็น

ภาษาอังกฤษ เมื่อเวลามีนักท่องเที่ยวท่ีสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้มาเที่ยวชม เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับหนุ่มสาว

ชาวเกาะเกร็ดจะได้สามารถทํางานอยู่กับบ้านได้ โดยไม่ต้องโยกย้ายถิ่นไปทํางานที่อื่น และยังสามารถให้ความรู้แก่

นักท่องเที่ยวจากแดนไกลที่มาเยี่ยมเยือนเกาะเกร็ด    
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าของกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็น
งานวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยศึกษาคุณค่าที่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงได้รับผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าของกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประกอบด้วย 5 
คุณลักษณะคือ 1).คุณค่าเชิงประสบการณ์ 2).คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ 3).คุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ 4).คุณค่าเชิง
อารมณ์ 5).คุณค่าทางการเงิน และนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงรับรู้คุณค่าจากกิจกรรมผ่าน 6 ขั้นตอนอันได้แก่ 1).การจัดเตรียม
สถานที่และอุปกรณ์ 2).การต้อนรับ 3).การฟังบรรยาย 4).การสาธิต 5).การมีส่วนร่วม 6).การสรุปและรับของที่ระลึก ซึ่ง
หลักฐานการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะของกิจกรรมเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงตัดสินใจเลือกในการเข้าร่วม
กิจกรรมการท่องเที่ยวและจากรูปแบบการจัดกิจกรรมจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับคุณค่าในแต่ละด้านที่มีความส าคัญต่อการ
น าไปสู่การจดจ าภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังเต็มใจที่จะแนะน าบอกต่อให้กับบุคคลอื่นและเดินทาง
กลับมาท่องเที่ยวซ้ าอีกครั้ง 
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การรับรู้คุณค่า 

 

Abstract 

 This research aims to study perceived value of tourism activity in cultural tourist destination. The 

research combines quantitative and qualitative. By using stored procedures, questionnaire participant 

observation and semi-structured in-depth interviews. The researchers studied the Perceived Value of high 

value tourist through tourism activities in cultural tourist destination. The results showed that value of 

tourism activities in cultural tourist destination. Consists of 5 characteristics 1).Experiential value 

2).Functional value 3).Social value & Spiritual value 4).Emotional value 5).Financial value. High value 

tourists’ perceived value through the activities by 6 steps 1).Preparation place and equipment used in 

activities 2).The reception 3).Lecture 4).Demonstration 5).Workshop 6). Conclude and souvenir. The 

research evidence shows that the features of the event are high value tourists decide to participate in 

tourism activities and forms of activity will result in tourists have been valued on each side with. More 
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importantly, tourists will remember the image and Identity of the city. The tourists are also willing to 

recommend to someone else and go back to tour again. 

 

keywords : Tourism activities, High value tourists, Cultural tourist destination, Perceived Value 

 

บทน า  

จากผลกระทบทีแ่หล่งท่องเที่ยวได้รับจากการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass tourism) อันได้แก่เกิดความแออัดของ

พื้นที่ ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสัมผัสหรือขีดเขียนโบราณสถานหรือโบราณวัตถุต่าง ๆ เกิดความ

เสียหายต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม การแต่งกายของนักท่องเที่ยวท่ีไม่เรียบร้อยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

รวมทั้งการที่กลุ่มนายทุนบุกรุกพื้นที่เพื่อท าธุรกิจได้จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ด้อยศักยภาพและเสื่อมโทรมลง (การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) ประเทศไทยจึงตระหนักถึงว่าการเพิ่มปริมาณจ านวนนักท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียวอาจ

ไม่ใช่ความส าเร็จที่ยั่งยืนตามแผนวิสาหกิจที่ก าหนดไว้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) ส าหรับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ฉบับท่ี 2 ปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564  จึงได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและอุปสรรคต่าง ๆ โดยได้ให้ความส าคัญ

กับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดกลุ่มใหม่โดยใช้การมุ่งเน้นในการเพิ่มนักท่องเที่ยว “ขั้นคุณภาพ” คือกลุ่มนักท่องเที่ยว

ศักยภาพสูง (High Value Tourist) จะเป็นกลุ่มที่กระตุ้นเศรษฐกิจภายในแหล่งท่องเที่ยวและเป็นมิตรต่อแหล่งท่องเที่ยว 

(แผนพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ฉบับที่ 2 (2560-2564), 2560) นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง (High Value Tourist) หมายถึง กลุ่ม

นักท่องเที่ยวคุณภาพซึ่งมีรูปแบบในเดินทางคือเดินทางพร้อมกับครอบครัวหรือเพื่อนหรือเดินทางคนเดียว ใช้เวลาในการหา

ข้อมูลและวางแผนด้วยตัวเอง ใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป ส าหรับการท ากิจกรรมนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง

จะเน้นการเป็นผู้ปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากท่ีสุด ส าหรับท่ีพักใหค้วามส าคัญกับมาตรฐานของที่พักในระดับ 4-5 ดาว

และเน้นเรื่องของความปลอดภัยและการบริการที่มีคุณภาพ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559-2561) กลุ่มนักท่องเที่ยว

ศักยภาพสูงที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดอันดับแรก ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (แผนพัฒนาการ

ท่องเที่ยวฯ ฉบับที่ 2 (2560-2564), 2560) เนื่องด้วยประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Destinations) ที่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ซึ่งนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่เลือกเดินทางมายัง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีพฤติกรรมและให้ความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ ความสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่และความ

ดั้งเดิมของวัฒนธรรม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559-2561) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่สนใจ

กิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง 

กิจกรรมนันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้กระท าหรือเข้าร่วมระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่จัดตั้ง

ขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยวมุ่งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเกิดการ

พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ ทั้งนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวจึงมีความส าคัญต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวซึ่งถือได้ว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวคือองค์ประกอบหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวและเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่

สามารถใช้น าเสนอให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวได้ (Rosalind C. P., Mary A. L., 

2001; Sam, W., & Mair, S., 2014) กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทดังนี้ 1.

กิจกรรมเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 2.กิจกรรมเกี่ยวกับงานเทศกาลและประเพณี 3.กิจกรรม
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เกี่ยวกับการแสดงทางวัฒนธรรม 4.กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปกรรม หัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.กิจกรรมเกี่ยวกับ

วิถีชีวิต (ราณี อิสิชัยกุล, 2557) ส าหรับประเทศไทยแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมที่มีความเป็น

เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเนื่องด้วยมีอุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องจาก UNESGO ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและจังหวัดสุโขทัย

ได้ถูกยกย่องให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าในปี พ.ศ.2562 (UNESGO, 2562) จึงท าให้เมืองมรดกโลก

จังหวัดสุโขทัยเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง โดยมีกิจกรรมภายในเมืองมรดกโลก ณ ชุมชนเมืองเก่าจังหวัด

สุโขทัย 10 กิจกรรมดังนี้ 1.เรียนรู้การประกอบอาหารไทย 2.ร้อยมาลัยวิถีไทย 3.ฝึกยิงธนูโบราณ 4.แต่งชุดไทยหรือชุด

พื้นเมือง 5.สานปลาตะเพียนด้วยใบลาน 6.การท าน้ าตาลโตนด 7.เขียนลวดลายสังคโลกลงผืนผ้า 8.ปั้นและเขียนลวดลายสังค

โลก 9.พิมพ์พระ 10.พักโฮมสเตย์ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงสามารถได้รับคุณค่าในแต่ละด้าน

ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันได้แก่ การมองเห็น การฟังเสียง การสัมผัส การดมกลิ่นและการชิมรส (Malnar & Vodvarka, 

2004) โดยการรับรู้ หมายถึง การรับรู้เชิงคุณค่าในกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ละกิจกรรมของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง โดยรับรู้

ผ่านกระบวนการในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งคุณค่าของกิจกรรมการท่องเที่ยวประกอบไป

ด้วย 5 คุณค่าดังนี้ ได้แก่ 1.คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential value) (Pine, Gilmore, 1998; Richard, 2010) 2.คุณค่า

ทางการเงิน (Financial value) (Wiedmann, Hennigs, Siebels, 2007) 3.คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Functional value) 

(Wiedmann, Hennigs, Siebels, 2007; Kotler, 2010) 4.คุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional value) (Kotler, 2010) 5.คุณค่า

เชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value & Spiritual value) (Kotler, 2010; Ye Shen, 2016; Richard, 2010) แต่ทั้งนี้

ภายในประเทศไทยยังขาดการศึกษาในเรื่องของการรับรู้คุณค่าจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการรับรู้คุณค่าทั้ง 5 ด้าน ซึ่งจะสามารถท าให้เข้าใจรูปแบบของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและ

สามารถน าไปปรับใช้กับการพัฒนาหรือสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นจุดหมาย

ปลายทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงได้ โดยงานวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่ากิจกรรม

การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง  

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) โดยมีวิธีการ (Methodology) ใช้เครื่องมือหลักในการ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  โดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยว
ศักยภาพสูงชาวไทยจ านวน 420 คน ซึ่งเป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง 10 พื้นที่ในชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัย  อันได้แก่ 1.เรียนรู้การประกอบอาหารไทย 2.
ร้อยมาลัยวิถีไทย 3.ยิงธนูโบราณ 4.แต่งชุดไทยหรือชุดพื้นเมือง 5.สานปลาตะเพียนด้วยใบลาน 6.การท าน้ าตาลโตนด 7.เขียน
ลวดลายสังคโลกลงผืนผ้า 8.ปั้นและเขียนลวดลายสังคโลก 9.พิมพ์พระ 10.พักโฮมสเตย์ ทั้ง 10 พื้นที่ในการเก็บของมูลที่ได้มา
จาการใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) ผลของการวิธีการวิเคราะห์แก่นสาระจากพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงในการเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยสามารถระบุได้ครบทั้ง 4 คุณลักษณะ ได้แก่ 1.ลักษณะการ
เรียนรู้ 2.ลักษณะเกี่ยวกับวัฒนธรรม 3.ลักษณะที่แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์ 4.ลักษณะการให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม  (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559-2561) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
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(Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวไทยที่เข้ามาท ากิจกรรมในแหล่ งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมทั้ง 10 พื้นที่ รวมทั้งหมด 400 ชุด เพื่อทราบถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและทราบความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวไทยเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าของกิจกรรมการท่องเที่ยวท้ัง 5 ด้าน การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ใช้แบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการบันทึกลกัษณะของกลุ่มตัวอย่างและรปูแบบของการจัดกิจกรรมและผู้วิจัยใช้เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณน์ักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง 10 
พื้นที่ รวมทั้งหมด 20 คน โดยเป็นแบบสัมภาษณ์ค าถามปลายเปิด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นและสามารถเข้าใจในการ
รับรู้คุณค่าของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่เข้ามาท ากิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS (version 23) วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรต้น โดยการหาค่าจ านวนและร้อยละ การ
อภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้การวัดระดับข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์
เฉลี่ยในการอภิปรายผล ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ Content Analysis ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงเกี่ยวกับความคิดในเรื่องของรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งข้อปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแล้วน าไปสรุปเป็นประเด็นเพื่อน าเสนอต่อไป 

 
ผลการวิจัย  

 ในการศึกษาเรื่องการรับรู้คุณค่าของกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเป็นการศึกษาการรับรู้คุณค่าจากกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง มีกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพ
สูงในแหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดังนี้  
ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
เพศ   ภูมิภาคท่ีพักอาศัย   
  ชาย 170 42.5%   ภาคกลาง 194 48.5% 
  หญิง 230 57.5%   ภาคเหนือ 106 26.5% 
อาย ุ     ภาคตะวันออก 36 9% 
  21-40 ปี 177 44.3%   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42 10.5% 
  41-60 ปี 205 51.2%   ภาคตะวันตก 19 4.8% 
  60 ปีขึ้นไป 18 4.5%   ภาคใต้ 3 0.8% 
สถานภาพ   สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจ   
  โสด 174 43.5%   หนังสือพิมพ ์ 21 5.3% 
  สมรส 226 56.5%   ข่าวสารจากบริษัททัวร์ 52 13% 
ระดับการศึกษา     สังคมออนไลน์ 231 57.8% 
  ประถมศึกษา 39 9.8%   นิตยสาร 3 0.8% 
  มัธยมศึกษาตอนต้น 41 10.3%   หนังสือท่องเที่ยว 25 6.3% 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 61 15.3%   วิทยุ/โทรทัศน ์ 19 4.8% 
  อนุปริญญา/ปวส. 51 12.8%   การบอกต่อ 42 10.5% 
  ปริญญาตรี 153 38.3%   งานออกบูท/นิทรรศการ 7 1.8% 
  สูงกว่าปริญญาตรี 55 13.8% ลักษณะการเดินทาง   
อาชีพ     เครื่องบิน 48 12% 
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ตัวแปร จ านวน ร้อยละ ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
  นักเรียน/นักศึกษา 27 6.8%   รถตู้ 51 12.8% 
  ข้าราชการ 86 21.5%   รถตู้ส าหรับเช่า 12 3% 
  รับจ้างท่ัวไป 63 15.8%   รถยนต์ส่วนตัว 223 55.8% 
  พนักงานบริษัท 150 37.5%   รถยนต์ส าหรับเช่า 10 2.5% 
  ธุรกิจส่วนตัว 74 18.5%   รถทัวร์ 50 12.5% 
รายได้ต่อเดือน   รูปแบบการเดินทาง   
  ต่ ากว่า 10,000 บาท 74 18.5%   เดินทางคนเดียว 26 6.5% 
 10,001 – 15,000 บาท 95 23.8%   เพื่อน 129 32.3% 
 15,001 – 20,000 บาท 83 20.8%   ครอบครัว 181 45.3% 
 20,001 – 25,000 บาท 93 23.3%   องค์กร/หน่วยงาน 29 7.2% 
 25,001 – 30,000 บาท 12 3%   สามี/ภรรยา 35 8.8% 
 มากกว่า 30,000 บาท 43 10.8%    

 
จากตารางที่ 1 นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเป็นร้อยละ 57.5% ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุ 

41-60 ปี เป็นร้อยละ  51.2% สถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสเป็นร้อยละ 56.5% ในส่วนระดับการศึกษาสูงสุด
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีร้อยละ 38.3% ทั้งนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท ร้อยละ 37.5% นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 23.8% นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยอยู่ในภาคกลางร้อยละ 48.5% สื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือสื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 57.8% 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวร้อยละ 55.8% นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกเดินทางกับครอบครัวร้อยละ 
45.3% โดยสามารถสรุปได้ว่าพื้นที่แหลง่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสโุขทัยมนีักท่องเที่ยวศักยภาพสงูที่ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงอายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 41-60 ปี สถานะแต่งงานแล้วจบปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 10,001-15000 บาทต่อ ถือว่า
กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากภาคกลางและเดินทางเป็นครอบครัวโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวอีกทั้งยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว  ทั้งนี้นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงมีการรับรู้
คุณค่าผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้  1.คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential value) 2.คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ 
(Functional value) 3.คุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value & Spiritual value) 4.คุณค่าเชิงอารมณ์ 
(Emotional value) 5.คุณค่าทางการเงิน (Financial value) โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ถูกจัดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมซึ่งจะสามารถส่งมอบคุณค่าในแต่ละด้านให้กับนักท่องเที่ยวโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ̅ มากกว่า 4.20 ซึ่งเป็นการรับรู้ใน
ระดับมากที่สุด 9 คุณค่าดังนี้ 1.คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential value) 1.1.ได้รับความรู้และทักษะจากการท า
กิจกรรม 2.คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Functional value) 2.1.ผู้ด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 2.2.วิธีการด าเนิน
กิจกรรมมีความเหมาะสม 3.คุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value & Spiritual value) 3.1.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลกับผู้ด าเนินกิจกรรม 3.2.มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 3.3.รับรู้ถึงเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 4.คุณค่าเชิง
อารมณ์ (Emotional value) 4.1.รู้สึกผ่อนคลายกับกิจกรรม 5.คุณค่าทางการเงิน (Financial value) 5.1.กิจกรรมมีความ
คุ้มค่าทางการเงิน 5.2.ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมตามที่ต้องการ 

ตารางที่ 2 คุณค่าของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

คุณค่า  ̅ S.D. แปลผล 
1.คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential value)    

676 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

คุณค่า  ̅ S.D. แปลผล 
 1.1.ได้รับความรู ้ทักษะ จากการท ากิจกรรม 4.28 .645 มากที่สุด 
2.คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Functional value)    
 2.1.พึงพอใจกับผู้ด าเนินกิจกรรม 4.31 .611 มากที่สุด 
 2.2.พึงพอใจกับวิธีการด าเนินกิจกรรม 4.22 .661 มากที่สุด 
3.คุณค่าเชิงสังคมและจติวิญญาณ (Social value & Spiritual value)    
 3.1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับผูด้ าเนินกิจกรรม 4.23 .661 มากที่สุด 
 3.2.มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 4.24 .615 มากที่สุด 
 3.3.รับรู้ถึงเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 4.23 .689 มากที่สุด 
4.คุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional value)    
 4.1.รู้สึกผ่อนคลายกับกิจกรรมที่ท า 4.23 .663 มากที่สุด 
5.คุณค่าทางการเงิน (Financial value)    
 5.1.กิจกรรมนี้มคีวามคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย 4.23 .717 มากที่สุด 
 5.2.ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมตามที่ต้องการ 4.31 .626 มากที่สุด 

รวม 4.25 .654 มากที่สุด 

 

จากตารางที ่2 ซึ่งการศึกษาการรับรู้คุณค่าของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดอันดับการรับรู้

คุณค่าในแต่ละด้านระดับมากที่สูงสุดได้ดังนี้ 1.ได้รับความรู้ ทักษะ จากการท ากิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย  ̅ = 4.27 ซึ่งอยู่ใน

ระดับมากที่สุด หมายถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้และทักษะแก่

นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรมผ่านกระบวนการท ากิจกรรม 2.พึงพอใจกับผู้ด าเนินกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย  ̅ = 4.30 ซึ่งอยู่

ในระดับมากที่สุด หมายถึงความเหมาะสมของผู้ด าเนินกิจกรรมอันได้แก่วิธีการพูด การแต่งกายและการเปิดโอกาสให้

นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมถือว่ามีความเหมาะสมกับกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3.พึงพอใจกับวิธีการ

ด าเนินกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย  ̅ = 4.22 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หมายถึงความเหมาะสมในขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมและ

เวลาในการด าเนินกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับผู้ด าเนินกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย  ̅ = 

4.22 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หมายถึงอิสระที่นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นกับนัก

ผู้ด าเนินการได้อย่างอิสระและได้รับค าตอบท่ีพึงพอใจ 5.มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย โดยมีค่าเฉลี่ย  ̅ = 4.24 ซึ่งอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด หมายถึงระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวรู้สึกว่าตนเองมีความภาคถูมิ

ใจและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 6.รับรู้ถึงเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย  ̅ = 4.23 ซึ่งอยู่ใน

ระดับมากที่สุด หมายถึงนักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจและรับรู้เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสถานที่ที่

นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมได้ 7.รู้สึกผ่อนคลายกับกิจกรรมที่ท า โดยมีค่าเฉลี่ย  ̅ = 4.23 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หมายถึง

กิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นกิจกรรมที่ให้ผ่อนคลายไม่สร้างความกดดัน

ให้กับนักท่องเที่ยว 8.คิดว่ากิจกรรมนี้มีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย โดยมีค่าเฉลี่ย  ̅ = 4.23 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หมายถึง

กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมและมีความรู้สึกถึงความคุ้มค่าทางการเงินที่นักท่องเที่ยวได้จ่าย

ไปในแต่ละกิจกรรม 9.ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมตามที่ต้องการ โดยมีค่าเฉลี่ย  ̅ = 4.31 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หมายถึง
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ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวให้ต้ องการให้

เป็นไปตามที่ต้องการ จากผลการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมจ านวน 20 คน ท าให้ทราบถึงรูปแบบของกิจกรรมและรับรู้คุณค่าในแต่ละด้านท่ีซึ่งนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจะได้รับ

คุณค่าผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังน้ี 1.การจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ 2.การต้อนรับ 3.การบรรยาย 4.การสาธิต 5.การ

มีส่วนร่วม (Work shop ) 6.การสรุปและรับของที่ระลึก ทั้งนี้เป็นกระบวนรับรู้ของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงผ่านประสาท

สัมผัสทั้งห้าซึ่งเป็นการรับรู้คุณค่าทีน่ าไปสู่ประสบการณ์ที่น่าจดจ าแก่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงได้ 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกิจกรรมและการรับรู้คณุค่า 
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการด าเนินกิจกรรมและการได้รับคุณค่าในแต่ละช่วงของการด าเนินกิจกรรม 

รูปแบบการด าเนินกิจกรรมประกอบด้วย 1.การจัดเตรียมสถานท่ีโดยลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ทางครอบครัว

จะให้คุณค่าในด้านของประโยชน์ท่ีต้องการจากกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งครอบครัวโดยเฉพาะการเตรียม

สถานท่ีส าหรับคนชราในครอบครัวและอุปกรณ์ส าหรับเด็ก เป็นต้น 2.การต้อนรับการกล่าวต้อนรับด้วยผู้ด าเนินกิจกรรมโดย

ลักษณะของกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมจะให้คุณค่าในด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจกับผู้ด าเนินกิจกรรม ทั้งนี้เป็นกา ร

กล่าวต้อนรับด้วยค าสุภาพ ผู้ด าเนินกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและมีน้ าดื่มต้อนรับ 3.การฟังบรรยายโดยมีลักษณะของ

กิจกรรมถึง 3 ลักษณะที่ให้คุณค่าดังนี้ 3.1.ลักษณะของกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะจะให้คุณค่าด้านการ

เรียนรู้และทักษะขณะฟังบรรยายเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองหรือชุมชนรวมไปถึงต้นก าเนิดของกิจกรรม

จนถึงปัจจุบัน 3.2.ลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมความเช่ือมโยงทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีให้คุณค่าด้านความเหมาะสม

ของวิธีการด าเนินกิจกรรมในการเล่าเรื่องและการใช้สื่อรูปภาพและอื่นๆ ประกอบการบรรยายรวมถึงสามารถเล่าและท าให้

นักท่องเที่ยวเข้าใจและจดจ าประวัติศาสตร์ของเมืองหรือชุมชนได้ 3.3.ลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ให้คุณค่าใน
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ด้านของความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย หลักจากที่นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมแล้วจึงก่อให้เกิด

ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยจากการเล่าและการเตรียมเรื่องเล่าผู้ด าเนินกิจกรรม รวมถึงข้อมูลที่เป็นความจริงสามารถ

ระบุท่ีมาที่ไปของข้อมูลได้ ซึ่งจะมีผลต่อการตั้งใจท่ีจะท ากิจกรรมในข้ันต่อไป 4.การสาธิตโดยลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมจะให้คุณค่าด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ด าเนินกิจกรรมกับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้

นักท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยววิธีการเทคนิคหรือแม้แต่การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะท าให้นัก

เที่ยวเกิดความผูกพันกับผู้ด าเนินกิจกรรม 5.การมีส่วนร่วม (Work shop) โดยมีลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมความเช่ือมโยง

ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีให้คุณค่าด้านความรู้สึกผ่อนคลายขณะท ากิจกรรม ซึ่งความผ่อนคลายในการท ากิจกรรมเป็น

สิ่งที่นักท่องเที่ยวสร้างขึ้นจากความรู้สึกในการปล่อยให้มีอิสระในเรื่องของเวลาและการให้อิสระทางความคิดเพื่อสร้างสรรค์

ผลงานของนักท่องเที่ยวโดยไม่กดดันจะท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลายกับกิจกรรม 6.การรับของที่ระลึกโดยมีลักษณะของ

กิจกรรม 2 ลักษณะที่ให้คุณค่าคือ 6.1.กิจกรรมส่งเสริมการอนุรกัษ์โดยให้คุณค่าด้านรับรู้ถึงเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ของ

ที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวจะได้รับนั้นจะสามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและยังสร้างการรับรู้และ

การจดจ าเกี่ยวแหล่งท่องเที่ยวด้วย 6.2.กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้คุณค่าด้านความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย  

ส าหรับความคุ้มค่าทางการเงินของนักท่องเที่ยวท่ีมาเป็นครอบครัวและสามารถเข้าร่วมได้ทั้งครอบครัวและได้รับความรู้รวมถึง

การพูดคุยกันในครอบครัวมากข้ึนจึงท าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นส าหรับเด็กหรือคนชราในครอบครัวผู้ด าเนินกิจกรรมก็สามารถ

พูดและสาธิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้เกิดความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย ทั้งนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญในการถ่ายทอดคุณค่าในด้านต่างๆ ที่จะสามารถสร้างความประทับใจและการจดจ าให้กับ

นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่จะท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผูกพันกับแหล่งท่องเที่ยวและท าให้นักท่องเที่ ยวอยาก

เดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ าหรือบอกต่อกับคนรู้จักถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ท่ีดีที่จะท าให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการรับรู้คุณค่าในแต่ละด้านอันได้แก่ 1.คุณค่าทางการเงิน (Financial value) 1.1.กิจกรรมมีความ

คุ้มค่าทางการเงิน 1.2.ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมตามที่ต้องการ 2.คุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value & 

Spiritual value) 2.1.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับผู้ด าเนินกิจกรรม 2.2.มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 2.3.รับรู้ถึง

เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 3.คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Functional value) 3.1.ผู้ด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.2.

วิธีการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.คุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional value) 4.1.รู้สึกผ่อนคลายกับกิจกรรม 5.คุณค่าเชิง

ประสบการณ์ (Experiential value) 5.1.ได้รับความรู้และทักษะจากการท ากิจกรรม และจากผลการศึกษารูปแบบของการจัด

กิจกรรมทั้ง 6 ขั้นตอนอันได้แก่ 1.การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 2.การต้อนรับ 3.การบรรยาย 4.การสาธิต 5.การมีส่วน

ร่วม (Work shop ) 6.การสรุปและรับของที่ระลึก 

 รูปแบบในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะน าไปสู่การพัฒนารูปแบบของการสร้าง

คุณค่าให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้กลายเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวมีศักยภาพและเป็นจุดหมายปลายทางของ

นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง 1.การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในการจัดกิจกรรม โดยสามารถแบ่งเป็น

การจัดเตรียมในแต่ละด้านดังน้ี 1.1.การจัดเตรียมสถานท่ีในการจัดกิจกรรม การจัดโต๊ะและเก้าอ้ีให้ผู้เข้าร่วมสามารถพูดคุยกัน

ได้สะดวก การจัดตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรม การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการต้อนรับและการเตรียมเครื่องแต่งกาย
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ของผู้ด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสมกับกิจกรรม 1.2.การจัดเตรียมเรื่องเล่าและสื่อประกอบการเล่า 1.3.การจัดเตรียมอุปกรณ์

ส าหรับการสาธิต 1.4.การจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มีลงปฏิบัติ อุปกรณ์ส าหรับเด็ก 1.5.การลงช่ือและ

ที่อยู่ส าหรับจัดส่งสินค้าของที่ระลึก โดยสอดคล้องกับ อุดม สมบูรณ์ผล (2557) การจัดพื้นที่เพื่อกิจกรรมถือว่ามีส่วนส าคัญใน

การจัดกิจกรรมากที่สุด โดยจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ส าหรับช่วงการจัดเตรียมอุปกรณ์

และสถานที่จะให้คุณค่าทางการเงิน (Financial value) ที่เป็นด้านประโยชน์จากกิจกรรมช่วงจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 

ส าหรับผู้ด าเนินกิจกรรมจ าเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมใช้ได้สะดวกและปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว การจัดสถานที่ก็มี

ส่วนส าคัญให้ท่ีจะให้นักท่องเที่ยวได้พูดคุยกันและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้ดียิ่งข้ึน ส าหรับผู้พิการและนักท่องเที่ยวสูงอายุต้อง

เตรียมอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Wiedmann, Hennigs, Siebels (2007) และ World 

Tourism Organization (2013) ในการศึกษาถึงคุณค่าทางการเงิน (Financial value) ความคุ้มค่าด้านราคา (Price Value) 

ซึ่งให้ความส าคัญในเรื่องของคุณค่าด้านราคาที่เหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับนักท่องเที่ยวจะเกิดความพึงพอใจส่งผลถึงการ

บอกต่อและการกลับมาท่องเที่ยวซ้ า แต่หากนักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ที่มากกว่าที่คาดหวังไว้จะกลายเป็นประสบการณ์ที่

หรูหราส าหรับนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังส่งผลให้กลายเป็นภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่หรูราและเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว

ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ตามหลักแนวคิดของ Tourism for all ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับนักท่องเที่ยวในแต่ละประเภทให้เกิด

ความเท่าเทียมกันในการท่องเที่ยว 2.การต้อนรับ ถือเป็นขั้นตอนที่จะสามารถท าให้นักท่องเที่ยวนั้นรู้สึกถึงความเป็นกันเอง

และความอบอุ่นจะสามารถท าให้นักท่องเที่ยวนั้นแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกับผู้ด าเนินกิจกรรมมากขึ้น ส าหรับการต้อนรับ

มีเครื่องดื่มและตกแต่งโดยใช้ใบไม้และดอกกล้วยไม้หรือใช้พาชนะที่สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวและที่ส าคัญต้องลด

การใช้พลาสติกเพื่อลดขยะ ท้ังนี้การแต่งกายของผู้ด าเนินกิจกรรมควรที่จะมีความสอดคล้องกับกิจกรรม โดยสอดคล้องกับ ธน

พร พูลเพิ่ม, (2556) บทบาทของเจ้าบ้านที่ดีคือแสดงความเป็นมิตรไมตรี มีลักษณะของการต้อนรับที่ดี ยิ้มทักทาย ให้รู้สึก

อบอุ่น ให้ความส าคัญ กระตือรือร้นในการรับฟังนักท่องเที่ยว ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ส าหรับช่วงการต้อนรับจะให้

คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Functional value) ในด้านผู้ด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมในช่วงการต้อนรับผู้ด าเนินกิจกรรม

ถือได้ว่าเป็นบุคคลส าหรับในการที่สร้างความเป็นกันเองให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้รู้สึกว่าเสนอความเห็น

เกี่ยวกับกิจกรรมได้มากข้ึน ผู้ด าเนินกิจกรรมต้องแต่งกายให้เหมาะสมหรือเช่ือมโยงกับกิจกรรม ส าหรับการต้อนรับมีเครื่องดื่ม

และตกแต่งให้เข้ากับกิจกรรมด้วย โดยมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Wiedmann, Hennigs, Siebels (2007) และ 

Maria (2017) ในการศึกษาคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Functional value) คุณค่าด้านคุณภาพ (Quality value) ซึ่งถือได้ว่า

เป็นคุณค่าที่ใช้เป็นตัวช้ีวัดถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยการประเมินนี้จะเป็นการประเมิน

ความพึงพอใจผ่านผู้ด าเนินกิจกรรมผ่านการพูด การแต่งกายและกริยาท่าทางของผู้ด าเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นคุณค่าที่แสดงให้

เห็นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดกิจกรรมของผู้ประกอบการ 3.การบรรยาย เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ผ่านเรื่อง

เล่าที่จะมีการก าหนดระยะเวลาในการเล่าเรื่องที่จะไม่ท าให้การฟังบรรยายของนักท่องเที่ยวน่าเบื่อจนเกินไป สามารถใช่สื่อ

การสอนต่างๆ อาทิ เช่น หนังสือ ภาพประกอบ การเล่าเรื่องถ้าหากมีภาษาถิ่นสามารถใช้ภาษาถิ่นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ

ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลที่น ามาสร้างเรื่องราวในการเล่าควรที่จะมีการศึกษาสืบค้น

ข้อมูลทางวิชาการ จะท าให้เรื่องเล่านี้มีความน่าเช่ือถือและนักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้ โดยสอดคล้องกับ บงกช สุทัศน์ ณ 

อยุธยา (2561) การสร้างเรื่องเล่า (Story Telling) คือ การพัฒนาและสร้างเรื่องราวเรื่องเล่า ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยเรื่องเล่านี้ต้องอยู่บนฐานของความเป็นจริงแท้ และมีการ  สอดแทรกเนื้อหาที่
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สามารถท าให้นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเข้าใจและสนใจ ตลอดจน สามารถเรียนรู้ได ้ส าหรับช่วงการบรรยายจะใหคุ้ณค่าเชิงอรรถ

ประโยชน์ (Functional value) ส าหรับวิธีการด าเนินกิจกรรมเหมาะสมในช่วงของการฟังบรรยายรวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้ใน

การบรรยายที่ประมาณ 5- 10 นาที โดยมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Wiedmann, Hennigs, Siebels (2007) และ 

Otto K. D. (2012) ในการศึกษาคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Functional value) คุณค่าด้านคุณภาพ (Quality value) ที่ให้

ความส าคัญกับรูปแบบของการด าเนินกิจกรรมที่มีความเหมาะสมทางด้านเวลาและการบรรยายอย่างสร้างสรรค์โดยให้ความรู้

กับนักท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ในช่วงของการบรรยายจะให้คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential value) 

ด้านความรู้และทักษะ ในช่วงการบรรยายของผู้ด าเนินกิจกรรม ซึ่งการเล่าเรื่องของผู้บรรยายต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจ

และสร้างการจดจ าให้กับนักท่องเที่ยว ข้อมูลความรู้ที่จะส่งมอบให้นักท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ มาจากเรื่องเล่าของ

ชุมชนรวมถึงการใช้ภาษาที่จะสามารถท าให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ความรู้จากการบรรยายและสามารถจดจ าได้ ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาของ Pine and Gilmore (1998) และ Richards (2010) ส าหรับประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นจะให้คุณค่าด้านการศึกษา (Education Value) ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่จะสามารถมอบความรู้และ

ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้จากบุคคล ป้ายสื่อความหมายและอุปกรณ์สื่อมัลติมีเดีย ทั้งนี้การสร้างองค์ความรู้

ให้กับนักท่องเที่ยวจะช่วยให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวนั้นกลายเป็นประสบการณ์ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมไปถึงการสร้าง

การจดจ าเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้ และช่วงบรรยายจะให้คุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social 

value & Spiritual value) ด้านความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ส าหรับช่วงการบรรยายที่จะให้ข้อมูลและความรู้ท าให้

นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงความเป็นมาของกิจกรรมและท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงความภูมิใจในวัฒนธรรม โดยสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Ye Shen (2016) ในเรื่องของคุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value & Spiritual value) ด้านคุณค่า

ทางวัฒนธรรม (Cultural value) เป็นคุณค่าที่ให้ความส าคัญส าหรับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อให้น ามาใช้ให้

เกิดประโยชน์มากที่สุดและไม่ท าลายแหล่งท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นการส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วน

หนึ่งในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 4.การสาธิต เป็นข้ันตอนส าคัญที่จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ถามถึงการใช้ทักษะต่าง ๆ 

ที่จะสร้างสรรค์ช้ินงาน อีกทั้งยังเป็นขั้นตอนที่ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจขั้นตอนในการสร้างสรรค์แต่ละช้ินงาน ซึ่งการ

สาธิตนี้อุปกรณ์ที่ผู้ด าเนินกิจกรรมใช้สาธิตควรที่จะแนะน าอุปกรณ์ถึงที่มาและการใช้งานอย่างระเอียดและควรเป็นอุปกรณ์

แบบเดียวกับท่ีจะให้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติและอธิบายถึงเทคนิคหรือทักษะต่าง ๆ ที่ต้องใช้ โดยสอดคล้องกับ สุขุม คงดิษฐ์ 

(2560) ในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวการสาธิตเป็นหนึ่งในรูปแบบของกิจกรรมที่ให้ความรู้และความเข้าใจกับ

นักท่องเที่ยวก่อนที่จะท ากิจกรรมในขั้นปฏิบัติ ส าหรับการสาธิตจะให้คุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value & 

Spiritual value) ด้านการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในช่วงของการสาธิต ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว

ในการเปิดโอกาสทางความคิดของนักท่องเที่ยวในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสาธิตวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ในกิจกรรม 

โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ Ye Shen (2016) ในเรื่องของคุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value & Spiritual 

value) ด้านคุณค่าทางสังคม (Social value) โดยมีความส าคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการพูดคุยตอบโต้กันระหว่างเจ้า

บ้านและนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ

แหล่งท่องเที่ยว 5.การมีส่วนร่วม (Workshop) ส าหรับขั้นตอนนี้มีความส าคัญมากถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะสามารถเป็นสิ่งที่จะมอบอิสระทางความคิดและเวลาให้กับนักท่องเที่ยวได้ผ่อน

คลายกับการมีส่วนร่วม (Workshop) พร้อมให้ค าแนะน าในการสร้างสรรค์ช้ินงานและเรื่องกฎระเบียบในการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
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ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว และให้อิสระในเรื่องของเวลาส าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้สมาธิในการสร้างสรรค์ช้ินงานหลาย ๆ 

ช้ินงานหรือใช้เวลามากกว่านักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ โดยสอดคล้องกับ Richards and Raymond (2000) ในเรื่องของการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ โดย

นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ตรง ร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรมและมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าบ้านและยังเป็นการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัฒนธรรมอีกด้วย ส าหรับช่วง Workshop จะใหคุ้ณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional value) ซึ่งเป็นรู้สึกผ่อน

คลายเมื่อนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม (Workshop) โดยที่นักท่องเที่ยวจะไม่กดดันหรือรู้สึกกังวลในการมีส่วนร่วม (Workshop) 

โดยมีอิสระกับนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องของเวลา ความคิดสร้างสรรค์และอุปกรณ์ในการมีส่วนร่วม (Workshop) สามารถท าให้

นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกผ่อนคลายได้ในการท ากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Richards G., & Marques L. 

(2012) Ye Shen (2016) ในการศึกษาคุณค่าด้านอารมณ์ (Emotion value) ซึ่งให้ความส าคัญในการเดินทางท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะแสวงหาความผ่อนคลาย (Relax) ในการเดินทางจะท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเกิด

กระบวนการในการเรียนรู้ได้มากข้ึนและได้รับประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ 6.การสรุปและรับของที่ระลึก ขั้นตอนสุดท้ายที่มี

ความส าคัญจะสามารถน าไปสู่ประสบการณ์ที่น่าจดจ าของนักท่องเที่ยวได้ โดยเริ่มจากผู้ด าเนินกิจกรรมต้องเป็นคนที่สรุป

ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมทั้งหมดจะท าให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ เข้าใจเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ส าหรับของที่ระลึกจะ

เป็นตัวแทนที่สร้างการจดจ าภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยสอดคล้องกับ Rossitza Ohridska-Olson and Stanislav 

Ivanov (2010) ที่ว่าของที่ระลึกเป็นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมาจากการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วน

ร่วมกับชุมชนในการสร้างสรรค์ผลงานและส่งเสรมิการผลิตสินค้าท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ส าหรับ

ช่วงการสรุปและรับของที่ระลึกจะให้คุณค่าทางการเงิน (Financial value) ซึ่งนักท่องเที่ยวได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรม

อย่างที่ตั้งใจไว้รวมไปนักท่องเที่ยวยังได้ของที่ระลึก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Wiedmann, Hennigs, Siebels (2007) และ Richards (2010) ในการศึกษาถึงคุณค่าทางการเงิน (Financial 

value) ความคุ้มค่าด้านราคา (Price Value) ซึ่งให้ความส าคัญในเรื่องของคุณค่าด้านราคาที่เหมาะสมที่กับประโยชน์ที่

นักท่องเที่ยวได้รับโดยส่งผลถึงการบอกต่อและการกลับมาท่องเที่ยวซ้ า และสอดคล้องกับการศึกษาของ Kotler (2010) และ 

Ye Shen (2016) เรื่องของคุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value & Spiritual value).ด้านคุณค่าความเป็น

เอกลักษณ์ (Uniqueness value) ถือเป็นการคุณค่าที่ส าคัญ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งเที่ยวจะได้รับคุณค่าในด้านนี้

ผ่านกิจกรรมซึ่งจะส่งผลในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว จึงถือได้ว่าของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวได้รับจะบ่งบอกถึง

เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและยังมีส่วนท าให้นักท่องเที่ยวจดจ าประสบการณ์จากของที่ระลึกได้  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย  

1. ควรศึกษารูปแบบกิจกรรมแบบใหม่ที่จะน าไปสู่การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ให้มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์และคุณค่าที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นซึ่งจะ
สามารถท าให้นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางท่องเที่ยวซ้ าแต่จะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ซ้ ากลับไป 

2. ควรศึกษาถึงศักยภาพและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อน าเสนอภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการรักษานักท่องเที่ยวกลุ่ม
เดิมและเพิ่มฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่สนใจ 
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3. ควรท าการศึกษารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละประเภทในประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนา
งานวิจัยด้านการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองตามความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่องการรับรู้คุณค่าของกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
ศักยภาพสูง ท าให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาสร้างคุณค่าให้กิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ให้
ความส าคัญกับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงแบบเดินทางเป็นครอบครัว รวมไปถึงการน าเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง โดยให้คุณค่าสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นสิ่งที่
นักท่องเที่ยวรับรู้และนึกถึงเมื่อกล่าวถึงแหล่งท่องที่เคยไปเยือนน าไปสู่การจดจ าภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์จึง
มีผลต่อกระบวนการในการตัดสินใจรวมถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวก่อนการเดินทางท่องเที่ยว ระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวและพฤติกรรมหลังจากการเดินทางท่องเที่ยวที่จะส่งผลถึงการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าเรียกว่าเป็นความภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว นอกจากนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวยังกลายเป็นภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถส่งเสริมให้กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพผ่านมุมมองของนักท่องเที่ยวซึ่งแหล่งท่องเที่ยวสามารถที่จะ
ก าหนดเป้าหมายทางการตลาดและน าไปสูก่ารสร้างสรรค์อัตลักษณ์และคุณค่าผ่านรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวอันทรงคุณค่า 
แต่เนื่องจากความสนใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา ดังนั้นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพสูงต้องอาศัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยผู้ประกอบการกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนารวมถึงการรักษาคุณภาพของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านรปูแบบการจดักิจกรรม
และคุณค่าให้สอดคล้องตามที่นักท่องเที่ยวต้องการในแต่ละยุคสมัย 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ ผู้ประกอบการกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้ง 10 กิจกรรมในต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในการท าวิจัย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดีในการเข้าไปท าวิจัยและเก็บข้อมูล 
 เหนือสิ่งอื่นใดขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยที่ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่างดีที่สุด

เสมอมา 

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็น

อย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานรัฐบาล ผู้ประกอบการเอกชนและทางด้านวิชาการไม่มากก็น้อย  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดํารอยู และการเปลี่ยนแปลง ความเช่ือและพิธีกรรมวิถีประมงของชาว

ไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณชาวประมง ผูประกอบ

พิธีกรรม ผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว รวมท้ังการสังเกตการณแบบมีสวนรวมจากการลงพ้ืนท่ี ผลการวิจัย

พบวา 1) ความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมง ไดแก ความเช่ือทางจิตตภาพ เปนความเช่ือท่ีเก่ียวกับวิญญาณ การถือเคล็ด  

ไสยศาสตร และโหราศาสตร และความเช่ือท่ีแสดงในรูปแบบสัญลักษณภายใตพิธีกรรมการทําบุญเรือ เปนความเช่ือเรื่อง   

แมยานาง และการทําบุญเรือ ความเช่ือและพิธีกรรมสวนใหญเก่ียวเน่ืองกับศาสนาอิสลามเพ่ือการบูชาอัลลอฮฺเปนสําคัญ 

หรือมีบางสวนของพิธีกรรมท่ีมีคํากลาวเพ่ือบูชาอัลลอฮ ฺสิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลตอการยึดเหน่ียวจิตใจและเพ่ิมความมั่นใจในการ

ทําประมง รวมท้ังเปนกุศโลบายใหมีการปฏิสัมพันธระหวางกัน ทําใหเกรงกลัวตอการทําผิดโดยมีบทลงโทษจากสิ่งท่ีอยูเหนือ

ธรรมชาติท้ังท่ีมองเห็น และมองไมเห็นเปนตัวควบคุม 2) การดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมวิถี

ประมง สวนหน่ึงยังคงสืบทอด และดํารงอยูโดยลดข้ันตอน และความเครงครัดแบบเดิมลง เพ่ือใหผูคนรวมถึงนักทองเท่ียว

เขาถึงไดงายข้ึน เนนความสะดวก และเนนผลลัพธเชิงรูปธรรมมากกวานามธรรม ท้ังน้ีเปนไปตามปจจัย และบริบทของสังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม อยางไรก็ตามความเช่ือและพิธีกรรมวิถีประมงสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด และ

แนวปฏิบัติของผูคนในแตละชวงเวลาท่ีมีคุณคาตอการดําเนินชีวิตตอไป 

 

คําสําคัญ: วิถีประมง, ความเช่ือ, พิธีกรรม,  

 

Abstract 

 The purpose of this research is to study the existence and changes as well as the beliefs and 

rituals of the fishing of Thai Muslims in Ko Yao District, Phang Nga Province. It is a qualitative research 

collected by interviewing the fishermen, ceremonial, tourism-related enterprises, including participatory 

observation in the field resulting in the followings: 1) Fishery beliefs and rituals, consisted of related 

spiritual rituals through superstition and astrology. Therefore, beliefs related to rituals are associated with 

Mae Ya Nang (Goddess of Travel) and boat warming merit making. Most of the beliefs and rituals are 

related to Islam worshipping of Allah or there are parts of the ritual mentioned about worshiping Allah. 

These things have had an influence attached to the mind with more confidence in fishing to strategically 

have interaction between each other for fear that committing wrongdoing resulting in supernatural 

punishment both visible and invisible. 2) Existence and changes of beliefs and fisheries rituals partly still 

existing and inherited by reducing the ritual steps and the original strictness to make it easier for people 
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and tourists rather focused on convenience and results in reality emphasized. Thus, this is in accordance 

with factors and contexts of society, economy, education and culture. However, fishery beliefs and 

rituals reflect the way of life, ideas and practices of people in each period that are valuable to continuity 

of living. 

 

Keywords: Fishery, Beliefs, Rituals 

บทนํา 

“เกาะสามเมือง ลือเลื่องการทองเท่ียว หน่ึงเดียวรังนก มรดกอันดามัน มหัศจรรยนํ้าจืดทะเล” จากคําขวัญของอําเภอ

เกาะยาว จังหวัดพังงา พบวา อําเภอเกาะยาวเปนพ้ืนท่ีสําคัญทางการทองเท่ียว ดวยสภาพทางภูมิศาสตรท่ีแมเปนเกาะแตมี

เมืองลอมรอบ 3 เมือง ไดแก พังงา ภเูก็ต และกระบ่ี มีเกาะบริวาร คือ เกาะกาหลาด เปนเกาะรังนกท่ีสรางรายไดมหาศาล และ

สิ่งท่ีนาอัศจรรย คือ แมเปนพ้ืนท่ีเกาะแตมีบอนํ้าศักดิ์สิทธ์ิ เปนบอนํ้าจืดท่ีอยูในทะเล บอนํ้าจืดแหงน้ีมีความสัมพันธกับวิถี

ชีวิตของผูคนมาอยางยาวนาน ดวยความเช่ือวาเปนบอนํ้าศักดิ์สิทธ์ิท่ีขอสิ่งใดจะไดสมดังปรารถนา จึงมีผูคนในพ้ืนท่ี และ

นักทองเท่ียวจํานวนมากมาขอพร 

 จากคําขวัญขางตนแสดงใหเห็นวา อําเภอเกาะยาวเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดวยทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงวัฒนธรรม

ท่ีเกิดจากความเช่ือซึ่งเปนสิ่งเรนลับท่ีมีอิทธิพลตอความนึกคิดของมนุษย ทําใหมนุษยเกรงกลัวตอการกระทําในสิ่งท่ีสิ่งเรนลับ

ไมพอใจ ความเช่ือจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิถีชีวิตของมนุษย และเมื่อมนุษยมีความเช่ือก็กอใหเกิดพิธีกรรมท่ี

เก่ียวเน่ืองกับความเช่ือน้ัน ๆ สอดคลองกับท่ี วัชรวร วงศกัณหา (2555) กลาววา ความเช่ือเปนพ้ืนฐานของลัทธิศาสนา และ

เปนท่ีมาของประเพณีพิธีกรรม และสอดคลองกับท่ี ชนัญ วงษวิภาค (2556) กลาววา ศาสนา ความเช่ือ เปนสวนหน่ึงของ

วัฒนธรรมท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ืออธิบายความอยากรูอยากเห็นในสิ่งเรนลับท่ีเกินกวาประสาทท้ัง 5 สัมผัสได ศาสนา ความเช่ือ

ยังเปนกรอบอุดมการณความคิดท่ีมีการสืบทอดใหผูคนเขาถึงเจตนารมณผานประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ   

อําเภอเกาะยาวเปนชุมชนไทยมุสลิมท่ีประชากรกวารอยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม ทําใหพ้ืนท่ีแหงน้ีมีความเช่ือ

และพิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับศาสนา โดยเฉพาะความเช่ือและพิธีกรรมวิถีประมงท่ีถือเปนอาชีพหลักของผูคนตามลักษณะของ

ภูมิศาสตร การประกอบอาชีพประมงนอกจากอาศัยความชํานาญอันเกิดจากประสบการณท่ีสั่งสมมาอยางยาวนานแลว     

ยงัอาศัยความเช่ือและพิธีกรรมตาง ๆ ท่ีมีมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ ความเช่ือเหลาน้ีสวนใหญเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของหลักการ

ทางศาสนาอิสลาม 

ดวยสภาพความเปนเกาะท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และมีความงามครบครัน เกาะยาวจึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมี

นักทองเท่ียวเขาไปทองเท่ียวเปนจํานวนมาก สอดคลองกับเอกสารแผนพัฒนาอําเภอเกาะยาว (พ.ศ. 2561 - 2562) ฉบับ

ทบทวน พ.ศ. 2562 (2562) ท่ีกลาวถึงการทองเท่ียวของอําเภอเกาะยาว วา เปนแหลงทองเท่ียวใหมท่ีการทองเท่ียวแหง

ประเทศไทยสงเสริมสนับสนุนเน่ืองจากมีแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามและยังมีสภาพท่ีสมบูรณ ทําใหเปนท่ีช่ืนชอบของ

นักทองเท่ียว สงผลใหมีการกอสรางโรงแรมขนาดใหญ ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนหน่ึงจึงหันมาทําธุรกิจการทองเท่ียวมากข้ึน 

รวมถึงกิจการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว   

 การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของการทองเท่ียวสงผลตออาชีพของผูคน รวมถึงความเช่ือและพิธีกรรมบางอยางท่ี

เก่ียวกับวิถีประมงมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองกับการเปนเมืองทองเท่ียวดวยเหตน้ีุผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง“การดํารงอยู 

และการเปลี่ยนแปลงความเช่ือและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา” เพ่ือศึกษาวิถีประมง

ท่ีปรากฏความเช่ือและพิธีกรรมของชาวไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา รวมถึงการดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลง

ความเช่ือและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในพ้ืนท่ีของการเปนเมืองทองเท่ียว สะทอน
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ใหเห็นถึงวิถีชีวิตของผูคนบนพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพประมงในชวงเวลาหน่ึงกอนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส

สังคม โดยเฉพาะกระแสของความเปนชุมชนแหงการทองเท่ียว 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณชาวประมง ผูประกอบพิธีกรรม ตําบลละ   

5 คน  และผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว จํานวน 5 คน รวมท้ังการสังเกตการณแบบมีสวนรวมอยางใกลชิดจาก

การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลความเช่ือและพิธีกรรมวิถีประมงท้ัง 3 ตําบลของอําเภอเกาะยาว ไดแก ตําบลพรุใน ตําบลเกาะยาวใหญ 

และตําบลเกาะยาวนอย โดยผูใหขอมูลเปนคนในพ้ืนท่ีท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป และตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตอการใหขอมูล 

จากน้ันจึงนําขอมูลมาวิเคราะห และเรียบเรียงตามประเด็นท่ีไดกําหนดไว 

 

 กรอบแนวคิดการวิจัย  

ผูวิจัยศึกษาลักษณะความเช่ือและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิม การดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลง โดยมี

กรอบแนวคิดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 ดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางทะเล ทําใหการทําประมงขนาดเล็กเปนอาชีพหลักท่ีสําคัญของชาวไทย

มุสลิม อําเภอเกาะยาว เปนการจับสัตวนํ้าโดยใชเครื่องมือขนาดเล็กดวยวิธีการแบบเดิม เชน การทําอวนปู ทอดแห ทําลอบ 

ดักโพงพาง ทําโบะหรือโปะ ทํากระชัง เปนตน โดยอาศัยความเช่ียวชาญทางทะเล ท่ีเกิดจากประสบการณท่ีสั่งสมมาอยาง

ยาวนาน เชน การดูทิศทางของกระแสนํ้า การคาดคะเนตําแหนงของดอนทะเล เปนตน นอกจากน้ียังพ่ึงพาอาศัยความเช่ือ

และพิธีกรรมตาง ๆ ท่ีมีมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ ความเช่ือเหลาน้ีเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของหลักการทางศาสนาอิสลาม โดยผูวิจัย

นําเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 

 

พ้ืนท่ีทางกายภาพของอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

 สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

วัฒนธรรม และศาสนา 

การทองเท่ียวทางธรรมชาติ  

และวัฒนธรรม 

การทําบุญเรือ 

พ้ืนท่ีทางกายภาพของอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

 

บทบาท/ 

วิถีชุมชน 

ความเช่ือทางจิตตภาพ 

ความเช่ือในรูปแบบสญัลักษณ 

ความเชื่อและพิธีกรรม 

1. การดํารงอยู 

2. การเปลี่ยนแปลง 
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1. ความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมง 

    ลักษณะความเช่ือและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิมอําเภอเกาะยาว พบวามี 2 รูปแบบ ไดแก ความเช่ือ

ทางจิตตภาพ และและความเช่ือท่ีแสดงในรูปแบบสัญลักษณภายใตพิธีกรรมการทําบุญเรือ 

    1.1 ความเช่ือทางจิตตภาพ เปนความเช่ือทางความรูสึกโดยไมมกีารประกอบพิธีกรรมใด ๆ เชน 

         1.1.1 ผีพราย เปนความเช่ือประเภทวิญญาณ โดยมีท่ีมาจากตํานานแมกับลูกชายท่ีพรากจากกันเมื่อกลับมา

เจอกันก็จํากันไมได ทําใหเกิดความสัมพันธฉันชูสาว เมื่อรูความจริงตางยอมรับสิง่ท่ีเกิดข้ึนไมได รวมท้ังชาวบานก็รุมประณาม

หยามเหยียดวาเปน “ไอลูกเย็ดแม” ดวยความอายท้ังสองจึงกระโดดนํ้าตายพรอมกัน และกลายมาเปนผีพราย 2 ตน ท่ีคอย

หลอกหลอนผูคน ดังน้ันเมื่อใครโดนผีพรายหลอกก็ใหดากลับไปวา “ไอลูกเย็ดแม” ความเช่ือน้ีมีอิทธิพลตอการออกทะเล 

รวมท้ังเปนตนเหตุใหเกิดขอหามท่ีเก่ียวกับการออกทะเลตามมาหลายขอ (เด็ม คงรักษ 2562, สัมภาษณ) 

 1.1.2 การกลาวดุอาในการออกทะเล เปนความเช่ือประเภทไสยศาสตร ทุกครั้งท่ีมีการลงเรือเพ่ือออกทะเล

มีการกลาวดุอาการกลาว “ซอลาวาตนบี” เปนการรําลึกถึงพระผูเปนเจา รวมท้ังศาสดาของศาสนาอิสลาม เพ่ือใหทํามาหากิน

คลองตัว การดุอาหรือบทสวดบางบทไมสามารถบอกกลาวแกผูอ่ืนได เน่ืองจากเช่ือวาทําใหดุอาปรองหรือบทสวดเสื่อมลง    

ดุอาทุกบทมีขอบเขตการใชเมื่อมีเหตุจวนตัวเทาน้ัน เชน ใชปองกันเรือลมอันเกิดจากลมพายุกระหนํ่าจนไมสามารถแลนเรือ

ตอไปได เพ่ือขอความชวยเหลือจากพระผูเปนเจาใหเบิกทางสวางแกพวกเขา เพราะชาวมุสลิมเช่ือวาทุกอยางมาจากอัลลอฮฺ 

แมแตชาวมุสลิมทุกคนก็เปนของทาน ฉะน้ันผูเดียวท่ีชวยเหลือได คือ พระองค ในสวนของหัวเรือมผีายันตท่ีเขียนเปนบทดุอา

ดวยภาษาอาหรับแปะไว และมีผาคลุมหัวเรือ เพ่ือใหการออกเรือแคลวคลาดปลอดภัย (เส็น ดาวเรือง 2562, สัมภาษณ) 

  1.1.3 ขอหามเปนความเช่ือประเภทการถือเคล็ด การตอเรือ รวมถึงการออกทะเล เชน หามใชไมเคี่ยม

รวมกับไมตะเคียนตอเรือ เพราะไมท้ังสองมีวิญญาณสถิตอยู คือ นางตะเคียนในตนตะเคียน และผีในตนเคี่ยม วิญญาณท้ัง

สองไมถูกกัน หากใชรวมกันจะเกิดการทะเลาะวิวาท สงผลใหการทําประมงไมประสบความสําเร็จ การตอเรือ แตละลําจึง

เลือกใชไมชนิดใดชนิดหน่ึงเทาน้ัน หามทักหรือพูดจาใด ๆ เมื่อเห็นดวงไฟหรือท่ีเรียกวา “ชิน” หรือเห็นวิญญาณ เรนลับ   

ตาง ๆ เพราะเช่ือวาทําใหโดนของ ไมสามารถรักษาใหหายขาดได หามออกเรือวันศุกร เพราะผูออกเรือสวนใหญเปนผูชาย  

ซึ่งผูชายมุสลิมตองไปประกอบพิธีกรรมในมัสยิด หากออกเรือไปจับสัตวทะเลนอกจากจับไมไดแลว ยังถือวาเปนการทําบาป

อยางยิ่ง หามเอยช่ือสัตวท่ีเปนอันตราย แตใหเอยช่ืออ่ืนแทน เชน เมื่อเห็นงู ใหเอยช่ือวา ไก เปนตน หามออกจากบานเพ่ือ

ออกทะเลเมื่อมีจิ้งจกรองทัก รวมถึงหามมีผูขัดขวาง หรือรองทักใด ๆ กอนออกจากบาน เพราะเช่ือวาเกิดลางราย เปนตน 

 1.1.4 การดูฤกษยาม และทิศทาง เปนความเช่ือประเภทโหราศาสตร การออกทะเลจึงมีการดูดาว และ

ทองฟา เพ่ือใหทุกอยางราบรื่น และจับสัตวทะเลไดเปนจํานวนมาก เชน หากทองฟาเปนสีแดงเช่ือวามีกุงจํานวนมาก หาก

เดือนเปนจันทร หรือคืนท่ีมีปรากฏการณจันทรุปราคาจะไมออกทะเล เพราะถือวาเปนการใหเกียรติแกดวงจันทร วันดับ ซึ่ง

เปนคืนเดือนมืด แรม 14 – 15 ค่ํา จะไมออกทะเล เพราะเช่ือวาทําใหดวงดับหรือไมมีโชคลาภ ในวัน “นํ้า 11 เกร็ดเกลือ” 

(เกร็ด หมายถึง เแทะ กิน) หมายถึง คืน 11 ค่ํา ไมมีการออกทะเล หรือคนท่ีออกทะเลมักไมไดอะไรนอกจากเกลือ หรือ     

นํ้าทะเล เพราะเช่ือวาไมมีสัตวทะเลอาศัยอยู การดูทิศทางการออกเรอื มีการทํานายดวยการเอามือปดจมูกขางใดขางหน่ึงไว

เมื่อปดแลวจมูกขางใดหายใจไดคลองกวาใหหันเรือออกไปทางทิศน้ัน จะทําใหสามารถจับสัตวทะเลไดเปนจํานวนมาก เปนตน   

(เสรี เริงสมุทร 2562, สัมภาษณ) 

 1.2 ความเช่ือท่ีแสดงในรูปแบบสัญลักษณภายใตพิธีกรรมการทําบุญเรือ ไดแก ความเช่ือเก่ียวกับแมยานางเรือ

หรือจาวเรือ และการทําบุญเรือ เปนความเช่ือประเภทวิญญาณ ท่ีเช่ือวาเรือทุกลํามีแมยานางซึ่งเปนผูหญิง โดยเริ่มตั้งแต  

การสรางเรือท่ีเช่ือวาเสมือนการสรางผูหญิง ตองมีการวางโครงสรางเรือหรือซี่โครงเรือท่ีเปรียบเหมือนกระดูกหรือซี่โครง

ผูหญิง มีจํานวนเปนเลขคี่ สวนมีจํานวนเทาใดข้ึนอยูกับขนาดของเรือ มีการเจาะสะดือเรือหรือลูกดันเรืออยูตรงจุดก่ึงกลาง

ของทองเรือใหเปนเหมือนสะดือผูหญิงท่ีสมบูรณแบบ ถือเปนข้ันตอนสุดทายของการสรางเรือ หากไมเจาะสะดือเรือเช่ือวา

เรือลําน้ันเปนเพียงขอนไม และถือเปนการใหเกียรติแมยานาง ซึ่งเรือท่ีสมบูรณแบบจะมีแมยานางทําหนาท่ีคุมครองเจาของ
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เรือใหแคลวคลาดปลอดภัยจากภยันตรายท้ังปวง และใหสามารถออกเรือไปจับสัตวทะเลไดครั้งละมาก ๆ  จากความเช่ือ

ดังกลาวทําใหเกิดพิธีกรรมบูชาแมยางนางเรือเปนการทําบุญเรือ ท่ีเรียกวา “ทําปูยาเรือ” หรือ “ทําปูเละเรือ” (สูอีด ภิญโญ 

2562, สัมภาษณ) 

 การทําบุญเรือ เปนการทําความสะอาดเรือใหแมยางนางเรือพึงพอใจ โดยโตะหมอซึ่งเปนผูมีความรูเปนผูทําพิธี 

หากทําพิธีในวันขางข้ึน ใหนับวา ดิน นํ้า ลม ไฟ ไปเรื่อย ๆ โดยเริ่มนับจากวันท่ี 1 ของเดือนน้ันจนถึงวันท่ีกําหนดทําพิธี  

หากนับแลวตรงกับ ดิน หรือนํ้า สามารถทําพิธีได และหากวันท่ีทําพิธีเปนวันขางแรม ใหนับวา ไฟ ลม นํ้า ดิน  ไปเรื่อย ๆ 

โดยเริ่มนับจากวันท่ี 1 ของเดือนน้ันเชนเดียวกัน หากนับไปตรงกับ ดิน หรือนํ้า สามารถทําพิธีไดเชนเดียวกัน เพราะเช่ือวา

เกิดเปนลางดี หากไมตรงกับ ดิน หรือนํ้า ใหเปลี่ยนวันท่ีทําพิธี นอกจากน้ีตองพิจารณาเวลาในการประกอบพิธีวาชวงเวลาน้ัน

นํ้าทะเลข้ึนมาถึงบริเวณท่ีเรือจอดอยูหรือไม หากนํ้าทะเลข้ึนไมถึงเรือก็ไมสามารถทําพิธีได เพราะเช่ือวาทําใหจับสัตวนํ้า    

ไดยาก มีการเตรียมสิ่งของท่ีใชประกอบพิธี เชน แปงฝุน นํ้าหอม แชมพู ใบเฉียงพรา ยานเชือกบา (เปนยานไมชนิดหน่ึง) 

กํายาน ลูกสะบา เปนตน โดยเช่ือวาสิ่งของเหลาน้ีแมยานางเรือช่ืนชอบ มีการนําสัตวประเภทเปด ไก มาแกง ท้ังน้ีไมนําสัตว 

ท่ีไมชอบนํ้า มาแกง เพราะเช่ือวาสัตวท่ีกลัวนํ้าทําใหการออกเรือติดขัด โดยชาวบานนิยมแกงไกมากท่ีสุด เพราะเช่ือวา      

ในสมัยนบีนัวฮฺ ทานไดรับคําสั่งจากอัลลอฮฺ ใหสรางเรือกอนท่ีพระเจาจะทําใหนํ้าทวมโลก แตนบีนัวฮฺไมรูวาเรือมีลักษณะ

อยางไร อัลลอฮฺจึงตรัสใหนบีนัวฮฺนําไกมาหน่ึงตัว เชือดแลวดึงออกเปนสองทอน ทอนแรกเปนอก ทอนหลังเปนซี่โครง สื่อ

ความหมายวาสิ่งท่ีชวยใหรอดพนจากนํ้าทวมโลกไดก็คือสิ่งท่ีมีลักษณะเหมอืนไกท่ีดึงออกเปนสองทอน ซึ่งหมายถึงเรือน่ันเอง 

เพราะลักษณะของเรือสวนหัวเรือกับสวนทายเรือคลายกับอกของไก สวนกลางมีลักษณะเปนโครงเหมือนซี่โครงไก (มานพ  

สืบพงษ 2562, สัมภาษณ) ขอมูลการสรางเรือแตกตางจากท่ี สูอีด ภิญโญใหขอมูลไวตอนตน อยางไรก็ตามไมวาการสรางเรือ

จะมีท่ีมาจากผูหญิง หรือไก หากพิจารณาไปยังสวนของพิธีกรรมพบวามีลักษณะท่ีสอดคลองกัน  

 ในการทําบุญเรือ โตะหมอนําสิ่งของท้ังหมดลงไปผสมกับนํ้าซึ่งอยูในขันแลวกลาวบทสวด จากน้ันนํานํ้าในขัน

ประพรมท่ีเรือ เริ่มจากหัวเรือไปยังทายเรือ โดยโตะหมอน่ังลงตรงจุดก่ึงกลางเรือ แลวกลาวบทสวดเพ่ืออธิษฐานแกนางเรือ 

ท้ังสามนาง คือ ดานหัวเรือเปนนางเรือเพศชาย ช่ือวา “อุมารุลลอฮฺ” ตรงกลางเรือ (ลูกดันเรือ) เปนเพศหญิง ช่ือวา “นอรรุลลอฮฺ” 

และตรงทายเรือเปนเพศชาย ช่ือวา “กามารุลลอฮ” เพ่ือใหการออกเรือประสบความโชคดี มีการกลาวบทตาง ๆ หลายบทท่ี

เก่ียวเน่ืองกับอัลลอฮ ฺในชวงทายของพิธีโตะหมอเปาลมไปยังชองวางระหวางกงเรือ จากดานทายเรือไปยังดานหัวเรอื แลวเอา

มือตบไปท่ีตัวเรือ 3 ครั้ง แลวกลาวบทสวด จากน้ันจึงเปนการรับประทานอาหารรวมกันภายในเรือ หากเรือมีขนาดเล็กเกิน

กวาจํานวนคนท่ีมารวมพิธีก็ใหยืนรับประทานรอบ ๆ บริเวณเรือ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเปนการกลาวซอลาวัตนบี 

จากน้ันโตะหมอเรียกช่ือนางเรือ ช่ือละ 3 ครั้ง เพ่ือความเปนสิริมงคล แลวจึงใหเจาของเรือขับเรือออกไปสูทองทะเล โดยมีขอ

หามวากอนออกเรอืไมใหคนอ่ืนมาโดนเรอื (มานพ  สืบพงษ 2562, สัมภาษณ) พิธีทําบุญเรือทําปละก่ีครั้งก็ได ข้ึนอยูกับเรือวา

มีคราบสกปรกมากนอยเพียงใด รวมท้ังข้ึนอยูกับความพรอมของเจาของเรือ โดยเฉพาะความพรอมดานทุนทรัพย สวนเรือท่ี

เพ่ิงซื้อหรือตอข้ึนใหมมีการทําพิธีบูชาแมยานางเชนเดียวกัน แตไมตองทําความสะอาดเรือ 

 สูอีด ภิญโญ (2562, สัมภาษณ) ยังกลาวถึงความเช่ืออีกประการของการบูชาแมยานางเรือ คือ การผูกหัวเรือดวย

ผาสามสี จะเปนผาสีใดก็ได ท้ังน้ีเพราะเช่ือวาแมยานางมี 3 ตน จึงจําเปนตองใชผาสามสี ปจจุบันนิยมใชสีของธงชาติไทย 

สวนผูผูกผาเปนเจาของเรือหรือโตะหมอก็ได โดยมีคํากลาวท่ีมีความหมายวา ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺองคเดียว 

สวนการเปลี่ยนผาข้ึนอยูกับความเกาของผา หากผาเกาแตไมไดรับการเปลี่ยนเช่ือวาแมยานางไมพอใจ และไมดูแลรักษาเรือ

เหมือนเดมิ สงผลใหเจาของเรือจับสัตวทะเลไดนอยลงหรือจับไมไดเลย นอกจากน้ียังมีขอหามในการเหยียบหัวเรือ ซึ่งเปนท่ี

สถิตอยูของแมยานางเรือ เพราะถือวาเปนการลบหลู ทําใหแมยานางเรือโกรธ 

 จากความเช่ือและพิธีกรรมดังกลาว นอกจากเปนการถือปฏิบัติเพ่ือสรางขวัญกําลังใจ เปนมงคลของชีวิต และเปน

สวนหน่ึงของการแสดงความเคารพศรัทธาตอพระผูเปนเจาแลว ยังสงผลดีตอการประกอบอาชีพ เชน ทําใหระมัดระวังกาย 

ใจ วาจา ในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ดังเชนขอหามในการพูดจา สื่อนัยยะใหชาวประมงระมัดระวังตนในการพูด การทําสิ่ง
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ตาง ๆ ซึ่งตองทําอยางมีสติ ดวยความรอบคอบ รวมท้ังไมท้ิงหลักการทางศาสนาอิสลาม นอกจากน้ียังมีการถือเคล็ดท่ีชวย

สรางกําลังใจ เปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ท้ังน้ีเพ่ือความสบายใจของผูท่ีกระทํา แสดงใหเห็นวา สิ่งท่ีบรรพบุรุษไดยึดถือ สืบทอดสู

การปฏิบัติ เปนกุศโลบายท่ีทําใหผูคนเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําท่ีไมเหมาะสม และหันมากระทําในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม 

 อยางไรก็ตาม ความเปนชุมชนมุสลิมของอําเภอเกาะยาว ทําใหความเช่ือและพิธีกรรมตาง ๆ ยึดโยงกับหลักการทาง

ศาสนาสอดคลองกับท่ี ชูศักดิ์ วิทยาภัค (2561) กลาววา ศาสนาทําหนาท่ีดํารงความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม

กายภาพ เปนสวนหน่ึงของการปรับตัวของมนุษยกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในสถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งอยู

นอกเหนือการควบคุม และความเขาใจของมนุษย เกิดเปนความเช่ือเก่ียวกับสิ่งท่ีอยูเหนือธรรมชาติ สอดคลองกับท่ี อคิน 

รพีพัฒน (2551) กลาวถึงพิธีการตาง ๆ วา เปนพฤติกรรมการแสดงท่ีสรางความเช่ือมั่นในความคิดทางศาสนา เพ่ิมความ

ลึกซึ้ง และพยายามสรางรัศมีของความเปนจริง จนนําไปสูความศรัทธาในพิธีกรรมโลกท่ีเปนจริงกับโลกแหงจินตนาการ

ผสมผสานเปนโลกเดียวกัน การปฏิบัติศาสนกิจทําใหความเช่ือทางศาสนาปรากฏข้ึนในระนาบของมนุษย หรือเรียกวา “การ

แสดงทางวัฒนธรรม” ในขณะท่ี สุภางค จันทวานิช (2557) กลาวถึง กองต ดูรไคมเวเบอร นักทฤษฎีสังคมวิทยาท่ีกลาวถึงสิ่ง

ท่ีมนุษยในสังคมชวยกันสรางข้ึนมา และรับรูรวมกัน คือ ศาสนา และวัฒนธรรม และกลาวถึงศาสนาวา เปนสิ่งประดิษฐของ

สังคมท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชควบคุมคน ทําใหสังคมศักดิ์สิทธ์ิ ศาสนาจึงไมใชสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ แตเปนเพียงสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ือปฏิบัติ 

เมื่อมีการบอกตอ ๆ กัน จึงเกิดเปนความเลื่อมใส วิคเตอร เทอรเนอร (Victor Turner) (Turner, 1970) ศึกษาสัญลักษณใน

พิธีกรรมท่ีสัมพันธกับกระบวนการทางสังคม โดยวิเคราะหรูปแบบทางวัฒนธรรม พิธีกรรม ผานการวิเคราะหโดยมองไปท่ี

โครงสรางทางสังคมท่ีเปนความสัมพันธของสถานภาพ บทบาท กับโครงสรางทางสังคมในหนวยตาง ๆ การเขาใจความหมายเชิง

สัญลักษณในพิธีกรรม กระบวนการทางพิธีกรรมท่ีเปลี่ยนผานสถานะ สภาวะท่ีอยูในชวงของการเปลี่ยนผานก็คือสภาวะ

คุณสมบัติท่ีไรโครงสราง หรือชวงเวลาชวงชายขอบ เพราะเปนเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดสัญลักษณทางพิธีกรรม โดยจําแนก

สัญลักษณออกเปน 3 ลักษณะ ซึ่งสอดคลองกับความเช่ือพิธีกรรมวิถีประมงในครั้งน้ี ไดแก 

1. สัญลักษณท่ีเปนการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ใหเช่ือมโยงตนเองเขากับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ โดยการใชวัตถุสัญลักษณ เชน 

รูปปน รูปสลัก เครื่องดนตรี การใชตํานาน ความเช่ือในวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับการรายรําหรือระบบจักรวาล เปนตน 

2. สัญลกัษณท่ีเปนการสงเสริมการละเลนหรือการกระทําท่ีผิดจากปกติ เปนการอนุญาตใหแสดงพฤติกรรมท่ีผิดไปจาก

ปกติ โดยมีนัยหรือวัตถุประสงคบางประการเน่ืองในพิธีกรรม 

3. สัญลักษณท่ีเปนการสงเสริมใหเกิดความเปนชุมชนเพ่ือสนองตอบความตองการของการเขารวมพิธีกรรม      

เพ่ือรวมกันแสดงพฤติกรรมท่ีจะทําใหเกิดสํานึก รวมถึงความเปนกลุมเปนพวกเดียวกัน  

 ความเช่ือและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิม ท่ีสวนใหญยึดโยงอยูกับหลักศาสนามีการบอกตอ ๆ กันจนเกิด

เปนความเลื่อมใสท่ีผูคนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบตอมา สอดคลองกับท่ี สุภางค จันทวานิช (2557) ไดกลาวถึง เฮอรเบิรด 

สเปนเซอร ท่ีกลาวถึงองคประกอบของสังคม โดยกลาวถึงองคประกอบของสถาบันพิธีกรรมวา ทําหนาท่ีควบคุมพฤติกรรม

ของมนุษย และสถาบันศาสนาท่ีมีหลักคําสอนใหมนุษยยึดถือปฏิบัติ 

 

 2. การดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมง 

               วิถีประมงของชาวไทยมุสลิมอําเภอเกาะยาว มีการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอความเช่ือและพิธีกรรม โดยเฉพาะ

จุดมุงหมายของการทําประมงท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน การออกทะเลในอดีตเปนไปเพ่ือหาอาหารมาเลี้ยงชีพโดยไมได

มุงเนนเพ่ือการซื้อขายเหมือนเชนปจจุบัน ท้ังน้ีดวยความเช่ือวา สิ่งท่ีหามาไดน้ันเปนของพระเจา พระเจาเปนผูสราง จะไดมา

มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับความพอใจของพระเจา ความเช่ือน้ีนําไปสูความเครงครัดในการออกทะเลท่ีหามมีใครขัดขวาง หรือ

รองทักใด ๆ เพราะน่ันหมายถึงพระเจาไมพอใจใหออกเรือ ปจจุบันการออกเรือนอกจากเพ่ือเลี้ยงปากเลี้ยงทองแลว ยังมี  

การซื้อขายจนกลายเปนอาชีพหลักท่ีสําคัญ นอกจากน้ีบางคนยังถือโอกาสพานักทองเท่ียวท่ีสนใจเยี่ยมชมวิถีชีวิตประมง  

ออกทะเลไปดวย หรือเรือบางลําท่ีนอกจากใชเพ่ือการทําประมงแลวยังเปนเรือไวบริการนักทองเท่ียว รวมถึงมีอาชีพใหมท่ี
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เก่ียวกับการทองเท่ียวเขามา ทําใหการทําประมงลดลง และประกอบกับปจจุบันมีขอจํากัดทางกฎหมายในการสรางเรือให

ถูกตองตามหลัก และมีการข้ึนทะเบียนเรือกับทางราชการซึ่งมีคาใชจายคอนขางสูง ทําใหการทําอาชีพท่ีเก่ียวกับเรือเพ่ือการ

ทําประมงลดลง 

 2.1 การดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงความเช่ือทางจิตตภาพ ความเช่ือประเภทวิญญาณ ผีพราย เปนความเช่ือ

ท่ีหลงเหลืออยู แมคนสวนใหญไมเคยเห็นวามีลักษณะรูปรางอยางไร แตก็มีการบอกเลาปากตอปากประกอบกับการคาดเดา 

จึงทําใหผีพรายมีลักษณะตามความนึกคิดของแตละคน โดยสวนใหญเช่ือวาผีพรายเปนผูหญิงผมยาว และผูชายหัวลาน สวน

ความเช่ืออ่ืน ๆ มีจํานวนลดลง และเริ่มสูญหายไป เพราะปจจุบันชาวประมงคํานึงถึงความสะดวก และความคลองตัวในการ

ออกทะเลเปนสําคัญ แตอยางไรก็ตามความเช่ือบางอยางยังคงอยูโดยมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป เชน การกลาวดุอาบางบทท่ีสืบทอดมาจากรุนสูรุน และเปนท่ีรับรูกันในบางกลุมเทาน้ัน เพราะโตะอีหมามหรือผูนําศาสนา

ท่ีมคีวามเช่ียวชาญเลือกถายทอดใหแกศิษยท่ีมีความเหมาะสมเพียงบางคนเทาน้ัน การออกเรือวันศุกรซึ่งถือเปนวันสําคัญท่ี

ทุกคนตองไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีมัสยิด ในอดีตจึงไมมีการออกเรือ แตปจจุบันสามารถออกเรือได แตตองรีบ

กลับมาใหทันเวลาประกอบพิธีกรรม ท้ังน้ีเพราะความจําเปนในการหารายไดเพ่ือเลี้ยงชีพ เปนตน สวนความเช่ือในการตั้งช่ือ

เรือ น้ัน สูอีด ภิญโญ (2562, สัมภาษณ) กลาววาบางสวนยังใชหลักการเดิม และบางสวนมีการปรับเปลี่ยน กลาวคือ ในอดีต

มีการตั้งช่ือเรือเปนช่ือผูหญิง และเปนภาษาอาหรับ เชน น.ฟานา ฟารีดา ซาหรีราหยา เปนตน แตปจจุบันเรือบางลําตั้งช่ือท่ี

สื่อความเปนมงคล เชน มหาโชค รุงรัศมี เปนตน และตั้งช่ือดวยภาษาไทยท่ีเปนสากลมากข้ึน เชน แสงโสภา สุวิมล เปนตน  

 2.2 การดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงความเช่ือท่ีแสดงในรูปแบบสัญลักษณภายใตพิธีกรรมการทําบุญเรือ    

จะเห็นวาการทําบุญเรือ เพ่ือบูชาแมยานางเรือมีบทบาทลดลง เรือบางลําอาจทําพิธีปละ 1 ครั้ง หรือ 2 ป ตอ 1 ครั้ง สวน 

ขาวเหนียวเหลืองท่ีเคยใชในอดีตหากเปนการทําบุญเรือครั้งแรกยังคงจําเปนตองใช แตการทําบุญครั้งตอไปหากไมสามารถหา

ขาเหนียวเหลืองไดสามารถใชขาวอ่ืน ๆ แทน เชน ขาวหมกไก เปนตน สวนการผูกหัวเรือ ในอดีตใชผาใดก็ไดท่ีมีสีสันแตตอง

เปนผาท่ีใชกับของสูง เชน ผาฮิญาบ หรือผาท่ีผานการเขารวมพิธีฮัจญแลว แตปจจุบันมีการใชผาสามสี ไดแก สีแดง สีนํ้าเงิน 

และสขีาว สื่อความหมายถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งของและคานิยมในยุค

น้ัน ๆ ถือเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีไมขัดตอพิธี แตเปนการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย กัมพล เริงสมุทร (2562, สัมภาษณ) 

กลาวถึงผายันตท่ีเคยติดไวบริเวณหัวเรือวาจําเปนตองเปลี่ยนสถานท่ีติด หรือตองเอาออก ท้ังน้ีดวยเรือทําหนาท่ีมากกวาการ

ออกทะเลเพ่ือการทําประมง แตทําหนาท่ีบริการนักทองเท่ียว นักทองเท่ียวอาจเดินขามหรือเหยียบย่ําผายันต ถือเปนการลบ

หลูแมยานางเรือ รวมถึงผาท่ีคลุมบนหัวเรือซึ่งอยูในตําแหนงท่ีสูงท่ีสุดก็มีการเอาออกเชนเดียวกัน นอกจากน้ียังมีความเช่ือ

แบบใหมเกิดข้ึน เปนความเช่ือท่ีตอยอดจากวัสดุการสรางเรือท่ีถือวามีความศักดิ์สิทธ์ิ เพราะมีแมยานางคอยคุมครองดูแล 

ปจจุบันจึงมีบางคนแมไมไดออกเรือทําประมงแตนําไมกระดานเรือไปประดับเพ่ือเพ่ิมความเปนสิริมงคลแกตนเอง ครอบครัว 

รวมถึงหนาท่ีการงาน เชน วางไวในรถ เพ่ือใหเดินทางปลอดภัย จัดเก็บไวในรานคาเพ่ือใหคาขายไดคลอง เปนตน 

 อยางไรก็ตามในสวนของพิธีกรรมการทําบุญเรือน้ัน มานพ  สืบพงษ (2562, สัมภาษณ) ชาวประมง และอดีตครู

สอนศาสนา กลาววา เปนเรื่องท่ีไมเหมาะสม เพราะชาวมุสลิมมีอัลลอฮฺเพียงองคเดียวท่ีควรแกการเคารพ การท่ีมีผูประกอบ

พิธีบูชาแมยานางเรือจึงเปนการนําพิธีกรรม และความเช่ือของท่ีอ่ืนมาใช เพราะแทจริงแลวพิธีกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงค

เพ่ือการพบปะสังสรรคกันในบรรดาญาติพ่ีนอง เพ่ือนฝูงในโอกาสพิเศษ ซึ่งนอกจากไดพบปะกันแลวก็ถือวาเปนโอกาสดีท่ีได

ทําความสะอาดเรือท่ีใชในการทํามาหากินดวย ดังน้ันกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจึงเปนเพียงงานเลี้ยงสังสรรค หรืออาจเปนเพียงแค 

การทําบุญเรือเทาน้ัน ประกอบกับเรือท่ีใชทํามาหากินในปจจุบันไมใชเรือท่ีแทจริง เพราะเปนเรือท่ีไดรับบริจาคจากทาง

ราชการเมื่อครั้งเกิดเหตุการณภัยพิบัติสึนามิ ผูสรางเรือลําน้ีจึงไมมีความรูเรื่องทะเล หรือเรื่องการทําประมงเทาท่ีควร ดังน้ัน

เมื่อไมใชเรือท่ีแทจริงจึงไมควรมีพิธีทําบุญเรือ 

 ขอมูลขางตนนอกจากสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือและพิธีกรรมท่ีแตละคนมีมุมมองหรือทัศนคติท่ีแตกตางกัน แตโดย

เน้ือแทแลวชาวมุสลิมยังคงยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามท่ีใหความเคารพตออัลลอฮฺองคเพียงองคเดียว ดังคํากลาว
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ท่ีใชเพ่ือประกอบพิธีกรรมตาง ๆ วา “บิสมิลลาฮิรฺเราะฮมานิรฺรอญีม” มีความหมายวา ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจาก อัลลอฮฺ

องคเดียว 

 ปจจัยท่ีสงผลตอการดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลงของวิถีประมงอําเภอเกาะยาว พบวา มีหลายปจจัยโดยเฉพาะ

ปจจัยดานสังคม ดวยสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการทองเท่ียว ทําใหนักทองเท่ียวจํานวนมากสนใจเขาไปเยี่ยมชม วิถีชีวิต

ผูคนจึงตองมีการปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะการประกอบอาชีพประมงท่ีแมยังคงมีอยูแตพบวามีจํานวนลดลง ความเช่ือและ

พิธีกรรมท่ีเก่ียวกับวิถีประมงจึงลดบทบาทลงไปดวย รวมถึงการเขาถึงสื่อตาง ๆ ท่ีเปนไปไดงายข้ึน การรับรูขอมูลจากสื่อ

สงผลตอแนวคิด วิถีปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ียังมีกฎหมายท่ีเขามาควบคุมการสรางเรือ สงผลตอขนบนิยมท่ีเคย

ปฏิบัติตองมีการปรับเปลี่ยนไป ปจจัยดานเศรษฐกิจ ดวยจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมากข้ึน ประกอบกับสัตวทะเลมีจํานวนลดลง

ทําใหชาวประมงจํานวนหน่ึงหันไปประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับธุรกิจการทองเท่ียว เชน คาขาย บริการนําเท่ียว เปนตน ทําให

ชาวประมงมีรายไดเพ่ิมข้ึนกวาอดีต สงผลตอการสงลูกหลานใหเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน การศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญอีก

ประการ เพราะเมื่อลูกหลานมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะการศึกษาในพ้ืนท่ีตางถ่ิน จึงมีการรับวัฒนธรรมตางถ่ินเขามา

ปจจัยดานวัฒนธรรมจึงสงผลตอใหความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเคยมี เคยปฏิบัติลดบทบาทลง ประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอการ

ทองเท่ียวทําใหมีนักทองเท่ียว และคนตางถ่ินเขาไปทองเท่ียว รวมถึงประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียวมากข้ึน การ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจึงเกิดข้ึนตามมา อยางไรก็ตามดวยพ้ืนท่ีของความเปนชุมชนมุสลิม การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนยังคง

เหลือเคาเดิมอยู ดวยชุมชนยังคงยึดมั่นศรัทธาตอคําสอนตามหลักศาสนาอิสลาม การปรับเปลี่ยนใด ๆ จึงพยายามไมใหผิด

แผกไปจากวิถีเดิมท่ีเคยปฏิบัติ ประกอบกับคนนอกพ้ืนท่ี คนตางถ่ิน หรือคนตางศาสนาไมไดเขาไปมีบทบาทในชุมชนมากนัก 

ผูประกอบอาชีพประมงยังคงเปนคนในพ้ืนท่ี ทําใหความเช่ือและพิธีกรรมท่ีแมมีการปรับเปลี่ยนไปบางแตถือวาเปนไปตาม

ความเหมาะสม โดยไมขัดกับหลักศาสนา 

 การเปลี่ยนแปลงของความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนสอดคลองกับท่ี ชูศักดิ์ วิทยาภัค (2561) กลาวไววา ไมมีวัฒนธรรม

ไหนท่ีคงท่ีโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแมแตวัฒนธรรมท่ีแยกอยูโดดเดี่ยว การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดข้ึนจากการสรางสิ่งใหม ๆ 

ข้ึนภายในวัฒนธรรมน้ัน หรือเกิดจากการนําเขามาของผูคนจากขางนอก โดยเช่ือวายุคแรก ๆ การแพรกระจายทางวัฒนธรรม

มีความสําคัญนอยกวาการวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม เพราะสังคมตาง ๆ อยูกันคอนขางโดดเดี่ยวมากกวายุคหลัง ๆ ท่ีการ

แพรกระจายเกิดไดงายข้ึนเมื่อมีการสรางระบบการคมนาคมและการสื่อสารท่ีทันสมัย ทําใหคนในโลกติดตอสื่อสาร และ

แลกเปลี่ยนกันงายข้ึน 

 

การอภิปรายผล 

 ความเช่ือและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว น้ัน สวนใหญเก่ียวกับศาสนาอิสลาม ท้ังน้ีดวยหลัก

ของศาสนาท่ีมุงเนนใหมุสลิมเครงครัดกับการนับถือพระเจาเพียงองคเดียว คือ อัลลอฮฺ ดังน้ันความเช่ือและพิธีกรรมตาง ๆ  

จึงเปนการเทิดทูนบูชาอัลลอฮฺเสมอ แมมีความเช่ือและพิธีกรรมอ่ืนปะปนอยูบางก็เปนเพียงเล็กนอย เชน แมยานางเรือ     

แตทายท่ีสุดตองมีการกลาวดุอาเพ่ือแสดงความเคารพตออัลลอฮฺ ซึ่งก็มีบางคนท่ีไมเห็นดวยตอความเช่ือและการกระทํา

ดังกลาว ดวยเพราะเห็นวาชาวมุสลิมควรยึดมั่นตอพระเจาเพียงองคเดียว  

 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความเช่ือเปนวัฒนธรรมอยางหน่ึงท่ีมีการหยิบยืม เผยแพร จนเกิดการแลกเปลี่ยน

และเรียนรูรวมกัน สอดคลองกับท่ี พงษชรินทร พุธวัฒนะ (2531) ศึกษาเรื่อง “คติชนวิทยากับการเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทย

มุสลิม : ศึกษากรณีชุมชนบานครัวเหนือ กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา มีการนําคติชนท่ีชาวไทยพุทธใชในการอบรม

สั่งสอนเด็กมาใชอบรมสั่งสอนเด็กมุสลิม ท้ังน้ีเพราะอิทธิพลของการแพรกระจายทางวัฒนธรรมท่ีมีการติดตอสัมพันธกับชาว

ไทยพุทธอยูตลอดเวลา เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมจะเห็นวาคติชนท่ีรับมาน้ันรับเอาเฉพาะสวนท่ีมีเน้ือหาสาระหรือ

เรื่องราวท่ีใหแงคิด คานิยม ตลอดจนแบบแผนการประพฤติปฏิบัติท่ีไมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม ในทางตรงขาม 
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ถือวาการกระทําดังกลาวเปนการสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรูท่ีจะประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมในสังคมท่ีตองอาศัยอยู

รวมกันกับผูอ่ืน ขอมูลการศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นวาความเช่ือบางอยางของชาวไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว ท่ีมีการ

ปรับเปลี่ยนสวนหน่ึงเกิดจากทฤษฎีการแพรกระจายของวัฒนธรรม หากเปนความเช่ือท่ีนําไปสูหลักปฏิบัติซึ่งไมขัดตอศาสนา

อิสลาม แตนําไปสูการสั่งสอนใหคนประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม หรือเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําความผิด 

ถือวาเปนวิธีการหน่ึงท่ีชวยสรางระเบียบวินัย และสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหเกิดข้ึนในสังคมได 

 ลักษณะความเช่ือท่ีแสดงในรูปแบบสัญลักษณภายใตพิธีกรรมการทําบุญเรือ วิมล  ดําศรี และไพรินทร รุยแกว 

(2549) กลาวถึงความเช่ือดังกลาววาเปนรูปแบบความเช่ืออันเน่ืองดวยบุคลาธิษฐาน เพ่ือใหสิ่งท่ีมีอยูเหนือธรรมชาติเหลาน้ัน

มีจิตวิญญาณ มีพลานุภาพ มนุษยจึงสรางวิธีปฏิบัติบูชาในลักษณะตาง ๆ เพ่ือแสดงความกตัญูรูคุณ ดังเชนชุมชนรอบ

ทะเลสาบสงขลาท่ีมีวิถีชีวิตเก่ียวของกับระบบรูปแบบ ความเช่ือ ประเพณีอันเน่ืองดวยบุคลาธิษฐานหลายประการ

 ความเช่ือและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต มุมมองความคิดของ

ผูคนในแตละยุคสมัย เพราะเมื่อสังคมเปลี่ยนไปวิถีชีวิตและมุมมองความคิดบางอยางก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป สิ่งสําคัญท่ีทําให

เกิดความเปลี่ยนแปลงมีหลายปจจัย เชน ปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม เปนตน การทําประมงท่ีนับวันยิ่ง

ลดลง หากยังมีเหลืออยูก็มีวิธีการทําท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมุงท่ีความสะดวกเปนสําคัญ นอกจากน้ีความสัมพันธของผูคนใน

ชุมชนก็เริ่มลดลง เพราะการศึกษาท่ีทําใหคนหนุมสาวตองไปอาศัยอยูตางถ่ิน รวมท้ังการท่ีผูคนในชุมชนมีการศึกษามากข้ึน

การเช่ือในสิ่งท่ีไมสามารถอธิบายไดตามหลักวิทยาศาสตรก็ลดลงเชนเดียวกัน ผูวิจัยเห็นวาความเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะยังคง

เพ่ิมข้ึน และในอนาคตความเช่ือและพิธีกรรมบางอยางอาจสูญหายไป เพราะจากการท่ีผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูล ผูท่ีมี

ความรูท่ีใหขอมูลสวนใหญเปนผูสูงวัยท่ีอาจหลง ๆ ลืม ๆ ทําใหขอมูลบางอยางท่ีเคยทํา หรือเคยมีขาดหายไป  

 อยางไรก็ตามความเช่ือและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว สะทอนถึงภูมิปญญาท่ีปรากฏอยู

ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีกอใหเกิดคุณคาหลายประการ เชน ความเช่ือเก่ียวกับแมยางนางเรือ ท่ีสะทอนถึงการดูแล เอาใจ

ใส ใหความสําคัญกับเรือซึ่งเปนเสมือนชีวิต เปนเรือนนอน เรือนกิน เปนพาหนะสําคัญท่ีใชทําประมงเพ่ือเลี้ยงปากเลี้ยงทอง 

การทําความสะอาดเรือท่ีนอกจากเปนการบูชาแมยานางแลว ยังทําใหเรือสะอาด เปนการสงเสริมสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังยังเกิด

การสานสัมพันธตอกันในการเลี้ยงสังสรรคจากอาหารท่ีใชทําพิธีบูชาแมยานาง เปนตน การปลูกฝงใหพูดจาเหมาะสมตาม

กาลเทศะ ไมพูดจาหยาบคาย รูจักสํารวมกาย วาจา เชน ในการออกเรือตองพูดในสิ่งท่ีควรพูด และกระทําในสิ่งท่ีเหมาะ     

ท่ีควร เปนตน 

 จากขอมูลท่ีนําเสนอไวขางตน ความเช่ือและพิธีกรรมไมใชเรื่องท่ีไรสาระ หรือเรื่องงมงายท่ีไรเหตุผล เพราะสิ่ง

เหลาน้ีกอใหเกิดคุณคาท้ังทางตรง และทางออม โดยเฉพาะคุณคาทางจิตใจ จึงเปนเรื่องท่ีนาเสียดายหากความเช่ือและ

พิธีกรรมท่ีกอใหเกิดความคิด และการปฏิบัติท่ีดีงามตองสูญหายไป  

 

สรุปผลการวิจัย 

 ความเช่ือและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว สวนใหญเปนความเช่ือและพิธีกรรมท่ี

เก่ียวเน่ืองกับศาสนาอิสลาม แมชุมชนอําเภอเกาะยาวเปนชุมชนท่ีเขมแข็งดวยวิถีปฏิบัติตามหลักศาสนา แตดวยพ้ืนท่ีท่ีมี

ศักยภาพทางการทองเท่ียว ทําใหมีนักทองเท่ียวเขาไปเยี่ยมชมเปนจํานวนมาก วิถีแบบเดิมของผูคนจึงตองมีการปรับเปลี่ยน 

รวมถึงวิถีประมง ความเช่ือหลายอยางยังคงดํารงอยู เชน บทสวด การดูฤกษยาม เปนตน ความเช่ือและพิธีกรรมบางอยาง

เปลี่ยนแปลง และลดบทบาทลง เชน ความเช่ือเก่ียวกับผีพรายท่ีลดความเขมขนของความนากลัวลง ดวยหลักวิทยาศาสตร 

พิธีทําบุญเรือท่ีมีการปรับเปลี่ยนเรื่องอาหาร รายละเอียดของการประกอบพิธีกรรม โดยเนนความสะดวกมากข้ึน การแสดง

ความเคารพแมยานางดวยผาสามสี มีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และ

สอดคลองกับสถานการณของการใชเรือเพ่ือการทองเท่ียว เปนตน  
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ขอเสนอแนะ  

 สามารถนําขอมูลจากการวิจัยไปใชในการทําความเขาใจผูคน และชุมชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาในดานอ่ืน ๆ และ

เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีศึกษาเปนพ้ืนท่ีทางการทองเท่ียวจึงควรนําเสนอแงมุมความเช่ือและพิธีกรรมบางอยางในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

เพ่ือนําเสนอตอนักทองเท่ียวใหเปนสวนหน่ึงของการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม นอกจากน้ีผูท่ีเก่ียวของกับการดูแลงานดาน

ศลิปวัฒนธรรมของชุมชน ควรหาวิธีการกระตุนหรือดําเนินการใหมีการอนุรักษความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเปนสวนหน่ึงในการ

ชวยควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง เหมาะสม รวมท้ังเผยแพรสูสาธารณะตอไป สวนการ

วิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับวิถีประมงในชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะโดดเดน และนาสนใจ 

โดยศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลง การศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนอ่ืน ๆ ในบริบทท่ีแตกตางกัน 

เปนตน 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลคอรุม และเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขาไปทํากิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอ

รุม โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางไดแก เปนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของ

และคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม จํานวน 4 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณแบบสนทนากลุม

เพ่ือศึกษาขอเท็จจริงและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม และวิเคราะหขอมูลโดยการ

วิเคราะหเน้ือหา สวนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางคือ เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีตําบลคอรุมจํานวน 293 คน เก็บรวบรวม

ขอมูลโดยใชแบบสอบถามเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลคอรุม และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาดวยการแจกแจงความถ่ี หาคาเฉลี่ย หาคารอยละ และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมน้ัน สภาเด็กและเยาวชน

ตําบลคอรุมมีบทบาทในดานการชวยผลักดันและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไดทํากิจกรรมตามท่ีตนเองสนใจ เชน 

การเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนเขามารวมคิดกิจกรรมวางแผน กําหนดโครงการตามท่ีตนเองสนใจ แลวสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลคอรุมก็จะจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไดเขารวม แตยังไมไดมีกระบวนการติดตามหรือประเมินผลการ

ดําเนินงานท่ีเปนลายลักษณอักษรท่ีแนชัด แตใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรมเทาน้ัน สําหรับ

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมไดแก เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไมเขารวมกิจกรรม 

ไมไดตระหนักถึงประโยชนของการเขารวมกิจกรรม และมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมีการเปด-ปดภาคเรียนท่ีไมตรงกัน ทําใหเด็ก

ท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนใหญไมไดเขารวมกิจกรรม 2) ระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมพบวา 

ระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมในภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง (คาเฉลี่ย 3.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานปญหาและอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรม 

(คาเฉลี่ย 3.72) รองลงมาตามลําดับคือ ดานการรับประโยชนจากกิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.42) และดานการดําเนินกิจกรรม 

(คาเฉลี่ย 3.00) 

 

คําสําคัญ : การดําเนินงาน  การมีสวนรวม  สภาเด็กและเยาวชน 

 

Abstract 
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The objective of this research is to study the problems, obstacles, and operational facts of the 

children and youth council. And to study the level of participation of children and youth in participating 

in activities with the children and youth council of Korum Subdistrict. This research is qualitative and 

quantitative research. The qualitative research, the sample consisted of 4 government officers and the 

committees the children and youth council of Korum Subdistrict. Data were collected by using interview 

and focus groups discussion and data analysis by content analysis. The quantitative research, the sample 

consisted of 293 children and youth in Korum Subdistrict, Phichai District, Uttaradit Province. Data were 

collected by using questionnaires. Data were analyzed by using descriptive statistics Include frequency 

distribution, means, percentage, and standard deviation. The result of the research showed that 1) the 

fact of the operation of the children and youth council of Korum Subdistrict has a role in helping to drive 

and encourage children and youth in the area to do their own activities, such as give an opportunity for 

children and youth to participate in planning activities, customize projects as they are interested. The 

children and youth council will arrange activities for children and youth in the region to join. However, it 

has not been the process of monitoring or evaluating the performance. It is only possible to observe the 

behavior of children and youth who attend the activities. Problems and obstacles in the operation found 

that most problems and obstacles are children and youth in the area participated in few activities and did 

not see the benefits from participating in activities with the children and youth council. Opening of 

universities and schools does not match. Resulting in the children who are studying in most universities 

do not participate in the activities. 2) The level of participation of children and youth showed that the 

level of participation of children and youth to attend an activities with the children and youth council is 

at a moderate level in overview (Average 3.38). The highest average issue is the problem and obstacles to 

attending an activities (Average 3.72). Secondary is the benefit of the activities issue (Average 3.42) and the 

third is activity operations issue (Average 3.00) 

 

keywords : operation,  participation, the children and youth council 

 

บทนํา 

สภาเด็กและเยาวชนเปนผลสืบเน่ืองมาจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แหงชาติ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ไดกําหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการสงเสริมการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน โดยกําหนดจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนในระดับ

ทองถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งมีโครงสรางเช่ือมโยงกัน รวมท้ังใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรเอกชน ภาคประชาสังคม รวมสงเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน (คูมือ

แนวทางการจัดตั้งสภาเด็กตําบลและเทศบาล, 2560) 
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สภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลเปนองคกรหน่ึงในระดับทองถ่ินท่ีมีเด็กและเยาวชนเปนบุคคลสําคัญในการทํา

บทบาทหนาท่ีดําเนินงานภายในองคกร ซึ่งอยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยสํานักงานสงเสริมสวัสดิ

ภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

สืบเน่ืองมาจากในปจจุบันพบปญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชนมากมาย และภาครัฐเห็นความสําคัญของการแกปญหาเหลาน้ี จึง

มีนโยบายในการกอตั้งสภาเด็กและเยาวชนข้ึน เพ่ือเปนพ้ืนท่ีสรางสรรคและเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนในประเทศไทยไดรับ

การพัฒนาศักยภาพในดานทักษะตางๆ รวมไปถึงการรวมเปนสวนหน่ึงในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเด็กและ

เยาวชนรวมกับภาครัฐ ท้ังน้ีภาครัฐเล็งเห็นวาปญหาจะไดรับการแกไขเมื่อตัวเจาของปญหาเขามามีบทบาทรวมดวย สภาเด็ก

และเยาวชนจึงมกีารดําเนินงานดวยหลักการ “เด็กนํา ผูใหญหนุน” หมายความถึงการมอบบทบาทการบริหารจัดการสภาเด็ก

และเยาวชนใหเปนของเด็กและเยาวชนของพ้ืนท่ีน้ันๆ เพ่ือเปนผูนําทางความคิด สรางสรรคกิจกรรม  โดยมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนท่ีมาจากเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีน้ันๆ (วีราภา บุญหมื่น, 2555, น.1-2) 

สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ไดกอตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2558 เกิดจากทางคณะ

ผูบริหารทองถ่ินเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน ตองการใหเกิดการรวมตัวของกลุมเด็กและเยาวชน และตองการเปด

พ้ืนท่ีสรางสรรคใหกับกลุมเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งไดมีการจัดทําแผนพัฒนาดานเด็กและเยาวชนและกิจกรรมสรางสรรคในสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลเกิดข้ึนในช่ือ “โครงการพัฒนาศักยภาพและสรางเสริมภูมิคุมกันในกลุมเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม” มีการ

สอดแทรกกิจกรรมยอยท่ีมาจากแผนการพัฒนาของแตละหมูบาน โดยใชกระบวนการมีสวนรวม ไดมีการรวมคิด รวมทํา รวม

วางแผน และรวมจัดกิจกรรมในสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม รวมกับสวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลคอรุม 

กลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรมมาจากเด็กและเยาวชน 12 หมูบาน (องคการบริหารสวนตําบลคอรุม, 2559, น.1) โดย

กิจกรรมท่ีผานมาของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมมีกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ โครงการกิจกรรมสรางสรรคปองกันและ

แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน โครงการอนุรักษเพลงพ้ืนบาน โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตานยาเสพติด 

โครงการคายสัมพันธสรางเสริมภูมิคุมกันการดําเนินชีวิตเยาวชนตําบลคอรุม และโครงการกิจกรรมการสรางสรรคสําหรับเด็ก

และเยาวชนปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (DJ TEEN) เปนตน  

แมวาสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมจะไดรับการสนับสนุนในการทํางานท่ีดีมาโดยตลอด แตกลับมีเสียงสะทอน

เก่ียวกับความไมตอเน่ืองในการดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม เมื่อผูวิจัยไดเขาไปศึกษากระบวนการ

ดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมในเบ้ืองตน พบวา สภาพการรวมตัวทํางานของคณะกรรมการคอนขาง

หละหลวม คณะกรรมการสภาท่ีมารวมปฏบัิติงานจริงตั้งแตชวงวางแผนกิจกรรมไปจนถึงภายหลังการทํากิจกรรมมีจํานวนไม

ถึงครึ่งหน่ึงของคณะกรรมการในสภาท้ังหมด อีกท้ังพบปญหาการไมเขารวมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในตําบลคอรุม สงผล

ใหการดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ ติดขัดและขาดความตอเน่ือง ซึ่งปญหาเหลาน้ีเปนปญหาใหญท่ีแมวาจะไดรับการพยายาม

แกไขปญหาแลว แตก็ไมสามารถบรรลุถึงการแกไขปญหาไดอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน คณะผูทําวิจัยจึงมุงศึกษา

ถึงการดําเนินงานและการมีสวนรวมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม เพ่ือเปนประโยชนตอการวางแนวทางการดําเนินงาน

ท่ีเหมาะสมและกอใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมในรุนตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม 
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2. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขาไปทํากิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสานท้ังในเชิงคุณภาพ (qualitative research) และในเชิงปริมาณ 

(quantitative research) ดังน้ี  

1) การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบล

คอรุม ประชากรของการวิจัยคือ เจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับงานสภาเด็กและเยาวชน และคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงไดจํานวน 4 คน ไดแก นางนัยนา ศรีเลิศ 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลคอรุม, นายชุติพันธุ รักลีน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลคอรุม, นายประกิจ อวมเปยม ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม และนางสาวปยเนตร 

ปานยิ้ม ประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ (interview) 

โดยใชกระบวนการสัมภาษณแบบสนทนากลุม (focus groups) นําประเด็นท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค การ

ติดตามและประเมินผลของสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม

มากําหนดเปนประเด็นคําถามหลักในการสัมภาษณ และผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content 

Analysis) ตามขอคําถามในแตละตอนของแบบสัมภาษณเชิงลึกซึ่งครอบคลมุตามวัตถุประสงคและขอบเขตของเน้ือหาการวิจยั    

2) การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขาไปทํากิจกรรมกับสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลคอรุมประชากรของการวิจัยคือ เด็กและเยาวชน อายุระหวาง 10-24 ป ในพ้ืนท่ี 12 หมูบานของตําบลคอรุม 

อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ มีจํานวนประชากร 1,089 คน คํานวณเปนกลุมตัวอยางไดจํานวน 293 คน และเครื่องมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (questionnaires) มีท้ังคําถามแบบปลายปดและแบบปลายเปด 

แบบสอบถามมีสวนประกอบแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณในการทํากิจกรรมในสภาเด็กและเยาวชน ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมของเด็กและ

เยาวชนในสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการดําเนินกิจกรรม ดานการรับประโยชนจาก

กิจกรรม และดานปญหาและอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรม และตอนท่ี 3 เปนขอเสนอแนะ และการวิจัยเชิงปริมาณ

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  

 

ผลการวิจัย 

1. ปญหาอุปสรรคและขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม 

การศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ใชการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยการสัมภาษณแบบสนทนากลุม (focus groups) จากกลุมตัวอยางจํานวน 4 คน ไดแก  

1) นางนัยนา ศรีเลิศ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลคอรุม  

2) นายชุติพันธุ รักลีน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม  

3) นายประกิจ อวมเปยม ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม  
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4) นางสาวปยเนตร ปานยิ้ม ประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม  

ไดผลการวิจัยแยกตามประเด็นการสัมภาษณเปน 4 ประเด็น ดังน้ี 

ประโยชนของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

ผลการวิจัยพบวา  เมื่อมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมแลวน้ัน จําเปนท่ีสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม

จะตองสรางประโยชนตอกลุมเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีหรือตอสวนรวม เพราะวัตถุประสงคของการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลคอรุม  คือ การดําเนินกิจการใหเปนไปเพ่ือผลประโยชนของกลุมเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีหรือเพ่ือสวนรวม 

ประโยชนท่ีเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ในทัศนะของ

นายประกิจ อวมเปยม คือ การท่ีเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไดมารวมกลุมกันทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพท้ังในเรื่องของ

สุขภาพ การกลาแสดงออก นอกจากน้ียังสามารถชวยแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนไดอีกชวย เชน การปองกัน

การตั้งครรภกอนวัยอันควร 

สวนนางสาวปยเนตร ปานยิ้ม ก็มีความเห็นท่ีคลายกับนายประกิจ อวมเปยม โดยเห็นวา ประโยชนของการเขารวม

กิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนคือ การนําเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีมารวมตัวกันทําใหทราบถึงสภาพปญหา ความชอบความ

สนใจ  รวมไปถึงจุดเดนจุดดอยของเด็กและเยาวชนท่ีมีความแตกตางกันในแตละบุคคล และนําขอแตกตางเหลาน้ีมาจัด

กิจกรรมใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไดแสดงและพัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 

บทบาทหรือวิธีการในการดําเนินกิจกรรมในสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

ผลการวิจัยพบวา เมื่อมีสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมเกิดข้ึนแลว กอนท่ีสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมน้ันจะ

สามารถสรางประโยชนใหแกเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีหรือสวนรวมไดน้ัน สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมจะตองมีบทบาทใน

การดําเนินกิจการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวเสียกอนถึงจะกอใหเกิดประโยชนข้ึนได สําหรับบทบาทในการ

ดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมในการดําเนินกิจกรรมใหสําเร็จลุลวงน้ัน นายชุติพันธุ รักลีน เห็นวา สภาเด็ก

และเยาวชนตําบลคอรุมมีบทบาทในการชวยจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือใหเด็กและเยาวชนตางหมูบานไดพบปะและทํา

กิจกรรมรวมกัน มีบทบาทในดานการสงเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สงเสริมกิจกรรมพ้ืนท่ีสรางสรรคใหกับ

กลุมเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมไดแสดงออกถึงความรูความสามารถของตนเองไดอยางเต็มท่ี พรอมท้ังยังชวยผลักดันและ

สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไดทํากิจกรรมตามท่ีตนเองสนใจ เชน การเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนเขามารวมคิด

กิจกรรมวางแผน กําหนดโครงการตามท่ีตนเองสนใจ เมื่อไดขอสรุปแลว สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมก็จะจัดกิจกรรมให

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไดเขารวม 

ทางดานนางนัยนา ศรีเลิศ ใหความเห็นวา บทบาทในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมใหสําเร็จ

ลุลวงน้ันคือ การชวยรวมกลุมเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี และใหคําแนะนําแกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในการจัดทํา

โครงรางกิจกรรมตามท่ีเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไดเสนอมา นอกจากน้ียังมีบทบาทในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ชีวิตของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีใหดียิ่งข้ึนอีกดวย 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม  อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ   

ผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมตามความเห็นของนาย

ชุติพันธุ รักลีน คือการเปด-ปดภาคการศึกษาของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไมตรงกัน ทําใหเยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับ

มหาวิทยาลัย ไมสามารถเขารวมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนได ซึ่งสวนใหญแลวเด็กและเยาวชนท่ี
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เขารวมกิจกรรมมักจะเปนเด็กและเยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียน โดยนายชุติพันธุไดเสนอวิธีการแกไขปญหาน้ีโดยการจัด

กิจกรรมในชวงท่ีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมีการปดภาคการศึกษาท่ีตรงกัน   

ในสวนของนางนัยนา ศรีเลิศ ไดมีความคิดเห็นเสริมวา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลคอรุม นอกจากมีปญหาในดานการปด-เปดภาคการศึกษาท่ีไมตรงกันแลว ยังมีปญหาในดานเด็กและเยาวชนไม

เขารวมกิจกรรม อันเน่ืองมาจากเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไมไดตระหนักถึงประโยชนในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและ

เยาวชน วิธีการแกไขท่ีนางนัยนาไดเสนอคือ การออกเกียรติบัตรและจัดใหมีการประกวดแขงขันชิงรางวัลใหแกเด็กและ

เยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรม เพ่ือเปนแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม นอกจากน้ียังมีปญหาดานงบประมาณท่ีไมเพียงพอ และ

บุคลากรท่ีตองทํางานในหลายดานทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดอยางตอเน่ือง 

ทางดานนายประกิจ อวมเปยม ก็ไดมีความเห็นท่ีตรงกับนางนัยนา โดยใหความเห็นวา ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญ

ในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมคือ เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไมเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมนอย ท้ังน้ี

สาเหตุท่ีเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไมเขารวมกิจกรรมคือ เด็กและเยาวชนไมไดตระหนักถึงประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวม

กิจกรรม ซึ่งนายประกิจไดเสนอวิธีการแกไขปญหาโดยการเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการกําหนด

กิจกรรมตามท่ีตนเองสนใจ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมาเขารวมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 

สวนนางสาวปยเนตร ปานยิ้ม ก็ไดมีความเห็นในเรื่องปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลคอรุมท่ีตรงกับนางนัยนา และนายประกิจ โดยมองวา เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีบางกลุมไมไดใหความสนใจกับกิจกรรมท่ี

สภาเด็กและเยาวชนไดจัดข้ึน รวมไปถึงการไมกลาเขารวมกิจกรรม และความสะดวกในดานตางๆ ท้ังน้ีวิธีการแกไขปญหาท่ี

นางสาวปยเนตรเสนอคือ การลงพ้ืนท่ีในแตละหมูบานเพ่ือชักชวนใหเด็กและเยาวชนไดเขารวมกิจกรรมและไดรูจักกับสภาเด็ก

และเยาวชนมากข้ึน 

วิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

ผลการวิจัยพบวา เมื่อสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมมีการดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว จะตองการมีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือประเมินผลวาการดําเนินงานน้ันเปนไปตามเปาประสงคท่ีสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม

ตองการหรือไม  หากเปนไปตามเปาประสงคท่ีสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมตองการแลวน่ันหมายความวาการดําเนินงาน

น้ันประสบความสําเร็จ 

กลุมตัวอยางในการสัมภาษณท้ัง 4 คน ไดกลาวถึงวิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลคอรุมไปในทิศทางเดียวกันวา ไมไดเปนลายลักษณอักษรท่ีแนชัด ใชวิธีการใหคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลคอรุมสังเกตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีวามีความพึงพอใจตอกิจกรรมมากนอยเพียงใด เพ่ือนํามาสรุปผลและ

เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป 

 

2. ระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม 

การศึกษาระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ใชการวิจัยเชิงปริมาณโดย

ใชแบบสอบถาม (questionnaires) ไดผลการวิจัยดังน้ี 
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1. จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 11–15 ป ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน สวนใหญมีประสบการณในการทํากิจกรรมในสภา

เด็กและเยาวชนอยูท่ี 1–2 ป   

2. ระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย 

จังหวัดอุตรดิตถ มีท้ังหมด 3 ดาน ผลการวิจัยเปนดังน้ี  

 

ตารางท่ี 1 ระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ดานการดําเนินกิจกรรม 

การมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชน 𝒙� S.D. การแปรผล 

1.1 ทานมีสวนรวมในการเสนอกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชน 3.33 0.68 ปานกลาง 

1.2 ทานมีสวนรวมในการประชาสมัพันธกิจกรรม/โครงการของสภาเด็กและ

เยาวชน 

3.09 0.74 ปานกลาง 

1.3 ทานมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน เชน 

เงิน สิ่งของ แรง เปนตน 

2.73 

 

0.83 

 

ปานกลาง 

1.4 ทานมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชน 2.87 0.82 ปานกลาง 

รวม 3.00 0.57 ปานกลาง 

 

ระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ดานการดําเนินกิจกรรม โดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.00 โดยประเด็นการมีสวนรวมในการเสนอกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนมีคาเฉลี่ย

สูงสุดเทากับ 3.33 อยูในระดับปานกลาง และการมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน มีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุดเทากับ 2.73 

 

ตารางท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม  ดานการรับประโยชนจากกิจกรรม 

การมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชน 𝒙� S.D. การแปรผล 

2.1  ทานไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 3.47 0.69 มาก 

2.2  การดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนกอใหเกิดความสามัคคีใน

หมูเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 

3.40 0.65 ปานกลาง 

2.3  ทานสามารถนําประโยชนท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมมาปรบัใชในการ

ดําเนินชีวิตประจํา 

3.41 0.72 มาก 

2.4  ทานสามารถตระหนักถึงบทบาทและหนาท่ีของตนเองในการดาํเนิน

ชีวิตประจําวัน 

3.41 0.78 มาก 

รวม 3.42 0.49 มาก 
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 ระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ดานการรับประโยชนจากกิจกรรม   

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย  3.42 โดยการไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน มี

คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.47 อยูในระดับมาก และการดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนกอใหเกิดความสามัคคีในหมูเด็ก

และเยาวชนในพ้ืนท่ี มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ 3.40 ซึ่งก็อยูในระดับปานกลาง 

 

ตารางท่ี 3 ระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเดก็และเยาวชนตําบลคอรมุ  ดานปญหาและอุปสรรคในการเขา

รวมกิจกรรม 

การมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชน 𝒙� S.D. การแปรผล 

3.1  จําเปนตองแบงเบาภาระครอบครัวในวันท่ีมีกิจกรรม 4.05 0.91 มาก 

3.2  ตองทําการบาน / กิจกรรมของโรงเรียน 4.12 0.85 มาก 

3.3  มีภารกิจ / ธุระเรงดวนในวันท่ีจัดกิจกรรม 3.63 0.90 มาก 

3.4  มีอคติตอเพ่ือนรวมกิจกรรม 2.42 0.80 นอย 

3.5  ไมไดตระหนักถึงประโยชนท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรม 4.00 0.84 มาก 

3.6  มีปญหาและอุปสรรคในการเดินทางไปเขารวมกิจกรรม 4.08 0.97 มาก 

รวม 3.72 0.59 มาก 

 

ระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ดานปญหาและอุปสรรคในการเขา

รวมกิจกรรม  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72 โดยความจําเปนท่ีตองทําการบาน/กิจกรรมของโรงเรียนเปนปญหา

และอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.18 อยูในระดับมาก สวนการมี

อคติตอเพ่ือนรวมกิจกรรมถือเปนปญหาและอุปสรรคตอการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.42 ซึ่งอยูในระดับนอย 

 

อภิปรายผล 

1. ปญหาอุปสรรคและขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม 

 ดานขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม จากการศึกษาวิจัยพบวา เด็กและเยาวชนมี

สวนรวมในการเสนอกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนอยูในระดับปานกลาง และสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมมีบทบาทใน

ดานการสงเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  สงเสริมกิจกรรมพ้ืนท่ีสรางสรรคใหกับกลุมเด็กและเยาวชนตําบลคอ

รุมใหไดแสดงออกถึงความรูความสามารถของตนเองไดอยางเต็มท่ี  พรอมท้ังยังชวยผลักดันและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน

ในพ้ืนท่ีไดทํากิจกรรมตามท่ีตนเองสนใจ เชน การเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนเขามารวมคิดกิจกรรมวางแผน กําหนด

โครงการตามท่ีตนเองสนใจ เมื่อไดขอสรุปแลว สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมก็จะจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีได

เขารวม นอกจากน้ีแลวตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายเพ่ือใหกิจกรรมสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับ

แนวคิดการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน (คูมือแนวทางการจัดตั้งสภาเด็กตําบลและเทศบาล, 2560) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
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สงเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สรางภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต สงเสริมกิจกรรมพ้ืนท่ีสรางสรรคใหกับกลุม

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีใหไดแสดงออกถึงความรูความสามารถของตนไดอยางเต็มท่ี 

 ดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน จากผลการวิจัยเชิงปริมาณในประเด็นระดับการมีสวนรวมในการเขา

รวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม พบวา ในทัศนะของเด็กและเยาวชนน้ัน ปญหาและอุปสรรคในการเขารวม

กิจกรรมของเด็กและเยาวชนอยูในระดับมากก็คือ การท่ีตองทําการบานหรือกิจกรรมของโรงเรยีน มีปญหาและอุปสรรคในการ

เดินทางไปเขารวมกิจกรรม จําเปนตองแบงเบาภาระครอบครัวในวันท่ีมีกิจกรรม ไมไดตระหนักถึงประโยชนท่ีไดจากการเขา

รวมกิจกรรม และมีภารกิจ/ธุระเรงดวนในวันท่ีจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพจาก

การสัมภาษณเจาหนาท่ีรัฐท่ีดําเนินการเก่ียวของกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ใน 3 ประเด็น ดังน้ี 

1.  ดานเวลาในการดําเนินกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นวา การดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กเยาวชนของตําบลคอ

รุมน้ัน มีประเด็นปญหาในเรื่องของการนัดหมายในการทํากิจกรรม  เน่ืองจากชวงเวลาของสมาชิกไมตรงกันรวมไปถึงความ

รวมมือในการดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน    

2.  ดานการบริหารงบประมาณ เห็นไดวา สภาเด็กและเยาวชนยังขาดบุคลากรท่ีจะเขามาดําเนินงาน

กิจกรรม โดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและ และสอดคลองกับ

แนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยความสําเร็จหรือผลลัพธในระยะยาวของนโยบายใดก็ตามจะเกิดข้ึนไมได หากนโยบายน้ัน

ไมถูกนําไปปฏิบัติอยางตอเน่ือง ข้ันตอนน้ีจึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากอีกข้ันหน่ึงเน่ืองจากมีนโยบายเปนจํานวนมากท่ีหนวย

ปฏิบัติในระดับลางมีความกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติแตในชวงระยะเวลาอันสั้น ในเวลาตอมาเมื่อรัฐบาลเลิกใหความสนใจหรือ

เลิกใหงบประมาณ หนวยงานระดับลางก็มักจะเลิกปฏิบัติตามนโยบายน้ัน 

3.  ดานการเขารวมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี เห็นไดวา เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไมเขารวม

กิจกรรมหรือเขารวมนอย ไมไดสนใจในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน รวมไปถึงการไมตระหนักถึงประโยชนของกิจกรรมท่ีสภาเด็กและ

เยาวชนจัดข้ึน   

 อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมน้ันพบ

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีแตกตางจากผลการวิจัยของวีราภา บุญหมื่น (2555) ท่ีศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ

ทํางานของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม แลวพบวา สภาพปญหาท่ี

เกิดข้ึนไดแก ปญหาคณะกรรมการสภาฯ ขาดปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกันอยางตอเน่ือง โดยสาเหตุของปญหาดังกลาว คือ 

กระบวนการจัดบุคคลเขามาเปนคณะกรรมการสภาฯ ท่ีไมสามารถคัดสรรคนท่ีมีจิตอาสามาทํางานได วิถีชีวิตเยาวชนตําบลแม

โปงซึ่งรวมไปถึงคณะกรรมการสภาฯ ท่ีมีลักษณะเฉพาะในการรวมตัวทํางานซึ่งไมสอดคลองกับลักษณะการทํางานในรูปแบบ

ขององคกร รูปแบบการทํางานภายใตระบบราชการ หรือการทํางานท่ีตองยึดแบบแผนการทํางานของสภาเด็กและเยาวชน

ตําบล/เทศบาลท่ีภาครัฐกําหนดไวได และการท่ีทางเยาวชนตําบลแมโปงไมไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากกลุมผูใหญ

ในตําบลอยางเต็มท่ี ดังน้ันจะเห็นวา ปญหาอุปสรรคสวนใหญเปนประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในองคกร 

2. ระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขาไปทํากิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม 

 ดานระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขาไปทํากิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม จาก

ผลการวิจัยเชิงปริมาณจะเห็นวา เด็กและเยาวชนมีสวนรวมในกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนอยูในระดบัปานกลาง และไดรับ

ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมาก ซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพในทัศนะของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของท่ี
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เห็นวา เด็กและเยาวชนไมเขารวมกิจกรรม เพราะวาเด็กและเยาวชนยังไมเห็นถึงประโยชนของสภาเด็กและเยาวชน โดย

กระบวนการการมีสวนรวมในดานของการดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมน้ัน เด็กและเยาวชนยังไมใชตัว

หลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนอยางแทจริงตามจุดมุงหมายของการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ยังคง

ตองใหเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของเปนผูดําเนินการเปนหลัก เด็กเปนเพียงผูเสนอกิจกรรมและผูเขามารวมกิจกรรมเทาน้ัน 

เน่ืองมาจากเด็กและเยาวชนท่ีเขามารวมในสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมสวนใหญมีประสบการณในสภาเด็กและเยาวชน 

เพียงแค 1–2 ป จึงไมทราบถึงบทบาทและกระบวนการในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในภาพรวมได สําหรับ

ผลการวิจัยท่ีพบวา ระดับการมีสวนรวมในดานการดําเนินกิจกรรมซึ่งอยูในระดับปานกลางและต่ําท่ีสุดจากทุกดานน้ัน ได

สอดคลองกับงานวิจัยของปยะนันท ทรงสุนทรวัฒน  (2559) ท่ีศึกษาวิจัยบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อน

กิจกรรม เทศบาลนครนครราชสีมา แลวผลการวิจัยพบวา สภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาลนคร

นครราชสีมา มีบทบาทในการมีสวนรวมดานการรับผลประโยชนในระดับท่ีสูงกวาดานอ่ืนๆ คาเฉลี่ยเทากับ 3.53 สวนการมี

สวนรวมในดานการดําเนินกิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 3.19 (ระดับปานกลาง) เชนกัน 

 สําหรับผลการวิจัยระดับการมีสวนรวมดานการรับผลประโยชนจากกิจกรรม เห็นไดวา เด็กและเยาวชนท่ีเขารวม

กิจกรรมน้ันจะไดรับผลประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนอยูในระดับมาก แตหากพิจารณาในเชิง

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมน้ัน จะเห็นวามีเด็กและเยาวชนจํานวนนอยท่ีใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรม ซึ่งก็เปนไปตาม

ผลการวิจัยจากทัศนะของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของท่ีเห็นวา เด็กและเยาวชนบางสวนบางกลุมไมไดใหความสนใจ ไมไดเขารวม

กิจกรรม ไมคอยกลาจะมาเขารวมหรือวาไมสะดวกในดานตางๆ ทําใหไมไดรับรูถึงประโยชนตางๆ ท่ีจะไดรับจากการเขารวม

กิจกรรม อยางไรก็ตาม เจาหนาท่ีรัฐและสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมจึงไดวางแผนวาจะลงพ้ืนท่ีแตละหมูบานท้ังหมด 12 

หมูบาน เพ่ือเขาถึงกลุมเด็กและเยาวชนเปนรายหมูบาน เชิญชวนใหเขารวมกิจกรรม เพราะวาเด็กและเยาวชนบางคนอาจยัง

ไมรูจักสภาเด็กและเยาวชน หรือวาอาจจะรูจักแตไมกลาเขารวม ดังน้ันถาหากลงพ้ืนท่ีในเชิงรุกมากข้ึนก็อาจจะชวยใหเด็กและ

เยาวชนในพ้ืนท่ีมาเขารวมกิจกรรมไดมากข้ึน 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม 

 ขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมมีบทบาทใน

ดานการชวยผลักดันและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไดทํากิจกรรมตามท่ีตนเองสนใจ เชน การเปดโอกาสใหเด็กและ

เยาวชนเขามารวมคิดกิจกรรมวางแผน กําหนดโครงการตามท่ีตนเองสนใจ เมื่อไดขอสรุปแลว สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม

ก็จะจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไดเขารวม นอกจากน้ีแลวตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย เพ่ือใหกิจกรรมสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี  สวนในของดานวิธีการติดตามหรือประเมินผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ไมไดมี

การติดตามหรือประเมินผลเปนลายลักษณอักษรท่ีแนชัด แตใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรม

วามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด แลวนําขอมูลกลับเขาสภาฯเพ่ือพิจารณาในการจัดทํากิจกรรมครั้งตอไป 

 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมไดแก เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไมเขารวม

กิจกรรม ไมไดตระหนักถึงประโยชนของการเขารวมกิจกรรมของสภาฯ และอีกประเด็นคือการท่ีมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมีการ

เปด-ปดภาคเรียนท่ีไมตรงกัน ทําใหเด็กท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนใหญไมไดเขารวมกิจกรรม สวนวิธีการแกไขปญหาคือ 
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การลงพ้ืนท่ีในแตละหมูบานเพ่ือเขาถึงเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี พรอมท้ังเชิญชวนใหเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรม และการ

ออกเกียรติบัตรและจัดใหมกีารประกวดแขงขันกันระหวางท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือเปนแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม นอกจากน้ียัง

ตองมีการจัดกิจกรรมในชวงท่ีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนปดภาคเรียนพรอมกันอีกดวย  

2. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขาไปทํากิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบล

คอรุม 

 ระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย 

จังหวัดอุตรดิตถ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาน

ปญหาและอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.72) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสาเหตุท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไดอยางชัดเจน รองลงมาตามลําดับคือ ดานการรับประโยชนจาก

กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.42) และดานการดําเนินกิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.00)  

  

 จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลคอรุม ดังน้ี สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมควรท่ีจะจัดทําแนวทางหรือแผนงานในการพัฒนางานสภาเด็กและเยาวชน

ระยะยาว อาจจัดทําในรูปของแผนการดําเนินงานระยะเวลา (จํานวนป) เพ่ือใหเห็นภาพและทิศทางการทํางานการพัฒนาสภา

เด็กและเยาวชนในอนาคต หรือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแกสภาเด็กและเยาวชนในรุนตอไป สภาเด็กและเยาวชน

ตําบลคอรุมควรท่ีจะมีการจัดประชุมแบงขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม สรางความเขาใจรวมกันในการ

ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือจะสงเสริมใหสภาเด็กและเยาวชนเปนองคกรท่ีมีระบบโครงสราง การบริหาร

จัดการท่ีมีคุณภาพ กอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาสภาเด็กและเยาวชนใหมีความเขมแข็ง มีศักยภาพเปนท่ี

ประจักษตอสังคม  

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีสําเร็จไดดวยดี ขอกราบขอบพระคุณอาจารยอมฤต วุนพูลสมบัติ อาจารยท่ีปรึกษาวิจัยเปน

อยางสูง ท่ีกรุณาใหคําช้ีแนะและชวยใหคําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไข เพ่ิมเติมขอบกพรองตางๆ ท่ีเกิดข้ึนดวยความเอาใจ

ใสเปนอยางดียิ่ง ขอขอบพระคุณเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของและคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมทุกฝายท่ีใหความ

อนุเคราะหในการใหขอมูลตางๆ ท่ีเอ้ือตอการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ตลอดจนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมทุกทานท่ีให

ความรวมมือในการใหสัมภาษณและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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สวนประสมการตลาด (7P) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาจากรานสะดวกซ้ือของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

Marketing mix (7 P) that affects the purchase of products on convenience stores of 

students form Kanchanaburi Rajabhat University 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาระดับสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการเลอืกซื้อสินคาจากรานสะดวก

ซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ทําการคัดเลือกประชากรคือ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยวิธีการของ ทาโรยามาเน คัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ จํานวน 

385 ตัวอยาง โดยมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.91 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way 

ANOVA) ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม การทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant 

Difference) ผลการวิจัย พบวา 1. สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียง

ตามลําดับ คือ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานการจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานราคา และดานท่ี

มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินจากราน

สะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบวา ในสวนระดับช้ันปท่ีศึกษา และคณะวิชาในการศึกษา มีผลตอ

การเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพศ อายุ และรายได มีผลตอการ

เลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ: สวนประสมการตลาด การเลือกซื้อ รานสะดวกซื้อ 

 

Abstract 

The purposes of the study were to study marketing mix (7 P) influencing purchasing decision on 

convenience stores of students form Kanchanaburi Rajabhat University and compare individual factors in 

consumers’ purchasing decisions on convenience stores of students form Kanchanaburi Rajabhat 

University. The selection of the subjects was applied through the method of Taro Yamane where the 385 

subjects were selected through Stratified Random Sampling with the reliability value of 0.91. The statistics 

which had been applied in the study were the percentage, the average and the standard deviation.The 

statistic used to compare mixedfactors ofservice marketing was the analysis of (One way ANOVA). The 

researcher appliedstatistical analysis to examine the average differences of above two groups and LSD 

(Least Significant Difference) in order to examine the pair differences. The study found that 1) the aspects 
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the marketing mix (7 P) influencing purchasing decision on convenience stores of students form 

Kanchanaburi Rajabhat University were in a high level where the individual examinations showed all the 

aspects in the high levels in which the aspectswere the product, the process, distribution, marketing 

promotion, the personnel and the price while the aspect of physical surroundings respectively was in the 

lowest level. 2) The compare individual factors in consumers’ purchasing decisions on convenience stores 

of students form Kanchanaburi Rajabhat University showed that the aspects of the year of study and 

faculty had different influences on consumers’ purchasing decisions with the statistical significance of 

0.05. On the other hand, the aspects of gender, age and the incomes of consumers showed no difference. 
 

Keywords: marketing mix, decision making, convenience Store   

 

บทนํา 

การเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจคาปลีกโดยปราศจากการควบคุมของภาครัฐ รวมท้ังทิศทางธุรกิจคาปลีกไทยกําลัง

ไดรับผลกระทบจากการปฏิวัตริะบบการคาปลีกโลก ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนักลงทุนตางชาติ

นําเขามาเพ่ือใหธุรกิจคาปลีกไทยทันสมัยทันเหตุการณ เพ่ือสานประโยชนของทุกฝายท้ังผูคาปลีกผูผลิต (Supplier) และ

โรงงานผูผลิต ดวยระบบการจัดการ อีซีอาร (Efficient Consumer Response : ECR) ซึ่งเปนกระบวนการบริหารจัดการ 

และการทดแทนสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบศูนยกระจายสินคา 

(Distribution Center : DC) ท่ีเอ้ือประโยชนตอการขนสง และทําหนาท่ีเสมือนผูคาสง ทําใหโครงสรางของธุรกิจคาปลีก

เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด สงผลใหรานคาปลีกแบบดั้งเดิมมีจํานวนลดลง และถูกแทนท่ีดวยรานคาปลีกสมัยใหม           

จากผลขางตนแสดงใหเห็นวาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐทางดานธุรกิจคาปลีก            

และความกาวหนาของเทคโนโลยีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และโครงสรางคาปลีกตลอดเวลา ดังน้ันผูประกอบการธุรกิจ

คาปลีกจึงตองมีความสนใจ และใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเพ่ือเตรียมความพรอมรับ และปรับกลยุทธทางธุรกิจ

เพ่ือความอยูรอด และประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน ในป 2555 ภาคการคา (Trade Sector) ซึ่งประกอบดวย การคาสงและ

การคาปลีกเปนสาขาการผลิตท่ีคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ นับเปนสาขาการผลิตท่ีสําคัญ

เปนลําดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาถึงการคาปลีกพบวา อัตราการขยายตัวจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงสอดคลองกับ

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) และการบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Expenditure : PCE)  

 ธุรกิจคาปลีกหรือรานคาปลีกสวนใหญ เปนรานขายของชําขนาดเล็กและตองพ่ึงพาผูคาสงเปนสําคัญ ตอมาไดเกิด

รานคาปลีกสมัยใหมซึ่งมีขนาดใหญข้ึน มีการตัดคาใชจายท่ีไมจําเปนออกไปเพ่ือลดการพ่ึงพาผูคาสงและลดตนทุนการผลิตโดย

มีการนําเขาเทคโนโลยีและเงินลงทุนจากตางประเทศ รวมท้ังสรางศูนยกระจายสินคาทําใหสามารถขายสินคาในราคาท่ีต่ําและ

มีอํานาจตอรองกับผูผลิตมากข้ึน กอปรกับวิถีชีวิตของผูบริโภคไทยเปลี่ยนไปตามรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง

ทําใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหมตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางสมบูรณมากกวาธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม 

รานสะดวกซื้อ (Convenience Stores) เปนรูปแบบรานคาปลีกสมัยใหมท่ีจําหนายสินคาอุปโภค บริโภคท่ีจําเปน

ตอชีวิตประจําวัน รวมท้ังจําหนายอาหารและเครื่องดื่มตางๆ เชน อาหารสําเร็จรูป และขนมตางๆ ท่ีรับประทานไดเร็ว สะดวก

และสะอาด โดยตั้งอยูในแหลงชุมชนท่ีพักอาศัย อีกท้ังเปดใหบริการทุกวัน มีเวลาเปดทําการนาน และหลายแหงเปดใหบริการ

ตลอด 24 ช่ัวโมง เนนความสะดวกรวดเร็วในการซื้อ โดยสินคาท่ีจําหนายสวนใหญเปนสินคาสะดวกซื้อ (Convenience 

goods) ปจจุบันการดําเนินชีวิตของกลุมคนเมืองไดเปลี่ยนไปจากเดิม โดยการดําเนินชีวิตสวนใหญ เปนไปอยางเรงรีบและ

ตองการความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน สงผลใหรูปแบบการดื่มกินของผูคนในเขตเมืองเปลี่ยนไป เชน การรับประทานอาหาร 

จากการเรงรีบทําใหไมสามารถรับประทานอาหารไดทันที หรือไมสามารถน่ังรับประทานอาหารตามรานอาหารตางๆ ไดจึงทํา
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ใหผูบริโภคตองกระชับเวลาใหสั้นลงโดยการรับประทานอาหารงายๆ หรือรับประทานอาหารท่ีสามารถทานไดในรถ เปนตน 

ทําใหการใชบริการรานคาตางๆ น้ันมีมากข้ึน โดยจะเห็นไดวาการขยายสาขาของรานคาปลีกขนาดเล็กหรือรานสะดวกซื้อ 

(Convenience Stores) มีแนวโนมเติบโตอยางมาก ซึ่งปจจัยสนับสนุนน้ัน มาจากพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีตองการความ

สะดวกรวดเร็ว ทําใหนิยมซื้อสินคาใกลบาน รวมท้ังทําเลท่ีตั้งของรานคาปลีกขนาดเล็ก ไมมีขอจํากัดเรื่องกฎหมายผังเมือง    

ทําใหสามารถหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมไดงาย  

การเขามาของรานสะดวกซื้อ มีการขยายสาขาอยางรวดเร็วและขยายสาขาไปสูจังหวัดตางๆ ในทุกภูมิภาค เชน 

เซเวน อีเลฟเวน (7-Eleven), แฟมิลี่มารท (Family mart) และเทสโกโลตัส เอ็กซเพรส (Tesco Lotus Express) สงผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน ตลอดจนถึงสงผลตอทิศทางการบริหารธุรกิจคาปลีกคาสงในดานอ่ืนๆ อีกเปนจํานวนมาก 

แมกระท่ังการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจครอบครัวท่ีเคยประกอบการคาปลีกคาสงมาอยางยาวนาน เชน รานของชํา  รานโชวหวย 

และรานยี่ปว เพ่ือความอยูรอดและเพ่ือแขงขันกับยักษใหญดานคาปลีกคาสง จึงตองปรับปรุงตัวเองใหสอดคลองกับสภาพ

ปจจุบัน โดยเฉพาะตองอาศัยการบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดขนาดใหญ มีรานสะดวกซื้อจํานวนมาก นอกจากจะเปนตัวชวยกระตุนตลาดในจังหวัด

กาญจนบุรีใหมีการแขงขันกันสูงมากข้ึน โดยแตละรานไดนํากลยุทธดานตางๆ มาใชเพ่ือแขงขันใหลูกคามาใชบริการใหมาก

ท่ีสุดและใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดไปพรอมกัน เชน การจัดใหมีสินคาเพ่ือสรางภาพลักษณวาเปนกิจการท่ีจําหนาย

สินคาราคาถูกโดยการสบัเปลีย่นหมุนเวียนนําสนิคาจัดจาํหนายในราคาท่ีถูกกวาคูแขง การมทํีาเลท่ีตั้งอยูใกลกับแหลงชุมชนทํา

ใหผูบริโภคมีความสะดวกในการเดินทางไปซื้อสินคา การจัดทําแผนพับ (brochure) รายการสินคาราคาพิเศษแจก เปนตน  

สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปนหนวยงานหน่ึงท่ีใหบริการเพ่ือรับเรื่องและอํานวยความสะดวกใหแก

นักศึกษา เปดทําการการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีหลากหลายสาขาวิชา โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรีนับเปนเปนผูบริโภค และสามารถไดรับขอมูลขาวสารกับการซื้อสินคาและบริการตาง ๆ ซึ่งกลุมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ถือวาเปนกลุมวัยรุนท่ีมีการใชสินคาอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน จึงมีโอกาสท่ีจะรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับ    

การซื้อสินคาและบริการไดงาย นอกจากน้ียังสามารถพ่ึงพาตนเอง มีรายได และอํานาจการตัดสินใจในระดับหน่ึง จึงเปน

กลุมเปาหมายรุนใหมท่ีนาสนใจท่ีคาดวานาจะมีโอกาสท่ีจะซื้อสินคาและบริการในรานคาสะดวกซื้อเพ่ิมมากข้ึน และเปนกลุม  

ท่ีมีอัตราการเติบโตในการซื้อสินคาและบริการเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในอนาคตได 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูศึกษา จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงอิทธิพลท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อันจะเปนประโยชนและแนวทางสําหรับผูบริหารรานสะดวกซื้อในการพิจารณา

ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งข้ึนรวมถึงเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับ         

ผูท่ีสนใจจะลงทุนในกิจการรานสะดวกซื้อในจังหวัดกาญจนบุรี 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งมีจํานวน 4,376  คน (สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2562) 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีทําการคัดเลือกโดยมีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรจํานวน 

4,376 คน ท่ีมา: (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2562) โดยวิธีการของทาโรยามาเน 

ท่ีคาความเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 0.05 (Yamane t., 1973, อางถึงใน เบญจมาศ อยูประเสริฐ, 2557) ไดขนาดกลุมตัวอยาง

ไมนอยกวา  367 ตัวอยาง น่ันคือ ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีนอยท่ีสุดท่ียอมรับไดคือ 367 ตัวอยาง ท่ีคาความคลาดเคลื่อนท่ี

ยอมรับได (e) 5 เปอรเซ็นต เพ่ือปองกันปญหาการตอบขอคําถามท่ีไมสมบูรณผูวิจัยจึงเพ่ิมขนาดกลุมตัวอยางข้ึนอีกรอยละ 5 

ไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีท้ังสิ้น 385 ตัวอยาง ผูศึกษาจะทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ 

(Stratified  Sampling)  โดยแยกประชากรในแตละหมูบานตามสัดสวนเพ่ือเก็บขอมูลตอไป  
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน

โดยอาศัยกรอบแนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สํารวจขอมูล โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคลเก่ียวกับคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง โดยสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ ช้ันป คณะท่ีศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด (Close Ended Question) 

โดยใหเลือกตอบ (Check List) โดยกําหนดนํ้าหนักเปน 5 ระดับ ตามวิธีการของเบสทและคาหน (Best and Kahn, 2006)  

ตามขอคําถามท่ีกําหนดให 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตออิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายปดเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating scales) เปนคําถามเชิงบวกท้ังหมด โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามความเห็น ซึ่งคําถามในตอนท่ี 2 แบง

ระดับความเห็นออกเปน 5 ระดับ  

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะตออิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ลักษณะคําถามแบบปลายเปด (Open Ended Question) 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเห็นของประชาชนท่ีมีตออิทธิพลตอการเลือก

ซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

 2. กําหนดกรอบความคิด และขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะใชเปนคําถามในแบบสอบถาม ตลอดท้ังตัวแปรท่ีจะใช 

 3. สรางแบบสอบถามฉบับรางใหครอบคลุมขอบเขตการวิจัย โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ แบบปลายปดและ

ปลายเปดเพ่ือถามระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาจากราน

สะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 4. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแกไข ปรับปรุงใหถูกตอง

ชัดเจน และเหมาะสมท้ังเน้ือหาสาระและการใชถอยคําสํานวนภาษา 

 5. สําหรับแบบสอบถาม จะมีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item-

Objective Congruence: IOC) โดยอาศัยความเห็นจากผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน  

 6.  นําผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิในขอท่ี 3 มาคํานวณหาคาความเท่ียงตรงดานเน้ือหา โดยคาท่ียอมรับได

จะตองมากกวา 0.5 ในแตละคําถาม จึงจะสรุปไดวาคําถามน้ันตรงประเด็นท่ีสามารถวัดไดตรงกับจุดมุงหมายของการวิจัย 

 7. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนํา

แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะกาญจนบุรี เพ่ือหาคาอัลฟา ครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient เปนสถิติวิเคราะห Cronbach, 1970 อางถึงใน พิชญาณี กิติกุล, 2550) ไดคะแนนอยู

ในชวง 0.88-0.91 ซึ่งถือวาคะแนนผานคาความเช่ือมั่นท่ีกําหนดไวไมต่ํากวา 0.8 

 8.  ปรับปรุงแกไขขอคําถามในแบบสอบถามท่ียังไมเหมาะสม แลวพิมพเปนฉบับสมบูรณและตรวจสอบรายละเอียด

ของความถูกตองในถอยคําหรือสํานวน เพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป 

 การวิจัยเรื่อง สวนประสมการตลาดท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เก็บระบบขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่งวิเคราะหขอมูลทาง 

17สถิติเชิงพรรณนา และสถิติสรุปอางอิง17  

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนในการเก็บรวบรวมขอมูลใชระยะเวลาเก็บขอมูล ดวยการ

ออกวิจัยภาคสนามมีวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี  
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1.  ผูวิจัยไดเตรียมแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณแลว ใหเพียงพอกับจํานวนประชากรท่ีตองการวิจัย และนํา

แบบสอบถามไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ีภาคสนามจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใหผูตอบ

กรอกคําตอบดวยตนเอง (Self – Administered Survey)   ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง 

 2.  นําแบบสอบถามทุกฉบับท่ีไดกลับคืนมา ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ แลวนํามาตรวจตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

 3.  นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและประมวลผลดวยวิธีทางสถิติโปรแกรมคอมพิวเตอร  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม ประกอบไปดวย การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลตาม เพศ อายุ ช้ันป คณะท่ีศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

โดยใชสถิติคาความถ่ีและคารอยละ การวิเคราะหความคิดเห็นท่ีมีตออิทธิพลในการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ วิเคราะห

ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติสรุปอางอิง (Inferential statistics) เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการบริการจําแนกตามสถานภาพ

ของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใชสถิติวิเคราะหคือ คา Independent  t-test ใชทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย 2 กลุม และ

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม การทดสอบ

ความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

 

ผลการวิจัย 

ลักษณะท่ัวไปของผูบริโภคท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ จําแนกตามเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 

เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 40.3 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.7 มีอายุไมเกิน 19 ป รอยละ 27.2  มีอายุระหวาง 20 

- 21 ป รอยละ 31.4  มีอายุระหวาง 22 – 23 ป รอยละ 28.3  มีอายุระหวาง 24 – 25 ป รอยละ 8.3 มีอายุ 25 ปข้ึนไป 

รอยละ 4.8 ระดับช้ันปในการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามระดับช้ันปท่ี 1 รอยละ 31.6 ช้ันปท่ี 2 รอยละ 31.1 ช้ันปท่ี 3 

รอยละ 22.6 ช้ันปท่ี 4 รอยละ 10.6 และช้ันปท่ี 5 รอยละ 4.1 จําแนกตามคณะท่ีศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปน

นักศึกษาคณะครุศาสตร รอยละ 41.3 คณะวิทยาศาสตร รอยละ 7.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอยละ 12.8 คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 19.7 และคณะวิทยาการจัดการรอยละ 18.9 จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดต่ํากวา 4,000 บาท รอยละ 34.5  รายไดระหวาง 4,001 – 6,000 บาท รอยละ 29.4 รายได

ระหวาง 6,001 – 8,000 บาท รอยละ 19.0 รายได 8,001 บาทข้ึนไป รอยละ 17.1 ตามลําดับ 

ระดับสวนประสมการตลาด (7P) ท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมท้ัง 7 ดาน 

สวนประสมทางการตลาด (7P) 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D. แปลผล 

1.ดานผลติภณัฑ 4.13 0.65 มาก 

2. ดานราคา 4.05 0.69 มาก 

3. ดานการจัดจาํหนาย 4.10 0.65 มาก 

4. ดานการสงเสรมิการตลาด 4.09 0.71 มาก 

5. ดานบุคคล 4.06 0.75 มาก 

6. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 4.02 0.67 มาก 

7. ดานกระบวนการ     4.13 0.77 มาก 

ภาพรวม 4.05 0.58 มาก 
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จากตาราง พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นกับสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคาจาก

รานสะดวกซื้อในภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 4.05) และเมื่อพิจารณาหลายดาน พบวา ท่ีอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียง

ตามลําดับมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานผลิตภัณฑ (  = 4.13) ดานกระบวนการ (  = 4.13) รองลงมาคือ ดานการจําหนาย ( = 

4.10) การสงเสริมการตลาด (  = 4.09) ดานบุคคล (  = 4.06) ดานราคา ( = 4.05) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดาน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ( = 4.02) ตามลําดับ 

 

เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุร ี

 

จากตาราง ผลการวิเคราะหดวยสถิติ independent sample t – test ท่ีระดบันัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งคา 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตางกัน จะมีผลตอการเลือกซื้อดานผลติภณัฑไมแตกตางกัน 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ท่ีแตกตางกัน จะมีผลตอการเลือกซื้อดานผลติภณัฑ ไมแตกตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคล 

 

N Mean S.D. t sig. 

1. เพศ ชาย 155 4.07 0.54 0.38 0.70 

  หญิง 230 4.05 0.61 

  2. อายุ ต่ํากวา 19 ป 105 3.98 0.57 0.93 0.44 

 20 - 21 ป 121 4.05 0.55 

   22 - 23 ป 109 412 0.57 

   24 - 25 ป 42 4.01 0.78 

   25 ปข้ึนไป 18 4.16 0.44 

  3. ชั้นปการศึกษา ช้ันปท่ี 1 122 4.01 0.67 2.62* 0.02 

 ช้ันปท่ี 2 120 3.81 0.62     

 ช้ันปท่ี 3 87 3.98 0.47     

 ช้ันปท่ี 4 41 4.16 0.53     

  ช้ันปท่ี 5 15 4.09 0.55     

4. คณะวิชา ครุศาสตร 159 3.94 0.62 4.18* 0.00 

  วิทยาศาสตร 28 4.19 0.48     

 เทคโนโลย ี 49 4.17 0.62 

   อุตสาหกรรม  

     มนุษยศาสตรและ 76 3.98 0.50 

   สังคมศาสตร  

     วิทยาการจัดการ 43 3.92 0.68   

5. รายได ต่ํากวา 4,000 บาท 133 4.02 0.60 2.04 0.11 

  4,001-6,00 บาท 113 4.17 0.71   

 6,001-8,000 บาท 73 3.95 0.53 

   8,001  บาทข้ึนไป 66 4.09 0.48   
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับช้ันปการศึกษา ท่ีแตกตางกัน จะมผีลตอการเลือกซื้อดานผลิตภณัฑแตกตางกันอยางมี

นัยสําคญัท่ีระดับ 0.05 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีคณะวิชาท่ีแตกตางกัน จะมผีลตอการตดัสินใจซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ ดานผลิตภณัฑ

แตกตางกันท่ีระดับสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีผลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อไมแตกตางกัน 
 

การทดสอบรายคูดวยวิธีของ LSD เรื่องผลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานคาสะดวกซื้อ ในภาพรวมจําแนกตาม

ระดับช้ันปการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

  ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 ช้ันปท่ี 5 

ช้ันปท่ี 1 

  

    0.001*   

ช้ันปท่ี 2             

ช้ันปท่ี 3             

ช้ันปท่ี 4             

ช้ันปท่ี 5             

จากตาราง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความแตกตางในการเลือกซื้อสินคาจาก

รานคาสะดวกซื้อ ระหวางระดับช้ันปท่ี 1 กับระดับช้ันปท่ี 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

การเปรยีบเทียบทดสอบรายคูดวยวิธีของ LSD การเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ จําแนกตามคณะวิชาของ

นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี

  

คณะครุ

ศาสตร 

คณะ

วิทยาศาสตร 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

คณะครุศาสตร           

คณะวิทยาศาสตร           

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม       0.033*   

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร           

คณะวิทยาการจัดการ           

จากตาราง ผลการวิจัยพบวา ความแตกตางของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระหวางคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม กับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง สวนประสมการตลาด (7 P) ท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายดังน้ี 

1.จากผลการวิจัยพบวา สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความคิดเห็นกับสวนประสมการตลาดท่ีมีผล

ตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อในภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาหลายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
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ดาน โดยเรียงตามลําดับมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานการจําหนาย การสงเสริมการตลาด ดาน

บุคคล ดานราคา และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของนภัทร 

ไตรเจตน (2559) พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ ราคา กระบวนการ การสงเสริมการตลาด บุคลากร 

สถานท่ี และกายภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกท่ีจําแนกตามเพศ ใน เขตเทศบาลเมือง จังหวัด

กาญจนบุรีพบวา ดานการผลิต ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการจัดการจะมีปจจัยการเลือกซื้อ ไมแตกตางกัน จากผลการวิจัยสอดคลอง

กับงานวิจัยของปฏิกร ทิพยเลอเลิศ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคจาก

รานคาปลีกแบบดั้งเดิม ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของ

ผูบริโภคจากรานคา ปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวนท้ังสิ้น 2 ปจจัย เมื่อเรียงลําดับคา 

สัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑและความเหมาะสมของราคา และปจจัยดานบุคคล

และกระบวนการ ตามลําดับ ในสวนของปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคจากรานคาปลีกแบบดั้งเดิมไมแตกตางกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. จําแนกตามตามเพศ พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชาย รอยละ 

40.3 และเปนเพศหญิง รอยละ 59.7  มีอายุไมเกิน 19 ป รอยละ 27.2  มีอายุระหวาง 20 - 21 ป รอยละ 31.4 ระหวาง 22 

– 23 ป รอยละ 28.3  ระหวาง 24 – 25 ป รอยละ 8.3 และอายุ 25 ปข้ึนไป รอยละ 4.8 ระดับช้ันปท่ีศึกษา ช้ันปท่ี 1 รอยละ 

31.6 ช้ันปท่ี 2 รอยละ 31.1 ช้ันปท่ี 3 รอยละ 22.6 ช้ันปท่ี 4 รอยละ 10.6 และช้ันปท่ี 5 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.1        

คณะท่ีศึกษา คณะครุศาสตร รอยละ 41.3 คณะวิทยาศาสตร รอยละ 7.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอยละ 12.8 คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 19.7 และคณะวิทยาการจัดการรอยละ 18.9 รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีรายไดต่ํากวา 

4,000 บาท รอยละ 34.5 รายไดระหวาง 4,001 – 6,000 บาท รอยละ 29.4 รายไดระหวาง 6,001 – 8,000 บาท รอยละ 

19.0 รายได 8,001 บาทข้ึนไป รอยละ 17.1 ตามลําดับ 

2. ระดับสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุร ีผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นกับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ

สินคาจากรานสะดวกซื้อในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.05 และเมื่อพิจารณา พบวา อยูในระดับมากทุกดาน    

โดยเรียงตามลําดับ คือ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานการจําหนาย การสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานราคา และ

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีสงผลตอปจจัยสวนประสมการตลาด ระดับการตัดสินใจซื้อสินคาจาก

รานสะดวกซื้อ จําแนกตามเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ

ตางกัน จะมีปจจัยการเลือกซื้อดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ

จัดการ ไมแตกตางกัน จําแนกตามอายุ ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ท่ีแตกตางกัน จะมีปจจัยการเลือกซื้อ

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพดานกระบวนจัดการ ไมแตกตางกัน จําแนกตามระดับช้ันปการศึกษา ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

ระดับช้ันปการศึกษา ท่ีแตกตางกันจะมีผลตอการเลือกซื้อดานผลิตภัณฑแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จําแนกตาม

คณะวิชาในการศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีท่ีศึกษาในคณะวิชาท่ีแตกตางกัน จะมีผลตอ

การตัดสินใจซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ ดานผลิตภัณฑแตกตางกันท่ีระดับสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จําแนกตามรายได 
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ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน จะมีผลตอการเลือกซื้อดาน

ผลิตภัณฑ ไมแตกตางกัน  
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ตรวจแกไขขอบกพรองเพ่ิมเติมจนทําใหการคนควาวิจัยฉบับน้ี มีความถูกตองสมบูรณตามหลักสากลจนเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอ

กราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี ประโยชนท่ีพึงไดรับจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงพระคุณของบิดามารดา 
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บทคัดยอ 

 ระบบสารสนเทศมีบทบาทกับชีวิตของมนุษยและมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนท้ังทางตรงและทางออม ผูวิจัยจึงมุงเนนท่ีจะ

พัฒนาระบบ MQTT ซึ่งเปนโพรโทคอลหรือชองทางการสื่อสารระหวางอุปกรณเพ่ือใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันผาน

ทาง MQTT Broker ในสวนการติดตอของผูใช ไดพัฒนาแอพพลิเคชันท่ีทํางานบนระบบปฏิบัติแอนดรอยด ท่ีพัฒนาดวยภาษา 

Java และในสวนของผูใหบริการขาวสารน้ันพัฒนาดวยภาษา PHP มีการติดตอสงขอมูลขาวสารผาน Service MQTT บน

ระบบปฏิบัติการ Ubuntu และประเมินระบบโดยผูเช่ียวชาญ นักพัฒนาซอฟตแวร นักวิชาการคอมพิวเตอร ซึ่งผลประเมินดวย

รวมของระบบพบวา อยูในระดับประสิทธิภาพมาก สามารถปรับใชกับองคกร หรือหนวยงาน ท่ีตองการใชระบบแจงเตือน

ขาวสารในลักษณะน้ี 

 

คําสําคัญ : ระบบแจงเตือน ,เอ็มคิวทีที ,แอนดรอยดโมบาย  

 

Abstract 

 Information system plays a role in human life and tends to increase both directly and indirectly. 

The researcher, therefore, focuses on developing the MQTT system, which is a protocol or 

communication channel between devices for exchanging information between each other via MQTT 

Broker in the user interface. Developed applications running on the Android operating system Developed 

in Java language, and for news service providers that are developed in PHP, there is communication via 

Service MQTT on the Ubuntu operating system and evaluated by experts Software developer Computer 

scholar Which the overall evaluation of the system shows that Is at a very efficient level Can be adapted 

for organizations or agencies that want to use the notification system in this way 

 

keywords : mqtt, notification system, android mobile 
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บทนํา   

ปจจุบันระบบสารสนเทศเขามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากข้ึนไมวาจะเปนท้ังทางตรงเชน การสืบคนขอมูล            

การสงขอมูลขาวสาร และทางออม เชนการท่ีตองใชงานหรือพบเห็นจากสื่อตาง ๆ เชนวิทยุ โทรทัศน ทําใหนับบวันการท่ีเรา

รับรูและตองเชาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ ของระบบสารสนเทศ เหลาน้ีนับวันยิ่งมีความสําคัญมากข้ึนทุกขณะ หน่ึงในสื่อสารเทศท่ี

กําลังเปนท่ีนิยมและใชกันอยางแพรหลายคือระบบสารสนเทศอินเตอรเน็ต ท่ีปจจุบันน้ันเขามามีบทบาทมากเก่ียวกับ

สถานศึกษาเพราะเปนแหลงท่ีนักเรียนจะเขาถึงขาวสาร 

 ซึ่ ง ในงาน วิจั ยการศึ กษาการ เข า ถึ งพฤติกรรมข าวสารของ นักศึ กษาคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

(วิชิต เหล็กคํา,2013) ไดทําการวิจัยพฤติกรรมการรับขาวสารของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการใชชองทางใดใน

การรับทราบขาวสารของคณะ ซึ่งจากการวิจัยพบวาสื่อท่ีนักศึกษาไดรับขาวสารมาทีสุดคือทาง Facebook ของคณะรองลง

เปนเว็บไซตของทางคณะ ซึ่งมีคาความแตกตางอยูมากสวนอุปกรณท่ีใชในการเขาถึงขาวสารมากท่ีสุดคืออุปกรณ

โทรศัพท เคลื่อนท่ีประเภท Smart Phone ลองลงมาเปน Nootbook ซึ่ งปจจุ บันนักศึกษาสวนใหญไดมี อุปกรณ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีประเภท Smart Phone ท่ีสามารถรองรับการลงโปรแกรมตาง ๆ โดยหากมองปจจัยการใหบริการรับสง

ขาวสารผานทางอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ี อยางการรับสง SMS  (พัชรพงศ คูสุวรรณ, 2551 ; อนรรฆ วรรณบูรณ, 2551) ซึ่ง

เปนบริการท่ีมีความนิยมมาอยางยาวนาน แตในการนําประยุกตใชในการรับสงขาวสารจํานวนมาก ตองมีคาใชจายท่ีมากตาม

ปริมาณของการรับสงขาวสาร 

 ดังน้ันทางผูวิจัยจึงไดมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาระบบท่ีสามารถแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ซึ่งเปน

โปรโตคอลท่ีคอยจัดการสือ่สารระหวางอุปกรณน้ันสามารถเช่ือมตอกัน สามารถกําหนดเปาหมายหรือกลุมการสื่อสาร ผูวิจัยจึง

ไดนํามาประยุกตและพัฒนาระบบท่ีสามารถแจงเตือนผานอุปกรณไดหลายประเภทและเปนระบบ Realtime และไดรองรับ

การพัฒนาบนอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ีประเภท Smart Phone ท่ีใชระบบปฏิบัติการ Android  ซึ่งระบบยังสามารถแบงแยก

การแจงเตือนเปนกลุมยอยตาง ๆ ตามท่ีผูใชตองการ ซึ่งผูจัยมีความคิดวางานวิจัยดังกลาวจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพงาน

ประชาสัมพันธของทางคณะเปนอยางมาก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ในการพัฒนาระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ผูวิจัยไดทําการศึกษา วิเคราะห และออกแบบระบบ โดยกําหนดหัวขอในการดําเนินการศึกษาไว ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสรางการทํางานของระบบ 
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การออกแบบระบบ  

 งานวิจัยช้ินน้ีไดนําโปโตคอล MQTT เปนโพรโทคอลหรือชองทางการสื่อสารระหวางอุปกรณเพ่ือใชในการ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันผานทาง MQTT Broker โดยการรับสงขอมูลน้ันจะสงไปตามกลุมผูใชตาง ๆ ท่ีผูดูแลระบบไดจัด

หมวดหมูไว ซึ่งการออกแบบและพฒันาระบบงานวิจยันีไ้ดแ้บ่งการทาํงานเป็น 3 สว่น ไดแก 1) สวน Sever เปนสวนท่ี

ใหบริการ Service  ตาง ๆ ไดแก Webserver เปนสวนท่ีคอยใหบริการในสวนของ Web Management และสวนของ MQTT 

Broker เปนสวนท่ีคอยจัดการสื่อสารระหวางอุปกรณน้ันสามารถเช่ือมตอกันโดยในงานวิจัยน้ีไดใชเพ่ือจัดการขาวสารใหสงไป

ยังกลุมผูใชตาง ๆ และตรวจสอบสถานะการรับขาวสารของกลุมเปาหมายได 2) สวน Web Management เปนสวนในการ

จัดการหมวดหมูและกลุมผูใช การบริหารหัวขอขาวสารและการจัดสงขาวสาร ไปยังสวน MQTT Broker โดยพัฒนาในรูปแบบ

โปรแกรมประยุกตบนเว็บ (Web Application) ใชภาษา PHP ในการพัฒนารวมกับฐานขอมูล MySQL 3)สวน Client เปน

แอพพลิเคชันระบบแจงเตือนขาวสาร เปนสวนใหผูใชสามารถรับขาวสารผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีในระบบ Andriod เมื่อผูใช

ไดรับขาวสารระบบจะทําการสงสถานะการรับขาวสารกลับไปท่ี Web Management ผานทาง MQTT Broker 

 การออกแบบฐานขอมูลระบบ 

 การออกแบบฐานขอมูลของระบบมีความสัมพันธของขอมูลดังน้ี 

 
ภาพท่ี 1 แสดงความสมัพันธของฐานขอมูลระบบ 

 

 จากภาพ แสดง ER-Diagram ของฐานขอมูลระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ซึ่งประกอบดวย 3 ตาราง 

ไดแก ตาราง User data, News และ News_notifications  

 

 การออกแบบ Interface ของระบบ   

 ผูวิจัยไดแบงการออกแบบ Interface ของระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ออกเปน 2 สวน คือ สวนของ

ผูใช (User) ไดแก แอพพลิเคชันระบบแจงเตือนขาวสาร และสวนของผูสงขาว ไดแก แอพพลิเคชันระบบสงขาว ซึ่งมี

รายละเอียด ดังน้ี 

 แอพพลิเคชันระบบแจงเตือนขาวสาร 

 ผู ใชสามารถเขาถึงและใชงานแอพพลิเคชันระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTTบนสมารทโฟน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดได โดยมีตัวอยาง User Interface ดังน้ี 

 

 

 

N 

N 
1 

1 
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หวัขอ้ 

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx 
ขอ้ความ

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx 
 
ผูส้ง่ XXXXXXXX 

News 

 

 

 

 

 

(A)  
(B)  
(C)  

 

 

 

(A)                                               (B)                                                  (C) 

ภาพท่ี 2 หนาจอเขาใชแอพพลิเคชันระบบแจงเตือนขาวสาร 

 

 จากภาพท่ี 2 (A) เปนหนาจอเขาใชระบบแอพพลิเคชันระบบแจงเตือนขาวสาร โดยผูใชตองทําการกรอกขอมูล 

User และ Password เพ่ือเปนการระบุตัวตนในการรับขาวสาร เน่ืองจากระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT มีการแจง

เตือนขาวสารโดยมีการแบงกลุมประเภทผูรับขาวสาร (B) เปนหนาจอแสดงรายช่ือขาวท่ีมีการประชาสัมพันธผาน   แอพพลิเค

ชันระบบแจงเตือนขาวสารโดยมีหนาจอจะมีการแสดงหัวขอขาว รายละเอียดโดยยอ และรายช่ือผูสง (C) หนาจอแสดง

รายละเอียดขาวสารมีการแสดงหัวขอขาว รายละเอียดโดยยอ และรายช่ือผูสง  

 สวนของผูสงขาว 

  ผูสงขาวสารสามารถสงขาวสารผานระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTTบนสมารทโฟน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดได โดยมีตัวอยาง User Interface ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 หนาจอการเขาสูระบบ 

 

   จากภาพท่ี 5 เปนหนาจอเขาใชระบบแอพพลิเคชันระ บบสงขาวสาร โดยผูใชตองทําการกรอกขอมูล User 

และ Password เพ่ือทําการเขาสูระบบ 

 

 

 

ระบบสง่ข่าวสาร 

Login Cancel 

Login 

Username 

Password 

Notifications 

หวัขอ้ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

หวัขอ้ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

หวัขอ้ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ภาพท่ี 6 หนาจอการเขาสูระบบ 

 

   ภาพท่ี 6 เปนสวนสําหรับสงขาวสารโดยผูสงทําการกรอกขอมลูซึ่งประกอบไปดวย หัวขอขาว รายละเอียด

เน้ือขาว และกลุมผูรับขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 สวนแสดงสถานะขาวสาร 
 

    ภาพท่ี 7 เปนสวนสําหรับตรวจสอบสถานะในการสงขาวสาร ท่ีผูสงขาวสารไดสงไปยังกลุมผูรับ 

โดยมสีถานะ 3 สถานะไดแก อานแลว ยังไมไดอาน และรอทําการสง 
 

 การวิเคราะหขอมูล       

  การพัฒนาระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม  ผูวิจัยไดวัดประสิทธิภาพการทํางานของระบบจากการสอบถามความพึงพอใจโดยมีหลักการดังน้ี 

 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 

   เพ่ือวัดการแจกแจงความถ่ี และการหาอัตราสวนรอยละ จากน้ันนําเสนอในรูปของตารางประกอบคา 

อธิบายขอมูลเก่ียวกับลักษณะพ้ืนฐานท่ัวไปของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 การวิเคราะหตามเทคนิคการวัดเจตคติตามแนวคิดของ Likert scale ในการวิเคราะหถึงประสิทธิภาพของระบบ 

โดยใชผูเช่ียวชาญ 4 คนในการพิจราณา  

   4.21-5.00 อยูในระดับมากท่ีสุด 3.41-4.20 อยูในระดับมาก 2.61 – 3.40 อยูในระดับปานกลาง 

   1.81-2.60 อยูในระดับนอย 1.00-1.80 อยูในระดับนอยท่ีสุด 

NotificationID UserID NewsID Status 

xxx xxxxxxx xxx อานแลว 

xxx xxxxxxx xxx ยังไมไดอาน 

xxx xxxxxxx xxx รอทําการสง 

xxx xxxxxxx xxx อานแลว 

xxx xxxxxxx xxx อานแลว 

หวัขอ้

รายละเอียด

ระบบสง่ขา่วสาร 

OK Cancel 

กลุม่

สถานะข่าวสาร 
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ผลการวิจัย  

 จากการพัฒนาในระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ผูวิจัยไดทําการศึกษา วิเคราะห และออกแบบระบบ ดงัน้ี   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

            (A)                                     (B)                                   (C)                                 (D) 

ภาพท่ี 8 แสดงหนาจอระบบของผูใช 

  

  จากภาพท่ี 2 (A)  สวน Log in เขาสูระบบเพ่ือแสดงตัวตนของผูใชงาน โดยผูใชงานจะตองยืนยันตัวเอง โดยผูใช

ตองทําการกรอกขอมูล User และ Password (B) สวนการแจงเตือน ในสวนน้ีเมื่อผูใชไดทําการเขาสูระบบยืนยันตัวตนแลว

น้ัน เมื่อมีขาวสารสงเขามาในระบบ จะมีการแจเตือนขาวสาร บนหนาจออุปกรณ (C) สวนดูรายช่ือขาวสารในสวนน้ีเปนสวนท่ี

จะแสดงรายช่ือขาวสารท่ีไดรับจากระบบ โดยหนาจอจะแสดงจํานวนขาวท้ังหมดซึ่งประกอบไปดวย หัวขอขาว รายละเอียด

ขาวโดยยอ และหนวยงานท่ีทํากําสงขอความ (D)  หนาจอแสดงรายละเอียดขาว ในสวนน้ีเปนสวนท่ีจะแสดงรายละเอียดขาว 

เมื่อผูใชไดเลือกอานขาวสารจากรายช่ือขาวสาร เมื่อผูใชไดเลือกหัวขาว ระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียดขาวสาร ซึ่ง

ประกอบไดดวย หัวขอขาว เน้ือหาขาว และ หนวยงานท่ีสงขาว  

 

สรุปการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

  ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามน้ัน ผูวิจัยไดดําเนินการใหผูเช่ียวชาญจํานวน 4 คนทําการประเมินระบบ โดยแบงเปน 5 

รายการ 1) ดานกระบวนการติดตั้งและความเขาใจในการใชงานแอพพลิเคช่ัน 2) ดานภาพรวมของแอพพลิเคช่ัน 3) ดาน

รูปแบบและภาพลักษณ 4) ดานการใชงาน 5) ขอเสนอแนะ  
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ดานกระบวนการติดตั้งและความเขาใจในการใชงานแอพพลิเคช่ัน 

        ตารางท่ี 1 ผลการประเมินดานกระบวนการตดิตั้งและความเขาใจในการใชงานแอพพลิเคช่ัน 

ลําดับ ประเด็นการประเมินประสิทธภิาพ คาเฉล่ีย  S.D. เกณฑการประเมิน 

1 กระบวนการในการติดต้ังแอพพลิเคชั่น งาย และเหมาะสม 4.00 0.00 
มีประสิทธ ิ

ภาพมาก 

2 ทานสามารถเขาใจและใชงานแอพพลิเคชั่น ไดอยางรวดเร็ว 3.33 0.58 
ปานกลาง 

3 
ทานคิดวาผูใชงานทั่วไปสามารถเรียนรูและใชงาน ไดอยาง

รวดเร็ว 
3.67 0.58 

มีประสิทธ ิ

ภาพมาก 

 
คาเฉล่ียทั้งหมด 3.67 0.20 

มีประสิทธ ิ

ภาพมาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวาการประเมินทางดานประสิทธิภาพทางดานความสามารถเขาใจและใชงานแอพพลิเคช่ัน ได

อยางรวดเร็ว มคีาเฉลี่ย 3.33 อยูในเกณฑ ปานกลาง สวนกระบวนการในการตดิตั้งแอพพลิเคช่ันและความสามารถการเรียนรู

มีคาเฉลีย่อยูท่ี 4.00 , 3.67 อยูในเกณฑมปีระสิทธิภาพมาก 

 สรปุผลประเมินดานกระบวนการติดตั้งและความเขาใจในการใชงานแอพพลิเคช่ันมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.67 อยูในเกณฑ 

มีประสิทธิภาพมาก 

 

ดานภาพรวมของแอพพลิเคช่ัน 

    ตารางท่ี 2 ผลการประเมินดานภาพรวมของแอพพลิเคช่ัน 

ลําดับ ประเด็นการประเมินประสิทธภิาพ คาเฉล่ีย  S.D. เกณฑการประเมิน 

1 ความนาสนใจในแอพพลิเคชั่น อยูในระดับมากนอยเพียงใด 3.00 0.00 ปานกลาง 

2 
แอพพลิเคชั่นสามารถใชงานและเขาใจไดงายระดับใด 

3.33 0.58 
ปานกลาง 

3 
ความทันสมัยของรูปแบบแอพพลิเคชั่น อยูในระดับมากนอย

เพียงใด 
3.33 0.58 

ปานกลาง 

4 แอพพลิเคชั่น สามารถแสดงผลไดอยางถูกตอง 4.33 0.58 มีประสิทธ ิ

 คาเฉล่ียทั้งหมด 3.50 0.20 ภาพมาก 

 

     จากตารางท่ี 2 พบวาการประเมินทางดานประสิทธิภาพความนาสนใจในแอพพลิเคช่ัน มีคาเฉลี่ย 3.00 อยูใน

เกณฑ ปานกลาง ความสามารถในการใชงานและความเขาใจและความทันสมัยของรูปแบบ มีคาเฉลี่ยอยู 3.33 อยูในเกณฑ 

ปานกลาง สวนความสามารถแสดงผลไดอยางถูกตองมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.33 อยูในเกณฑมีประสิทธิภาพมาก 

     สรุปผลประเมินดานภาพรวมของแอพพลิเคช่ัน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.57 อยูในเกณฑ ปานกลาง 
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ดานรูปแบบและภาพลักษณ 

 

        ตารางท่ี 3 ผลการประเมินดานรูปแบบและภาพลักษณ 

ลําดับ ประเด็นการประเมินประสิทธภิาพ คาเฉล่ีย  S.D. เกณฑการประเมิน 

1 
ขนาดของตัวอกัษรภายในแอพพลิเคชั่น มีความเหมาะสม 

มากนอยเพียงใด 
4.00 1.0 

มีประสิทธ ิ

ภาพมาก 

2 
รูปแบบของตัวอกัษรภายในแอพพลิเคชัน่ มีความเหมาะสม

มากนอยเพียงใด 
4.33 0.58 

มีประสิทธ ิ

ภาพมาก 

3 
สีสันของตัวอักษรภายในแอพพลิเคชั่น มีความเหมาะสมมาก

นอยเพียงใด 
3.67 0.58 

มีประสิทธ ิ

ภาพมาก 

 
คาเฉล่ียทั้งหมด 4.00 0.40 

มีประสิทธ ิ

ภาพมาก 
 

    จากตารางท่ี 3 พบวาการประเมินทางดานประสิทธิภาพความเหมาะสมสสีันของตัวอักษรภายในแอพพลิเคช่ัน มี

คาเฉลี่ย 3.67 อยูในเกณฑ มีประสิทธิภาพมาก สวนรูปแบบของตัวอักษรและสีสันของตัวอักษรภายในแอพพลิเคช่ัน มีคาเฉลี่ย

อยูท่ี 4.33 อยูในเกณฑมีประสิทธิภาพมาก 

     สรุปผลประเมินดานรูปแบบและภาพลักษณมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.00 อยูในเกณฑ มีประสิทธิภาพมาก 

 

ดานการใชงาน 

 ตารางท่ี 4 ผลการประเมินดานดานการใชงาน 

ลําดับ ประเด็นการประเมินประสิทธภิาพ คาเฉล่ีย  S.D. เกณฑการประเมิน 

1 
แอพพลิเคชั่นสามารถทาํงานไดถูกตอง แมนยํา 

4.00 0.58 
มีประสิทธ ิ

ภาพมาก 

2 
แอพพลิเคชั่นสามารถอาํนวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูล

ขาวสารจากทางคณะมากนอยเพียงใด 
3.33 0.58 

ปานกลาง 

3 
ความเร็วของในการตอบสนองของแอพพลิเคชั่นมากนอย

เพียงใด 
3.33 0.58 

ปานกลาง 

4 
แอพพลิเคชั่น มีประโยชนตอการประชาสัมพันธขาวสารมาก

นอยเพียงใด 
4.33 0.58 

มีประสิทธ ิ

ภาพมาก 

5 
โดยรวมทานมีความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชั่นในระดับใด 

4.33 0.58 
มีประสิทธ ิ

ภาพมาก 

 
คาเฉล่ียทั้งหมด 3.87 0.20 

มีประสิทธ ิ

ภาพมาก 
 

จากตารางท่ี 4 พบวาการประเมินทางดานประสิทธิภาพอํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ความเร็ว

ของในการตอบสนองของแอพพลิเคช่ัน มีคาเฉลี่ย 3.33 อยูในเกณฑ ปานกลาง ความสามารถในการทํางานถูกตองแมนยํา มี

คาเฉลี่ยอยู 4.00 อยูในเกณฑมีประสิทธิภาพมาก และ สวนรูปแบบของตัวอักษรและสสีันของตัวอักษรภายในแอพพลเิคช่ัน มี

คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.33 อยูในเกณฑมีประสิทธิภาพมากสรุปผลประเมินดานรูปแบบและภาพลักษณมคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.00 อยูใน

เกณฑ มีประสิทธิภาพมาก 
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อภิปรายผล  

การพัฒนาระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  ในสวนของแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติแอนดรอยดถูกพัฒนาข้ึนดวยภาษา Java และในสวนของผูใหบริการ

ขาวสารน้ันพัฒนาดวยภาษา PHP ซึ่งมีการติดตอสงขอมูลขาวสารผาน Service MQTT ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ 

Ubuntu โดยระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือแจงเตือนขาวสารตางๆไปยังกลุมเปาหมายท่ีตองการ โดยระบบสามารถแยกกลุมเปาหมาย

ท่ีจะรับขาวสารได การพัฒนาระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ผูวิจัยไดมีการวัดประสิทธิภาพของระบบ โดยทําการ

ประเมินจากผูเช่ียวชาญจํานวน 4 ทาน ซึ่งมีผลสรุปการประเมินดังน้ี 

 

 ตารางท่ี 5 ผลสรุปการประเมิน 

ประเด็นการประเมินประสิทธภิาพ คาเฉลี่ย S.D เกณฑการประเมิน 

ดานกระบวนการติดต้ังและความเขาใจใน

การใชงานแอพพลิเคชั่น 

3.67 0.20 มีประสิทธิภาพมาก 

ดานภาพรวมของแอพพลิเคชั่น 3.50 0.20 มีประสิทธิภาพมาก 

ดานรูปแบบและภาพลักษณ 4.00 0.40 มีประสิทธิภาพมาก 

ดานการใชงาน 3.87 0.20 มีประสิทธิภาพมาก 

รวม 3.76 0.25 มีประสิทธิภาพมาก 

 

สรุปผลการวิจัย   

 การพัฒนาระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  ไดพัฒนาออกเปนสองสวนคือสวนผูรับขาวสารซึ่งแอพพลิเคชันติดตั้งอยูบนอุปกรณสมาทโฟนระบบปฏิบัติแอน

ดรอยด และในสวนของผูใชขาวสารพัฒนาดวยเว็บแอพพลิเคช่ัน ซึ่งจากผลการพัฒนาระบบสามารถสงความขาวสารผาน 

Service MQTT โดยสามารถจดัการกลุ่มเป้าหมาย และเลอืกกลุ่มผูใ้ชใ้นการรบัขา่วสารและสามารถตรวจสถานะการรบั

ข่าวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลประเมินระบบโดยผูเช่ียวชาญ นักพัฒนาซอฟตแวร นักวิชาการคอมพิวเตอร ซึ่งผล

ประเมินดวยรวมของระบบพบวา อยูในระดับประสิทธิภาพมาก 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัย การพัฒนาระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางสงูยิ่งจาก อาจารยยอดเพชร ทองขาว อาจารยประจาํ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา และตรวจสอบ แกไข ขอบกพรอง 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงขอขอบพระคุณ ผูรวมงานทุกทาน ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของทุกทานท่ีไมไดกลาวนามไว ณ ท่ีน้ี 

ท่ีไดใหกําลังใจและมีสวนชวยเหลือใหงานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมี

วัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาว 2. เพ่ือศึกษาระดับความรุนแรงของพฤติกรรมการกลั่น

แกลง และ3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการกลั่นแกลงแรงงานตางดาว เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 1. แบบสอบถาม และ2. แบบ

สัมภาษณ กลุมตัวอยางแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยสามารถสื่อสารภาษาไทยไดบางสวนและเต็มใจท่ีจะให

ขอมูลกับผูวิจยัจํานวน 33 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการสมัภาษณจํานวน 7 คน และทําแบบสอบถามจํานวน 26 คน โดยการเลือก

แบบเจาะจง วิธีดําเนินการวิจัย 1. แบบวิจัยเชิงปริมาณ และ2. แบบวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพบวา พฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลกตอแรงงานตางดาว โดยรวมมีระดับพฤติกรรมการกลั่นแกลงอยูในเกณฑนอยท่ีสุด แรงงานตางดาวไดรับผลกระทบ

จากพฤติกรรมการกลั่นแกลงดานสุขภาพรางกาย ดานสุขภาพจิต ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัว และดาน

สังคมอยูในระดับนอยท่ีสุด ซึ่งถือวาพฤติกรรมการกลั่นแกลงอยูในสภาวะดีมาก แรงงานตางดาวสามารถอยูรวมกันผูอ่ืนได 

ผลการวิจัยครั้งน้ีนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือเปนประโยชนใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเขาชวยเหลือแรงงานตางดาวและ

แกไขปญหาท่ีอาจจะเก่ียวของกับบุคคลกลุมน้ีไดเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

คําสําคัญ พฤติกรรม/การกลั่นแกลง/แรงงานตางดาว 

Abstract 

 The objective of this research is to study the effects of bullying by on Myanmar Alien Workers in 

Mueang District, Phitsanulok Province. In order to study the living conditions of Myanmar Alien Workers. 

Important factors include Physical Health, Mental Health, Everyday(daily) conditions for the workers and 

their families and Social Conditions. The sample group used for this research are Myanmar Alien Workers 

who came to work in Phitsanulok Province’s of Thailand, and can communicate somewhat in Thai and 

were willing to provide information to 33 researchers. The research was conducted by interviewing 7 

workers and 26 workers were given questionnaires to complete. 
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Overall the results showed that Myanmar Alien Workers in Mueang District, Phitsanulok Province 

rarely experienced any bullying in any category being Physical, Mental, Everyday conditions for the 

workers and their families and/or Social conditions. The latter being a category considered for bullying. 

This therefore goes to show that all workers from different nationalities can live and work together. The 

results will be used as a base to benefit related agencies. The information gathered by this research will 

later be utilized to assist and aid Alien Workers in the future to solve any problems that they may 

experience while living and working in Phitsanulok Province. 

Keywords behavior/bullying/Myanmar alien workers 

บทนํา 

 ประเทศไทยเปนจดุหมายปลายทางประเทศหน่ึงท่ีแรงงานตางดาวเขามาหางานทําซึ่งมีท้ังแรงงานตางดาวท่ีเขามา

ทํางานโดยถูกตองตามกฎหมาย และแรงงานตางดาวท่ีลักรอบเขามาทํางานหรือหลบหนีเขาเมืองซึ่งคนตางดาวประเภทน้ีสวน

ใหญเขามาทํางานในอาชีพท่ีคนไทยไมนิยมทํา หรือเปนแรงงานท่ีตองใชแรงกายอยางมากในการทํางาน และการเขามาทํางาน

ของแรงงานตางดาวน้ันก็กอใหเกิดปญหาการกลั่นแกลงซึ่งเปนปญหาการท่ีเกิดข้ึนมานานแลวในทุก ๆ สังคมและทุก ๆ องคกร 

 การกลั่นแกลงเกิดไดจากหลายสาเหตุ ไมวาจะเปนความแตกตางทางเพศ รูปลักษณ ฐานะหนาตา ความแตกตาง

ทางดานเช้ือชาติ หรือแหลงท่ีมาของแตละบุคคลน้ัน ๆ แรงงานตางดาวในความคิดของแรงงานไทยน้ันมีความแตกตางกันไป 

การปลูกฝงทางความคิด การติดตามขาวหรือสื่อตาง ๆ ท้ังในอดีตและปจจุบันท่ีผานมาเปนสิ่งท่ีทําใหแรงงานไทยในองคกรเกิด

ความคิดดานลบตอแรงงานตางดาวและเปนเหตุทําใหเกิดการกลั่นแกลงกันในองคกร ท้ังการกลั่นแกลงทางดานรางกาย

ทางดานอารมณหรือสังคม ดานคําพูด และการกลั่นแกลงบนโลกออนไลน และการท่ีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในองคกรก็

เปนจุดหน่ึงท่ีทําใหแรงงานไทยในองคกรเดียวกันน้ันเกิดความรูสึกไมพอใจ เน่ืองจากแรงงานไทยกลัววาแรงงานตางดาวจะเขา

มาแยงงาน หรืออาจดวยเหตุผลท่ีแรงงานบางคนถูกปลูกฝงใหมีอคติกับแรงงานตางดาวเปนพ้ืนฐานอยูแลวจึงทําใหเกิดการ

กลั่นแกลงกัน ปญหาเหลาน้ีจึงเปนประเด็นสําคัญท่ีไมควรมองขาม องคกรท่ีใชแรงงานตางดาวมีความจําเปนตองแกไขปญหา 

รวมกันหาแนวทางใหกับแรงงานตางดาวและแรงงานไทยในการปรับตัวเขาหากันเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอองคกร 

 สาเหตุการอพยพเขามาของแรงงานตางดาว มีท้ังท่ีเปนปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูด กลาวคือ ปจจัยผลักดันเกิด

จากสภาพเศรษฐกิจในประเทศของแรงงานตางดาวไมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน ทําใหมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต เกิด

ปญหาความยากจน เกิดภาวะแรงงานมากเกิน ปญหาการปกครองท่ีไมเปนประชาธิปไตยทําใหประชาชนไมมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน อีกท้ังประเทศของแรงงานตางดาวน้ันไมมีมาตรฐานการควบคุมการออกนอกประเทศ ทําใหการอพยพออก

นอกประเทศทําไดงายข้ึน ในขณะท่ีปจจัยดึงดูดจะเกิดจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีมีการปรับข้ึนคาจางแรงงานข้ันต่ํา 

แตในขณะท่ีแรงงานตางดาวมีตนทุนในการจางต่ํากวากอใหเกิดโอกาสในการทํางานและแสวงหารายไดอันเปนปจจัยดึงดูดให

แรงงานตางดาวจากประเทศเพ่ือนบาน เขามาทํางานในประเทศไทย (วรพงศ เข่ือนปญญา, 2559 : 9)  

กลุมประเทศเพ่ือนบานไดแก พมา ลาว กัมพูชา เปนตน สวนใหญเปนประเภทหนีปญหาภัยสงคราม หรือหนีความ

ยากจนในประเทศของตนจึงเขามาในประเทศไทยเพ่ือหางานทําและตั้งถ่ินฐาน ซึ่งงานท่ีทําสวนใหญ ไดแก งานประมง งาน
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กอสราง งานเหมืองแร งานปาไม ทํางานบาน รวมท้ังถูกลอลวงใหเขามาทํางานดานบริการในประเทศไทยเพ่ือแสวงหาโอกาส

ในการทํางานและคาจางท่ีสูงจึงเปนปจจัยดึงดูดใหมีการเคลื่อนยายแรงงานเหลาน้ีเขามาในประเทศ (วงพงศ เข่ือนปญญา, 

2558 : 11) 

จากการพูดคุยกับผูนําแรงงานตางชาติในบางพ้ืนท่ี พบวา แรงงานตางชาติ โดยเฉพาะจากประเทศ เมียนมาร มีความ

เขาใจตอนโยบายการบริหารจัดการแรงงาน ดวยกระบวนการพิสูจนสัญชาติไปในเชิงบวกมากกวา  เชิงลบ พวกเขาไมไดคิดวา

นโยบายน้ีมุงผลักดันพวกเขาใหกลับประเทศ และไมไดกลัววาการเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติกับรัฐบาลเมียนมารจะทําให

พวกเขาถูกเจาหนาท่ีของรัฐบาลเมียนมารมารีดไถ หรือเก็บภาษีจากเงินท่ีพวกเขาสงไปใหครอบครัวของพวกเขาท่ีอยูในเมียน

มาร ในทางตรงกันขามพวกเขาคิดวาการเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติจะชวยทําใหพวกเขาไดทํางาน และเดินทางไปไหนมา

ไหนในประเทศไทยไดอยางไมกังวลวาจะถูกตํารวจจับกุม และการกดข่ีคาแรงของนายจางก็อาจทําไมไดอีกตอไป พวกเขาก็จะ

ไดรับคาแรงท่ียุติธรรมเปนไปตามกฎหมายแรงงาน  อยางไรก็ตาม แรงงานขามชาติก็ยังมีความกังวลใจเรื่องคาใชจายท่ีจะ

นํามาใชเพ่ือเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติ เพราะพวกเขาตองจายใหบริษัทท่ีดําเนินใหในอัตราสูง เน่ืองจากไมมีมาตรการ

ของรัฐบาลไทยควบคุมบริษัทเหลาน้ีใหกําหนดคาบริการท่ีเหมาะสมและไมหลอกลวงแรงงาน (เฉลิมพล แจมจันทร, มาลี สัน

ภูวรรณ, รีนา ตะดี และ สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, 2560 : 21) 

 ปญหาอุปสรรคสําคัญ ท่ีทําใหแรงงานไมเขารวมในนโยบายบริหารจัดการแรงงานของรัฐบาลไทย คือ ชวงเวลาของ

การเปดจดทะเบียนแรงงาน เพ่ือผอนผันใหแรงงานเขามาทํางานไมมีความชัดเจน และเมื่อเปดใหจดทะเบียนไดก็ใหเวลาแค 1 

เดือน ซึ่งนโยบายการเปดจดทะเบียนเปนชวง ๆ น้ีไมสอดคลองกับสถานการณท่ีเปนจริง มีขอเสนอแนะจากแรงงานและ

องคกรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานกับแรงงานตางชาติเสนอใหรัฐบาลไมควรกําหนดกรอบเวลาของการจดทะเบียนแรงงานตางชาติ

ท่ีเขามาทํางานในประเทศไทย ควรอนุญาตใหแรงงานตางชาติท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยแลวไดมีโอกาสจดทะเบียน และ

ขอใบอนุญาตทํางานไดตลอดท้ังป (เฉลิมพล แจมจันทร, มาลี สันภูวรรณ, รีนา ตะดี และ สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, 2560 : 22) 

ขอดอยของประกันสังคม ในบางมิติจากมุมมองของแรงงานเก่ียวกับสิทธิประโยชนบางกรณีท่ีไม สอดคลองกับ

เง่ือนไข  ระยะเวลาท่ีแรงงานไดรับอนุญาตใหทํางานเมืองไทย เชน สิทธิประโยชนกรณีชราภาพ หรือ กรณีการวางงาน อีกท้ัง

กระบวนการติดตาม และบังคับใชใหแรงงานทุกคนท่ีผานกระบวนการพิสูจนแลว ตองข้ึน ทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคม

ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําใหพบวา แรงงานท่ีผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติ แลว จํานวนมากไมถูกนายจางนํามาข้ึน

ทะเบียน และกลายเปนแรงงานท่ีไมมีหลักประกันสุขภาพใด ๆ เน่ืองจาก ไมสามารถเขารวมในระบบบัตรประกันสุขภาพ

แรงงานขามชาติไดเชนกัน (Chamchan & Apipornchaisakul, 2012) 

 การวิจัยน้ีมีจุดสนใจในการศึกษาปญหาเก่ียวกับการกันแกลงแรงงานตางดาวภายในองคกร และแรงงานตางดาวท่ีถูก

กลั่นแกลงน้ันมีพฤติกรรมตอบรับอยางไรกับการถูกกลั่นแกลง เพ่ือนรวมงานคนอ่ืนมีการปฏิบัติและมีพฤติกรรมอยางไรเมื่อ

เห็นเพ่ือนแรงงานตางดาวถูกกลั่นแกลง เพราะการกลั่นแกลงกันในองคกรน้ันไมเพียงแตสงผลเสียตอตัวบุคคลท่ีถูกกลั่นแกลง

แตยังสงผลเสียตอองคกรในระยะยาวอีก 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาว 

2. เพ่ือศึกษาระดับความรุนแรงของพฤติกรรมการกลั่นแกลง 

729 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการกลั่นแกลงแรงงานตางดาว  

 

 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ประเภทของงาน 

- สัญชาต ิ

- สถานภาพ 

- ระยะเวลาในการทํางาน 

- ระดับการศึกษา 

 

ปจจัยการทํางาน 

- ลักษณะงาน 

- การจายคาจาง 

- อัตราคาจาง 

 
พฤติกรรมการกลั่นแกลง 

- การกลั่นแกลงทางรางกาย 

- การกลั่นแกลงโดยใชคําพูด 

-การคุกคามในเชิงสัมพันธภาพ 

- การกลั่นแกลงทางไซเบอร 

- การกลั่นแกลงทางเพศ 

- การกลั่นแกลงโดยอคต ิ

-การกลั่นแกลงทางเช้ือชาต ิ

พฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาว 

- ดานสุขภาพรางกาย 

- ดานสุขภาพจติ 

- ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัว 

- ดานสภาพสังคม 
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           วิธีการดําเนินวิจัย 

            การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative) ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 26 ชุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณจํานวน 7 ชุด  

           กลุมตัวอยาง 

ในการศึกษากลุมตัวอยางในครั้งน้ี ไดแก แรงงานตางดาวสัญชาติพมาท่ีไดข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาวท่ีถูกตองตาม

กฎหมายและไดรับความอนุญาตทํางานในพ้ืนท่ีตําบลบอทอง อําเภอบางระกํา และอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี

แรงงานตางดาวท้ังหมด 26 คน และดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณจํานวน 7 ชุด 

 

           เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. การวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามประเภทปลายปด - ปลายเปด โดยศึกษา

แบบสอบถามมาจากการคนควาเอกสาร กรอบแนวคิด แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ วัตถุประสงค คําถามและ

สมมติฐาน จึงนํามาปรับใชเปนคําถาม โดยแบงไดเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ตําแหนงงาน สัญชาติ ภูมิลําเนาเดิม 

สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมในการทํางานของแรงงานไทยและแรงงานตางดาว ตําบลบอทอง อําเภอบางระกํา จังหวัด

พิษณุโลก คําถามแรงงานของกลุมตัวอยางเปนแบบสเกลการใหคะแนน ประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) 

คะแนนระดับ 5 คือ เห็นดวยมากท่ีสุด 

คะแนนระดับ 4 คือ เห็นดวยมาก 

คะแนนระดับ 3 คือ เห็นดวยปานกลาง 

คะแนนระดับ 2 คือ เห็นดวยนอย 

คะแนนระดับ 1 คือ เห็นดวยนอยท่ีสุด 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพไดแกแบบสัมภาษณเก่ียวกับพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาว 

           การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยตามลําดับดังนี้ 

 1. ศึกษาทฤษฎี หนังสือ เอกสาร ขอมูลทางอินเตอรเน็ตและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความคิดเห็น และพฤติกรรม ของ

แรงงานไทยและแรงงานตางดาวท่ีมีตอพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวในองคกร 
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 2. นําขอมูลท่ีไดมาจดัทําแบบสอบถามและสัมภาษณใหสอดคลองกับวัตถุประสงคงานวิจัยและใหอาจารยท่ีปรึกษา

ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมเน้ือหา ความชัดเจนและความหมายเพ่ือนํามาปรับปรุงและแกไข 

 3. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณท่ีไดมาไปทําการสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 26 ชุด เพ่ือทดสอบคําถาม

วาในแตละขอสามารถสื่อความหมายตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม 

 4. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณท่ีกลุมตัวอยางทํามาแลวตรวจสอบและลงรหัสเพ่ือคํานวณหาคุณภาพ ของแบ

สอบถาม ซึ่งเปนการหาความเช่ือมั่นโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดวยคอมพิวเตอรจากการทดสอบแบบสอบถามไดคาความ

เช่ือมั่นของแบบสอบถาม คาความเช่ือมั่นของความคิดเห็นของแรงงานตางดาว บจก. ทรัพย ส.ประทีพ รีไซเคิล และในเขต

อําเภอเมืองภายในจังหวัดพิษณุโลก 

5. การสัมภาษณแบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) โดยผูวิจัยไดทําความเขาใจกับประเด็นการสัมภาษณกอน แลว

ทําการสัมภาษณใหเปนไปในลักษณะการพูดคุยอยางเปนกันเอง ขณะทําการสัมภาษณไดมีการจดบันทึกใจความสําคัญในแต

ละประเด็นไวและผูวิจัยทําการทบทวนและสรุปขอมูลสําคัญ เพ่ือใหผูใหขอมูลสําคัญไดตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง 

(Collective Summarization) ในแตละประเด็น ดวยการทบทวนคําตอบท่ีไดรับจากผูใหขอมูลสําคัญดามประเด็นคําถามวา 

คําตอบท่ีผูวิจัยไดเปนเชนน้ีหรือไม ผูวิจัยจึงทําการสรุปคําตอบ  

การเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย 

 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญคือการเก็บขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของ

แรงงานตางดาวในอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  ดังน้ี 

 1. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนและผานการตรวจสอบแลวไปใชในการเก็บขอมูล 

 2. เปนการเก็บขอมูลดวยการแจกแบบสอบถาม ซึ่งผูศึกษาวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยตนเองจํานวน 26 คน และแจกแบบสมัภาษณจํานวน 7 คน 

 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระยะเวลาตั้งแต 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 

การวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 

 ผูวิจัยไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยเรียงลําดับ ดังน้ี 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีรวบรวมได 

 2. สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี และ

หาคารอยละ 

 3. สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับเรื่อง ความคิดเห็นของแรงงานตางดาวท่ีมีตอพฤติกกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาว 

บจก. ทรัพย ส.ประทีพ รีไซเคิล และเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติเฉลี่ย X และ สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. 

 4. ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติโดยการเปรียบเทียบความคิดเห็นของแรงงานตางดาวท่ีมีตอพฤติกรรมการกลั่นแกลง

แรงงานตางดาว บจก. ทรัพย ส.ประทีพ รีไซเคิล และเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดวยการใชคา    T-Test สําหรับตัว
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แปร 2 กลุม ไดแก เพศ และการทดสอบคา One – ANOVA กับตัวแปรท่ีมี 3 กลุมข้ึนไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได 

5. การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพคือมีการวิเคราะหขอมูลตั้งแตในระหวางการสัมภาษณ

โดยการจดประเด็นสําคัญและมีการทบทวนขอมูลยอนกลับกับผูใหขอมูลสําคัญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและตรงกันการ

วิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยการจัดจําแนกประเภทของขอมูล (Typological Analysis) 

ตามวัตถุประสงคแยกวิเคราะหขอมูลในแตละประเด็นแลวพิจารณาความสัมพันธของขอมูลอธิบายถึงความสัมพันธและสาเหตุ

ของปรากฏการณแลวนําเสนอรายงานการวิจัยในเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงคการวิจัยคือสภาพความเปนอยูของแรงงานชาว

พมาท้ัง 4 ดาน ไดแก ดาน ดานสุขภาพรางกาย ดานสุขภาพจิต ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัว และดาน

สภาพสังคม (สุริยา ฆองเสนาะ, 2561 และ มูลนิธิสุขภาพแหงชาติออนไลน, 2549) 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของแรงงานตางดาวในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ลําดับท่ี ชื่อ 

(นามสมมุติ) 

เพศ เชื้อชาติ อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร ระดับ

การศึกษา 

ศาสนา ระยะเวลาท่ี

อาศัยอยูใน

ไทย 

อาชีพเดิม ประเภทของ

งาน/อัตรา

คาจาง 

1 นายA ชาย พมา 24 มีแฟน ไมม ี ไมไดศึกษา พุทธ 13เดือน - โรงงาน

อุตสาหกรรม/

320บาท 

2 นายB ชาย พมา - - - ไมไดศึกษา พุทธ - - รับจางท่ัวไป/

300บาท 

3 นายC ชาย พมา 32 - - ไมไดศึกษา พุทธ 2ป - รับจางท่ัวไป/

320บาท 

4 นางD หญิง กระเหรี่ยง 45 มีแฟน ไมม ี ป.6 พุทธ 6ป ทําไรทํานา รับจางท่ัวไป/

300บาท 

5 นายE ชาย พมา 41 สมรส 4 ป.7 พุทธ 15ป ทําไรทํานา ขับ

รถบรรทุก/

350บาท 

6 นางF หญิง กระเหรี่ยง 38 มีแฟน 1 ป.4 พุทธ 4ป ทําไรทํานา รับจางท่ัวไป/

315บาท 

7 นายG ชาย พมา 40 สมรส 2 ป.4 พุทธ 5ป ทําไรทํานา รับจางท่ัวไป/

315บาท 
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สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยแบบผสมืท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาว 

ปจจัย  n=26 ระดับพฤติกรรม 

𝐱� S.D. 

1. ดานสุขภาพรางกาย 1.41 .67 นอยท่ีสุด 

2. ดานสุขภาพจิต 1.33 .48 นอยท่ีสุด 

3. ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัว 1.42 .49 นอยท่ีสุด 

4. ดานสภาพสังคม 1.36 .30 นอยท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวในภาพรวม มีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอ

แรงงานตางดาวนอยท่ีสุด (x� = 1.36) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาว

มากท่ีสุดคือ ดาน3. ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัว มีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวนอยท่ีสุด 

(x� = 1.42) และดานท่ีมีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวนอยท่ีสุดคือดานสภาพสังคม มีระดับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติตอแรงงานตางดาวนอยท่ีสุด (x� = 1.29) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอ

แรงงานตางดาวมากท่ีสุดคือ ขอ 3.4 ไดรับเงินเดือนและสวัสดิการตามความเหมาะสม มีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงาน

ตางดาวนอย (x� = 1.89) และขอท่ีมีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวนอยคือ รางกายไดรับบาดเจ็บรุนแรงมาก 

เชนแขนหัก ขาหัก หัวแตก เปนตน มีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวนอยท่ีสุด (x� = 1.08) 

 

ตารางท่ี 3 ขอมูลคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ T-Test สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ย จาํแนกตามตัวแปรเพศ (n = 30) 

การปรับตัวการทํางาน เพศ n Mean S.D. t Sig.(2-

Tailed) 

1. ดานสุขภาพรางกาย ชาย 20 1.3000 .72366 -1.616 

 

.146 

 หญิง  6 1.7917 .24580 

2. ดานสุขภาพจติ ชาย 20 1.3900 .50461  1.469* 

 

.030 

 หญิง  6 1.1333 .32660 

3. ดานชีวิตความเปนอยู

ของตนเองและครอบครัว 

 

ชาย 

 

20 

 

1.3750 

 

.50328 

 

-.903 

 

 

.367 

 หญิง  6 1.5833 .46547 

 

4. ดานสังคม 

 

ชาย 

 

20 

 

1.2250 

. 

47226 

 

-1.208 

 

 

.262 

 หญิง  6 1.5000 .54772 
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รวม ชาย 20 1.3225 .30845 
   -1.297 .238 

หญิง  6 1.5021 .25192 

 

จากตารางท่ี 3  พบวา เพศของผูตอบแบบสอบถามท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงาน

ตางดาวในดานสุขภาพจิตแตกตางกันท่ีนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนดานสุขภาพรางกาย ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและ

ครอบครัว และดานสังคม มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4 ขอมูลคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ F-Test สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ย จาํแนกตามตัวแปรพฤติกรรมการกลั่นแกลง (n = 26) 

พฤติกรรมการ 

กลั่นแกลง 

แหลงความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. การกลั่นแกลงทาง

รางกาย 

ระหวางกลุม 1.482 5 .296 7.485 

 

 

.000* 

 

 

ภายในกลุม .792 20 .040 

รวม 2.274 25  

2. การกลั่นแกลงโดยใช

คําพูด 

ระหวางกลุม .993 6 .166 2.455 

 

 

.063 

 

 

ภายในกลุม 1.281 19 .067 

รวม 2.274 25  

3. การคุกคามในเชิง

สัมพันธภาพ 

ระหวางกลุม .012 1 .012 .124 

 

 

.727 

 

 

ภายในกลุม 2.262 24 .094 

รวม 2.274 25  

4. การกลั่นแกลงทางไซ

เบอร 

ระหวางกลุม .012 1 .012 .124 

 

 

.727 

 

 

ภายในกลุม 2.262 24 .094 

รวม 2.274 25  

5. การกลั่นแกลงทาง

เพศ 

ระหวางกลุม .161 2 .081 .878 

 

 

.429 

 

 

ภายในกลุม 2.112 23 .092 

รวม 2.274 25  

6. การกลั่นแกลงทาง

อคต ิ

ระหวางกลุม .024 2 .012 .122 

 

 

.886 

 

 

ภายในกลุม 2.250 23 .098 

รวม 2.274 25  

7. การกลั่นแกลงทาง

เช้ือชาติ 

ระหวางกลุม 1.489 5 .298 7.583 

 

 

.000* 

 

 

ภายในกลุม .785 20 .039 

รวม 2.274 25  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตาราง 4 พบวาการกลั่นแกลงทางรางกาย และการกลั่นแกลงทางเช้ือชาติท่ีแตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติตอแรงงานตางดาวในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 0.05 การกลั่นแกลงโดยใชคําพูดการคุกคามในเชิง

สัมพันธภาพการกลั่นแกลงทางไซเบอรการกลั่นแกลงทางเพศ และการกลั่นแกลงทางอคติท่ีแตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติตอแรงงานตางดาวในภาพรวมไมแตกตางกัน 

สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. ปจจัยการทํางาน คือ สิ่งท่ีเปนแรงจูงใจ และมีความจําเปนตอแรงงานตางดาวท่ีทําใหแรงงานตางดาวเขามา

ทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบไปดวย ลักษณะงาน การจายคาจาง และอัตราคาจาง 

1.1 ลักษณะงาน คือ รูปแบบของงานท่ีแรงงานตางดาวตองทําน้ันอยูในรูปแบบใด เชน งานท่ีตองใชกําลังแรงกาย 

งานท่ีตองใชสมอง หรืองานท่ีตองใชท้ังแรงกายและสมองในการทํางาน 

ตัวอยางบทสัมภาษณ 

  “ไมเยอะตัวน้ี”    (นาย A) 

  “เปนปกติท่ัวไป” (นาย A) 

 1.2 การจายคาจาง คือ นายจางจายคาจางกับแรงงานตางดาวตรงตามเวลาท่ีกําหนดหรือไม มีการจายคาจางลาชา

ไมตรงตามระยะเวลาหรือไม เปนตน 

  ตัวอยางบทสัมภาษณ 

  “ถูกตองครับ ถูกตองครับ” (นาย F) 

  “ไดเปน... ไดเปนรายเดือนคะ weekนึงออกครั้งนึง 15วันคะ 15วันออกครั้งนึง” (นาง D) 

 1.3 อัตราคาจาง คือ แรงงานไดรบัคาจางตามท่ีกฎหมายกําหนดคาแรงข้ันต่ําหรือไม หรือไดรบัคาจางท่ีเพียงกับการ

ดําเนินชีวิตหรือไม เปนตน 

  ตัวอยางบทสัมภาษณ 

  “ไดครับถูกตองตามจํานวนเงินท่ีนายจาง จางเรา” (นาย A) 

  “เดือนละ 8000  15วันก็ 4000คา…” (นาง D) 

  “พอคะ เหลือกับไปใหท่ีบาน พ่ีสงใหท่ีบาน” (นาง D) 

2. พฤติกรรมการกลั่นแกลง คือ พฤติกรรมความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ท่ีคนรอบขางกระทําตอแรงงานตางดาว 

ประกอบดวย การกลั่นแกลงทางรางกาย การกลั่นแกลงโดยใชคําพูด การกลั่นแกลงในเชิงสัมพันธภาพ การกลั่นแกลงทางไว

เบอร การกลั่นแกลงทางเพศ การกลั่นแกลงโดยอคติ และการกลั่นแกลงทางเช้ือชาติ 

 2.1 การกลั่นแกลงทางรางกาย คอื พฤติกรรมท่ีคนรอบขางแรงงานตางดาวกระทําตอแรงงานตางดาว ทําใหเกิดการ

บาดเจ็บตอราง หรือมผีลกระทบทางรางกาย เปนตน 
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  ตัวอยางบทสัมภาษณ 

  “ไมมีเลยครับ” (นาย B) 

 2.2 การกลั่นแกลงโดยใชคําพูด คอื การพูดจาทํารายจิตใจ หรือการพูดกันแบบปากตอปากอันจะสงผลกระทบตอ

จิตใจ หรือความรูสึกของแรงงานตางดาว 

  ตัวอยางบทสัมภาษณ 

  “ก็ดีครับ คนแบบ..... อืม..... ยังไงอะ แบบวาก็คุยกันปกติครบั เหมอืนแถวบานผมเลย” (นาย B) 

 2.3 การกลั่นแกลงในเชิงสัมพันธภาพ คือ การกลั่นแกลงท่ีซอนเรน คอยเปนคอยไป สวนใหญคนไมคอยสังเกตเห็น

การกลั่นแกลงรูปแบบน้ี 

  ตัวอยางบทสัมภาษณ 

  “ก็ เพ่ือนรวมงานก็ดีครับ แลวก็ไมเคย ไมเคย เคาเรียกอะไรนะพ่ี แบบท่ีพ่ีเรียกอะ ครับๆ ผมดีครบั ผมวา

ดีครับ” (นาย B) 

  “ไมมีนะ(ไมมคีนแกลง มีความสุขดี)ผมอยูมาหลายปแลวไมมปีญหาไร” (นาย F) 

 2.4 การกลั่นแกลงทางไซเบอร คือ การกลั่นแกลงทางออนไลน การขมขูทางออนไลน อาจเปนการประจาน หรือ

โพสตตาง ๆ เพ่ือทํารายแรงงานตางดาว  

ตัวอยางบทสัมภาษณ 

“ไมเลนครับไมเลน” (นาย F) 

“ไมม”ี (นาย A) 

2.5 การกลั่นแกลงทางเพศ คือ การยื่นขอเสนอโดยมีนัยทางเพศ การลวมลาม การสัมผสัท่ีไมไดรับอนุญาตกับ

แรงงานตางดาว 

ตัวอยางบทสัมภาษณ 

“555555 ไมมี ไมเคยไปยุงไรง้ัน เพราะวาเรามีแฟนแลวครับ เราไมเก่ียวชูสาวอีกอะ” (นาย A) 

2.6 การกลั่นแกลงโดยอคติ คือ การกลั่นแกลงท่ีอาจรวมการกลั่นแกลงชนิดอ่ืน ๆ เขามาดวย  เชน การดูถูกโดยใช

คําพูด การสมัผสัรางกาย การเอาเปรียบ การขโมยของไปซอน หรือการกระทําพฤติกรรมรุนแรงตาง ๆ ท่ีเกิดจากความไมชอบ 

หรือความเกลียดชังสวนตัว 

ตัวอยางบทสัมภาษณ 

“ไมมีนะ... แตมีแคท่ีลูกคามาลืมของ แลวก็เขาก็กลับมาเอาก็เปนปกติครับ” (นาย A) 

   “ไมมีคะ” (ไมเคยโดนเอาเปรยีบ, แบบมั่นใจตามปกติ) (นาง D) 
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  “เอาเปรียบ ไมมีนะครับ เฉยๆ” (นาย B) 

  

2.7 การกลั่นแกลงทางเช้ือชาติ คือ การเหยียดเช้ือชาติ ศาสนา การลอเลยีนภาษาท่ีแรงงานตางดาวใช 

ตัวอยางบทสัมภาษณ 

“ไมมีนะครับ สวนมากไมคอยไดออกจาก ท่ีบานๆๆ ท่ีแถวท่ีทํางานครับ” (นาย B) 

3. พฤติกรรมการปฏิบัตติอแรงงานตางดาว คือ พฤติกรรมการท่ีแรงงานไทยหรือคนอ่ืน ๆ ในองคกรประพฤติหรือ

ปฏิบัติแลวสงผลตอแรงงานตางดาว 

3.1 ดานสุขภาพรางกาย คือ การไมกระทํา หรือใชความรุนแรงกับแรงงานตางดาวท่ีทํางานในประเทศไทย ถือเปน

พฤติกรรมท่ีสงผลดีท้ังตอแรงงานคนอ่ืนและตัวแรงงานตางดาวดวย เน่ืองจากการทํางานตามสายงานของแรงงานตางน้ันเปน

งานท่ีจําเปนตองใชกําลังแรงกายสวนมาก สงผลใหแรงตางดาวทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การไมกลั่นแกลงแรงงานตางดาว

ทางดานรางกายจึงเปนสิ่งดีอยางยิง่ดังเชนคําพูดของแรงงานตางดาวตอไปน้ี 

3.1.1 ไมบาดเจ็บตามรางกาย ตัวอยางบทสัมภาษณ 

“อืม....ไมเคยนะครับผม” 

“ไมมีเลยครับ” 

  3.1.2 รางกายแข็งแรง ตัวอยางบทสัมภาษณ 

  “ไมมี......มีแคไมสบายเฉยๆ” 

  3.1.3 เปนงานท่ีใชแรงกาย ตัวอยางบทสัมภาษณ 

“ไมเยอะตัวน้ี” 

“เปนปกติท่ัวไป” 

 3.2 ดานสุขภาพจิต คือ การไมกลัน่แกลงแรงงานตางดาวเปนอีกสิ่งท่ีควรแกการประพฤติ เมื่อแรงงานตางดาวไมโดน

กลั่นแกลง เขาก็จะมีกําลังแรงใจด ีมีความสุขในการทํางาน เมื่อไมมอีะไรท่ีมผีลกระตบตอจิตใจแรงงานก็จะสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ ดังเชนคําพูดของแรงงานตางดาวตอไปน้ี 

3.2.1 มีความสุข ตัวอยางบทสัมภาษณ 

“ก็ เพ่ือนรวมงานก็ดีครับ แลวก็ไมเคย ไมเคย เคาเรียกอะไรนะพ่ี แบบท่ีพ่ีเรียกอะ ครับๆ ผมดีครบั ผมวา

ดีครับ” 

  “มีความสุขดีคะ ถึงวาอยูนานขนาดน้ีคะ หาหาหา (ขําแบบอารมณด)ี” 

3.2.2 ผลกระทบตอจติใจ/ความรูสึก ตัวอยางบทสัมภาษณ 
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  “เคาไมดาเรา เคาแคลอเลนเรื่องภาษาเฉยๆครับ” 

 3.3 ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัวคือ การท่ีแรงงานตางดาวไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสม 

ตามท่ีตกลงกันในสัญญา หรือการมีสวัสดิการท่ีดตีอแรงงานตางดาวไมวาจะเปนบานพัก(แคมป) ขาวกลางวันหรือ เสื้อสําหรับ

ทํางาน รวมไปถึงการใหแรงงานตางดาวทํางานในสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดีท้ังสถานท่ีทํางานและเพ่ือนรวมงานก็จะทําให

แรงงานตางดาวและครอบครัวมีชีวิตท่ีดี ดังเชนคําพูดของแรงงานตางดาวตอไปน้ี 

3.3.1 ตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีและเหมาะสม ตัวอยางบทสัมภาษณ 

“ก็ ไมครับ ไมๆ เขาๆๆ เขาไมแกลงครับ ครับ...” 

“ไมมีนะครับ สวนมากไมคอยไดออกจาก ท่ีบานๆๆ ท่ีแถวท่ีทํางานครับ” 

“ไดครับถูกตองตามจํานวนเงินท่ีนายจาง จางเรา” 

“มีแฟนคะ มีแฟนคะ แฟนก็อยูกับอาโกเหาท่ีเดียวกันคะ” 

 3.4 ดานสภาพสังคม คือ การอยูในสังคม หรือสภาพแวดลอมท้ังท่ีทํางาน หรือท่ีสาธารณะท่ีดี ยอมสงผลท่ีดตีอตัว

เราทุกคนอยูแลว เชนเดียวกันกับท่ีแรงงานตางดาวควรไดรับ การท่ีสังคมภายใน และภายนอกใหการยอมรับ ไมมีอคตติอ

แรงงานตางดาว การยอมรับรับขอแตกตางทางดานเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ทัศนคติของแรงงานตางดาวในสังคมเปนสิ่งท่ี

แรงงานตางดาวไดรับและทําใหแรงงานตางดาวสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได 

3.4.1 อยูรวมกับเพ่ือนท่ีทํางาน/ผูอ่ืนได ตัวอยางบทสัมภาษณ 

“ไมมไีมมีครับ(ไมมีการลอเลียนเรือ่งภาษา การพูด)” 

ดีคะ ถึงวา“มีความสุขาอยูนานขนาดน้ีคะ หาหาหา (ขําแบบอารมณดี)” 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวในพ้ืนท่ี อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยไดนํา

ประเด็นท่ีคนพบจากการสรุปผลนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

ผลการศึกษาระดับปจจัยการทํางานเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ท่ีพบวา ขอท่ีมีระดับปจจัยการทํางานท่ีสงผลตอการ

เคลื่อนยายของแรงงานมากท่ีสุดมี 2 ขอ คือ ขอ 2.1 จายคาจางถูกตองตามจํานานเงินท่ีตกลง และขอ 2.2 จายคาจางถูกตอง

ตามวันและเวลาท่ีตกลง มีระดับปจจัยการทํางานมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาแรงงานตางดาวในพ้ืนท่ี อําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก ไดรับคาจางท่ีถูกตองตามจํานานเงินท่ีตกลงไวกับนายจาง และนายจางไดจายคาจางถูกตองตามวันและเวลาท่ีตกลง

กันไว ซึ่งคาจางท่ีไดรับอยางถูกตองและตรงตามเวลาน้ีเอง เปนแรงจูงใจในการเขามาทํางานในประเทศไทยของแรงงานตาง

ดาว สอดคลองกับแนวคิดเรื่องสาเหตุการอพยพเขามาของแรงงานตางดาวของ (วรพงศ เข่ือนปญญา, 2559 : 9) ท่ีอธิบายวา 

ปจจัยดึงดูดจะเกิดจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีมีการปรับข้ึนคาจางแรงงานข้ันต่ํา แตในขณะท่ีแรงงานตางดาวมี

ตนทุนในการจางต่ํากวากอใหเกิดโอกาสในการทํางานและแสวงหารายไดอันเปนปจจัยดึงดูดใหแรงงานตางดาวจากประเทศ

เพ่ือนบาน เขามาทํางานในประเทศไทย (วรพงศ เข่ือนปญญา, 2559 : 9) ระดับปจจัยการทํางานนอยท่ีสุดคือ เปนงานท่ีใช

ความคิด ใชสมองในการทํางานเทาน้ัน มีระดับปจจัยการทํางานนอย แสดงใหเห็นวาแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในพ้ืนท่ี 
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อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนนการทํางานในลักษณะท่ีเปนการใชแรงงานเปนหลัก สอดคลองกับแนวคิดเรื่องเปาหมายของ

แรงงานตางดาวท่ีนิยมเดินทางเขามาทํางานของสนิท สัตโยภาส ท่ีอธิบายวา การขาดแคนแรงงานระดับลางหรือแรงงานไรฝมือ 

ผูประกอบการจางแรงงานตางดาวโดยเฉพาะ แรงงานตางดาวไรฝมือมากข้ึน ทําใหมีการนําแรงงานตางดาวท่ีเขาเมืองโดยผิด

กฎหมายมาทํางานในหลายกิจการโดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจกอสราง ท่ีตองใชแรงงานเปนจํานวนมาก งานแมบาน งานเกษตร 

(สนิท สัตโยภาส, 2559) ผลการศึกษายังสอดคลองกับผลการวิจัยของ (นันทวัน เจริญศักดิ์, 2541 : 1) ท่ีพบวาจากการท่ี

ประเทศไทยไดประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานเปนอยางมากในชวงทศวรรษท่ีผานมาท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาค

เกษตรกรรม เน่ืองจากอัตราการเพ่ิมของประชากรลดลง ทําใหกําลังแรงงานใหมท่ีจะเขามาสูตลาดแรงงานนอยลงตามไปดวย

จากการขยายตัวในทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วกอใหเกิดความตองการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทําใหโครงสรางแรงงาน

เปลี่ยนไปแรงงานจากภาคเกษตรกรรมอพยพเขามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึนสงผลใหแรงงานในภาค

เกษตรกรรมทองถ่ินซึ่งเปนแรงงานไรฝมือเปนสวนใหญเกิดการขาดแคลนจึงมีการแกไขปญหาโดยการใชแรงงานตางดาวเขามา

ทดแทน ซึ่งแรงงานตางดาวน้ันสวนใหญจะอพยพมาจากประเทศเพ่ือนบานใกลเคียง ท่ีมีความเปนอยูท่ียากจนกวาประเทศไทย 

เชน พมา กัมพูชา ลาวเวียดนาม และประเทศในแถบเอเชียใต เชน อินเดีย ปากีสถาน เปนตนแตในสภาวะปจจุบันประเทศ

ไทยไดประสบกับปญหาเศรษฐกิจถดถอยทําใหอัตราการวางงานของประชาชนเพ่ิมข้ึนรัฐบาลมีนโยบายอยางเรงดวนเพ่ือ

ผลักดันแรงงานตางดาวออกนอกประเทศ แตก็ทําไดเพียงบางสวนเทาน้ันเน่ืองจากยังมีงานบางประเภทท่ีคนไทยไมนิยมทํา

เพราะเห็นวาเปนงานหนัก สกปรก และรายไดนอยเชน งานกรรมกรในเรือประมง งานกอสรางงาน กรีดยางพารา เปนตน 

(นันทวัน เจริญศักดิ์, , 2541) 

ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีพฤติกรรมการ

กลั่นแกลงหลัก ๆ มี 2 ดาน คือ ดานการกลั่นแกลงโดยใชคําพูด และดานการกลั่นแกลงทางเช้ือชาติ แตเปนพฤติกรรมการกลัน่

แกลงในระดับพฤติกรรมนอยท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับพฤติกรรมการกลั่นแกลงคือ เคยโดน

ลอเลียนเรื่องภาษา แสดงใหเห็นวาแรงงานตางดาวในพ้ืนท่ี อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เคยถูกกลั่นแกลงโดยการลอเลียน

เรื่องภาษา โดนนินทา หยอกลอ ลอเลียน ดาบรรพบุรุษ โดนประจาน แฉ โจมตี ขมขู ใชถอยคําหยาบคายท่ีเกิดความอับอาย 

เสียใจหรือเสื่อมเสียช่ือเสียง และเคยถูกใสรายไปในทางท่ีเสื่อมเสีย หรือเสียเกียรติ อีกท้ังยังเคยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเช้ือชาติ

ท่ีตนนับถือ ถูกกีดกันเช้ือชาติจากการทํางาน และถูกคุกคามทางเช้ือชาติอยูในระดับหน่ึงเทาน้ัน สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการ

กลั่นแกลงท่ีพบเห็นเปนประจํา ของสุริยาท่ีอธิบายวา การกลั่นแกลงท่ีพบเห็นเปนประจําไดแก การกลั่นแกลงโดยใชคําพูด 

นักวิจัยระบุวาเปนการกลั่นแกลงท่ีมีผลกระทบรายแรงทําใหเกิดบาดแผลลึกในใจ การกลั่นแกลงดวยคําพูดอาจตรวจพบไดยาก

มาก ผูกระทํามักโจมตีเหยื่อเมื่อผูใหญไมอยูแถวน้ันผลคือ เปนการพูดตอกันมาแบบปากตอปากและยิ่งไปกวาน้ันผูใหญหลาย

คนก็รูสึกวาสิ่งท่ีแรงงานไทยพูดมักไมคอยมีความสําคัญพวกเขาจึงมักลงเอยดวยการบอกใหเหยื่อของการถูกรังแกคือแรงงาน

ตางดาววาชางมัน และการกลั่นแกลงโดยอคติ โดยปกติมักเกิดข้ึนกับแรงงานไทยท่ีมีอคติแรงงานตางดาว ความแตกตางกัน

ทางดานเช้ือชาติ ศาสนา และรสนิยม การกลั่นแกลงประเภทน้ีอาจรวมกับการกลั่นแกลงชนิดอ่ืน ๆ รวมท้ังการกลั่นแกลงทาง

ออนไลนโดยใชคําพูด การสัมผัสรางกาย และบางครั้งก็เปนการกลั่นแกลงทางเพศดวย เมื่อเกิดการกลั่นแกลงโดยอคติแรงงาน

ไทยจะพุงเปาไปยังแรงงานตางดาวท่ีแตกตางจากพวกเขาและแบงแยกคนเหลาน้ันออกไป บอยครั้งท่ีการกลั่นแกลงประเภทน้ี

รุนแรงและนําไปสูการใชอาชญากรรมจากความความเกลียดชัง เมื่อใดก็ตามท่ีแรงงานตางดาวถูกรังแกเน่ืองจากเช้ือชาติ 

ศาสนา หรือรสนิยมทาง การกลั่นแกลงดังกลาวควรจะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ (สุริยา ฆองเสนาะ, 2561 : 1) 
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ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ท่ีพบวา ขอท่ีมีระดับพฤติกรรม

การปฏิบัติตอแรงงานตางดาวมากท่ีสุด คือ ขอ 3.4 ไดรับเงินเดือนและสวัสดิการตามความเหมาะสม แสดงใหเห็นวาแรงงาน

ตางดาวในพ้ืนท่ี อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดรับคาจางและสวัสดิการท่ีดีจากนายจาง ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการจางแรงงานตางดาว พ.ศ. 2551 ท่ีนํามาใชบังคับ เพ่ือปกปองคุมครองสิทธิของแรงงาน

ภายในประเทศ ท้ังท่ีเปนคนไทยและคนตางชาติ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2518 และ

พระราชบัญญัติการจางแรงงานตางดาว พ.ศ. 2551 ท่ีกลาววา ประเทศไทยมีพระราชบัญญัตคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2518 และ

พระราชบัญญัติการจางแรงงานตางดาว พ.ศ. 2551 ท่ีนํามาใชบังคับ เพ่ือปกปองคุมครองสิทธิของแรงงานภายในประเทศ ท้ัง

ท่ีเปนคนไทยและคนตางชาติ   โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2518 ตราข้ึน เพ่ือชวยในการคุมครองคาแรง 

สวัสดิการ และจัดการปญหา ความขัดแยง หรือขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวางนายจางกับลูกจาง อยางไรก็ตาม ดวยเหตุผลเรื่อง

ความมั่นคงของชาติ รัฐบาลไทยยังไมอนุญาตใหแรงงานตางชาติตั้งสหภาพแรงงานข้ึนมา เพ่ือดูแลคุมครองสิทธิของแรงงาน

ตางชาติเปนการ เฉพาะ กระน้ันกฎหมายน้ีไมไดหาม หรือจํากัดสิทธิของแรงงานตางชาติไมใหเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไทย 

และไมได หามทําการฟองรองนายจางท่ีไมเปนธรรมกับตน หรือนายจางท่ีละเมิดกฎหมายแรงงานผานสภาพแรงงานไทย แต

พบ วาระเบียบภายในของสหภาพแรงงานไทยเองมีขอจํากัดสําหรับการเปนสมาชิกของแรงงานตางชาติ เพราะปจจุบันยัง 

ไมไดมีการแกไขขอบังคับของสหภาพแรงงานไทยท่ีกําหนดวา สมาชิกของสหภาพแรงงานไทยตองมีสัญชาติไทยเทาน้ัน (เฉลิม

พล แจมจันทร, มาลี สันภูวรรณ, รีนา ตะดี และ สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, 2560 : 18) ผลการทดสอบทดสอบสมมุติฐาน พบวา อายุ 

ประเภทของงาน และการจายคาจางท่ีแตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวในภาพรวมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพฤติกรรมการกลั่นแกลงดานการกลั่นแกลงทางรางกาย และการกลั่นแกลงทางเช้ือ

ชาติท่ีแตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไววา ความคิดของปจเจกบุคคลแตกตางกันสงผลตอการแสดงออกทางพฤติกรรมตอ

แรงงานตางดาวในแงตาง ๆ ประเด็นท่ีสําคัญคือการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวเปนปญหาท่ีไมสามารถแกไขใหหายไปได

การศึกษามาตรการและนโยบายของหนวยงานตาง ๆ จึงจําเปนอยางยิ่งเพ่ือนํามาซึ่งแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม

ความสัมพันธของแรงงานไทยตอแรงงานตางดาว 

อภิปรายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ดานสุขภาพรางกายของแรงงานตางดาว พบวา แรงงานตางดาวไมไดรับผลกระทบทางดานรางกายจากพฤติกรรม

การกลั่นแกลง แรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจึงมีสุขภาพรางกายท่ีด ีตอมาดานสุขภาพจิต

ของแรงงานตางดาว พบวา ผลกระทบตอจิตใจของแรงงานตางดาวอยูในระดับท่ีนอยมาก แรงงานตางดาวสวนใหญมีความสุข

ดี พฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวจึงไมสงผลตอสุขภาพจิตใจของแรงงานตางดาวในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เลย ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัวของแรงงานตางดาว พบวา มีชีวิตความเปนอยูท่ีดี สะดวกสบาย แรงงานมี

ความพอใจกับชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัวเปนอยางมาก และดานสภาพสังคมของแรงงานตางดาว พบวา 

สภาพแวดลอมท้ังแรงงานดวยกัน และคนท่ัวไปมีพฤติกรรมท่ีดีตอแรงงานตางดาว และแรงงานตางดาวสามารถใชชีวิตอยูใน

สังคมการทํางาน สังคมภายในท่ีทํางานไดอยางปกติ ท้ังหมดมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสุริยา ฆองเสนาะ (2561) และ 

มูลนิธิสุขภาพแหงชาติออนไลน (2549)  ไดศึกษาเก่ียวกับคนท่ีถูกกลั่นแกลงสวนใหญมักจะเปนคนท่ีมีความแตกตางจากคนอ่ืน

ท้ังในเรือ่งรูปรางพฤติกรรมเพศสภาพ และความเปนมาเปนตน เชน คนท่ีเงียบ ๆ ไมมีเพ่ือนคนตัวเล็กหรือคนตัวใหญกวาคน

อ่ืนความแตกตางของสีผิว คนท่ีเรียนรูชาหรือบกพรองทางการเรียนรูคนท่ีมีความเช่ือถือศาสนาท่ีแตกตาง และปจจัยดาน
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จิตวิทยา เปนปจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญท่ีเก่ียวของกับการรังแก เชน บุคลิกภาพ การแสดงออกทางอารมณ ปมดอย ความ

ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา ปจจัยเชิงจิตวิทยาของท้ังสองฝายจะมีความตรงกันขามหรือไมสมดุลกัน 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

พฤติกรรมการกลั่นแกลงสวนมากท่ีพบคือ คือแรงงานตางดาวเคยโดนลอเลียนเรื่องภาษา หนวยงานหรือนายจางผูท่ี

มีสวนเก่ียวของการแรงงานตางดาว ควรสรางทัศนคติท่ีดีใหแกเพ่ือนรวมงานของแรงงานตางดาว แสดงใหเห็นถึงผลของการ

กลั่นแกลงวาเปนสิ่งท่ีไมทําใหเกิดผลดีตอสุขภาพกายและใจของแรงงานตางดาวถูกเพ่ือนรวมงานมองเหยียดหยาม ดูหมิ่น 

แสดงทาทางรังเกียจ รองลงมาถูกคนรอบขาง คนอ่ืน ๆ ท่ีไมใชเพ่ือนรวมงานดูหมิ่น เหยียดหยาม และถูกไลออกจากกลุม หรือ

โดนกีดกันใหออกจากกลุมในเกณฑนอยท่ีสุด ทําใหแรงงานตางดาวสามารถอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติของแรงงานทุกประเภทท่ีมตีอแรงงานตางดาวในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก 

2. ควรศึกษาข้ันตอน วิธีการ รูปแบบการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวท่ีจะเขามาทํางานในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดพิษณุโลก 

3.  ควรศึกษาสภาพการทํางาน การเขาถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานหรือการรับรูกฎหมายท่ีเก่ียวของกับแรงงาน

ตางดาวท่ีจะเขามาในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดยอ 

 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวใน อ.เมือง จ.พิษณุโลกและศึกษา

สภาพชีวิตความเปนอยูของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใน ดานปจจัยการยายถ่ิน ดานหนาท่ีการงาน ดาน

วัฒนธรรม  และดานสังคม โดยใชกลุมตัวอยางแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีเขามาทํางาน สามารถ

สื่อสารภาษาไทยไดและเต็มใจใหขอมูลกับผูวิจัยจํานวน 39 คนโดยผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณจํานวน 9 คน โดยจําแนกเปน

แรงงานตางดาวทําแบบสอบถามจํานวน 30 คนผูประกอบการอําเภอเมืองพิษณุโลก จํานวน 35 คนโดยผูวิจัยใชวิธีการ

สัมภาษณจํานวน 5 คน และทําแบบสอบถามจํานวน 30 คน 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวา การปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ของ

แรงงานตางดาวและผูประกอบการ แรงงานตางดาวมีความคิดเห็นในแตละดานของการปรับตัวในการทํางานของแรงงานตาง

ดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปรับตัวไดในระดับมาก (𝑥 �= 3.48, SD=.458) โดยแรงงานตางดาวมีการปรับตัวในการ

ทํางานดานสังคมอยูในระดับมาก (𝑥 �= 3.76, SD=.509) ในขณะท่ีผูประกอบการสวนใหญมีความคิดเห็นในแตละดานของการ

ปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปรับตัวไดในระดับปานกลาง (𝑥 �= 3.43, SD=.289)  

 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา แรงงานตางดาวมีความคิดเห็นในดานปจจัยการยายถ่ิน ดานหนาท่ีการงาน ดาน

วัฒนธรรม ดานสังคม และดานการปรับตัว โดยแรงงานตางดาวเขามาอาศัยทํางานในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเพราะมี

รายไดดีกวาอาชีพเดิมท่ีทําอยูท่ีประเทศเมียนมาและแรงงานตางดาวยังสามารถทํางานตามกฎระเบียบของนายจางไดทําใหมี

ความกาวหนาทางอาชีพในสวนของวัฒนธรรมน้ันก็ไมแตกตางจากคนไทยเพราะนับถือพุทธสามารถฝกเรียนรูภาษาไดจากคน

รอบขางและยังปรับตัวเขาหาคนอ่ืนๆท่ีทํางานรวมกันรวมถึงนายจางไดแตก็ยังมีแรงงานตางดาวท่ียังไมกลาท่ีจะพูดคุย 

 

คําสําคัญ การปรับตัว/การทํางาน/แรงงานตางดาว 

 

Abstract 

 

The objective of this research is to study the adjustment of working conditions of foreign workers 

in Muang District, Phitsanulok Province and to study the living conditions and living conditions of foreign 

workers in Mueang District. Phitsanulok province in terms of migration factors In front of the cultural and 

social work, using a sample of migrant workers in Mueang District Phitsanulok Province Who came to work 

Able to communicate in Thai and willing to provide information to 39 researchers. The researcher used 

the interview method, 9 people, classified as foreign workers, conducted a questionnaire of 30 people, 35 

entrepreneurs from Mueang Phitsanulok. The interview was 5 people and 30 questionnaires. 
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The quantitative research found that Adjustment in working of foreign workers in Mueang District 

Phitsanulok Province Of foreign workers and entrepreneurs Foreign workers have opinions in each area of 

adjustment in the work of foreign workers in Mueang District. Phitsanulok Province The level of adaptation 

was high (𝑥 �= 3.48, SD=.458) The foreign laborers had a high level of social adjustment (𝑥 �= 3.76, 

SD=.509) while That most entrepreneurs have opinions in each area of adjustment in the work of foreign 

workers in Mueang District Phitsanulok Province Moderate adaptability (𝑥 �= 3.43, SD=.289)  

The qualitative research found that Foreign laborers have opinions on migration factors. In front 

of work, culture, society and adaptation In which foreign workers come to work in the Mueang District 

Phitsanulok province because it has better incomes than previous occupations in Myanmar and foreign 

workers are still able to work according to the rules and regulations of the employer, making career 

progress in that culture is not different from Thai people because Buddhists can learn the language from 

those around them and can also adapt to other people who work together, including employers, but 

there are still migrant workers who do not. Tired to talk 

 

Keywords: adjustment / work / foreign workers 

 

บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยมีแรงงานลักลอบเขาเมืองมาทํางานจํานวนมากหลายลานคน และรัฐบาลผอนผันใหผูอพยพจาก

ประเทศเพ่ือนบาน 3 ประเทศคือ พมา ลาว และกัมพูชา มาจดทะเบียนขอใบอนุญาตทํางานไดตั้งแตป พ ศ 2535 และทําการ

จดทะเบียนผอนผันเชนน้ีจนถึงป พ ศ 2546 ไมไดถือเปนนโยบายของรัฐบาลตอคนตางดาวท่ีเขาเมืองอยางละเมดิกฎเกณฑ

ของรัฐไทยแตอยางใด แตคือมาตรการในการแกไขปญหาคนหลบหนีเขาเมืองเทาน้ัน อยางไรก็ตาม มคีวามเปนไปไดสูงวาใน

อนาคตอันใกลน้ี รัฐบาลกําลังพยายามดําเนินมาตรการหลายรูปแบบท่ีจะปรับสถานะของแรงกลุมน้ี  จากการมสีถานะเขาเมือง

ผิดกฎหมาย มาสูสถานะเขาเมืองถูกกฎหมาย และกลายเปนแรงงานท่ีมีสัญญาจางท่ีถูกกฎหมายการทํางานของคนตางดาว พ 

ศ 2512 เพราะปจจุบันรัฐบาลไทยไดลงนามในขอบันทึกขอตกลงกับรัฐบาลเพ่ือนบานไปแลวท้ัง 3 ประเทศคือพมา ลาว และ

กัมพูชา ในการดําเนินงานตามาตรการวาน้ี   และยังมีบุคคลผูไมมีสญัชาติไทยท่ียังอาศัยอยูในประเทศไทยอีกจํานวนหน่ึงท่ีทาง

ราชการไดจัดใหมีการกําหนดสถานการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวไวเพ่ือใชเปนเอกสารในการแสดงตนเองและใช

ประกอบในการขอสิทธิบางอยางกับทางราชการซึ่งบุคคลเหลาน้ีมิไดเปนคนไทยแตเปนคนท่ีมาจากประเทศเพ่ือนบานดวย

สาเหตุหลายประการ ไดแก การอพยพหรือหลบหนีเขามาจากความจําเปนเก่ียวกับการแบงปนเขตแดนครั้งท่ีมีการลาอาณา

นิคมของชาวตะวันตกการหลบหนีภัยท่ีเกิดจากการสูรบในประเทศเพ่ือนบานและท่ีสําคญัท่ีสดุก็คือการเขามาเพ่ือหางานทํา

เพราะประเทศท่ีเจริญกวายอมมีงานท่ีจะทํามากกวาและไดรับคาจางท่ีสูงกวา ( กฤตยา อาชวนิจกุล บรรณาธิการ, 2547 : 21) 

 ในอําเภอเมืองพิษณุโลก มีแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก เปนจํานวนมาก เพราะ มี

สาเหตุหลักมาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และมีความขัดแยงภายในประเทศเมียนมา ทําใหประชาชนไมมีท่ีดินทํากิน รายได

ไมเพียงพอตอการยังชีพ และมีสภาพความเปนอยูท่ียากลําบาก ประกอบกับประเทศไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจท่ีดีกวา ท้ังใน

ดานรายได คาจาง โอกาสหารายได และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทําใหแรงงานตางดาวอพยพเขามาทํางานเพ่ือหาโอกาส

ท่ีดีกวาใหกับตนเอง และครอบครัว การเขามาทํางานของแรงงานตางดาวมีท้ังการขามพรมแดนโดยเดินขามชองทางสะพาน

มิตรภาพไทย-พมา ขามทางทาเรือตามจุดผานปรนตางๆ หลังจากน้ันแรงงานตางดาวก็จะเขามาทํางานอยูในสถาน

ประกอบการตางๆ ในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก ท่ีมีความตองการจางแรงงานตางดาว การยายถ่ินของแรงงานตางดาว ไดสงผล
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กระทบตอชุมชน อําเภอเมืองพิษณุโลก ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบดานเศรษฐกิจ กอใหเกิดการ

ขยายตัวท้ังในระดับประเทศ และระดับชุมชน เน่ืองจากแรงงานตางดาวเขามาตอบสนองความตองการแรงงานจากการลงทุนท่ี

เพ่ิมมากข้ึน แรงงานตางดาวเหลาน้ีมีคาแรงต่ํา ทําใหสามารถลดตนทุนการผลติลงได นอกจากน้ีแรงงานตางดาวยังอยูในฐานะ

ผูบริโภคสินคาในชุมชน ซึ่งกอใหเกิดสภาพคลองตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน(ราชกิจจานุเบกษาฉบับท่ัวไป เลม 116, 54ง : 

2542)    ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดศึกษาการปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และศึกษา

สภาพชีวิตความเปนอยูทางสังคมดานความสัมพันธกับชุมชนของแรงงานตางดาวเพ่ือเปนแนวทางในการสรางความสัมพันธท่ีดี

ตอกันในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับการปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวใน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

เพ่ือศึกษาสภาพชีวิตความเปนอยูของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใน ดานปจจัยการยายถ่ิน ดานหนาท่ี

การงาน ดานวัฒนธรรม  และดานสังคม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- การศึกษา 

- ลักษณะงาน/อาชีพ 

- รายไดตอวัน 

 การปรับตัวในการทํางาน 

 - การปรับตัวในพ้ืนท่ีทํางาน 

- การปรับตัวในพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีดาํรงชีวิต 

- การปรับตัวภายใตนโยบายความมั่นคง 

1. ปจจัยดานการยายถิ่น 

- เครือขายทางสังคม 

- ประสบการณการยายถ่ิน 

- การติดตอกับบานเกิด 

- ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู 

2. ดานหนาท่ีการงาน 

- ทักษะและความสามารถตอลักษณะงาน 

- รายได สวัสดิการ และการปรับเลื่อนข้ัน 

- ความมั่นคงกาวหนาในอาชีพ 

- ปริมาณงาน และเวลาในการทํางาน 

- ไมมีอิสระ และความรูสึกไมทาทายตอ

งาน 

3. ดานวัฒนธรรม 

- ภาษา 

- กฎระเบียบ/ขอบังคับของหนวยงาน 

- ความแตกตางทางศาสนา 

4. ดานสังคม 

- ความสัมพันธตอหัวหนางาน/  

ผูบังคับบัญชา 

- ความสัมพันธตอเพ่ือนรวมงาน 
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ภาพท่ี   1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวใน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปน การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือศึกษาการปรับตัวในการทํางานของ

แรงงานตางดาวและศึกษาสภาพชีวิตความเปนอยูของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใน ดานปจจัยการยาย

ถ่ิน ดานหนาท่ีการงาน ดานวัฒนธรรม  และดานสังคม 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การกําหนดกลุมประชากรตัวอยางและการเลือกผูใหขอมูลหลักการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูล

สําคัญ รวมจํานวนผูใหขอมูลสําคัญ 74 คนประกอบดวย  

1. แรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีเขามาทํางานในประเทศไทย สามารถสื่อสารภาษาไทยไดและ

เต็มใจใหขอมูลกับผูวิจัยจํานวน 39 คนโดยผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณจํานวน 9 คนและทําแบบสอบถามจํานวน 30 คน 

2. ผูประกอบการอําเภอเมืองพิษณุโลก จํานวน 35 คนโดยผูวิจัยใชวิธีการเลือกโดยผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณจํานวน 

5 คน และทําแบบสอบถามจํานวน 30 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

1. แบบสอบถามสําหรับขอมูลท่ัวไปของแรงงานตางดาวและผูประกอบการในอําเอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดแกเพศ 

อายุ  สถานภาพ การศึกษา  ลักษณะงาน/อาชีพ รายไดตอวัน 

2. ขอมูลเพ่ือศึกษา แบบสอบถามเก่ียวกับการปรับตัวของแรงงานตางดาว เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) จํานวน 5 ระดับตามมาตราวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับการปรับตัว ซึ้งมีเกณฑการให

คะแนนดังน้ี  

5     ความหมายวา     มากท่ีสุด 

4     ความหมายวา     มาก 

3     ความหมายวา     ปานกลาง 

2     ความหมายวา     นอย 

1     ความหมายวา     นอยท่ีสุด 

เกณฑการแปลความหมาย เกณฑการประมาณคาวัดระดับการปรับตัว มี 5 ตัวเลือก (ธานิน ศิลปจารุ , 2560 : 456) 

 ระดับคะแนน 4.50-5.00  คะแนน หมายความวา  มากท่ีสุด 

  ระดับคะแนน 3.50-4.49  คะแนน หมายความวา  มาก 

ระดับคะแนน 2.50-3.49  คะแนน หมายความวา  ปานกลาง 

ระดับคะแนน 1.50-2.49  คะแนน   หมายความวา  นอย 

ระดับคะแนน 1.00-1.49  คะแนน หมายความวา  นอยท่ีสุด 

3. แบบบันทึกสวนบุคคลของแรงงานตางดาว ไดแก ช่ือ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส คูสมรส จํานวนบุตร 

การศึกษา อาชีพเดิม ภูมิลําเนาเดิม จํานวนปท่ีเขามาอยูในไทย และรายได แบบบันทึกขอมูลสวนตัวของนายจาง และคนใน
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ชุมชน ไดแก ช่ือ เพศ อายุ ความสัมพันธกับแรงงานตางดาว ระยะเวลาในการอาศัยอยูในชุมชน และสาเหตุท่ีอาศัยอยูใน

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

4. กรอบแนวคําถามการสัมภาษณ เพ่ือเก็บขอมูลเก่ียวกับสภาพชีวิตความเปนอยูของแรงงานตางดาว 5  ดาน ไดแก 

ดานการยายถ่ิน  ดานการปรับตัวในชีวิตประจําวัน  ดานหนาท่ีการทํางาน ดานวัฒนธรรมและดานสังคมและขอมูลเก่ียวกับ

การปรับตัวทางสังคม และการยอมรับจากคนในชุมชนโดยการสัมภาษณแรงงานตางดาวและคนในชุมชนผูวิจัยใชวิธีการจด

บันทึกเน้ือหาท่ีสําคัญไวเปนแนวทางแลวนํามาแยกเปนประเด็นเพ่ือตอบคําถามตามวัตถุประสงคและขออนุญาตบันทึกเสียงไว

ดวยเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณในแตละประเด็นไดมีการทบทวนเพ่ือยืนยันความถูกตองกับผูใหขอมูลทุกครั้ง (สุนทรี ยี่รา, 2552 : 

28) 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี  

1. การศึกษาจากเอกสาร (Document Study) โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการยายถ่ินและการปรับตัว

ของแรงงานตางดาวและบริบทของอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท้ังท่ีเปนหนังสือเอกสารวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ 

ผลงานการวิจัย และขอมูลจากเว็บไซต สังเกตผูใหขอมูลสําคัญรวมดวย 

2. แบบสอบถาม เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

2.1 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามไปยังแรงงานตางดาวและผูประกอบการ

หมดจํานวน 60 ชุดโดยใชระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามและ เก็บรวบรวมขอมูลเปนเวลาประมาณ 2 สัปดาห ได

แบบสอบถามกลับคืนมา 60 ชุด 

2.2 นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณและใหคะแนน ตามเกณฑท่ีกําหนด

ไวหลังจากน้ันนําขอมูลท่ีไดไปดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 

2.3 การประมวลผลการจัดเตรียมขอมูลเพ่ือการวิเคราะหในครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ชวยในการตรวจสอบและจัดเตรียมขอมูลจาก แบบสอบถามท่ีเก็บมาดวยการดําเนินการสรางคูมือลง

รหัส และการลงรหัส 

3. การสัมภาษณแบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) โดยผูวิจัยไดทําความเขาใจกับประเด็นการสัมภาษณกอน แลว

ทําการสัมภาษณใหเปนไปในลักษณะการพูดคุยอยางเปนกันเอง ขณะทําการสัมภาษณไดมีการจดบันทึกใจความสําคัญในแต

ละประเด็นไวและผูวิจัยทําการทบทวนและสรุปขอมูลสําคัญ เพ่ือใหผูใหขอมูลสําคัญไดตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง 

(Collective Summarization) ในแตละประเด็น ดวยการทบทวนคําตอบท่ีไดรับจากผูใหขอมูลสําคัญดามประเด็นคําถามวา 

คําตอบท่ีผูวิจัยไดเปนเชนน้ีหรือไม ผูวิจัยจึงทําการสรุปคําตอบ  

4. การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) โดยผูวิจัยไดสังเกตสภาพชีวิตความเปนอยูของ

แรงงานตางดาวจากสภาพแวดลอมท่ัวไป ไดแก ลักษณะท่ีอยูอาศัย ลักษณะการทํางาน ลักษณะพฤติกรรมการใชเวลาวางของ

แรงงานตางดาวซึ่งผูวิจัยไดทําการจดบันทึกสิ่งท่ีพบเห็นและสิ่งท่ีมีความเก่ียวของกับประเด็นการศึกษาวิจัยในระหวางการ

สัมภาษณ 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

วิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนเชิงคุณภาพ และขอมูลเชิงปริมาณจึงตองมั่นใจวาขอมูลท่ีไดมีความ

ถูกตองแมนยําครบถวนสมบูรณและมีความเช่ือถือไดของขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยผูวิจัยจึงใชหลักการตรวจสอบขอมูล

แบบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) ตามวิธีการของเดนซิ่น (สุภางค  จันทวานิช, 2542 : 128) เปนการตรวจสอบ

ขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีตางกันตองไดขอมูลท่ีตรงกันคือขอมูลจากแรงงานตางดาวและคนในชุมชนและการตรวจสอบสามเสา
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ดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลคือขอมูลจากการสัมภาษณและแบบสอบถามเปนการตรวจสอบขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูล

หลากหลายวิธีในเรื่องเดียวกันใหไดขอมลูท่ีตรงกันนอกจากน้ียังเปนการตรวจสอบขอมูลจากการสรุปสะสมดวยโดยเมื่อผูวิจัย

สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในแตละประเด็นแลวผูวิจัยไดสรุปขอมูลเพ่ือทบทวนตามประเด็นคําถามแลวถามยอนกลับอีกครั้ง

หน่ึงเพ่ือใหผูใหขอมูลสําคัญตรวจสอบและยืนยันความถูกตองและครบถวนของขอมูลระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูลสําคัญ 

(สุนทรี ยี่รา, 2552 : 29) 

วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

1.ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความครบถวนแลวนําไปลงรหัสและ

ประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติดวยคอมพิวเตอรครั้งน้ีเปนสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งมี

รายละเอียดดังน้ี 

สวนท่ี 1 ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละและความถ่ี สําหรับวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ   อายุ   สถานภาพ  การศึกษา  ลักษณะงาน/อาชีพ รายไดตอวัน 

สวนท่ี 2 ใช คาเฉลี่ย (means) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สํารวจการปรับตัว

ทางสังคมของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สวนท่ี 3 ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติโดยการเปรียบเทียบการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปรับตัวทาง

สังคมของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดวยการใชคา T-Tets สําหรับตัวแปร 2 กลุม 

2. การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพคือมีการวิเคราะหขอมูลตั้งแตในระหวางการสัมภาษณ

โดยการจดประเด็นสําคัญและมีการทบทวนขอมูลยอนกลับกับผูใหขอมูลสําคัญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและตรงกันการ

วิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยการจัดจําแนกประเภทของขอมูล (Typological Analysis) 

ตามวัตถุประสงคแยกวิเคราะหขอมูลในแตละประเด็นแลวพิจารณาความสัมพันธของขอมูลอธิบายถึงความสัมพันธและสาเหตุ

ของปรากฏการณแลวนําเสนอรายงานการวิจัยในเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงคการวิจัยคือสภาพความเปนอยูของแรงงานชาว

พมาท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานปจจัยการยายถ่ิน ดานหนาท่ีการงาน ดานวัฒนธรรม และดานสังคม (สุนทรี ยี่รา, 2552 : 30)

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลของผูประกอบการในอําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  n=5 

 

ตารางท่ี 2 ขอมูลสวนบุคคลของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  n=9 

ลําดับท่ี     ชื่อ(นามสมมติ) เพศ อายุ                ความสัมพันธกบัแรงงาน 

1. หมอเปง ชาย 57                                      นายจาง 

2. ทานตะวัน หญิง 26                                      นายจาง 

3. ฉลาม ชาย 21                                      นายจาง 

4. บะหมี ่ หญิง 44                                      นายจาง 

5. ทิวเขา ชาย 21                                      นายจาง 

ลําดับ

ท่ี 

 นาม

สมมติ 

เพศ อายุ สถานภาพ จํานวน

บุตร 

ระดับ

การศึกษา 

ศาสนา ระยะเวลา 

ท่ีอาศัยอยู 

อาชีพ

เดิม 

อาชีพ รายได

ตอวัน 

1 นายเอ ชาย 30 สมรส - - พุทธ 13 ป ทําไร 

ทํานา 

รับจาง

ท่ัวไป 

350 

2 นายบี ชาย 52 สมรส 2 - พุทธ 8 ป ทําไร รับจาง 315 
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา แรงงานตางดาวมีความคิดเห็นในดานปจจัยการยายถ่ิน ดานหนาท่ีการงาน ดาน

วัฒนธรรม ดานสังคม และดานการปรับตัว โดยแรงงานตางดาวเขามาอาศัยทํางานในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเพราะมี

รายไดดีกวาอาชีพเดิมท่ีทําอยูท่ีประเทศเมียนมาและแรงงานตางดาวยังสามารถทํางานตามกฎระเบียบของนายจางไดทําใหมี

ความกาวหนาทางอาชีพในสวนของวัฒนธรรมน้ันก็ไมแตกตางจากคนไทยเพราะนับถือพุทธสามารถฝกเรียนรูภาษาไดจากคน

รอบขางและยังปรับตัวเขาหาคนอ่ืนๆท่ีทํางานรวมกันรวมถึงนายจางไดแตก็ยังมีแรงงานตางดาวท่ียังไมกลาท่ีจะพูดคุย 

สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการหาคาความถ่ี และคารอยละ 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา 

ลักษณะงาน/อาชีพ และรายไดตอวัน (n = 30) 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม แรงงานตางดาว ผูประกอบการ 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ     

ชาย 17 56.7 15 50.0 

หญิง 13 43.3 15 50.0 

รวม 30 100.0 30 100.0 

อายุ     

ต่ํากวา 19 ป 1 3.3 2 6.7 

20 – 30 ป 6 20.0 8 26.7 

31 – 40 ป 13 43.3 12 40.0 

ทํานา ท่ัวไป 

3 นางซ ี หญิง 22 สมรส - - พุทธ 8 ป  - รับจาง

ท่ัวไป 

350 

4 นายด ี ชาย 23 สมรส 1 - พุทธ 3 ป ทํางาน

บริษัท 

รับจาง

ท่ัวไป 

350 

5 นายอี ชาย 31 สมรส - - พุทธ 3 ป ขับ

มอเตอร

ไซค 

รับจาง

ท่ัวไป 

350 

6 นาย

เอฟ 

ชาย 21 โสด - - พุทธ 2 ป ทําไร 

ทํานา 

รับจาง

ท่ัวไป 

350 

7 นายจ ี ชาย 30 สมรส 2 - พุทธ 2ป ขับ

มอเตอร

ไซค 

รับจาง

ท่ัวไป 

350 

8 นาง

เอช 

หญิง - สมรส - ป.6 พุทธ 13ป - รับจาง

ท่ัวไป 

350 

9 นายไอ ชาย 34 สมรส 2 - พุทธ 20ป - รับจาง

ท่ัวไป 

400 
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41 ปข้ึนไป 10 33.3 8 26.7 

รวม 30 100.0 30 100.0 

สถานภาพ     

โสด 12 40.0 11 36.7 

สมรส 14 46.7 15 50.0 

หยาราง 4 13.3 4 13.3 

อ่ืนๆ - -   

รวม 30 100.0 30 100.0 

ระดับการศึกษา     

ระดับประถมศึกษา 8 26.7 7 23.3 

ระดับมัธยมศึกษา 4 13.3 11 36.7 

ระดับอุดมศึกษา 1 3.3 11 36.7 

ไมไดเขารับการศึกษา 17 56.7 1 3.3 

รวม 30 100.0 30 100.0 

ลักษณะงาน/อาชีพ     

รับจางท่ัวไป,หางหุนสวนจํากัด 21 70.0 8 26.7 

กอสราง,บริษัทจํากัด 7 23.3   

คาขาย/ ธุรกิจสวนตัว,กิจการ

เจาของคนเดียว 

2 6.7 22 73.3 

อ่ืนๆ     

รวม 30 100.0 30 100.0 

รายไดตอวัน     

ต่ํากวา 300 ,ต่ํากวา 10,000 บาท 2 6.7 1 3.3 

300 – 315 , 10,001-20,000 บาท 16 53.3 14 46.7 

315 – 400 , 20,001-30,000 บาท 10 33.3 10 33.3 

มากกวา 400 , 30,001-40,000 

บาท 

2 6.7 5 16.7 

รวม 30 100.0 30 100.0 

 

จากตารางพบวา แรงงานตางดาวสวนใหญเปนเพศชายมากท่ีสุดจํานวน 17 คน รอยละ56.7 มีอายุ 31-40 ป มาก

ท่ีสุดจํานวน 13 คน รอยละ43.3 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุดจํานวน  14 คน รอยละ 46.7 ไมไดเขารับการศึกษามากท่ีสุด

จํานวน 17 คน รอยละ 56.7 มีอาชีพรับจางท่ัวไปมากท่ีสุดจํานวน 21 คน รอยละ 70.0 และมีรายไดตอวัน 300-315 บาท 

มากท่ีสุดจํานวน 16 คน รอยละ 53.3  สวนพบวา ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศชายและหญิงเทากันจํานนวน 15 คน รอย

ละ 50.0 มีอายุ 31-40 ปมากท่ีสุดจํานวน 12 คน รอยละ 40.0 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุดจํานวน 15 คน รอยละ 50.0 อยูใน

ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษามากท่ีสุดจํานวน 11 คน รอยละ 36.7 มีลักษณะงานเปนกิจการเจาของคนเดียวมาก

ท่ีสุดจํานวน 22 คน รอยละ73.3 มีรายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท 14 คน รอยละ 46.7 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการปรับตัวการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ตารางท่ี 4 สรุปผล คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการปรับตัวการทํางานแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก ของ แรงงานตางดาวและผูประกอบการ (n = 30) 

ผลการศึกษาพบวาการปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในสวนของแรงงาน

ตางดาวมีการปรับตัวมากเปนอันดับแรกคือ ดานสังคมท่ีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 รองลงมาอันดับสองคือ ดานวัฒนธรรม ท่ี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.54 และอันดับสามคือ ดานปจจัยการยายถ่ิน ท่ีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 ในขณะท่ีผูประกอบการมีความคิดเห็น

ในการปรับตัวของแรงงานตางดาวเปนอันดับแรกคือ ดานปจจัยการยายถ่ิน ท่ีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 รองลงมาอันดับสองคือ 

ดานสังคม ท่ีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 และอันดับสามคือ ดานวัฒนธรรม ท่ีคาเฉลี่ย 3.41 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบการปรับตัวการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ตารางท่ี 5  สรุปผล คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ T-Test และ F-Test สําหรับการทดสอบความ

แตกตางระหวางตัวแปรตนตอตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรตนท่ีสงผลตอตัวแปรตาม 

แรงงานตางดาว ผูประกอบการ 

t F Sig t F Sig 

1. เพศ 2.404*  .023 .141  .889 

2. อาย ุ  .622 .607  1.109 .363 

3. สถานภาพ  .594 .559  .276 .761 

4. การศึกษา  3.061* .046  .293 .830 

5. ลักษณะงาน/อาชีพ  1.115 .342  6.374* .018 

6. รายไดตอวัน/เดือน  .071 .975  2.150 .118 

ผลการศึกษาพบวาในสวนของแรงงานตางดาวมีตัวแปร เพศ และการศึกษาสงผลตอการปรับตัวในการทํางาน

แตกตางกันท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05 แตตัวแปรอายุ สถานภาพ ลักษณะงาน/อาชีพ และรายไดตอวันสงผลตอการปรับตัวใน

การทํางานไมแตกตางกัน ในขณะท่ีผูประกอบการมีตัวแปรลักษณะงาน/อาชีพสงผลตอการปรับตัวในการทํางานแตกตางกันท่ี

นัยสําคัญทางสถิติ .05 แตตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาและรายไดตอวันสงผลตอการปรับตัวในการทํางานไม

แตกตางกัน 

ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบ Correlations ระหวางตัวแปรตามของการปรับตัวการทํางานของแรงงานตางดาวใน

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 

การปรับตัวในการทํางาน 

แรงงานตางดาว ผูประกอบการ 

𝐱� S.D. ระดับ 

การปรับตัว 

𝐱� S.D. ระดับ 

การปรับตัว 

1. ดานปจจัยการยายถ่ิน 3.40 .505 ปานกลาง 3.66 .280 มาก 

2. ดานหนาท่ีการงาน 3.22 .683 ปานกลาง 3.12 .376 ปานกลาง 

3. ดานวัฒนธรรม 3.54 .577 มาก 3.41 .460 ปานกลาง 

4. ดานสังคม 3.76 .509 มาก 3.55 .538 มาก 

รวม 3.48 .458 มาก 3.43 .289 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 6 คาเปรียบเทียบความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามของการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิแบบเพียรสัน 

(Correlation)(ของแรงงานตางดาว) 

 ดานปจจัยการยายถิ่น ดานหนาท่ีการงาน ดานวัฒนธรรม ดานสังคม 

ดานปจจัยการยายถ่ิน 1 .593** .492** .516** 

ดานหนาท่ีการงาน .593** 1 .604** .352 

ดานวัฒนธรรม .492** .604** 1 .625** 

ดานสังคม .516** .352 .625** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความสัมพันธระหวางดานสังคมและดานวัฒนธรรมมีนัยสาํคัญทาง

สถิติท่ี 0.01 สูงเปนอันดับแรกเทากับ .625**  รองลงมามีความสมัพันธระหวางดานวัฒนธรรมและดานหนาท่ีการงานมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 สูงเปนอันดับท่ีสองเทากับ .604** รองลงมามีความสัมพันธระหวางดานหนาท่ีการงานและดาน

ปจจัยการยายถ่ินมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 สูงเปนอันดับสามเทากับ .593**  และความสมัพันธท่ีมีลาํดับนอยท่ีสุดอันดับแรก 

คือดานสังคมและดานหนาท่ีการงานมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 นอยสุดเปนอันดับแรกเทากับ .352  รองลงมา คือดาน

วัฒนธรรมและดานปจจัยการยายถ่ินมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี  0.01 นอยสุดเปนลําดบัสองเทากับ .492** และลําดับสดุทายคือ 

ดานสังคมและดานปจจัยการยายถ่ินมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 นอยสุดเปนอันดับสามเทากับ .516 

ตารางท่ี 7 คาเปรียบเทียบความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามของการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิแบบเพียรสัน 

(Correlation)(ของผูประกอบการ) 

 ดานปจจัยการยายถิ่น ดานหนาท่ีการงาน ดานวัฒนธรรม ดานสังคม 

ดานปจจัยการยายถ่ิน 1 -.006 -.187 -.254 

ดานหนาท่ีการงาน -.006 1 .450* .580** 

ดานวัฒนธรรม -.187 .450* 1 .715** 

ดานสังคม -.254 .580** .715** 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความสัมพันธระหวางดานสังคมและดานวัฒนธรรมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

สูงเปนอันดับแรกเทากับ .715**  รองลงมามีความสัมพันธระหวางดานสังคมและดานหนาท่ีการงานมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.01 สูงเปนอันดับท่ีสองเทากับ .580** รองลงมามีความสัมพันธระหวางดานวัฒนธรรมและดานหนาท่ีการงานมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 สูงเปนอันดับสามเทากับ .450*  และความสัมพันธท่ีมีลําดับนอยท่ีสุดอันดับแรก คือดานหนาท่ีการงานมีการ

ปรับตัวในการทํางานนอยกวาดานปจจัยการยายถ่ินเทากับ -.006  รองลงมา คือดานวัฒนธรรมมีการปรับตัวนอยกวาดาน

ปจจัยการยายถ่ินเปนลําดับสองเทากับ -.187 และลําดับสุดทายคือ ดานสังคมมีการปรับตัวนอยกวาดานปจจัยการยายถ่ินเปน

อันดับสามเทากับ -.254 

สรุปผลการวิจัย 

การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบระดับการปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก ตามความคิดเห็นของแรงงานตางดาวและผูประกอบการ 

1. การทํางานของแรงงานตางดาว 
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การปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีเพศ และลักษณะงาน/อาชีพ 

ตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน แตอายุ 

สถานภาพ  ระดับการศึกษา และรายไดตอวันตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางานไมแตกตางกัน 

2. ดานผูประกอบการ 

การปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีระดับการศึกษา ลักษณะงาน/

อาชีพ และรายไดตอวันตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐาน แตเพศ อายุ และสถานภาพตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางานไมแตกตางกัน 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาเก่ียวกับการปรับตัวการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการวิเคราะห

ขอมูลใหมท่ีไดจากการวิจัยและอภิปรายเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดจากการศึกษา ดั้งน้ี 

จากการวิจยัการปรับตัวการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือศึกษาการปรับตัวการ

ทํางานของแรงงานตางดาว มีการปรับตัวการทํางานท้ังหมด 4 ดาน ไดแก ดานปจจัยการยายถ่ิน ดานหนาท่ีการงาน ดาน

วัฒนธรรม และดานสังคม ในการศึกษาพบวา  

แรงงานตางดาวสวนใหญมีความคิดเห็นในดานตางๆของการปรับตัวการทํางานแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก ปรับตัวไดในระดับมาก ซึ่งจะเรียงลําดับจากดานสังคม รองลงมาคือดานวัฒนธรรม ลําดับสุดทายคือท่ีดาน

ปจจัยการยายถ่ิน สวนผูประกอบการสวนใหญมีความคิดเห็นในดานตางๆของการปรับตัวการทํางานแรงงานตางดาวในอําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก ปรับตัวไดในระดับปานกลาง ซึ่งจะเรียงลําดับจากดานปจจัยการยายถ่ิน  รองลงมาคือดานสังคม ลําดับ

สุดทายคือดานวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  วรรณี  ตั้งเสาวภาคย  (2543) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการ

ปรับตัวของแรงงานผูยายถ่ินขามชาติชาวพมาในอําเภอแมสายจังหวัดเชียงรายพบวาการปรับตัวของแรงงานผูยายถ่ินขามชาติ

ชาวพมาท่ีอาศัยอยูในอําเภอแมสายเปนแรงงานผูยายถ่ินขามชาติชาวพมาท่ีปรับตัวไดปานกลางเมื่อแบงตามระยะเวลาท่ีอาศัย

อยูในอําเภอแมสาย 2-7 ป, 8-13 ป, 14-19 ปก็พบวาแรงงานผูยายถ่ินขามชาติชาวพมามีคะแนนการปรับตัวเพ่ิมข้ึนตาม

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในอําเภอแมสายสวนปจจัยท่ีมีผลตอการปรับตัวของแรงงานผูยายถ่ินขามชาติชาวพมาโดยเรียงลําดับ

ความสําคัญ ไดแก อาชีพระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในอําเภอแมสายรายไดการศึกษาประสบการณการยายถ่ินสถานภาพสมรสและ

การติดตอกับบานเกิด 

ในการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลในการศึกษาการปรับตัวในการทํางานของแรงงานตาง

ดาวในอําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ในการนําปจจัยสวนบุคคลมาทดสอบความแตกตางกับดานการปรับตัวการทํางานของ

แรงงานตางดาว ซึงมีท้ังหมด 6 ตัวแปร  ไดแก  เพศ อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา    ลักษณะงาน/อาชีพ รายไดตอวัน  

จากการศึกษาพบวา เพศท่ีตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางานแตกตางกัน  อายุท่ีตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางาน

ไมแตกตางกัน  สถานภาพท่ีตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางานไมแตกตางกัน  ระดับการศึกษาท่ีตางกันมีผลตอการ

ปรับตัวในการทํางานแตกตางกัน  ลักษณะงาน/อาชีพท่ีตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางานแตกตางกัน และรายไดตอวันท่ี

ตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางานแตกตางกัน  ซึ่งสอคลองกับงานวิจัยของ จันทนา หานรุงชโรทร  (2542) ไดศึกษาเรื่อง

การปรับตัวของแรงงานตางชาติ พบวาแรงงานตางชาติท่ีมีกลุมชาติพันธุสถานภาพสมรสและท่ีพักอาศัยในชุมชนแดกตางกันมี

การปรับตัวแดกตางกันกลุมอาชีพท่ีแตกตางกันมีการปรับตัวไมแตกตางกัน 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา แรงงานตางดาวมีความคิดเห็นในดานปจจัยการยายถ่ิน ดานหนาท่ีการงาน ดาน

วัฒนธรรม ดานสังคม และดานการปรับตัว คือ แรงงานตางดาวเขามาอาศัยทํางานในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเพราะมี

รายไดดีกวาอาชีพเดิมท่ีทําอยูท่ีประเทศเมียนมาและแรงงานตางดาวยังสามารถทํางานตามกฎระเบียบของนายจางไดทําใหมี

ความกาวหนาทางอาชีพในสวนของวัฒนธรรมน้ันก็ไมแตกตางจากคนไทยเพราะนับถือพุทธเหมือนกันสามารถฝกเรียนรูภาษา
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ไดจากคนรอบขางและยังปรับตัวเขาหาคนอ่ืนๆท่ีทํางานรวมกันรวมถึงนายจางไดแตก็ยังมีแรงงานตางดาวท่ียังไมกลาท่ีจะ

พูดคุย ซึ่งสอคลองกับงานวิจัยของ ภูณิการ  เพชรเขียว  (2549) ไดทําการศึกษาเรื่องการปรับตัวของแรงงานตางดาวชาวพมา

เช้ือสายมอญ: ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานในบริบทสวนยางจังหวัดสุราษฎรธานีพบวาคนมอญสามารถปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ

ไดเปนอยางดีท้ังการปรับตัวในเรื่องของการประกอบอาชีพกรีดยางและการปรับตัวในเรื่องคาใชจายโดยสามารถเรียนรูทักษะ

การกรีดยางไดอยางรวดเร็วและในระหวางการประกอบอาชีพก็สามารถสงเงินกลับไปใหครอบครัวในประเทศพมาไดอยาง

ตอเน่ืองสวนการปรับตัวทางสังคมพบวาคนมอญไมมีความจําเปนตองปรับตัวมากนักเน่ืองจากมีญาติพ่ีนองท่ีเปนคนมอญอาศัย

อยูเปนจํานวนมากทําใหสามารถปฏิสังสรรคภายในกลุมคนมอญดวยกันไดและมีการปฏิสังสรรคกับคนไทยนอยมากและการ

ปรับตัวทางดานวัฒนธรรมพบวาคนมอญจะมีการปรับตัวดานการใชภาษาโดยการเรียนรูภาษาไทยจากบุคคลรอบขางท้ัง

ทางตรงและทางออมและใชเวลานานกวาจะสื่อสารดวยภาษาไทยอยางรูเรื่องซึ่งจะแตกตางจากการปรับตัวดานวัฒนธรรมใน

เรื่องอ่ืนๆเชนการแตงกายและอาหารการกินท่ีคนมอญจะสามารถปรับตัวไดเร็วและดี 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ 

1. เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะงาน/อาชีพ รายไดตอวันท่ีแตกตางกันทําใหมีผลตอการปรับตัวในการทํางานของ

แรงงานตางดาว เพ่ือเปนประโยชนใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและเขาชวยเหลือแรงงานตางดาวเพ่ือแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับ

บุคคลกลุมน้ีไดเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

 2. ดานวัฒนธรรมและดานสังคมท่ีแตกตางกันทําใหมีผลตอการปรับตวัในการทํางานของแรงงานตางดาว ควรแนะนํา

ดานวัฒนธรรมและดานสังคมใหแรงานตางดาวมีความรูและความเขาใจมากยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดมาก

ยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคกรและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค 

อําเภอเมือง เขต 2 และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสุขของเจาหนาท่ีการไฟฟาสวน

ภูมิภาค อําเภอเมือง เขต 2 และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางท่ีใชคือ เจาหนาท่ีการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเมือง เขต 2 และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ใชสูตรคํานวณหาขนาดตัวอยางท่ีระดับความ

เช่ือมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% จํานวน 200 คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามและนํามาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ

แบงเปน 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ไดแกการใชสถิติทดสอบหาความแตกตางคาที และความแตกตางคา

เอฟ  

ผลการวิจัยพบวา ขอมูลสวนบุคคลในเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน อัตราเงินเดือน

ท่ีแตกตางกัน มีผลตอความสุขในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีการไฟฟาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพบวา

วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรคท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีการไฟฟา มีความ

คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ พฤติกรรมในการทํางานท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ความสุขในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีการไฟฟา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การศึกษา

ปจจัยท่ีมีผลตอความสุขในการทํางานของเจาหนาท่ีการไฟฟา โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ(Multiple regression analysis) 

พบวาปจจัยดานมิติเนนความสําเร็จ มิติเนนสัจจะแหงตน ดานการเพ่ิมผลผลิตและดานการใหความรวมมือตอองคกรมีคา

ความนาจะเปน เทากับ 0.001 สามารถนํามาใชในการพยากรณความสุขในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคกร, พฤติกรรมการปฏิบัติงาน, ความสุข 
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Abstract 

The objective of this research is to study the organizational culture and operational behavior of the 

Provincial Electricity Authority officials in Mueang District 2 and Chat Trakan District. Phitsanulok Province And 

to study the factors that affect the happiness of the Provincial Electricity Authority officials, Mueang District 2 

and Chat Trakan District Phitsanulok ProvinceAnd to study the factors that affect the happiness of the 

Provincial Electricity Authority officials, Mueang District 2 and Chat Trakan District Phitsanulok Province Is a 

quantitative research aimed at studying organizational culture and work behavior that affect happiness The 

samples used are Provincial Electricity Authority, Mueang District 2 and Chat Trakan District Phitsanulok 

Province Using the formula to calculate samples at the level of 95% confidence and not more than 5% error, 

200 people Data were collected by questionnaires and analyzed by statistical methods, divided into 2 types 

which are descriptive statistics and inferential statistics. Including using statistics to test for differences in 

values And the F-difference. 
 The research found that Personal information on gender, age, education level, marital status, working 

period Different salary rates Affect the happiness in work of the electricity officers that are different 

statistically significant 0.05 And found that corporate culture, creative characteristics are different There are 

opinions about the happiness in the operation of the electricity officers. There were statistical significant 

differences at the level of 0.05 And different working behaviors There are opinions about the happiness in the 

operation of the electricity officers. There are statistically significant differences at the level of 0.05. The study 

of the factors that affect the happiness in working of the electricity officers. By using multiple regression 

analysis. 

 Found that dimension factors emphasize success Dimension emphasizes the truth of one's self In 

terms of increasing productivity and cooperation with the organization, the probability equal to 0.001 can be 

used in predicting happiness at work with statistical significance 0.05. 

Keywords : organizational culture, operational behavior, happiness 

บทนํา 

 การทํางานอยางมีความสุขน้ัน เปนสิ่งท่ีบุคลากรทุกคนในองคกรตองการหากไดทํางานในท่ีทํางานท่ีรูสึกวามีความสุขจะ

รูสึกผูกพัน สนุกสนาน ความรูสึกท่ีจะตองตื่นเชาเพ่ือมาทํางานจะหมดไปและจะกลายเปนการรวมสนุกกับกิจกรรมตางๆ ปจจุบัน

กระแสการสรางการทํางานอยางมีความสุขในประเทศไทยไดเริ่มแพรหลายมากยิ่งข้ึน สรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกบุคลากรได

รูสึกถึงการมีสวนรวมในการทํางาน ทํางานแลวรูสึกมีความสุขรูสึกถึงความมั่นคงในหนาท่ีงาน การเจริญเติบโตกาวหนา 

กระตือรือรนในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย สนุกกับงานมีความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนรวมงานและสภาพแวดลอมท่ีดีท่ีเอ้ืออํานวย

ใหเกิดความสุขในการทํางาน ลดความเครียดและความขัดแยงภายในองคกรซึ่งจะชวยใหองคกรเจริญกาวหนาและพัฒนาไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Dasa, 2009 อางอิงใน ภัทรดนัย ฉลองบุญ, 2561 ) องคกรท่ีประสบความสําเร็จไดปจจัยสําคัญท่ี

เปนแรงผลักดันก็คือปจจัยแหงความสุขจะเห็นไดวาถาบุคลากรในองคกรมีความสุขในการทํางานจะสงผลตอตนเอง ตองานท่ีไดรับ

มอบหมาย และตอองคกร บุคลากรท่ีมีความสุขทําใหมีสุขภาพจิตท่ีดีสงผลใหมีความพรอมและมีประสิทธิภาพในการทํางานและ

นําไปสูการพัฒนาองคกรตอไป (Jaitha, 2016 อางอิงใน ภัทรดนัย ฉลองบุญ, 2561 ) ความสุขในการทํางานยังเปนสวนหน่ึงของ

ความพึงพอใจในการทํางาน แตเปนเครื่องมือท่ีดีกวาท้ังในดานผลการปฏิบัติงาน ความผูกพันกับองคกรและแรงจูงใจในการทํางาน 

ดังน้ันการทํางานอยางมีความสุขจะตองอยูบนสถานการณปจจุบันเก่ียวกับอุปสรรคตางๆ ท่ีสงผลทําใหพนักงานเกิดความ

กระตือรือรนในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน หรืออยางหน่ึงการทํางานอยางมคีวามสุขตั้งอยูบนความสําเร็จของคนท่ีมีศักยภาพกลาว

ไดวาพนักงานรูสึกมีความสุขในสิ่งท่ีพนักงานไดทําและจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เปนท่ีแนนอนวาองคกรประสบ

ความสําเร็จแลวความสุขภายในองคกรก็จะเกิดข้ึน แตมีนักธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จมากมายกลาววาความสําเร็จไมไดเหมือนกับ

ความสุข ความสําเร็จไมนําไปสูความผูกพัน ความจงรักภักดีและแรงจูงใจกับองคกรในระยะยาวในทางตรงขามความสุขในการ

ทํางานจะเปนตัวนํามาซึ่งสิ่งน้ัน การทํางานอยางมีความสุขน้ันจะสงผลกับการท่ีพนักงานอยูกับองคกรนานข้ึน ซึ่งจะลดคาใชจาย

ขององคกร (ณิชารีย แกวไชยษา, 2554 ) 

              ในองคกรตองการใหธุรกิจของตัวเองเติบโตและไดเปรียบในการแขงขันอยูตลอดเวลาโดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยู

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ บุคลากรท่ีมีคุณภาพถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ และสามารถสรางความไดเปรียบแกองคกร

แตตองเช่ือมโยงบุคลากรเขากับองคกร ดวยคานิยมขององคกรเพ่ือใหพนักงานผูกพันตอองคการคานิยมน้ีแสดงออกมาในรูปของ

วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture หรือ Corporate Culture) ซึ่งถือเปนความเช่ือ คานิยมและแบบแผนของพฤติกรรม

ท่ีพนักงานมีสวนรวมสามารถปฏิบัติงานรวมกัน ในการรับรูคําพูด ความคิด การเรียนรูการกระทําหรือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในองคกร 

ซึ่งสามารถทําใหองคกรประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวไดอาจกลาวไดวา วัฒนธรรมองคกรทําใหพนักงานแสดงพฤติกรรม

การทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกรดวยความผูกพันตอความเช่ือและคานิยมท่ีมีรวมกันดังน้ันวัฒนธรรมองคกรจึงสะทอนถึง

คานิยมและแบบแผนของพฤติกรรมท่ียอมรับและปฏิบัติกันมาและเปนตัวกําหนดความประพฤติและพฤติกรรมในการทํางานของ

บุคคลในองคกร วัฒนธรรมท่ีสรางสรรคในองคกรจะชวยใหบุคลากรในองคกรน้ันมีความภาคภูมิใจ กลาคิด กลาทํา รักและเกิด

ความผูกพันในองคกรมีความภาคูมิใจ และทําใหองคกรประสบความสําเร็จเมื่อทุกคนเกิดความเขาใจแลววัฒนธรรมจะนําไปสูกฎ

ของพฤติกรรมท่ีกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพขององคกร ดังน้ันวัฒนธรรมจะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะกําหนดประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน (ณัฐธิดา ชูเจริญพิพัฒน, 2555 ) 

           จากความสําคัญดังกลาวขางตน ผูทําวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวัฒนธรรมองคกรและพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีสงผล

ตอความสุขของเจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเมือง เขต 2 และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะนําความคิด

ความตองการของพนักงานมาปรับใชภายในองคกรเพ่ือเกิดการประยุกตใหเกิดวัฒนธรรมใหมๆข้ึนอาจจะสงผลทําใหพนักในองคกร

มีความสุขในการทํางานและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                                                                                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค 

1.มิติเนนความสําเร็จ 

2.มิติเนนสจัจะแหงตน 

3.มิติเนนใหความสําคญักับบุคลากร 

4.มิติเนนไมตรีสัมพันธ 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ  

2.อายุ  

3.ระดับการศึกษา  

4.สถานภาพสมรส  

5.ระยะเวลาการทํางาน  

6.อัตราเงินเดือน 

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

1.ดานการเพ่ิมผลผลิต   

2.ดานความสม่ําเสมอในการ

ทํางาน   

3.ดานการใหความรวมมือตอ

องคกร   

ความสุขในการปฏิบัติงาน 

-ความรื่นรมยในงาน 

-ความพึงพอใจในงาน 

-ความกระตือรือรนในการทํางาน 

(นฤมล แสวงผล, 2554 ) 
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การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ Quantitative Research มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคกรและพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเมือง เขต 2 และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกและศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอความสุขของเจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภมูิภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

           ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ เจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภูมภิาค อําเภอเมือง เขต 2 และอําเภอชาติตระการ จังหวัด

พิษณุโลกจาํนวน 400 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี   ใชสูตรคํานวณหาตัวอยางท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนไมเกิน 

5% จํานวน200 คน (จากสูตร Toro amane, 1973) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือก

ศึกษาจากประชากรท่ีมีลักษณะตรงตามวัตถุประสงคท่ีจะศึกษา คือ เจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค จงัหวัดพิษณุโลก ไดแก  

1. เจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภมูิภาค อําเภอเมือง เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 115 คน  

2. เจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภมูิภาคอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณโุลก จํานวน 85 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถามโดยแบงเปน 4 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

ระยะเวลาการทํางาน และอัตราเงินเดือน 

สวนท่ี  2 แบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค ไดแก มิติเนนความสําเร็จ มิติเนนสัจจะแหงตน มิติ

เนนใหความสําคัญกับบุคลากร มิติเนนไมตรีสัมพันธ  

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ไดแก ดานการเพ่ิมผลผลิต ดานความสม่ําเสมอในการทํางาน  

ดานการใหความรวมมือตอองคกร  ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร   

สวนท่ี  4  แบบสอบถามเก่ียวกับความสุขในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรื่นรมยในงาน ความพึงพอใจในงาน ความ

กระตือรือรนในการทํางาน   

ซึ่งในแบบสอบถามสวนท่ี 2 3 และ 4 น้ัน มีการกําหนดคาคะแนน ดังตอไปน้ี 

ระดับคะแนน  5       หมายถึง          มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ระดับคะแนน  4       หมายถึง          มีระดับความคิดเห็นมาก 

ระดับคะแนน  3       หมายถึง          มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

ระดับคะแนน  2       หมายถึง          มีระดับความคิดเห็นนอย 

ระดับคะแนน  1       หมายถึง          มีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง 200 ชุด ดวยวิธีการแบบเจาะจงท่ีเปนแหลงขอมูลดวยตนเอง ช้ีแจงการ

ดําเนินงานและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ดําเนินการในเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 1 เดือน เก็บขอมูล

ท้ังหมด 200 ชุด 

2. จัดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองภายใน 30 วัน 

3.  รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาจนครบ 200 ชุด 

4.  ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม 

5.  จัดหมวดหมูขอมูลในแบบสอบถาม เพ่ือนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index : IOC)  จากน้ันนํา

แบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตวัอยางมนงานวิจัยจํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่น 

(Reliability) และคํานวณ หาคาความเท่ียงจากความสอดคลองภายใน (internal consistency) ของเครื่องมือ โดยการคํานวณหา

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถาม ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.801  

 

 

วิเคราะหขอมูล 

            คณะวิจัยนําไดนําขอมูลมาแยกตามวัตถุประสงคท่ีใชในสถิติวิจัย โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเรจ็รูปในการประมวลผล

และวิเคราะหขอมูล โดยเรียงลําดับข้ันตอนตามข้ันตอนดังน้ี 

            1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการทํางาน 

และอัตราเงินเดือน               

             2. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามดวย สถิติท่ีใชคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

             3. สถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบ ไดแก Independent Semple T-test และ One Way Anova กําหนดนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

             4. ทดสอบสมมุติฐาน โดยใชวิธีการทดสอบคาสถิติแบบวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามของ

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ(Multiple regression analysis) 

ผลการวิจัย 

 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาท่ีการไฟฟา 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 68.5 โดยสวนใหญมีอายุมากกวา 31 – 40 ป สวน

นอยมอีายมุากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 6.0 โดยสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 74.5 สวนนอยมี

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. คิดเปนรอยละ 2.0 โดยสวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 53.0 สวนนอยมี

สถานภาพหยาราง คิดเปนรอยละ 4.5 โดยสวนใหญมีระยะเวลาในการทํางาน 1 – 10 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 54.0 สวนนอยมี

ระยะเวลาในการทํางาน 30 ป คิดเปนรอยละ 3.56 โดยสวนใหญมีอัตราเงินเดือน 10,000 – 20,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

32.5 สวนนอยมีอัตราเงินเดือนต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.0  

สวนท่ี 2 วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค พฤติกรรมในการทํางาน และความสุขในการทํางานของเจาหนาท่ีการ

ไฟฟา 

 ผลการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความสุข

ในการทํางาน เรียงลําดับปฏิบัติงาน ความคิดเห็นมากท่ีสุดอันดับแรก คือ ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกรมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.40 รองลงมาอันดับ 2 คือ มิติเนนความสําเร็จมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และอันดับสุดทาย คือ มิติเนนสัจจะแหงตนมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.20 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในแตละดานของตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

ตัวแปรตนและตัวแปรตาม ระดับ S.D ระดับความคิดเห็น 

ตัวแปรตน    

1 มิติเนนความสําเร็จ 4.21 0.56 มากท่ีสุด 
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2 มิติเนนสัจจะแหงตน 4.20 0.54 มากท่ีสุด 

3 มิติเนนใหความสําคัญกับบุคลากร 4.09 0.52 มาก 

4 มิติเนนไมตรีสัมพันธ 4.21 0.44 มาก 

5 ดานการเพ่ิมผลผลิต 4.10 0.52 มาก 

6 ดานความสม่ําเสมอในการทํางาน 4.14 0.48 มาก 

7 ดานการใหความรวมมือตอองคกร 4.17 0.50 มาก 

8 ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร 4.40 0.44 มากท่ีสุด 

ตัวแปรตาม    

9 ความรื่นรมยในงาน 3.86 0.69 มาก 

10 ความพึงพอใจในงาน 3.98 0.74 มาก 

11 ความกระตือรือรนในการทํางาน 4.06 0.70 มาก 

สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอความสุขในการทํางานของเจาหนาท่ีการไฟฟา 

 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s moment correlation coefficient) ของปจจัย ท่ีมี

ผลตอความสุขในการทํางานของเจาหนาท่ีการไฟฟาพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธระหวางความกระตือรือรนในการทํางานกับความ

พึงพอใจในงานมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 สูงสุดเปนลําดับแรก เทากับ .734** ความสัมพันธระหวางความกระตือรือรนในการทํางาน

กับความรื่นรมยในงานมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 สูงสุดเปนลําดับสอง เทากับ .732** ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับ

ความรื่นรมยในงานมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 สูงสุดเปนลําดับสาม เทากับ .664**  แสดงในตารางท่ี 2 

 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสุขในการทํางานของเจาหนาท่ีการไฟฟา โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ(Multiple 

regression analysis) พบวาปจจัยดานมิติเนนความสําเร็จ มิติเนนสัจจะแหงตน ดานการเพ่ิมผลผลิตและดานการใหความรวมมือ

ตอองคกรมีคาความนาจะเปน เทากับ .001 สามารถนํามาใชในการพยากรณความสุขในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยวัฒนธรรมองคกร พฤติกรรมการทํางานและความสุขในการทํางานของเจาหนาท่ีการ

ไฟฟา (N = 200) 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ความสําเร็จ 1.00           

2. สัจจะแหงตน .586* 1.00          

3. ความสําคัญ 

กับบุคลากร 

.443* .515* 1.00         

4.ไมตรีสัมพันธ .520* .480* .487* 1.00        

5.เพ่ิมผลผลิต .648* .620* .439* .489* 1.00       

6.ความสม่ําเสมอ 

ในการทํางาน 

.369* .315* .237* .235* .437* 1.00      

7.ความรวมมือ 

ตอองคกร 

.538* .447* .370* .454* .571* .415* 1.00     
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8.ปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบองคกร 

.237* .252* .245* .305* .243* .244* .288* 1.00    

9.รื่นรมยในงาน .553* .561* .423* .409* .630* .240* .583* .123 1.00   

10.พึงพอใจในงาน .621* .539* .399* .357* .654* .309* .418* .210* .664* 1.00  

11.กระตือรือรน

ในงาน 

.652* .600* .446* .460* .661* .377* .557* .274* .732* 734* 1.00 

*p < .01 

สวนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเปรียบเทียบตัวแปรตนกับตัวแปรตาม โดยใชการทดสอบคาที (T-test) และ

การทดสอบความแปรปรวน (F-test หรือ One-Way ANOVA) 

ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ T-test และ F-test ระหวางตัวแปรตนตอตัวแปร

ตาม 

หมายเหตุ ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 / * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 3 พบวา ปจจัยดานผลตอบแทน ลักษณะงาน สิ่งแวดลอมและความเต็มใจท่ีปฏิบัติงานเพ่ือองคกร สงผลตอ

การธํารงรักษาพนักงานแตกตางกันท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05 แตปจจัยดานเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน อายุการ

ทํางาน หัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน ความยุติธรรม และความเช่ือมั่นในองคกร สงผลตอการธํารงรักษาพนักงานไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลของการพยากรณตัวแปรอิสระบางตัวสามารถพยากรณความสุขในการทํางาน 

ANOVAb 

ตัวแปร T F Sig 

1. เพศ  1.306  .193 

2. อายุ   .934 .446 

3. การศึกษา  .987 .400 

4. สถานภาพ  .562 .690 

5. รายไดตอเดือน  .666 .667 

6. อายุการทํางาน  1.740 .115 

7. ผลตอบแทน  2.238* .015 

8. ลักษณะงาน  3.349* .000 

9. หัวหนางาน  1.249 .264 

10. เพ่ือนรวมงาน  .714 .660 

11. สิ่งแวดลอม  1.920* .036 

12. ความยุติธรรม  1.023 .424 

13. ความเช่ือมั่นในองคกร  1.158 .323 

14. ความเต็มใจท่ีปฏิบัติงานเพ่ือองคกร  1.902* .048 
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a. Predictors: (Constant), ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร, มิติเนนความสําเร็จ, ดานควาสม่ําเสมอในการทํางาน, มิติเนน

ใหความสําคัญกับบุคลากร, ดานการใหความรวมมือตอองคกร, มิติเนนไมตรีสัมพันธ, มิติเนนสัจจะแหงตน, ดานการเพ่ิมผลผลิต 

b. Dependent Variable: ความสุขในการทํางาน 

จากตารางท่ี 4 สรุปไดวา ความนาจะเปนท่ีไดจากการคํานวณ เทากับ .000 ถากําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ดังน้ัน 

ความนาจะเปนมีคานอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวาตัวแปรตนบางตัวสามารถนําไปใชในการพยากรณความสุขในการ

ทํางานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

อภิปรายผล 

ขอมูลสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางานและอัตราเงินเดือน

ท่ีแตกตางกัน มีผลตอความสุขในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีการไฟฟาท่ีแตกตางกันท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขอมูลสวน

บุคคลท่ีแตกตางกัน มีผลตอความสุขในการปฏบัิติงานของเจาหนาท่ีการไฟฟาท่ีไมแตกตางกัน จําแนกตามขอมูลลักษณะสวนบุคคล

ของผูตอบแบบสอบถาม แบงได2 กลุม คือ กลุมท่ีไมมีความแตกตางกัน 5 ขอ ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลา

ในการทํางานและอัตราเงินเดือน สวนกลุมท่ีมีความแตกตางกัน 1 ขอ คือ ระดับการศึกษา ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

นันทรัตน อุยประเสริฐ (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัท เฟสทดรัก จํากัด จังหวัดเชียงใหม จาก

การเปรียบเทียบ ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อายุงานและรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน  มีความสุขใน

การทํางานท่ีไมแตกตางกันท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค ท่ีประกอบดวย มิติเนนความสําเร็จ มิติเนนสัจจะแหงตน มิติเนนใหความสําคัญกับ

บุคลากร และมิติเนนไมตรีสัมพันธ วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีการไฟฟาในดานความรื่นรมยในงาน ความพึงพอใจในงานและความกระตือรือรนในการทํางาน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีความสอดคลองกับแนวคิดของ Cooke and Lafferty (1989) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา มิติเนน

ความสําเร็จ พนักงานจะมีพฤติกรรมการทํางาน แบบมีเหตุมีผล มีหลักการและการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือรน

และมีความสุขในการทํางาน และรูสึกวางานทาทายความสามารถอยูตลอดเวลา จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล 

มิติเนนสัจจะแหงตน พนักงานจะมีความยึดมั่นผูกพันกับงานและมีบุคลิกภาพท่ีมีความพรอมในการทํางานสูง จะสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิผล มิติเนนใหความสําคัญกับบุคลากร พนักงานจะมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกของการทํางานท่ีมี

รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและมุงบุคคลเปนศูนยกลาง ใหความสําคัญกับสมาชิกในองคกร จะสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิผล มิติเนนไมตรีสัมพันธพนักงานจะมีความเปนเพ่ือนและมีความจริงใจตอกัน มีความเปนกันเองเปดเผย จริงใจ จะ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล และยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของของ อัชณา กาญจนพิบูลย (2553) ได

ศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลองคการ ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ถาองคการมีวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรคสูง ก็

จะทําใหประสิทธิผลองคการสูงข้ึนดวย 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 ระหวางกลุม 53.007 8 6.626 42.707 .000a 

ภายในกลุม 29.633 191 .155   

รวม 82.640 199    
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พฤติกรรมในการทํางานท่ีประกอบไปดวย ดานการเพ่ิมผลผลิต ดานความสม่ําเสมอในการทํางาน ดานการใหความ

รวมมือตอองคกร ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร พฤติกรรมในการทํางาน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีการไฟฟาในดานความรื่นรมยในงาน ความพึงพอใจในงานและความกระตือรือรนในการทํางาน มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีความสอดคลองกับแนวคิดของ อํานาจ ธีระวนิช (2547) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานทุกดานมีความสัมพันธทางบวกท่ีสงผลตอความสุขในการทํางาน สงเสริมใหพนักงานยึดถือและปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ ขอบังคับและใหความรวมมือตอองคกรและทํางานอยางสม่ําเสมอ สนับสนุนใหพนักงานเคารพและเช่ือมั่นในระบบ

อาวุโส รูจักรับฟง ยอมรับคําแนะนํา เห็นคุณคาของความคิดท่ีแตกตางและนําความคิดท่ีเปนประโยชนทําใหพนักงานมีความ

ภาคภูมิใจท่ีไดทํางาน 

ขอเสนอแนะ 

1. การวิจัยในครั้งตอไปควรขยายการศึกษางานวิจัยเพ่ิมเติมไปยังเจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคในแตละเขต จังหวัด

พิษณุโลก เพ่ือใหเขาใจถึงวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ท่ีมีผลตอความสุขในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีไฟฟาอยางครอบคลุมมากข้ึน 

 2. ในการศึกษาระดับความสุขในการทํางานของเจาหนาท่ีการไฟฟา ควรสอบถามเก่ียวกับปจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจสงผลตอการ

เพ่ิมระดับความสุข เชน การเปลี่ยนแปลงภายในองคการ ความผูกพันตอองคการสภาพแวดลอมของการทํางานหรือปจจัยจูงใจอ่ืน 

ๆ ท่ีทําใหเจาหนาท่ีมีความสุขในการทํางานมากข้ึน  

3. ศึกษาถึงปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีอาจสงผลตอพฤติกรรมการทํางาน ของเจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค และในการจัดเก็บ

ขอมูลในแบบสอบถามดานพฤติกรรมการทํางาน ใหหัวหนาในแตละสวนงานประเมินผลผูใตบังคับบัญชาแทนเพ่ือใหทราบผลการ

ทํางานของพนักงานท่ีอางอิงผลงานจริงท่ีพนักงานทําไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลของหัวหนา จะสะทอนพฤติกรรมท่ีแทจริงของ

พนักงานแตละคนมากข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมองคกรและพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอความสุขของเจาหนาท่ีการไฟฟา

สวนภูมิภาค อําเภอเมืองเขต 2และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  

 ขอขอบคุณเจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเมืองเขต 2และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ท่ีใหความ

อนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

 ขอขอบคุณหัวหนาหนวยงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเมืองเขต 2และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ท่ีให

ความอนุเคราะหใหเขาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับเจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 ขอกราบขอบพระคุณบิดาร มารดาท่ีใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนสงเสริมการศึกษา และกําลังใจเปนอยางดี อีก

ท้ังขอบคุณเพ่ือนๆ ท่ีใหการการศึกษาวิจัยเรื่องงสนับสนุนชวยเหลอืดวยดเีสมอมาและขอขอบคุณเอกสารและงานวิจัยของทุกทานท่ี

คณะผูวิจัยนํามาอางอิงในการวิจัย จนกระท้ังวิจัยฉบับน้ีสําเร็จรุรวงไปดวยดี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชพ้ืนท่ีของผูใชพ้ืนท่ีวางสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม (สวนทะเลแกว) โดยศึกษาปจจัยทางกายภาพท่ีมีผลตอการใช ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีท่ีมีการใชงานหรือไมมี

การใชงาน กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ี เพ่ือวิเคราะหหาปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการใชพ้ืนท่ีวางสาธารณะในการทํา

กิจกรรมตางๆ และไดแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนท่ีวางสาธารณะใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูใชงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงครามถือเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีแนวทางในการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว มีการจัดและตกแตงภูมิทัศนใหมี

ความสวยงาม นาอยู รมรื่น อีกท้ังภายในมหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีวางสาธารณะจํานวนมาก สําหรับรองรับพฤติกรรมและกิจกรรม

ตางๆ ท้ังของนักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก มีวิธีการวิจัยโดยการคนควา แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ

พ้ืนท่ีวางสาธารณะ ปจจัยท่ีทําใหเกิดพฤติกรรม และกําหนดตัวแปรเพ่ือเปนเกณฑในการสํารวจพ้ืนท่ี ทําใหไดขอมูลดาน

พฤติกรรม มีการเก็บขอมูล 2 วิธี คือ การสังเกตการณและการแจกแบบสอบถาม ซึ่งในการสังเกตการณจะแบงเปน 2 สวนคือ 

การสํารวจพ้ืนท่ี ลักษณะทางกายภาพ องคประกอบทางภูมิทัศน และการสังเกตพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี มีการ

ใหแบบสอบถามผูใชพ้ืนท่ีเพ่ือชวยในการตอบคําถามของการวิจัย และหาแนวทางการปรับปรุงพ้ืนท่ีใหมีความเหมาะสมกับการ

ใชงานจริง ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา องคประกอบดานบรรยากาศและความรมรื่นมีผลตอพฤติกรรมการใชงานมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ระยะทาง ความสะดวกของการเดินทาง และสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ี สวนกิจกรรมท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุด

คือ การน่ัง (น่ังรอเวลา, น่ังเลนพูดคุย, น่ังพักผอน) รองลงมาคือ การเดินหรือว่ิงเพ่ือออกกําลังกาย นอกจากน้ียังพบวา ความ

ตองการของผูใชท่ีมีมากท่ีสุดคือ ตองการใหเพ่ิมรานคาหรือหองนํ้าสําหรับอํานวยความสะดวกระหวางมาใชพ้ืนท่ีวางสาธารณะ

น้ัน และผูใชยังตองการเพ่ิมพ้ืนท่ีสําหรับน่ังในรูปแบบตางๆ มากยิ่งข้ึน ขอเสนอแนะของงานวิจัยน้ีไดจากการวิเคราะหลักษณะ

ทางกายภาพ พฤติกรรม และการตอบแบบสอบถาม สรุปไดวา ควรเพ่ิมท่ีน่ังพักสําหรับกิจกรรมแบบเบาใหมากยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีบรรยากาศท่ีรมรื่น บริเวณเสนทางท่ีมีผูใชเดินหรือว่ิงออกกําลังกายอาจเพ่ิมกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีชวย

สนับสนุนหรือสรางความสนใจใหแกผูมาใช เชน การสรางสวนสุขภาพ หรือสวนสมุนไพรท่ีสามารถใหความรูแกผูมาใชงานใน

พ้ืนท่ีน้ันได รวมถึงความเพ่ิมสาธารณูปโภค เชน หองนํ้า เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชงาน 

 

คําสําคัญ: พ้ืนท่ีวางสาธารณะ, พฤติกรรมการใชงาน   

 

Abstract 

The main objective of this research is to study behavior of users of public space within 

Pibulsongkram Rajabhat University. The research proposed that by looking the physical factors that 
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influence the use, the physical characteristics of the area used or not used, the activities that occur within 

the area. To analyze factors of influence the use of public space for activities and the results would then 

be used as guidelines for improve public space to suit the behavior of users. The Pibulsongkram Rajabhat 

University is a higher education institution that has the guidelines for developing into a green university. 

The landscape is beautifully and there is plenty of public space within the campus support behavior and 

activities of students, internal and external personnel. Research methodology involves development of 

ideas and theory, which related to open public space and behavior-production factors as well as 

specification of variables to set standards for area survey in gathering details behavioral data.  There are 

two ways of collecting data: observing and distributing questionnaires. The observation is divided into two 

parts: survey area physical Landscape element and observing the behavior or activities that occur in the 

area. The questionnaire was used to help answer the research questions. And find guidelines to improve 

the area to suit the actual use. A summary of finding from this study show that atmospheric and the 

shade affects the most usage behavior. Second, the ease of travel and facilities in the area. The most 

popular activity is sitting (sitting, waiting, talking, sitting), followed by walking or running. Also found The 

user requirement is the most want to add a shop or toilet to accommodate the public space and add 

more sitting areas in more ways. A proposal from this research based on analysis in physical, behavior and 

user interviews can be concluded that should increase seating for light activities even more especially in 

the shady environment. Walking routes or jogging may add other activities the support or interest to the 

user, such as creating a healthy garden or herbal garden that can educate users in the area. Including 

utilities such as toilet to facilitate the user. 

 

Keyword: Public Open Space, Usage Behavior 

 

บทนํา 

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) มีความหมาย 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ความเขียวขจี (Greenery) หมายถึง 

การสรางสภาพแวดลอมท่ีรมรื่นเขียวขจีอยางสวนสาธารณะ (University park) 2) ความสะอาด (Clean) หมายถึง การสราง

สภาพแวดลอมท่ีสะอาดและปลอดมลพิษ (Pollution free) และ 3) ความยั่งยืน (Sustainable) หมายถึง การประหยัด

พลังงาน (Energy Saving) การนําทรัพยากรท่ีใชแลวกลับมาใชใหม (Recycle of Resource) ความกลมกลืนกับธรรมชาติ 

(Harmony with Nature) (สุภลัคน ผิวบาง ,2552) ปจจุบันหลายมหาวิทยาลัยท่ีมีการพัฒนาลักษณะทางกายภาพเพ่ือ

สงเสริมใหมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน มีประวัติความเปนมายาวนานกวา 90 ป และเปนหน่ึงในมหาวิทยาลัยท่ีมีแนวทางในการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสี

เขียว มีการจัดและตกแตงภูมิทัศนใหมีความสวยงาม นาอยู รมรื่น อันชวยสรางภาพลักษณท่ีดีแกมหาวิทยาลัย อีกท้ังภายใน

มหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีวางสาธารณะจํานวนมาก เพ่ือรองรับพฤติกรรมและกิจกรรมตางๆ ท้ังของนักศึกษา บุคลากร และ

บุคคลภายนอก  

พ้ืนท่ีวางสาธารณะ คือ องคประกอบของความสัมพันธระหวางคนกับท่ีวาง กลาวคือ เกิดจากความตองการของคน

เขามาใชงานในพ้ืนท่ีน้ันๆ ประกอบกับการมีองคประกอบอ่ืนๆ เขามาเก่ียวของ และสงผลตอพ้ืนท่ี เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสัมพันธ

กับวิถีชีวิตของคนมาชานาน ชวยสงเสริมใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี รองรับความตองการท่ีหลากหลายในเมือง  เปนองคประกอบ
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ท่ีสําคัญของเมือง เปนหนาตา เอกลักษณและชวยสรางบรรยากาศท่ีดีใหแกเมือง ดังท่ีมีนักวิชาหลายทานไดศึกษาเก่ียวกับพ้ืนท่ี

วางสาธารณะ เชน ขวัญสรวง อติโพธิ (2547) กลาวถึง พ้ืนท่ีวางสาธารณะ (Public Open Space) วาเปนพ้ืนท่ีรองรับการ

ดําเนินกิจกรรมท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของชุมชน Cooper and Francis (1990) กลาวถึงพ้ืนท่ีวาง

สาธารณะในหนังสือ People Place วาคือ พ้ืนท่ีท่ีเปนหัวใจของชุมชน ทําใหเกิดกิจกรรมแกชุมชน หรือ Moudon (1991) 

กลาววา พ้ืนท่ีวางสาธารณะเปนพ้ืนท่ีท่ีถูกออกแบบข้ึนเพ่ือชวยลดบรรยากาศท่ีวุนวายจากการดําเนินชีวิตในสังคมเมืองใหญ 

สวนมากมักเปนสถานท่ีรมรื่น เปนสถานท่ีท่ีคนชุมชน วัฒนธรรม และกิจกรรมเชิงประเพณีหลอมรวมกันเปนหน่ึงเดียว มีความ

เปนเอกลักษณทองถ่ิน แสดงใหเห็นถึงการดําเนินชีวิตในท่ีสาธารณะ สอดคลองกับ Stephen (1992) กลาววา การดํารงชีวิต

ในเมืองตองการท่ีโลงเพ่ือการพักผอนหยอนใจ และประกอบกิจกรรมตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

ฉะน้ันพ้ืนท่ีวางสาธารณะหรือลานโลงจึงมีความสัมพันธกับคนในเมือง เน่ืองจากเปนระบบโครงสรางของเมือง เปนจุดรวมของ

ชีวิตท้ังทางสังคมและทางสัญจรหลักของเมือง เปนสิ่งท่ีสะทอนอัตลักษณและความหมายของเมืองท่ีสัมพันธกับความเปนอยู

ของคนในเมือง หากมองวามหาวิทยาลัยน้ันคือ ชุมชน พ้ืนท่ีวางสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยจึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะตอ

ลักษณะทางกายภาพของมหาวิทยาลัย แมจะไมใชสวนสําคัญตอการศึกษาโดยตรง แตก็มีสวนเก้ือหนุนทางการศึกษา มีสวน

ชวยกําหนดและควบคุมการขยายตัวของมหาวิทยาลัย เปนประโยชนในการคนหาเสนทางและนําสายตาไปยังสถานท่ีสําคัญ 

เปนพ้ืนท่ีท่ีรองรับกิจกรรมและการใชงานท่ีหลากหลาย เชน เพ่ือการศึกษา เพ่ือการนันทนาการ การพักผอน ตลอดจนเปน

เสนทางสัญจร การออกแบบพ้ืนท่ีวางสาธารณะน้ันควรใหความสําคัญกับองคประกอบทางกายภาพ และการจัดวาง

องคประกอบอยางเหมาะสม เพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนรู รองรับกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพใหมีความสอดคลองความ

ตองการและกิจกรรมของผูใช 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน และพฤติกรรมการใชงาน รวมถึงปจจัยท่ีสงผลตอการใชงานพ้ืนท่ี

วางสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพ

ท่ีสงผลตอพฤติกรรมของผูใชงาน เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนท่ีวางสาธารณะใหตอบรับกับพฤติกรรมการใชงาน และ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง อีกท้ังยังสอดคลองกับแนวทางการสรางมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ศกึษางานวิจัยและแนวคดิท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีทําใหเกิดความหลากหลายของกิจกรรม และศึกษาแนวทางการ

ออกแบบชุมชนเมือง การปรับปรุงพ้ืนท่ี ปรับปรุงกิจกรรมใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูใชพ้ืนท่ี รวมถึงการศึกษาลักษณะ

ทางกายภาพของพ้ืนท่ีและขอจํากัดทางดานการพัฒนาตางๆ เชน กฎหมายควบคุมท่ีมีผลตอการพัฒนาพ้ืนท่ี 

2. สํารวจพ้ืนท่ี เพ่ือใหทราบลักษณะการใชงานพ้ืนท่ีวางสาธารณะท่ีมีผูใชมาก-นอย และบริเวณท่ีไมมีผูใชงาน 

รวมถึงลักษณะของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ี 

3. ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณผูใชพ้ืนท่ี ในขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํา

กิจกรรมในพ้ืนท่ี ความตองการในการพัฒนา ทัศนคติท่ีมีตอพ้ืนท่ี รวมถึงความคิดเห็นและแนวทางความตองการในการ

แกปญหาโดยการปรับปรุงพ้ืนท่ี 

4. วิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจในการทํากิจกรรม ความตองการของผูใชพ้ืนท่ีรวมถึงความคิดเห็นและแนวทาง

ความตองการในการแกปญหาโดยการปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีไดจากการทําแบบสอบถาม และการสัมภาษณ 

สามารถสรปุข้ันตอนวิธีดําเนินการวิจัยไดดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 แบบสรุปการออกแบบวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการใชพ้ืนท่ีวางสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภฏั 
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  พิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) 

 

ขั้นตอนท่ี 1 การศกึษาสภาพปจจุบัน และพฤติกรรมการใชงานพ้ืนท่ีวางสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(สวนทะเลแกว) 

วัตถุประสงค ขอมูลท่ีตองการ แหลงขอมลู เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลท่ีได 

1. การศึกษาสภาพ

ปจจุบันของพ้ืนท่ี  

              

 

ขอมูลท่ัวไปของ

พ้ืนท่ีและขอมูลดาน

กายภาพของพ้ืนท่ี 

 

การสํ า ร วจ พ้ืน ท่ี

กรณีศึกษาโดยการ

สังเกตการณ 

เอกสารต างๆ และ

การถ ายภาพ และ

บันทึกขอมูล 

ขอมูลเก่ียวกับความเปนมา

ของพ้ืนท่ี ขนาด ตําแหนงท่ีตั้ง 

แ ล ะ บ ริ บ ท ข อ ง พ้ื น ท่ี 

องคประกอบตางๆ และการ

เขาถึง รวมถึงพฤติกรรมการใช

งาน ลักษณะกิจกรรมในแตละ

พ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 

2. การศึกษา

พฤติกรรมการใช

พ้ืนท่ี 

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง

กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ

พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน 

การสํ า ร วจ พ้ืน ท่ี

กรณีศึกษาโดยการ

สังเกตการณ 

การถ ายภาพ และ

บันทึกขอมูล 

ขั้นตอนท่ี 2 การศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอการใชงานในพ้ืนท่ีวางสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเล

แกว) 

1. ปจจัยสวนบุคคล ขอมูลสวนบุคคล 

 

ผู ท่ี ม า ใ ช ง า น ใ น

พ้ืนท่ีกรณีศึกษา 

การสัมภาษณ และ

แจกแบบสอบถาม 

ขอมูลพ้ืนฐานของผู ใช พ้ืน ท่ี 

เชน สถานภาพ เพศ อายุ เปน

ตน 

2 .  ป จ จั ย ด า น

พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น

สภาพแวดลอม 

สาเหตุการเลือกใช

พ้ืนท่ี และความรูสึก

ของผูใชท่ีมีตอพ้ืนท่ี 

ผู ท่ี ม า ใ ช ง า น ใ น

พ้ืนท่ีกรณีศึกษา 

การสัมภาษณ และ

แจกแบบสอบถาม 

ส า เ ห ตุ ก า ร ใ ช พ้ื น ท่ี  แ ล ะ

ความรูสึกของผูใช 

 

ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพท่ีสงผลตอพฤติกรรมของผูใชงาน 

1. การวิเคราะห

ขอมูลจากการลง

พ้ืน ท่ี  ข อมู ลทาง

กายภาพ จํานวน 

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง

ผู ใ ช ง า น  แ ล ะ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 

จํ า น ว น ข อ ง ผู ใ ช 

ลักษณะการใชงาน

แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ท่ี

เกิดข้ึน 

ข อ มู ล จ า ก

ก า ร ศึ ก ษ า ใ น

ข้ันตอนท่ี 1 

จํานวนรอยละ ตําแหนงท่ีเกิดกิจกรรมและมี

การใชงานในพ้ืนท่ีในชวงเวลา

ตางๆ 

 

2. วิเคราะหขอมูล

ท่ี ไ ด จ า ก ก า ร

สังเกตการณและ

การสัมภาษณ เพ่ือ

หาความสัม พันธ

ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ท่ี

เกิดข้ึนและการใช

ง า น พ้ื น ท่ี ว า ง

สาธารณะ 

ปจจัยดานพฤติกรรม

ท่ีมีผลตอการใชงาน

พ้ืนท่ี และปจจัยดาน

สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม

สะดวก 

 

ข อ มู ล จ า ก

ก า ร ศึ ก ษ า ใ น

ข้ันตอนท่ี 2 

 ปจจัยท่ีมีผูใชใหความสําคัญตอ

การเลือกใชพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
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3. วิ เคราะห

ค ว า ม สั ม พั น ธ

ระหวางปจจัยทาง

กายภาพท่ีสงผลตอ

พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง

ผูใชงาน 

ความสัมพันธกันของ

แตละปจจัย ท่ีควร

คํานึงถึงและสงผล

ตอผูใชงาน 

ข อ มู ล จ า ก ก า ร

วิเคราะหในข้ันตอน

ท่ี 1 และ ข้ันตอนท่ี 

2 

 พฤติกรรมการใช พ้ืน ท่ี ว า ง

ส า ธ า ร ณ ะ ภ า ย ใ น พ้ื น ท่ี

กรณีศึกษา และทราบถึงปจจัย

ตางๆ ท่ีมี อิทธิพลตอการใช

พ้ืนท่ีวางสาธารณะในการทํา

กิจกรรมตางๆ และรูปแบบ

กิจกรรม ท่ี เ กิด ข้ึน  ร วม ถึ ง

แนวทางในการปรับปรุงพ้ืนท่ี

วางสาธารณะใหเหมาะสมกับ

พฤติกรรมของผูใชงาน  

 

ผลการวิจัย 

ขอมูลดานกายภาพ 

1. ประเภทของพ้ืนท่ีวางสาธารณะท่ีพบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากการเก็บขอมูลดานกายภาพ

สามารถแบงประเภทของพ้ืนท่ีวางสาธารณะท่ีพบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสามารถไดดังน้ี 

1.1 พ้ืนท่ีเปดโลงดานหนาอาคารหรือระหวางอาคาร พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามน้ันมีขนาดท่ีกวาง

ใหญ อาคารเรียนหรืออาคารตางๆ ตั้งอยูในตําแหนงท่ีหางกันพอสมควร จึงมีพ้ืนท่ีในลักษณะของพ้ืนท่ีระหวางกลุมอาคารท่ี

มาก และโดยสวนมากจะเปนพ้ืนท่ีสีเขียว สนามหญา มีลักษณะของตนไมข้ึนปกคลุมใหรมเงา ในบริเวณท่ีใกลกับอาคารเรียน

น้ันจะมีการจัดเตรียมเกาอ้ีสําหรับน่ังเลนหรือน่ังพักคอยระหวางรอเรียนหรือทํากิจกรรมตางๆ อยูบาง 

1.2 พ้ืนท่ีวางสาธารณะท่ีเปนเสนทางหรือถนน ลักษณะของถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สามารถแบงไดเปน 4 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 เปนถนนขนาดใหญท่ีเช่ือมโยงกลุมอาคารแตละกลุมดวยกัน เชน ถนนในพ้ืนท่ีท่ี 1 

ถนนผานระหวางหอประชุมศรีวชิรโชติและอาคารทีปวิชญ ระดับท่ี 2 ถนนขนาดกลาง มีขนาดเล็กกวาระดับท่ี 1 ทําหนาท่ี

เช่ือมโยงอาคารภายในกลุมอาคาร ระดับท่ี 3 ถนนขนาดเล็ก เปนถนนท่ีมีการใชงานท่ีนอยกวาถนนในระดับท่ี 2 เชนถนน

ภายในแตละคณะ และระดับท่ี 4 ถนนสําหรับการเดิน เปนถนนท่ีมขีนาดเลก็ ทําหนาท่ีเช่ือมโยงอาคารยอยในแตละคณะหรือ

สํานักงาน รถยนตไมสามารถใชได 

 

 
  

ภาพท่ี 1 ตัวอยางถนนในแตละระดับภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
ถนนระดับท่ี 1 

ถนน 

ระดับท่ี 2 

ถนนระดับท่ี 3 
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ท่ีมา: (ประชาสมัพันธ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560) 

 

1.3 พ้ืนท่ีวางสาธารณะสําหรับทํากิจกรรม 

1.4 พ้ืนท่ีวางสาธารณะสําหรับการพักผอนหยอนใจ  

1.5 พ้ืนท่ีวางสาธารณะท่ีเปนพ้ืนท่ีวางตามธรรมชาติ มีการสงวนรักษาสภาพเดิมใหคงไว 

2. ลักษณะการใชงานของพ้ืนทีวางสาธารณะ 

สามารถแบงการใชงานพ้ืนท่ีวางสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดดังน้ี 

2.1 พ้ืนท่ีวางสาธารณะท่ีมีการใชงานแบบกิจกรรมหนัก คือ บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีวางสาธารณะแบบสนามกีฬา หรือ

สนามหญาขนาดใหญ มีกิจกรรท่ีพัก เชน การเตะฟุตบอล ว่ิง ออกกําลังกายเปนตน 

2.2 พ้ืนท่ีวางสาธารณะท่ีมีการใชงานแบบกิจกรรมเบา บริเวณใตตนไม สนามหญาระหวางอาคาร 

 

ขอมูลดานพฤติกรรมและกิจกรรม 

เปนขอมูลท่ีไดจากการบันทึกพฤติกรรมการใชพ้ืนท่ี ใชวิธีการสังเกตการณ (Observation) โดยแบงชวงเวลาในการ

เก็บขอมูลเปน 4 ชวงเวลาคือ 

  06.00 – 08.00   ชวงกอนเวลาทํางาน 

  08.00 – 16.00  ชวงเวลากลางวัน 

  16.00 – 18.00  ชวงเวลาเลิกทํางาน 

  18.00 – 20.00   ชวงเวลาเย็นถึงหัวค่ํา 

การเก็บขอมูลแบงเปนชวงวันจันทร – ศุกร และชวงวันเสาร – อาทิตย เน่ืองจากเปนวันธรรมดาและวันหยุด อาจ

สงผลใหมีผูไปใชงานในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน  

1. ขอมูลการบันทึกกิจกรรมในวันจันทร – ศุกร  

จากการสังเกตการณสามารถบันทึกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2 ตารางบันทึกกิจกรรมบริเวณพ้ืนท่ีวางสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันจันทร - ศุกร 

 

ชวงเวลา กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ บริเวณท่ีพบกิจกรรม 

06.00 – 08.00 ว่ิงออกกําลัง แตมีปริมาณท่ีนอย ถนนดานในพ้ืนท่ีท่ี 6,7,8 

08.00 – 16.00 มีนักศึกษาหรือบุคลากรน่ังพูดคุยกัน , น่ังรอ สวนระหวางอาคาร 

ซุมศาลาหนาอาคารเรียน 

16.00 – 18.00 มีนักศึกษา บุคคลภายนอก เดิน ว่ิง ปนจักรยาน รวมถึงการน่ัง

พูดคุยกัน 

ริมถนน, ศาลาริมทาง, ถนน

โดยรอบมหาวิทยาลัย 

18.00 – 20.00 มีกิจกรรมออกกําลังกาย เดิน ว่ิง ปนจักรยาน เบาบางลง ถนนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

 

2. ขอมูลการบันทึกกิจกรรมในวันเสาร – อาทิตย 

จากการสังเกตการณสามารถบันทึกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนบริเวณพ้ืนท่ีวางสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 3 บันทึกกิจกรรมบริเวณพ้ืนท่ีวางสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในวันเสาร - อาทิตย 

 

ชวงเวลา กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ บริเวณท่ีพบกิจกรรม 

06.00 – 08.00 ไมพบกิจกรรม  

08.00 – 16.00 มีกลุมนักศึกษาน่ังพูดคุยกันบาง แตมีปริมาณท่ีนอยกวาในชวง

วันจันทร-ศุกร 

สนามหญาหนาอาคารเรียน,  

16.00 – 18.00 พบกิจกรรมประเภทเดิน ว่ิง ปนจักรยาน รวมถึงการน่ังพูดคุยกัน 

แตมีปริมาณท่ีนอยกวาในชวงวันจันทร-ศุกร 

ริมถนน, ศาลาริมทาง, ถนน

โดยรอบมหาวิทยาลัย 

18.00 – 20.00 มีกิจกรรมท่ีเบาบางมาก ถนนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
 

ขอมูลจากแบบสอบถาม 

1. จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 197 ชุดมีจํานวนเพศชายตอเพศหญิงรอยละโดยประมาณเทากับ 52:48 ซึ่งมี

จํานวนท่ีใกลเคียงกัน มีอาชีพเปนนักเรียนหรือนักศึกษา มีอายุประมาณ 15-25 ป รายไดตอคนอยูท่ี 5,001-10,000 บาท 

ทํางานหรือเรียนอยูภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แตพักอาศัยอยูภายนอกมหาวิทยาลัย มีระยะทางไมเกิน 2-3 

กิโลเมตร มักจะเดินทางมาใชบริการพ้ืนท่ีวางสาธารณะโดยรถจักรยานยนต สาเหตุท่ีเลือกใชพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ เดินทางสะดวก 

นิยมใชพ้ืนท่ีมากท่ีสุดในวันจันทร-ศุกร ชวงเวลา 08.00-16.00 ชอบมาใชพ้ืนท่ีกับเพ่ือน ชอบบรรยากาศท่ีรมรื่นของสถานท่ี 

โดยมกัมาทํากิจกรรมคือ การน่ัง (น่ังรอเรียน, น่ังรอเพ่ือน, น่ังพูดคุยกับกลุมเพ่ือน, น่ังพักผอน ตามลําดับ) ตองการใหเพ่ิมสิ่ง

อํานวยความสะดวกโดยเฉพาะรานคากับหองนํ้ามากท่ีสุด รองลงมาคือ ท่ีน่ัง ขอมูลจากแบบสอบถามและการสังเกตมีความ

สอดคลองกัน 

2. จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด พ้ืนท่ีท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือ พ้ืนท่ีท่ีประกอบไปดวยกลุมอาคาร

เรียนจํานวนมาก เชน อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาคารคณะวิทยาการจัดการ สนามกีฬาในรม เปนตน โดย

กิจกรรมท่ีนิยมทํามากท่ีสุดคือ การน่ัง เมื่อเทียบกับขอมูลจากการสังเกตจะพบวาขอมูลท่ีไดไมสอดคลองกัน สาเหตุอาจ

เน่ืองจาก การกระจายตัวของการตอบแบบสอบถามท่ีไมแนนอน เพราะเปนการสุมแจกในแตละพ้ืนท่ีกิจกรรม สงผลใหเกิด

ความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลแบบสอบถามกับขอมูลจากการสังเกต 

 

อภิปรายผล 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชงานพ้ืนท่ีวางสาธารณะ หมายถึง ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเลือกใชพ้ืนท่ี ทําใหมีผูใช

มาก-นอย บริเวณท่ีไมมีผูใชงาน และสงผลตอรูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ประกอบดวย 

1. บรรยากาศและความรมรื่น 

จากการสังเกตพฤติกรรมการใชพ้ืนท่ี พบวากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดคือ การน่ังรอเพ่ือเรียนในช่ัวโมงถัดไป 

กิจกรรมลักษณะน้ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีวางสาธารณะขนาดเล็กท่ีอยูระหวางอาคาร หรือหนาอาคารเรียน ในบริเวณท่ีมีท่ีน่ังจัดไว

ให และเปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชวงระหวางวันในชวงเวลา 08.00-16.00 โดยประมาณ นอกจากน้ี พ้ืนท่ีสนับสนุนใหเกิด

กิจกรรมการน่ังพักผอนคือ รานคาตางๆ เชน ซุมกาแฟท่ีอยูระหวางอาคารเรียน  

ขอมูลจากการสังเกตการณสอดคลองกับขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม สาเหตุการเลือกใชพ้ืนท่ีวางสาธารณะ 

โดยสาเหตุท่ีเลือกใชพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ มีบรรยากาศท่ีรมรื่น แสดงใหเห็นวา บรรยากาศและความรมรื่นของพ้ืนท่ีมีผลตอการ

เลือกทํากิจกรรม 

2. ระยะทางและการเขาถึง 
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ขอมูลจากแบบสอบถามแสดงใหเห็นวา ผูมาใชพ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนผูท่ีเรียนหรือทํางานอยูในมหาวิทยาลัย และมี

ท่ีพักอาศัยอยูไมไกล โดยปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูมาใชไมเลือกไปใชพ้ืนท่ีแหงอ่ืน คือ ระยะทางท่ีไกล รองลงมาคือ มีท่ีจอดรถไม

สะดวก เน่ืองจากในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีขนาดใหญน่ันจึงสงผลใหสามารถเขาถึงไดงายและจอดรถได

สะดวก อันเปนสาเหตุหน่ึงท่ีผูมาใชเลือกมาใชพ้ืนท่ีวางสาธารณะน้ี แสดงใหเห็นวาระยะทางและการเขาถึงมีผลตอการเลือก

พ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรม  

3. ชวงเวลาท่ีใชงานในพ้ืนท่ี 

ขอมูลจากการสังเกตการณและตอบแบบสอบถามมีความสอดคลองกัน คือ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดจะเกิดใน

ชวงเวลา 8.00-16.00 รองลงมาคือชวงเวลา 16.00-18.00 โดยลักษณะของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตางกันคือ กิจกรรม

ในชวงเวลา 8.00-16.00 จะเปนกิจกรรมแบบผอนคลาย คือ น่ังพักผอน น่ังรอเรียนหรือรอทํางาน สวนชวงเวลา 16.00-18.00 

จะมีกิจกรรมท่ีเปนแบบหนัก คือการออกกําลังกายเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการเดิน ว่ิง และปนจักรยาน ดังน้ัน ชวงเวลาของ

การใชงานพ้ืนท่ีถือเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญอยางหน่ึง เน่ืองจาก พ้ืนท่ีวางสาธารณะน้ีเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม

การใชงานท่ีเกิดข้ึนสวนใหญจึงเกิดในชวงของเวลาท่ีมีการเรียนการสอน  

4. สิ่งอํานวยความสะดวก  

ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม พบวา สิ่งท่ีผูมาใชพ้ืนท่ีตองการใหเพ่ิมมากท่ีสุดคือ รานคาและหองนํ้า รองลงมา

คือ ท่ีน่ังพัก สอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการสังเกตการณ เน่ืองจากกิจกรรมท่ีนิยมทําใหพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ การน่ังพักระหวาง

รอไปเรียนหรือทํางาน และน่ังพักผอน ผูมาใชพ้ืนท่ีจึงมีความตองการใหเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกในตอบรับกับกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึน จากการสังเกตพบวา จํานวนของท่ีน่ังพักยังไมเพียงพอตอกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมักเกิดใน

ชวงเวลาเดียวกัน ทําใหมีผูใชพรอมๆ กัน และการจัดรูปแบบของท่ีน่ังพักยังไมเหมาะสม เชน เกาอ้ีบางชุดจัดรวมกันเปนกลุม 

เมื่อมีคนน่ังเพียงหน่ึงคน บุคคลอ่ืนก็จะไมเลือกท่ีจะน่ังทําใหเสียพ้ืนท่ีน่ังใกลเคียงกัน สอดคลองกับขอมูลจากการตอบ

แบบสอบถามตองการใหเพ่ิมจํานวนของสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ี สวนความตองการรานคาและหองนํ้า จากการ

สังเกตการณกิจกรรมท่ีเกิดในชวงเวลาเย็นจะมีผูมาออกกําลังกายเปนจํานวนหน่ึง และไมสะดวกตอการเขาหองนํ้าในอาคาร

สํานักงานหรืออาคารเรียน เปนตน  
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การออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันชายจากเศษผาเหลือใช 

แรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต 

DESIGN MEN’S FASHION COSTUME FORM USED FABRIC WSATE  

INSPIRRED BY POP ART 

 

                         ปรารถนา ศิริสานต1*  ณัฐวุติ ศรีสะอาด1  และเอกพงษ จันตะเรือง2 
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บทคัดยอ 

การออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต เพ่ือผลิตผลงาน

โดยมีความโดดเดนเรื่องความงาม และเพ่ือสรางสรรคผลงานช้ินน้ีตามแนวความคิดศิลปะปอปอารต มีวัตถุประสงค 

คือ 1) เพ่ือศึกษาและออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจจากศิลปะปอปอารต     

2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจการออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอป

อารต โดยมีวิธีการดําเนินวิจัยดังน้ี ไดศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับศิลปะปอปอารต แลวนํามาประมวลวิเคราะห

เปนแนวความคิดโดยนํามาประยุกตใชในการออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจ

ศิลปะปอปอารต โดยรูปแบบลักษณะแฟช่ันปจจุบันผสมผสานกับแฟช่ันยุค 1960 ท่ีนักออกแบบจะตองพยายาม 

ดึงเทคนิคมาออกแบบเครื่องแตงกายท่ีสวมใสไดจริง ท่ีแฝงความพิเศษไมเหมือนใครใหลงตัวมากท่ีสุด จากการ

ออกแบบ 3 คอลเลคช่ัน มี A, B, C สรุปไดวา คอลเลคช่ัน A ไดผลประเมินคาเฉลี่ยของผูเช่ียวชาญมากท่ีสุด คือ   

(x = 3.85, SD = 0.19) อยูในระดับมาก เครื่องแตงกายแฟช่ันชายจากเศษผาแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต        

มีลักษณะเฉพาะตัวเปนแนวรูปแบบ มีลักษณะพิเศษอยูท่ีการตัดเสนภาพลายเสนดวยเสน สีสันและนํ้าหนักของ

ภาพดวยการใชแถบเม็ดสี แถบริ้วสี และในรูปแบบแตละชุดจะแตกตางกันออกไป ซึ่งผลงานท่ีกฎจะสวยงาม        

มีคุณคาน้ัน จะตองมีความรูความเขาใจในหลักการของการออกแบบ เปนการสรางความพอใจใหแกผูพบเห็น 

 

คําสําคัญ : ออกแบบเครื่องแตงกาย เศษผา ศิลปะปอปอารต 

 

Abstract 

 This research project was the design of men's fashion costume from used fabric waste 

inspired by pop art to produce distinctive and beautiful works, and to create pop art-based 

work. The objectives of this research project were 1) to study and design men's fashion costume 

from used fabric waste inspired by pop art, and 2) to evaluate the satisfaction with the design of 

men's fashion costume from used fabric waste inspired by pop art. The methodology was the 

study of basic information about pop art; information were then processed and analyzed as a 

concept to be applied in the design of men's fashion costume from used fabric waste inspired 
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by pop art. The design was characterized by the combination of current and 1960 fashion styles 

that have been drawn by the designer for wearable purpose. The design was special, unique 

and harmonious. From designing three collections: A, B, and C, it could be concluded that 

Collection A had the highest mean score evaluated by the experts (x = 3.85, SD = 0.19), indicating 

the high level. Men's fashion costume from used fabric waste inspired by pop art had special 

and unique features of cutting lines with lines, colorful style and weight of the image by using 

pigment and colorful stripes. Different collections had different models. To gain beautiful and 

valuable work, the design principles would be understood to build the satisfaction of the 

visitors.  

keywords: Costume Design, Fabric Waste, Pop Art 
 

บทนํา   

 เสื้อผาเครื่องนุงหมเปน 1 ในปจจัย 4 ท่ีมนุษยตองการในการดํารงชีวิตเพ่ือปกปดรางกายและใหความ

อบอุน ความเจริญของมนุษยทําใหเสื้อผาเครื่องแตงกายเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเสื้อผายังบอกถึงลักษณะของ  

ผูสวมใสไดดวย เชน ฐานะ เช้ือชาติ เปนตน มนุษยมีการเรียนรู ถึงวิธีท่ีจะดัดแปลงการใชเครื่องนุงหมรางกายจาก

ธรรมชาติใหมีความเหมาะสม และสะดวกตอการแตงกาย เชน การผูก มัด สาน ถัก ทอ อัด และมีการวิวัฒนาการ

เรื่อยมา จนถึงการรูจักใชวิธีตัดและเย็บ จนในท่ีสุดไดกลายมาเปนเทคโนโลยีจนกระท่ังถึงทุกวันน้ี แตใน

ขณะเดียวกันการตัดเย็บเครื่องนุงหมจะทําใหเหลือเศษผาจากการตัดเย็บเครื่องนุงหมทําใหสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม  

การนําสิ่งท่ีเหลือใชกลับมาใชใหมเปนสวนหน่ึงท่ีชวยใหทรัพยากรเหลือใชลดลง และชวยลดตนทุนการผลิตและ 

เปนผลดีตอสิ่งแวดลอมอีกดวย   

 ในปจจุบันซึ่งตรงกับแนวความคิดของศิลปะปอปอารต เปนขบวนการหน่ึงของศิลปะท่ีเกิดข้ึนใน

สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ประมาณ พ.ศ. 2498 มีพลวัตทางศิลปะประมาณ 10 ปเศษ ลอไปกับรากฐานบริบท

สังคมท่ีเปนแบบบริโภคนิยม ศิลปนกลุมน้ีมีความเช่ือทางศิลปะวาศิลปะจะตองสรางความตื่นเตนอยางฉับพลัน

ทันใดแกผูพบเห็น ดังน้ัน เน้ือหาศิลปะของปอปอารต จึงเปนเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับผูคนท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เรื่องราวเก่ียวกับผูคน และสังคมในปจจุบันท่ีกําลังไดรับความสนใจ หรือพากษวิจารณในขณะน้ัน ซึ่งอาจนับวาเปน

ผลตอยอดของการเปลี่ยนแนวทางศิลปะมาตั้งแตในชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ดังจะเห็นไดจากเน้ือหาจะเริ่ม    

ไมเก่ียวของกับเทพนิยาย ประวัติศาสตร หรือศาสนาเหมือนกับงานศิลปะในยุคกอนหนา 

 ดงัน้ันผูวิจัยจึงสนใจการออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันสําหรับบุรุษจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจจาก

ศิลปะปอปอารต เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภคท่ีชอบเสื้อผาทางดานแฟช่ันและลดขยะจากเศษผาท่ีทําลายยาก

ทําใหลดมลภาวะในปจจุบันชวยใหรักษาสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ และยังสามารถเพ่ิมมูลคาของเศษผาได 

อีกดวย จึงใชแนวคิดจากศิลปะปอปอารตเขามาออกแบบใหมีรูปแบบสะดุดตาสีสันสดใส ในปจจุบันขณะน้ีจะ    

พบเห็นเครื่องแตงกายจากเศษผาไดไมแพรหลายนัก ยังมีคูแขงทางการตลาดนอยและมีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 การออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันสําหรับบุรุษจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจจากศิลปะปอปอารต     

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจจากศิลปะปอป

อารต และเพ่ือประเมินความพึงพอใจการออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจ

ศิลปะปอปอารต โดยมีวิธีการดําเนินวิจัยเปนข้ันตอนการพัฒนาเปน 5 ข้ันตอนตามวัตถุประสงคดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษาและออกแบบความเปนมา และรูปแบบของเครื่องแตงกายแฟช่ันสําหรับบุรุษจากเศษผา

เหลือใชแรงบันดาลใจจากศิลปะปอปอารต 

 ผูวิจัยสรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันสําหรับ

บุรุษจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจจากศิลปะปอปอารต ประกอบดวยแบบสอบถาม โดยใชกรอบแนวความคิด

ของ วุฒิชัย โคตรภูธร (2557)  ในดาน รูปแบบ สี ลวดลาย ประโยชนใชสอย และความสวยงาม 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย ผูดําเนินวิจัยการดําเนินการศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตํารา และ

งานวิจัยเก่ียวของกับการออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารตสําหรับ

บุรุษ ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามตัวแปรทําการศึกษา แลวนําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือ

ตรวจสอบและขอคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขสอบความถูกตอง เพ่ือนําไปใชตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูดําเนินวิจัยไดดําเนินการออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะ           

ปอปอารตสําหรับบุรุษ โดยมีข้ันตอนการออกแบบดังน้ี 

1. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการออกแบบเครื่อง

แตงกายแฟช่ันจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารตสําหรับบุรุษในการออกแบบ 

2. ทําการออกแบบภาพรางตามพ้ืนฐานขอมูลท่ีศึกษาโครงการพิเศษ 

3. ผูวิจัยนําแบบรางการออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันสําหรับบุรุษจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจ

ศิลปะปอปอารต เพ่ือไปประเมินตามคําแนะนําเก่ียวกับการออกแบบเครื่องแตงกายจากผูเช่ียวชาญดาน           

การออกแบบเครื่องแตงกาย จํานวน 5 ทาน  

4. สรุปแบบแลวเขียนแบบเพ่ือการผลิต 

5. ผลิตตนแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันสําหรับบุรุษจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจ 

ศิลปะปอปอารต 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร กลุมนักศึกษาชาย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

กลุมตัวอยาง กลุมนักศึกษาชาย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 100 คน 

ตัวแปรตน รูปแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจจากศิลปะปอปอารต 

ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอรูปแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันชายจากเศษผาเหลือใช

แรงบันดาลใจจากศิลปะปอปอารต  
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ผลการวิจัย  

 การออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต ดําเนินการสรุปผลตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

         เ พ่ือศึกษาการออกแบบเคร่ืองแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผา เหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะ          ป

อปอารต 

จากการศึกษาขอมูลวิจยัเก่ียวกับเครื่องแตงกายในปจจุบัน ทําใหผูวิจัยไดเห็นถึงปญหาท่ีเกิดจากการตัดเย็บจํานวน

มากท่ีทําใหเหลือเศษผาเหลือใช เกิดมลพิษและขยะท่ีกําจัดจัดยาก ผูวิจัยจึงไดศึกษาและออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันชาย

จากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารตข้ึนมา เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดสนใจเก่ียวกับกับศิลปะปอปอารต   

ท่ีมีการเสียดสีของสังคมและรูปแบบของ ลวดลาย สีสันสดใส และความขัดแยงของสี ภายในศิลปะปอปอารตจึงใช            

แรงบันดาลใจน้ีออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันชายจากศิลปะปอปอารต จากการออกแบบเครื่องแตงกายท้ังหมด 3 คอลเลคช่ัน 

คอลเลคช่ันละ 3 ชุด ประกอบไปดวยแบบ A,B และ C ดังภาพท่ี 1-3 ไดมีการนําแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับการออกแบบ    

เครื่องแตงกายแฟช่ันไปใหผูเช่ียวชาญประเมินวาแบบใดเหมาะสมกับการนําไปผลิต  

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบ A 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงรูปแบบ B 
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ภาพท่ี 3 แสดงรูปแบบ C 

 

           เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีสนใจเคร่ืองแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะ  

ปอปอารต 

จากการวิเคราะหและรวบรวมขอมูลรวมถึงการทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคใน         

การออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต จากการวิเคราะหความพึงพอใจของ

นักศึกษาชายจํานวน 100 คน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก พบวา ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภค  

เพศชายคิดเปนรอยละ 100  อายุต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 35 อายุ 20-25 ปคิดเปนรอยละ 65 

ดานประโยชนใชสอย ท้ังสามรูปแบบมีความเหมาะสมในการสวมใสเทากัน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.60 รูปแบบเครื่อง     

แตงกาย A มีความแข็งแรงทนทานมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.80 อยูในระดับมาก รูปแบบ C มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.60 อยูในระดับมาก และ

รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.40 อยูในระดับปานกลาง สามารถสรางบุคลิกภาพใหเกิดความมั่นใจ รูปแบบ A และ C มีคาเฉลี่ย

อยูท่ี 4.00 อยูในระดับมาก รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.00 อยูในระดับปานกลาง ความสะดวกในการสวมและจัดเก็บ รูปแบบ 

A และ C มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.00 อยูในระดับมาก รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.00 อยูในระดับปานกลางรูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 

3.80 อยูในระดับมาก โดยรวมดานประโยชนใชสอยเครื่องแตงกายรูปแบบ A มีคาเฉลี่ย 3.85 อยูในระดับมาก รูปแบบ C      

มีคาเฉลี่ย 3.80 อยูในระดับมาก และรูปแบบ B มีคาเฉลี่ย 3.45 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

ดานความสวยงาม การจัดองคประกอบของลวดลายสัมพันธกันดี รูปแบบ A มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.40 อยูในระดับมาก 

รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.60 อยูในระดับมาก และรูปแบบ C มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.20 อยูในระดับปานกลาง รูปแบบสามรถ   

บงบอกถึงสไตลปอปอารต รูปแบบ A มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.40 อยูในระดับมาก รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.20 อยูในระดับมาก 

และรูปแบบ C มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.60 อยูในระดับมาก สีสันและลวดลายมีความสวยงาม รูปแบบ A มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.20 อยูใน

ระดับมาก รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.20 อยูในระดับปานกลาง และรูปแบบ C มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.00 อยูในระดับปานกลาง 

สามารถนําลวดลายมาใชในการจัดวางไดอยางเหมาะสม รูปแบบ A มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.40 อยูในระดับมาก รูปแบบ B มีคาเฉลี่ย

อยูท่ี 3.80 อยูในระดับมาก และรูปแบบ C มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.40 อยูในระดับปานกลาง ภาพรวมของเครื่องแตงกายมีความ
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สวยงาม ดึงดูด ความสนใจแกผูพบเห็น รูปแบบ A มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.00 อยูในระดับมาก รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.60 อยูใน

ระดับมาก และรูปแบบ C มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.20 อยูในระดับปานกลาง โดยรวมดานความสวยงามของเครื่องแตงกาย รูปแบบ A 

มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.20 อยูในระดับมาก รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.48 อยูในระดับปานกลาง และรูปแบบ C มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 

3.16 อยูในระดับปานกลาง 

 

สรุปผลการวิจัย   

           เพ่ือศึกษาออกแบบการออกแบบเคร่ืองแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต 

จากการศึกษาขอมูลวิจยัเก่ียวกับเครื่องแตงกายในปจจุบัน ทําใหผูวิจัยไดเห็นถึงปญหาท่ีเกิดจากการตัดเย็บจํานวน

มากท่ีทําใหเหลือเศษผาเหลือใช เกิดมลพิษและขยะท่ีกําจัดจัดยาก ผูวิจัยจึงไดศึกษาและออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันชาย

จากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารตข้ึนมา เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดสนใจเก่ียวกับกับศิลปะปอปอารต   

ท่ีมีการเสียดสีของสังคมและรูปแบบของ ลวดลาย สีสันสดใส และความขัดแยงของสี ภายในศิลปะปอปอารตจึงใช แรงบันดาล

ใจน้ีออกแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันชายจากศิลปะปอปอารต จากการออกแบบเครื่องแตงกายท้ังหมด 3 คอลเลคช่ัน             

คอลเลคช่ันละ 3 ชุด ประกอบไปดวยแบบ A,B และ C สรุปผลจากผูเช่ียวชาญท่ีไดคาเฉลี่ยมากท่ีสุดท่ีไดไปทําผลิตภัณฑจริง 

คือ รูปแบบ A ดังรูปภาพท่ี 4 – 5 ภาพแสดงชุดเครื่องแตงกายตนแบบ 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีสนใจผลิตภัณฑเคร่ืองแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใช           

แรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต 

ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภค เพศชายคิดเปนรอยละ 100 อายุไมเกิน 20 ปคิดเปนรอยละ 35 อายุ 20-25 ปคิดเปน  

รอยละ 65 วิเคราะหความพึงพอใจของผูนักศึกษาชายท่ีสนใจผลิตภัณฑเครื่องแตงกายแฟช่ันชายจากเศษผาเหลือใช         

แรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต ดานประโยชนใชสอย รูปแบบ A มีคาเฉลี่ย 3.8 อยูในระดับมาก ดานความสวยงาม มีคาเฉลี่ยท่ี 

4.08 อยูในระดับมาก 

 

  
 

ภาพท่ี 4-5 แสดงชุดเครื่องแตงกายตนแบบ 

 

อภิปรายผล  
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           เพ่ือศึกษาการออกแบบเคร่ืองแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต 

ผลการวิจัยของเราซึ่งตรงกับ วุฒิชัย โคตรภูธร, (2557) ท่ีกลาววา ในดานประโยชนใชสอยและดานความสวยงาม   

ท่ีมีผลตอเครื่องแตงกายท่ีผลิตจากเศษผาเหลือใชจะทําใหสมบูรณและ ใชงานไดจริงประหยัดทรัพยากรและชวยลดภาวะจาก

การตัดเย็บผาท่ีเหลือใช นํามารียูสใชใหมไดอยางเหมาะสม และความสวยงามท่ีเกิดจากสีสันและลวดลาย รูปแบบของ    

เครื่องแตงกาย 

            เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูท่ีสนใจการออกแบบเคร่ืองแตงกายแฟชั่นชายจาก เศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจ

ศิลปะปอปอารต 

 ผลการวิจัยของเราซึ่งตรงกับ ประสบ ลี้เหมือดภัย (2544,1) ในดานท่ีกลาววา ดานประโยชนใชสอยการออกแบบ

เหมาะกับการใชงาน ดานความปลอดภัย ตองคํานึงถึงผูท่ีสวมใส ดานโครงสรางของรางกาย ควรทําใหเหมาะสมกับรางกาย  

ใหมีความทนทาน ประหยัดและใชวัสดุท่ีเหมาะสมและความสวยงามของเครื่องแตงกายใหสีสันละแพทเทิรนของเครื่อง      

แตงกายลงตัวท่ีสุด 

 

  
 

ภาพท่ี 6-7 แสดงชุดเครื่องแตงกาย 
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ภาพท่ี 8-9 แสดงชุดเครื่องแตงกาย 

 

 
 

ภาพท่ี 10 แสดงชุดเครื่องแตงกาย 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) ศึกษาขอมูลเก่ียวกับพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาและสํารวจความตองการของผูมา

เยี่ยมชม 2) ออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑตนแบบของท่ีระลึกสําหรับพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ข้ันตอนการวิจัย 

ประกอบดวย รวบรวมขอมูลองคความรูในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ และสถิติผูเขาชม เก็บรวบรวมขอมูลความตองการ

ผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผูเขาเยี่ยมชมโดยแบบสอบถาม จํานวน 100 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย วิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา เน้ือหาการจัดแสดงแบงเปน 7 ยุคสมัย ผูเขาเยี่ยมชมสวนใหญเปนนักศึกษาโดย

สวนใหญตองการของท่ีระลึกประเภทสินคาแฟช่ัน รอยละ 36.70 รองลงมา คือ เครื่องเขียน อุปกรณสํานักงาน รอยละ 27.30 

และสินคาตกแตงบาน รอยละ 16.00 ตามลําดับ จากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวนําไปสูการทําแบบรางผลิตภัณฑของท่ีระลึก 

จํานวน 5 แบบ คัดเลือกโดยการประชุมระดมความคิดเห็นเหลือจํานวน 3 แบบ เพ่ือดําเนินการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบโดย

คํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอย อัตลักษณของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา และความเปนไปไดทางการตลาด 

 

คําสําคัญ: การออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึก  พิพิธภัณฑ  พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

 

Abstract 

 Purposes of this research are 1) to research the Korat Museum data and survey of the target 

customer needs 2) to design and create souvenir prototypes for Korat Museum. The processes of the 

research are collected display knowledge in the museum, the statistics of visitors, data from the demand 

for souvenir products from 100 visitors by questionnaires. The results found that displayed content 

divided into 7 eras, most visitors are graduate students, mostly demand of museum’s souvenir was 

fashion product 36.70%, stationary 27.30% and home decoration 16% respectively. After analyzing the 

data led to created 5 sketch designs, selected by brainstorming meetings, with 3 types remaining for 

prototyping with consideration to beauty, utility, identity of Korat Museum and marketing possibilities. 

 

keywords: museum souvenirs design, museum, korat museum 

 

787 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

บทนํา 

 พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา (Korat Museum) เปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ

พิพิธภัณฑ บริหารงานโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริมใหเปนแหลงคนควาขอมูลพัฒนาการดานประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา และเพ่ือเปน

แหลงเรียนรูของเด็กและเยาวชนใหมีความเขาใจและมีความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมของทองถ่ิน ซึ่งการจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาเปนการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามหลักประวัติศาสตรศิลปะรวมกับนิทรรศการบน

พ้ืนท่ีการจัดแสดงประมาณ 300 ตารางเมตร แบงเปน 7 หองการแสดง เพ่ือเลาเรื่องถึงการตั้งถ่ินฐานของมนุษยในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครราชสีมา ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร เมื่อประมาณ 4,500 ปมาแลว คือ ยุคหินใหม ยุคสําริด และยุคเหล็ก ตอเน่ืองมาสู

การพัฒนาเขาเขาสูยุคประวัติศาสตรเริ่มแรกในสมัยทวารวดี ลพบุรี จนถึงคราวท่ีเมืองนครราชสีมาไดรวมกับอาณาจักรสยาม

ในสมัยอยุธยาเปนเมืองหนาดานสําคัญทําหนาท่ีดูแลพระราชอาณาเขตดานตะวันออกเฉียงเหนือ สืบเน่ืองมาถึงในสมัย

รัตนโกสินทรท่ีไดทําหนาท่ีดูแลสวยอากร รักษาความสงบ ปราบปรามกบฏ จนถึงปจจุบันเมืองนครราชสีมายังคงความสําคัญ

ท้ังทางดานการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และการคมนาคมซึ่งเปนประตูสูภาคอีสาน 

 จากสถิติการใหบริการพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาในระหวาง พ.ศ. 2557 – 2558 พบวา มีปริมาณผูเขาชมรวมท้ัง

สิ้น 11,071 คน ซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษา รอยละ 48 รองลงมา คือ นักทองเท่ียว รอยละ 34 สวนใหญรูจักพิพิธภัณฑจากการ

บอกตอ รอยละ 40 รองลงมา คือ จากสื่ออินเทอรเน็ต รอยละ 26 ลักษณะการเขาชมมาเปนหมูคณะสูงถึง รอยละ 73 และ

ผูชมสวนใหญเปนชาวไทย รอยละ 98.88 จากสถิติขางตนน้ีจึงนํามาสูการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาใหพิพิธภัณฑเมือง

นครราชสีมาสามารถใหบริการตอบสนองตอความตองการของผูชมไดเหมาะสมตามขนาดและบริบทขององคกร จึงไดทําการ

วิเคราะหองคประกอบของงานในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เพ่ือใหมองเห็นแนวทางและภาระงานท่ีไดกําหนดเปนแผนงาน 

โดยแบงออกเปน 8 ดาน ประกอบดวย ดานการจัดแสดงนิทรรศการ ดานการใหบริการผูชม ดานการบริหารวัตถุพิพิธภัณฑ 

ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนาเครือขายแหลงเรียนรู ดานการดูแลรักษาพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวก ดานการ

ประชาสัมพันธ และดานการตลาดพิพิธภัณฑ 

โดยงานในดานการตลาดพิพิธภัณฑถือเปนภารกิจท่ีสําคัญเน่ืองจากเปนการสงเสริมความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ โดยมี

แผนการดําเนินงานในการจะพัฒนาของท่ีระลึกสําหรับการจําหนายเพ่ือแสวงหารายไดเพ่ือสนับสนุนพิพิธภัณฑอีกทางหน่ึง 

โดยเมื่อผูวิจัยไดสํารวจพบวาพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาพบวายังขาดผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีมีลักษณะหรือสัญลักษณท่ีระลึก

ถึงการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ดังน้ันผูวิจัยจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางของออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกสําหรับ

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เพ่ือเปนประโยชนในการชวยเสริมสรางภาพลักษณ และนําไปเปนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ

ของท่ีระลึกใหมีจุดจํา โดยใชรูปแบบการตกแตงรวมสมัยเปนแนวทางในการออกแบบ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยแบงเปน 2 

ข้ันตอน ดังน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1  

1. เก็บขอมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาและองคความรูท่ีจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑจากบทนิทรรศการของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

2. เก็บขอมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาลักษณะของผูมาเยี่ยมชมจากรายงานสถิติการใหบริการของพิพิธภัณฑเมือง

นครราชสีมา ป 2557 -2558 

3. ขอมูลปฐมภูมิ จากกลุมเปาหมาย คือ ผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ใชเวลา 2 สัปดาห ตั้งแตวันท่ี     

1 – 14 มีนาคม 2558 มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 

Scale) 

ขั้นตอนท่ี 2  

1. การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากในข้ันตอนท่ี 1  โดยสรุปตามประเด็นเพ่ือกําหนดเปนขอกําหนดในการออกแบบ 

(Design Criteria) และแนวทางในออกแบบ (Design Direction) 

2. การออกแบบรางของผลิตภัณฑของท่ีระลึก (Sketch design) จํานวน 5 แบบ ตามแนวทางท่ีไดจากการศึกษา

คนควา และวิเคราะหขอมูล 

3. การจัดการประชุมระดมความคิดเห็นท่ีมีตอแบบรางของผลิตภัณฑของท่ีระลึกรวมกันคัดเลือกใหเหลือจํานวน 3 

แบบ เพ่ือดําเนินการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype) 

4. การจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype) จํานวน 3 แบบ พัฒนาโดยนําแบบรางท่ีไดผานการประชุมระดมความ

คิดเห็น 3 อันดับแรก มาผลิตเปนผลงานตนแบบ 

 

ผลการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะห โดยแบงตามข้ันตอนเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  

 1. ผลวิเคราะหการศึกษาขอมูลเก่ียวกับพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา  

จากการศึกษาจากบทนิทรรศการของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เพ่ือใหไดองคความรูและหาลักษณะเฉพาะท่ี

สามารถนํามาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ พบวา พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาจัดแสดงนิทรรศการพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงลําดับเน้ือหาตามหลักประวัติศาสตรศิลปะ คือ เรียงลําดับตามชวงเวลา โดยไดมี

การแบงหองจัดแสดงนิทรรศการออกเปน  7 หองการแสดง ไดแก หองตนกําเนิดอารยธรรม  หองสมัยทวารวดี หองสมัยลพบุร ี

หองสมัยอยุธยา หองสมัยรัตนโกสินทร หองมหานครแหงอีสาน หองของดีเมืองโคราช  
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ภาพท่ี 1 สัญลักษณตางๆ จากองคความรูท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑเมอืงนครราชสีมา 

 

โดยพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาไดมีการออกแบบตราสัญลักษณโดยใชลวดลายท่ีปรากฏบนเครื่องปนดินเผาสมัยกอน

ประวัติศาสตรท่ีทําการขุดคนไดจากแหลงโบราณคดีบานโนนวัด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมามาเปนตนแบบ ซึ่งเปนการให

ความหมายถึงตัวแทนอารยธรรมท่ีมีความยาวนานตอเน่ืองมากวา 4,000 ปมาแลว และมีการระบุสีของพิพิธภัณฑไวเพ่ือการ

สื่อสาร คือ สีเลือดหมู (สีแดงเขม) ซึ่งเปนสีของดินเทศท่ีมักพบเคลือบภาชนะดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตรและภาพเขียนสีเขา

จันทนงามอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ตราสัญลักษณพิพิธภณัฑเมืองนครราชสีมา 

 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา มีดังน้ี 

ขอมูลสถิติผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

สะสมรวมท้ังสิ้น 11,071 คน เฉลี่ยผูชมตอเดือน จํานวน 503 คน/เดือน ผูชมสวนใหญเปนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รอย

ละ 48 รองลงมาคือ นักทองเท่ียว รอยละ 34 สวนใหญรูจักพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาจากการบอกตอ รอยละ 40 รองลงมา 

คือ รูจักจากสื่ออินเทอรเน็ต รอยละ 26 ลักษณะของการเขาชมมาเปนกลุมหรือหมูคณะสูงถึง รอยละ 73 และมาเดี่ยว รอยละ 

26 และผูชมสวนใหญเปนชาวไทย รอยละ 98.88 เปนชาวตางชาติ รอยละ 1.12  
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3. ผลการศึกษาภาพลักษณของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาในทัศนะของผูมาเยี่ยมชมและสํารวจความตองการของท่ี

ระลึก 

 ผลการศึกษาขอมูลจากแบบสอบถามภาพลักษณของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาในทัศนะของผูมาเยี่ยมชมและ

สํารวจความตองการของท่ีระลึก จากกลุมเปาหมาย คือ ผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ตั้งแตวันท่ี 1 – 14 มีนาคม 

2558  มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.00 สวนใหญมีอายุระหวาง 21 -31 ป 

รอยละ 63.00 สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา รอยละ 45 สวนใหญเปนนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา รอยละ 63.00 สวนใหญมีวัตถุประสงคในการเขาชมเพ่ือศึกษาหาความรู รอยละ 47.10 และสวนใหญรูจักพิพิธภัณฑ

เมืองนครราชสีมาจากคําแนะนําหรือการบอกตอของผูเคยมาเยี่ยมชม รอยละ 55.60 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอภาพลักษณของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาโดยภาพรวม พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (Χ = 4.13, S.D. = 0.55) โดยพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ไดแก      

ดานการบริการของเจาหนาท่ี (Χ = 4.59, S.D. = 0.50) และดานการจัดแสดง (Χ = 4.44, S.D. = 0.52) และดานท่ีมีระดับ

ความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก ดานการประชาสัมพันธ (Χ = 4.20, S.D. = 0.68) และดานท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับ

ปานกลาง ไดแก ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก (Χ = 3.27, S.D. = 0.51) 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นเพ่ือใชในการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาผลการศึกษา

ขอมูลเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา พบวา สวนใหญมีความช่ืนชอบนิทรรศการท่ีจัด

แสดงในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาในหองสมัยรัตนโกสินทร รอยละ 27.00 รองลงมา คือ หองตนกําเนิดอารยธรรม รอยละ 

26.00 และรองลงมา คือ หองของดีเมืองโคราช รอยละ 19.00 ตามลําดับ 

ผลการศึกษาความคิดเห็นถึงความตองการผลิตภัณฑของท่ีระลึกหลังการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา พบวา 

สวนใหญตองการของท่ีระลึกประเภทสินคาแฟช่ัน เชน เสื้อยืด หมวก กระเปา ถุงผา รอยละ 36.70 รองลงมา คือ เครื่องเขียน 

อุปกรณสํานักงาน รอยละ 27.30 และรองลงมา คือ สินคาตกแตงบาน รอยละ 16.00 ตามลําดับ 

สวนใหญตองการอรรถประโยชนท่ีไดจากของท่ีระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาในการมีสัญลักษณหรือแสดง

ถึงอัตลักษณของจงัหวัดนครราชสีมา รอยละ 24.00 รองลงมา คือ มีประโยชนใชสอย รอยละ 21.30 และรองลงมา คือ มีตรา

สัญลักษณของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา รอยละ 19.90 ตามลําดับ 

 ขั้นตอนท่ี 2  

 จากผลการวิเคราะหการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาไดขอกําหนดและแนวทางใน

การออกแบบ ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหหาแนวทางในออกแบบ 

จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของพิพิธภัณฑสามารถนํามาสรางขอกําหนดและแนวทางในการออกแบบ ดังน้ี 

ขอกําหนดในการออกแบบ คือ กลุมเปาหมาย อายุระหวาง 18 – 24 ป อาชีพ คือ นักเรียน นักศึกษา โดยขอกําหนดท่ีทาง

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาตองการ คือ สามารถถายทอดภาพลักษณของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาไดชัดเจน สินคามีความ

นาสนใจ ตนทุนต่ํา และสามารถผลิตไดในปริมาณนอย หรือสามารถผลิตโดยบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได 
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แนวทางในการออกแบบ คือ การเลือกใชโทนสี 2 สีหลัก คือ สีแดงเลือดหมู ซึ่งเปนสีสัญลักษณของพิพิธภัณฑเมือง

นครราชสีมา รวมกับสีนํ้าตาล เพ่ือใหสื่อความหมายถึงความเปนธรรมชาติ ซึ่งคลายสีของดินหรือหินทรายซึ่งนิยมใชเพ่ือสื่อถึง

งานดานประวัติศาสตรและโบราณคดีของไทย ในดานลวดลายเลือกใชลายท่ีมีท่ีมาจากเน้ือหาของนิทรรศการท้ัง 7 หองโดย

เลือกใชเฉพาะสวนท่ีมีรูปแบบชัดเจนและสื่อสารตอกลุมเปาหมายไดดี  

2. ผลการจัดทําแบบรางของผลิตภัณฑของท่ีระลึก (Sketch design) จํานวน 5 แบบ  

 ผูวิจัยออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึก 2 ประเภท ไดแก ประเภทสินคาแฟช่ัน ประเภทเครื่องเขียนหรืออุปกรณ

สํานักงาน ตามความคิดเห็นของกลุมเปามาย และจัดทําแบบรางผลิตภัณฑของท่ีระลึก (Sketch design) จํานวน 5 แบบ ดังน้ี  

 แบบท่ี 1 เสื้อยืด ลายภาพเขียนสีเขาจันทนงาม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา การพัฒนาแบบโดยนําภาพเขียนสี

เขาจนัทนงาม ซึ่งเปนภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตรท่ีมีช่ือเสียงมาเปนภาพหลัก และมีการเนนท่ีตัวสุนัขโดยใชสีแดงเพ่ือ

เพ่ิมใหเปนจุดสนใจเน่ืองจากเปนสัตวชนิดเดียวท่ีปรากฏในภาพน้ี โดยตัวผาใชสีโทนนํ้าตาลออนและใชเน้ือผาชนิด Cotton tc 

tk ซึ่งหาซื้อไดงายและรองรับตอระบบการพิมพดวยคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถสั่งพิมพไดจากรานท่ัวไป และสามารถผลิตใน

จํานวนนอยได ดานหลังประดับตราสัญลักษณของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาดวย 

 แบบท่ี 2 สมุดโนต หนังสือสมุดไทยขาว การพัฒนาแบบโดยใชแนวคิดจากสมุดไทยขาวหรือสมุดขอย ซึ่งเปนรูปแบบ

สมุดแบบโบราณของไทย มีลักษณะ คือ ใชกระดาษแผนเดียวยาวติดตอกัน พับกลับไปกลับมาใหเปนเลมหนา เน้ือกระดาษใช

กระดาษสมุดวาดเขียนขนาด 100 ปอนด ชนิดหยาบ เพ่ือใหเขียนไดงายท้ังปากกาและดินสอ สวนประดับตกแตงดวยภาพ

ประตูชุมพลในอดีตติดบนกระดาษเบียรแมท หนา 1.6 มิลลิเมตร เพ่ือใหมีความคงทนแข็งแรง 

 แบบท่ี 3 ถุงผา รวมสัญลักษณเมอืงโคราช การพัฒนาแบบโดยใชแนวคิดจากการนําสัญลกัษณท่ีโดดเดนท่ีจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เพ่ือใหผูชมไดหวนรําลึกถึงเมื่อครั้งไดชมนิทรรศการ ซึ่งสัญลักษณประกอบไปดวย ภาพเขียนสีเขา

จันทนงาม ธรรมจักรเสมา โทนดินเผา เครื่องปนดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตร อนุสาวรียทาวสุรนารี ประตูชุมพล รถสามลอ

โคราช หัวรถจักรรถไฟ เพลงโคราช โดยเนนขอความสโลแกนของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา คือ เรียนรูรากเหงาเขาใจคน

โคราช โดยถุงผาใชเน้ือผาดายดิบ ขนาด 25 x 35 เซ็นติเมตร และพิมพลวดลายดวยระบบคอมพิวเตอร 

 แบบท่ี 4 ท่ีใสปากกา เครื่องปนดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตร ทรงปากแตร พัฒนาแบบโดยใชแนวคิดจากรูปทรง

เครื่องปนดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตรทรงปากแตร ซึ่งมีช่ือเสียงอยางมากจากแหลงโบราณคดีบานปราสาท โดยตัว

ผลิตภัณฑปนจากดินเผา ชนิดเผาสุก ขนาด 14 x 10 เซ็นติเมตร แลวนํามาวาดลวดลายและระบายสี พรอมเคลือบแลคเกอร

ใหมันวาว 

 แบบท่ี 5 กระบอกใสนํ้าดื่ม ลายปราสาทหินพิมาย พัฒนาแบบโดยใชแนวคิดจากปราสาทหินพิมาย ซึ่งมีขนาดใหญ

ท่ีสุดในประเทศไทย โดยกระบอกนํ้ามีลักษณะสามารถใสกระดาษลวดลายเขาไปขางในได ขนาด 7 x 19 เซ็นติเมตร จัดพิมพ

ลายดวยระบบ Laser Jet บนกระดาษสีนํ้าตาล ขนาดไมนอยกวา 80 แกรม โดยใชลายปราสาทหินพิมายสีขาวดํา และเติม

ลายของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เพ่ือสรางสีสันและอัตลักษณของพิพิธภัณฑในชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

 

792 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 
 

ภาพท่ี 3 แบบรางผลิตภณัฑของระลึกท่ีไดออกแบบข้ึน 

 

3. ผลการประชุมระดมความคิดเห็นท่ีมีตอแบบรางของผลิตภัณฑของท่ีระลึกรวมกันคัดเลือกใหเหลือจํานวน 3 แบบ 

เพ่ือดําเนินการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype)  

 ผูวิจัยนําแบบรางผลิตภัณฑของท่ีระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา จํานวน 5 แบบ นําเสนอตอท่ีประชุมระดม

ความคิดเห็นรวมกันวิพากย ซึ่งประกอบไปดวย ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

และบุคลากร เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 พบวา เห็นควรดําเนินการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบใน 3 รายการ ไดแก เสื้อยืด

ลายภาพเขียนสีเขาจันทนงาม สมุดโนตแบบหนังสือสมุดขอย และกระบอกนํ้าลายปราสาทหินพิมาย 

4. ผลการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype)  

ผูวิจัย ไดพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกโดยไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดเห็น โดย

คํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอยภาพลักษณของพิพิธภัณฑ และมีความเปนไปไดทางการตลาด จึงสรุปออกมาเปน

ผลิตภัณฑของท่ีระลึก 1 ชุด (Collection) จํานวน 3 แบบ ดังตอไปน้ี  
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ภาพท่ี 4 ภาพช้ินงานผลติภณัฑของท่ีระลึกตนแบบ เสื้อยืดลายภาพเขียนสีเขาจันทนงาม 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ภาพช้ินงานผลติภณัฑของท่ีระลึกตนแบบ สมุดโนต รูปแบบหนังสือสมดุขอย 
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ภาพท่ี 6 ภาพช้ินงานผลติภณัฑของท่ีระลึกตนแบบ กระบอกนํ้าดื่มลายปราสาทหินพิมาย 

 

อภิปรายผล  

  การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมามีแนวทางในการออกแบบใหสอดคลอง

กับเน้ือหาในนิทรรศการของพิพิธภัณฑอีกท้ังยังเปนตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาสอดคลองกับ ปนัดดา มนูรัษฎา รัฐไท    

พรเจริญ และภาคภูมิ บุญธรรมชวย (2556) ซึ่งมีการวางแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกเพ่ือจําหนายในรานคา

พิพิธภัณฑตองมีความงามควบคูกับสอดแทรกเน้ือหาในนิทรรศการ ซึ่งมีทิศทางเดียวกับรพีพัฒน มั่นพรม และนิรัช สุดสังข 

(2553) ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบของท่ีระลึกน้ันเปนการสรางสัญลักษณแทนบุคคล เหตุการณ เรื่องราว เพ่ือกระตุนเตือน

หรือเนนความทรงจําใหคิดถึงหรือนึกถึงอยูเสมอ เชนเดียวกันกับธีระยุทธ เพ็งชัย (2549) ในการนําลวดลายเครื่องปนดินเผา

บานเชียงไปประยุกตในการทอผาพ้ืนเมือง ซึ่งแนวคิดดังกลาวมีสวนชวยปลูกฝงจิตสํานึกในการเห็นคุณคาทางวัฒนธรรมทองถ่ิน 

สอดคลองกับ เพ็ญศร ีเจริญวานิช บุญเลิศ เล็กสมบูรณ และพรสวรรค พรสุโขวงค (2548) ท่ีพบวารูปแบบสินคาของท่ีระลึกควร

สื่อถึงวัฒนธรรม และภูมิปญญาของชุมชน โดยเนนคุณภาพและความสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แตในขณะเดียวกัน

ตองมีการใชงานตอบรับกับความตองการของตลาดในปจจุบันสอดคลองกับอรุณวรรณ ตั้งจันทร และนิรัช สุดสังข (2554)    

ในการแปรรูปผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายตรงตามความตองการของตลาด 

 การออกแบบในงานวิจัยน้ีออกแบบโดยคํานึงถึงการนําไปผลิตแบบจํานวนนอย และมีกระบวนการผลิตท่ีไมซับซอน 

เพ่ือใหบุคลการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถผลิตในจํานวนนอย ตนทุนต่ํา และราคาไมแพง ซึ่งควรมีการศึกษา

เพ่ิมเติมในสวนของบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสมนาสนใจ และควรพัฒนาสถานท่ีจําหนายใหมีบรรยากาศท่ีดึงดูดกระตุนการ

บริโภคและอยูในทําเลท่ีดี โดยอาจมีการกําหนดเสนใหผูชมไดเดินมาจบลงท่ีรานําหนายผลิตภัณฑของท่ีระลึก  

 

สรุปผลการวิจัย   

  การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เปนการศึกษาขอมูลเก่ียวกับเน้ือหาของ

นิทรรศการท่ีจัดแสดงท้ัง 7 หองเพ่ือใชเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ  และการวิเคราะหสถิติผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมือง

นครราชสีมา ป 2557 – 2558 พบวา สวนใหญเปนนักศึกษา รอยละ 48 รองลงมา คือ นักทองเท่ียวท่ัวไป รอยละ 34 และ
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เมื่อสอบถามความตองการของกลุมตัวอยางพบวามีความตองการผลิตภัณฑของท่ีระลึกในหมวดสินคาแฟช่ัน เชน เสื้อยืด 

หมวก กระเปา ถุงผา รอยละ 55 รองลงมา คือ เครื่องเขียนและอุปกรณสํานักงาน และรองลงมาคือ สินคาตกแตงบาน สวนใน

ดานอรรถประโยชน กลุมเปาหมายตองการ การมีสัญลักษณหรือแสดงถึงอัตลักษณของจังหวัดนครราชสีมา รอยละ 53 

รองลงมาคือ มีตราสัญลักษณของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา รอยละ 44 และรองลงมาคือ มีขนาดเล็ก พกพางาย รอยละ 39  

และจากการประชุมกลุมเพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากผูบริหารและบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา ทําใหทราบความตองการท้ังในสวนของพิพิธภัณฑและผูมาเยี่ยมชมเพ่ือใชเปนขอมูลในการออกแบบ โดย

อางอิงเน้ือหาและแนวคิดหลักของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา คือ เรียนรูรากเหงา เขาใจคนโคราช  

 ดงัน้ันผูวิจัยจึงไดวางแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา วาตองมีความ

งามควบคูกับการสอดแทรกเน้ือหาในนิทรรศการของพิพิธภัณฑ คือ การออกแบบใหกลุมเปาหมายไดระลึกถึงประสบการณใน

การมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาและสามารถเปนของท่ีระลึกท่ีเปนตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือมีสวนชวย

ในการปลูกฝงจิตสํานึก เรื่อง การเห็นคุณคาทางวัฒนธรรมไทยและทองถ่ิน เพ่ือเปนสวนหน่ึงในสืบสานวัฒนธรรมใหยั่งยืน แต

ในขณะเดียวกันตองมีการใชงานตอบรับกับความตองการของตลาดในปจจุบัน ท้ังในกระบวนการผลิตตองไมซับซอนเพ่ือให

บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถนําไปขยายผลได 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ และการตัดสินใจใชบริการธุรกิจ  

สปาสุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาวิจัยครั้งเปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดย

ทําการศึกษาดวยการเก็บขอมูลแบบสอบถามกับผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และทําการเก็บขอมูลโดย

การสมัภาษณเชิงลึกกับผูบริโภคท่ีเปนผูท่ีเลี้ยงสุนัข จํานวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือกใชบริการสปา

สุนัข เพราะไมมีเวลาดูแลสุนัขดวยตนเอง โดยโปรแกรมท่ีนําสุนัขไปใชบริการบอยท่ีสุด คือ อาบนํ้า แตงขน ทําสีขน และมี

คาใชจายตอการนําสุนัขมาใชบริการตอ 1 ครั้ง อยูท่ี 500 – 1,000 บาท ในสวนของการเลือกใชบริการสปาสุนัข พบวา บริโภค

ใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานกระบวนการใหบริการ สําหรับความพึงพอใจในการใชบริการ 

พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอช่ือเสียงของสปา ความครอบคลุมของบริการ คุณภาพของบริการ เปนตน มากท่ีสุด 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการใชบริการ, การตัดสินใจใชบริการ, ธุรกิจสปาสุนัข 

 

Abstract 

 This study aims to study the factors that affect the behaviour and decisions using business 

services consumer dog Spa in Bangkok. By the time the research is research, integrated (Mixed Method), 

by studying with the information store queries in Bangkok. The total number of 400 people and collected 

data through in-depth interviews with consumers who fed the dog. The number of 10 persons study 

found that most consumers choose a dog Spa. Because there is no time to take care of a dog manually. 

Dogs are commonly used most often is the bathing dress color and has a cost per service dogs per 1 

times are at 500 – 1,000 baht in the part of choosing a dog Spa. It found that consuming attention to the 

factors that most personnel is the process serving for satisfaction in using the service, found that users of 

the service are satisfied with Spa's reputation. The coverage of services, quality of service, etc. in the 

most. 

keywords : Consumer Behavior, Consumer’s Decision, Dog Spa 
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บทนํา   

 จากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับแนวโนมธุรกิจสัตวเลี้ยงไทย จากศูนยบริการขอมูลธุรกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ (2561) พบวา แนวโนมธุรกิจสัตวเลี้ยงไทยมีการขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว 

โดยขอมูลระบุวา คนไทยนิยมเลี้ยงสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะสุนัขเพ่ิมข้ึนกวา 20-25% โดยติดอันดับ 1 ใน 3 ประเทศในเอเชีย-

แปซิฟกท่ีมีการเติบโตสูงสุด ซึ่งสุนัขท่ีคนไทยนิยมเลี้ยงมากท่ีสุด คือ สุนัขพันธุเล็ก เชน ชิวาวา ปอมเมอเรเนียน โดย นันทพล 

ตันติวงศอําไพ (2561) ซึ่งดํารงตําแหนงนายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสัตวเลี้ยงไทย ไดกลาววา ปจจุบันธุรกิจสัตวเลี้ยง

ในเมืองไทยเปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพ มีการเติบโตตอเน่ือง โดยปจจุบันธุรกิจสัตวเลี้ยงมีมูลคารวมราว 22,000 ลานบาท ซึ่ง

สําหรับแนวโนมการเติบโตของธุรกิจสัตวเลี้ยงในป 2561 คาดวาจะมีอัตราการเติบโต 15-20% ท้ังน้ีเน่ืองมาจากคนไทยให

ความสนใจและเลี้ยงสุนัขมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุมท่ีมีรายไดสูง มีกําลังซื้อสูง สวนใหญจะมีพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัข โดยมอง

วาสุนัขเปนเหมือนเพ่ือน หรือลูกมากข้ึน ซึ่งในการเลี้ยงจะมีการเลี้ยงท่ีพิถีพิถันละเอียดออน ตั้งแตเรื่องอาหาร การดูแล

รักษาพยาบาล แมกระท่ังวิถีชีวิตของสุนัขตองมีอุปกรณการเลี้ยงอยางดีซึ่งตางจากในอดีตมาก ดังน้ันจึงสงผลทําใหความ

ตองการผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับสุนัขเพ่ิมมากข้ึน โดยเมื่อพิจารณาสัดสวนของธุรกิจสัตวเลี้ยงในประเทศไทย จะพบวา ตลาด

อาหารสัตวเลี้ยงมีสวนแบงทางการตลาดมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ธุรกิจบริการเก่ียวกับสัตวเลี้ยง อาทิ โรงพยาบาล/คลินิก 

สปา อาบนํ้าตัดขน โรงเรียนฝก โรงแรม บริการฌาปนกิจ และบริการอ่ืนๆ และธุรกิจผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยง อาทิ เสื้อผา 

ของเลน เครื่องประดับตางๆ เปนตน จากภาพสัดสวนสวนแบงทางการตลาดของธุรกิจสัตวเลี้ยงของประเทศไทย ประจําป 

2560 พบวา ธุรกิจสัตวเลี้ยงในเมืองไทย เก่ียวกับอาหารสัตวเลี้ยง จะเห็นไดวาเปนธุรกิจท่ีมีสวนแบงทางการตลาดมากท่ีสุด 

เน่ืองจากอาหารเปนปจจัยสําคัญในการเลี้ยงสุนัขใหเติบโตและมีสุขภาพท่ีดี แตในขณะเดียวกันก็เปนธุรกิจท่ียากท่ีนักธุรกิจเจา

ใหม ๆ จะเขาไปตีตลาดได เน่ืองจากปจจุบันในตลาดมีธุรกิจท่ีสามารถครองสวนแบงทางการตลาดไดอยางแข็งแกรงอยูแลว 

เชน อาหารสัตวยี่หอรอยัลคานิน สมารทฮารท เพดดิกรี อัลโป เปนตน ดังน้ันสําหรับนักธุรกิจท่ีมีความสนใจในเรื่องของการทํา

ธุรกิจเก่ียวกับสุนัข ธุรกิจบริการเก่ียวกับสัตวเลี้ยง และผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยงจึงเปนธุรกิจท่ีมีความนาสนใจในการลงทุน

มากกวา เน่ืองจากเมื่อพิจารณาดูสัดสวนทางการตลาดในปจจุบันท่ียังมีไมสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอาหารสัตว อีกท้ังยัง

เปนธุรกิจท่ีไมมีธุรกิจเจาใหญในตลาดครอบครองสวนแบงทางการตลาดเหมือนธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยง ดังน้ันในการศึกษาวิจัย

ในครั้งน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเก่ียวกับ ธุรกิจบริการสัตวเลี้ยง คือ สปาสําหรับสุนัข เน่ืองจากธุรกิจเก่ียวกับส

ปาสุนัข คือ การบริการดูแลสัตวเลี้ยงแบบครบวงจร คือ เริ่มตั้งแตการทําการเสริมสวยใหกับสุนัข ประกอบดวย การอาบนํ้า 

ตัดขน จัดแตงขน บริการฟตเนสสําหรับสุนัข ซึ่งประกอบดวยเครื่องออกกําลังกายตาง ๆ รวมไปถึงสระวายนํ้าสําหรับสุนัข 

และปดทายดวยการนวดสุนัขเพ่ือใหใหสุนัขไดรับความสบาย ผอนคลาย และมีความสุข  

 โดยจากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับตลาดหลักของธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยงในประเทศไทย พบวา จังหวัดท่ีมีการเติบโต

ของธุรกิจสัตวเลี้ยงมากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ เชียงใหม โดยพบวา ธุรกิจบริการสัตวเลี้ยงในพ้ืนท่ีจังหวัด

ดังกลาวมีการแขงขันกันสูงมาก และมีธุรกิจบริการสัตวเลี้ยงเกิดข้ึนใหมอยางตอเน่ือง (smeleader.thailand, 2561) โดยจาก

การศึกษาขอมูลท่ีพบวา ธุรกิจบริการดานสัตวเลี้ยงมีการแขงขันกันสูงมาก ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับกลยุทธใน

การดําเนินธุรกิจ สามารถสรุปไดวา ในการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกับสัตวเลี้ยงน้ันมีสวนคลายคลึงกับการเริ่มตนธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี

จะตองอาศัยองคประกอบในหลายดานเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายการลงทุนท่ีไดวางแผนไว ท้ังน้ีสําหรับ

ผูประกอบการท่ีสนใจทําธุรกิจเก่ียวกับสัตวเลี้ยง น้ัน นอกจากจะตองมีความรักความช่ืนชอบสัตวเลี้ยง ยังตองมีการวางแผนกล
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ยุทธตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เชน ผูประกอบการจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องท่ีเก่ียวของกับสัตวเลี้ยงมากพอสมควร เพราะจะ

ไดสื่อสารเขาถึงและสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคหรือเจาของสัตวเลี้ยงได ในสวนของการเลือกทําเลท่ีตั้งเพ่ือเจาะ

กลุมเปาหมายก็ถือเปนองคประกอบท่ีคอนขางสําคัญ เพราะจะทําใหเขาถึงผูบริโภคเปาหมายไดเปนอยางดี โดยในสวนของการ

ใหบริการน้ัน สิ่งสําคัญอีกประการ คือ มาตรฐานและคุณภาพของสินคาและการใหบริการ เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

สิ่งมีชีวิต ดังน้ัน มาตรฐานและคุณภาพ ถือเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหลูกคาหรือผูเขามาใชบริการ เกิดความพึงพอใจสูงสุด

และมีความเช่ือมั่นในระยะยาว และสุดทายท่ีขาดไมได คือ การทําตลาดเพ่ือดึงดูดลูกคาใหสนใจสินคาหรือบริการจากทางราน 

เพราะในโลกท่ีการแขงขันทางธุรกิจท่ีเปนไปอยางเขมขนน้ัน การเปดตลาดดวยกลยุทธท่ีดึงดูดผูบริโภคมีสวนชวยใหธุรกิจ

เติบโตอยางมาก เพราะการตลาดท่ีดีจะชวยใหลูกคารูจักธุรกิจไดเร็วข้ึน ดังน้ันผูประกอบการอาจจะตองเลือกใชกลยุทธการทํา

การตลาดท่ีหลากหลาย ใหเหมาะสมกับสภาพตลาดและกลุมลูกคาเปาหมาย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560) โดยในการท่ี

ผูประกอบการจะทราบไดวา กลยุทธการทําการตลาดท่ีเหมาะสมกับสภาพตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจไดน้ัน สิ่ง

สําคัญท่ีสุดท่ีผูประกอบการตองดําเนินการ คือ การศึกษาพฤติกรรม ความตองการ และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ

ผูบริโภค  

 ดังน้ันในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเก่ียวกับ “พฤติกรรมการใชบริการ และปจจัย

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ท้ังน้ีผูวิจัยเลือกทําการศึกษากับผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการแขงขันกันทางธุรกิจสูง เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเปนจังหวัดท่ี

มีการเติบโตของธุรกิจสัตวเลี้ยงมากท่ีสุด ดังน้ันการศึกษาถึง พฤติกรรมการใชบริการ และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช

บริการธุรกิจสปาสุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะทําใหไดขอมูลท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนการตลาด

ท่ีมีความเหมาะสม และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการตลาดใหกับธุรกิจสปาสุนัขไดท้ังในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการ

แขงขันทางธุรกิจกันสูง รวมไปถึงในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการแขงขันกันทางธุรกิจไมสูงมากตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ในการศึกษา เรื่อง “พฤติกรรมการใชบริการ และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร” ครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบดวยงานวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยดังน้ี 

 1.  วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ และปจจัยท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต 

20 ปข้ึนไป โดยจะตองเปนผูท่ีเลี้ยงสุนัขและเคยนําสุนัขไปใชบริการสปาสุนัขไมต่ํากวา เดือนละ 1 ครั้ง โดยในการศึกษาวิจัย

ครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกทําการศึกษากับผูบริโภคท่ีมีอายุ 20 ปข้ึนไป เน่ืองจากตองการเก็บขอมูลจากกลุมผูบริโภคท่ีมาใชบริการสปา

สุนัขท่ีมีรายไดเปนของตนเอง และมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาสุนัขดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหไดขอมูลท่ี

สามารถนําไปใชในการวางแผนการตลาดท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายมากท่ีสุด  
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 ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในครั้งน้ี เน่ืองจากประชากร คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังเพศชาย

และเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต 20 ปข้ึนได โดยจะตองเปนผูท่ีเลี้ยงสุนัขและเคยนําสุนัขไปใชบริการสปาสุนัขไมต่ํากวา เดือนละ 1 

ครั้ง ซึ่งผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแทจริง ดังน้ันในการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยาง (Sample Size) จึงใชวิธีการ

คาํนวณกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากร ของ W.G. Cochran (1953) ผลการคํานวณพบวา จํานวนกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม

กับการศึกษาครั้งน้ี คือ 384.16 คน เพ่ือใหไดจํานวนประชากรกลุมตัวอยางท่ีครอบคลุมจํานวนประชากรท้ังหมดมากยิ่งข้ึน 

ผูวิจัยจึงไดกําหนดจํานวนประชากรกลุมตัวอยางท่ีจะใชในการศึกษาในครั้งน้ี คือ 400 ตัวอยาง 

  1.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชเครื่องมือท่ีใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งแบงออกเปน 6 ตอน ดังน้ี 

   ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค โดยลักษณะคําถามเปนแบบ 

Check List เลือกตอบได 1 ขอ มีจํานวนท้ังสิ้น 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 

   ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานลักษณะของสุนัขท่ีเลี้ยง โดยลักษณะคําถามเปนแบบ 

Check List เลือกตอบได 1 ขอ มีจํานวนท้ังสิ้น 4 ขอ ไดแก สายพันธุสุนัข ขนาดของสุนัข อายุของสุนัข และจํานวนของสุนัขท่ี

เลี้ยง 

   ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการใหความสําคัญกับปจจัยดานสวนประสม

การตลาด (7Ps) ของธุรกิจสปาสุนัข โดยลักษณะคําถามเปนแบบ Rating Scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 

2550)  

   ตอนท่ี 4  แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัข โดยลักษณะคําถามเปน

แบบ Rating Scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ  

   ตอนท่ี 5  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจสปาสุนัข โดยลักษณะคําถามเปน

แบบ Check List เลือกตอบได 1 ขอ มีจํานวนท้ังสิ้น 6 ขอ ไดแก เหตุผลท่ีเลือกใชบริการ โปรแกรมสปาสุนัขท่ีเลือกใชบริการ 

ชวงเวลาท่ีเลือกใชบริการ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ คาใชจายตอการใชบริการ 1 ครั้ง และแนวโนมการใช

บริการสปาสุนัขในอนาคต 

   ตอนท่ี 6  แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการใชบริการธุรกิจสปาสุนัข โดยลักษณะ

คําถามเปนแบบ Rating Scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ  

  1.3  การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

  เพ่ือใหเครื่องมือมีความเท่ียงตรง (Validity) และความนาเช่ือถือ (Reliability) ผูวิจัยไดทําการทดสอบ

ความเท่ียงตรงและความนาเช่ือถือ มีรายละเอียดดังน้ี 

   1.3.1  การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ี

เก่ียวของ เพ่ือนํามาใชเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม หลังจากน้ันผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดเรียบเรียงแลวไปให

ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดแก อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการวิทยานิพนธ เปนผูพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง

ดานเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช เพ่ือขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขและเลือกเฉพาะขอ

คําถามท่ีมีความเท่ียงตรงแลวไปทดสอบกอนเก็บขอมูลจริงเพ่ือหาความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม 
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   1.3.2  การทดสอบความนาเช่ือถือ (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว 

มาทดสอบความเช่ือมั่นโดยการทดลองนําไปใช (Pre –Test ) กับกลุมประชากร จํานวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบวาคําถามในแต

ละขอของแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายไดตรงตามท่ีผูศึกษาตองการ  และเปนคําถามเหมาะสมหรือไม เพ่ือนํามา

วิเคราะหคํานวณหาคาความเช่ือถือ โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) ของคอนบราค (Cronbach) 

ตามหลักของคอนบราคไดกําหนดความเช่ือมั่นไวท่ี 0.80 ข้ึนไป (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553, หนา 200) จึงถือวา

แบบสอบถามฉบับน้ีมีคาความเช่ือมั่นสูง และสามารถนําแบบสอบถามดังกลาวไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตวัอยางจริงตอไป

ได 

 โดยหลังจากทําการเก็บขอมลูดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด และนํามาวิเคราะหคํานวณหาคา

ความเช่ือถือ โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) ของคอนบราค (Cronbach) สามารถสรุปไดวา 

แบบสอบถามฉบับท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยแบบสอบถามท้ัง 4 ตอน มีคาความเช่ือมั่นมากกวา 0.80 จึงถือวามีความนาเช่ือถือสูง 

สามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขมูลจากกลุมตัวอยางไดดี 

  1.4  การวิเคราะหขอมูล 

  หลังจากเก็บขอมูลครบถวน ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถาม 

จากน้ันจึงนําแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ตามวิธีการวิจัยทางสถิติ และดําเนินการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows (อภินันท จันตะนี, 2550)  

  1.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 

  1.  สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยใชคารอยละ (Percentage) 

ความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)       คาความแปรปรวน (Variance) 

และนําเสนอขอมูลในตารางเพ่ืออธิบายเบ้ืองตนเก่ียวกับกลุมตัวอยาง 

  2.  สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย 

Chi-square / T-test/One way analysis of variance ANOVA และ Multiple Regression Analysis 

 2.  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 ในสวนของการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยดังน้ี     

  2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต 

20 ปข้ึนได โดยจะตองเปนผูท่ีเลี้ยงสุนัขและเคยนําสุนัขไปใชบริการสปาสุนัขไมต่ํากวา เดือนละ 1 ครั้ง โดยในการศึกษาวิจัย

ครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกทําการศึกษากับผูบริโภคท่ีมีอายุ 20 ปข้ึนไป จาํนวน 10 ทาน เน่ืองจากตองการเก็บขอมูลจากกลุมผูบริโภค

ท่ีมาใชบริการสปาสุนัขท่ีมีรายไดเปนของตนเอง และมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาสุนัขดวยตนเอง ซึ่งจะ

ทําใหไดขอมูลท่ีสามารถนําไปใชในการวางแผนการตลาดท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายมากท่ีสุด 

 

801 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

  2.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งน้ี เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสราง (Semi-

Structured Interview) เปนการสัมภาษณท่ีมีการวางแผน การสัมภาษณไวกอนลวงหนาอยางเปนข้ันตอน แบบเขมงวด

พอประมาณ และขอคําถามในการสัมภาษณมีโครงสราง แบบหลวม (Loosely Structure) หมายถึง ขอคําถาม สามารถ

ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของสถานการณในขณะน้ัน ๆ  

  2.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

   1.  คัดกรองกลุมตัวอยางโดยการถามคําถามนําวิจัยดวยผูวิจัย คือ ทานเคยนําสุนัขหรือแมวไปใช

บริการสปาสุนัข ไมต่ํากวา เดือนละ 1 ครั้ง ใชหรือไม 

   2.  อธิบายวัตถุประสงคกับกลุมตัวอยาง เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลโดย

แบบสอบถาม 

   3.  ทําการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง จํานวน 10 ทาน โดยแตละทานจะใชเวลาในการ

สัมภาษณ 30 - 45 นาที 

   4.  นําไฟลเสียงท่ีไดจากการบันทึกการสัมภาษณ มาถอดเสียง โดยการพิมพลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

  2.4  การวิเคราะหขอมูล 

  ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  

 

ผลการวิจัย  

1.  สรุปผลความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานลักษณะของสุนัขท่ีเลี้ยง ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญนิยม

เลี้ยงสุนัขขนาดเล็ก เชน ชิสุ ปอมเมอเรเนียน พุดเดิ้ล ชิวาวา โดยสุนัขสวนใหญ จะมีอายุ 1 – 2 ป และมีจํานวนสุนัขท่ีเลี้ยงใน

ปจจุบัน จํานวน 2 – 3 ตัว  

2.  การใหความสําคัญกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ของธุรกิจสปาสุนัข ผลการศึกษาพบวา ในการ

เลือกใชบริการสปาสุนัขน้ันกลุมตัวอยางใหความสําคัญเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) อยูในระดับปานกลาง 

โดยพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานกระบวนการใหบริการ และท่ีนอย

ท่ีสุด คือดานการสงเสริมการตลาด  

3.  การตัดสินใจใชบริการซ้ําของผูใชบริการ สปาสุนัข ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับการตัดสินใจใช

บริการซ้ําของผูใชบริการสปาสุนัขอยูในระดับสูง  

4.  ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจสปาสุนัข ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมี

เหตุผลในการเลือกใชบริการสปาสุนัข เพราะไมมีเวลาดูแลสุนัขดวยตนเองมากท่ีสุด โดยโปรแกรมท่ีนําสุนัขไปใชบริการบอย

ท่ีสดุ คือ อาบนํ้า แตงขน ทําสีขน โดยชวงเวลาท่ีนําสุนัขไปใชบริการบอยท่ีสุด คือวันเสาร – วันอาทิตย บุคคลท่ีมีอิทธิพลใน

การเลือกใชบริการสปาสุนัข คือ ตนเอง โดยคาใชจายตอการนําสุนัขมาใชบริการ สปาสุนัข ตอ 1 ครั้ง 500 – 1,000 บาท และ

พบวา ผูใชบริการมีแนวโนมในการนําสุนัขมาใชบริการสปาสุนัข คือ เปลี่ยนไปทดลองใชบริการสปาสุนัขแหงอ่ืน ๆ  

802 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

5.  ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการใชบริการธุรกิจสปาสุนัข ผลการศึกษาพบวา กลุม

ตัวอยางมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการธุรกิจสปาสุนัขอยูในระดับปานกลาง โดยพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ 

ช่ือเสียงของสปา ความครอบคลุมของบริการ คุณภาพของบริการ เปนตนมากท่ีสุด รองลงมา คือดานสภาพแวดลอมทาง

กายภาพ เชน ความสะอาด ขนาด และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน  

6.  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบวา 

 สมมติฐานท่ี 1 : ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใช

บริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ผลการศึกษา พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ี

แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 สมมติฐานท่ี 2 : ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีความพึงพอใจการใช

บริการธุรกิจ สปาสุนัขแตกตางกัน ผลการศึกษา พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน มี

ความพึงพอใจการใชบริการธุรกิจ สปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว นอกจากน้ันยังพบวา มีเพียงผูใชบริการ

ท่ีมีสถานภาพแตกตางกันเทาน้ัน ท่ีจะมีความพึงพอใจการใชบริการธุรกิจ สปาสุนัขไมแตกตางกัน  

 สมมติฐานท่ี 3 : ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยดานลักษณะของสุนัขท่ีเลี้ยงแตกตางกัน มี

พฤติกรรมการใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการท่ีมีขนาดของสุนัข อายุของสุนัข จํานวน

ของสุนัข ท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 สมมติฐานท่ี 4 : ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยดานลักษณะของสุนัขท่ีเลี้ยงแตกตางกัน มี

ความพึงพอใจการใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการท่ีมีขนาดของสุนัข อายุของสุนัข จํานวน

ของสุนัข ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจการใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 สมมติฐานท่ี 5 : ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีการตัดสินใจใช

บริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ

เดือนท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวนอกจากน้ันยังพบวา มี

เพียงผูใชบริการท่ีมีอาชีพแตกตางกันเทาน้ัน ท่ีจะมีการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขไมแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 6 : ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยดานลักษณะของสุนัขท่ีเลี้ยงแตกตางกัน มี

การตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการท่ีมีขนาดของสุนัข อายุของสุนัข จํานวนของ

สุนัข ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

7.  สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมลูกคาท่ีมาใชบริการสปาสุนัขโดยสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุประมาณ 28 ป 

และจํานวนสุนัขท่ีเลี้ยง พบวา สวนใหญจะเลี้ยงสุนัข 1 - 2 ตัว สําหรับเวลาท่ีเลี้ยงสุนัข พบวา มีระยะเวลาการเลี้ยงตั้งแต 4 

เดือน และท่ีเลี้ยงมายาวนานท่ีสุด คือ 10 ป โดยสุนัขท่ีเลีย้งสวนใหญจะเปนสุนัขสายพันธุเล็ก โดยสายพันธท่ีพบมากท่ีสุด คือ 

ชิสุห ปอม และชิวาวา และพบวา สุนัขท่ีผูเลี้ยงพามาเขาสปาสุนัขจะเปนสนัุขท่ีมีสุขภาพดี ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ผูเลี้ยงสุนัขท่ีนํา

สุนัขมาเขาสปาจะเปนคนท่ีดูแลสุขภาพของสุนัขไดดี โดยสวนใหญเมื่อสอบถามสถานท่ีท่ีนําสุนัขไปทําการรักษาเวลาเจ็บปวย 

จะพบวา สวนใหญจะพาไปรักษาท่ีคลินิกใกลบาน เพราะสะดวก รวดเร็วมากท่ีสุด สําหรับงบประมาณในการดูแลสัตวเลี้ยงใน

แตละเดือน พบวา โดยสวนใหญใหความเห็นวาจายไดตามอาการรักษา ไมไดตั้งงบไว เพราะมีความเขาใจวา คารักษาสัตวแพง
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กวาการรักษาคนอยูแลว นอกจากน้ันจากการศึกษาการตัดสินใจเลือกนําสุนัขมาใชบริการท่ีสปาสุนัข พบวา สวนใหญตัดสินใจ

ใชบริการสปาสุนัข เน่ืองจากชอบในเรื่องของความครบครันของแพคเกจการรักษา และความเช่ียวชาญ ความรักสัตวของ

เจาหนาท่ี รวมถึงความเช่ียวชาญในดานของการดูแลสุนัข เชน การตัดขน เปนตน โดยผูเลี้ยงสวนใหญจะพาสุนัขมาทําสปา

ประมาณ เดอืนละ 2 - 4 ครั้ง บริการสวนใหญท่ีมาทํา คือ การอาบนํ้า ตัดเล็บ ทําสปาขนใหน่ิง หอม ไมพันกัน  

 

อภิปรายผล  

 1.  ผูใชบริการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใช

บริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีการท่ีผูใชบริการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน เน่ืองจากปจจัยใน

เรื่องของเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนเปนปจจัยพ้ืนฐานของบุคคลแตละบุคคลท่ีสงผลทํา

ใหบุคคลน้ัน ๆ มีความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในเรื่องใดเรื่องหน่ึงท่ีแตกตางกันออกไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของศิ

ริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2558, หนา 41-42) ท่ีไดกลาวไววา ลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย 

เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เปนปจจัยท่ีทําใหผูใชบริการมีพฤติกรรมแตกตางกันออกไป เชน 

ปจจัยดานเพศสามารถแบงแยกความตองการของผูเลี้ยงสุนัขได โดยดูเพศของผูเลี้ยงสุนัขเปนหลักในการตอบสนองความ

ตองการซึ่งเปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดท่ีสําคัญ เพราะปจจุบันตัวแปรทางดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

บริโภคมาก เพศท่ีแตกตางกันมักจะมีการตัดสินใจในเรื่องการบริโภคและใชบริการท่ีตางกัน อายุ กลุมผูเลี้ยงสุนัข หรือใช

บริการท่ีมีอายุแตกตางกันยอมมีความตองการในสินคา และบริการท่ีแตกตางกัน เชน กลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม และ

ชอบสินคาแฟช่ัน แตในกลุมผูสูงอายุจะมีความสนใจในเรื่องของสุขภาพและสนใจในสินคาเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัย 

นักการตลาดจึงสามารถใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน เปนตน นอกจากน้ันยังสอดคลอง

กับผลการศึกษาของสายรุง มะเริงสิทธ์ิ (2559) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นและความตองการบริการสปาสุนัข ซึ่งผล

การศึกษาสะทอนใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคคล เปนปจจัยท่ีทําใหผูใชบริการมีความคิดเห็นและความตองการบริการสปาสุนัข

แตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาท่ีพบวา โดยเพศหญิงมีระดับคามคิดเห็นสูงกวาเพศชาย และอายุมีผลตอความ

ตองการใชบริการสปาสุนัข โดยผูสูงอายุมีความตองการสูงกวาผูท่ีมีอายุนอย เปนตน 

 2.  ผูใชบริการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจการใชบริการ

ธุรกิจ สปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยผลการทดสอบสสมติฐานสะทอนใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคคล

น้ัน ไมเพียงแตเปนปจจัยท่ีมีผลตอความคิด และพฤติกรรมของผูใชบริการเทาน้ัน แตยังมีผลตอความพึงพอของผูใชบริการดวย 

อยางไรก็ดีผลการศึกษาครั้งน้ี ยังพบวา มีเพียงผูใชบริการท่ีมีสถานภาพแตกตางกันเทาน้ัน ท่ีจะมีความพึงพอใจการใชบริการ

ธุรกิจ สปาสุนัขไมแตกตางกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากถึงแมวาสถานภาพครอบครัวจะเปนปจจัยท่ีมีสวนสําคัญ ตอการตัดสินใจของ

บุคคล เชน คนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกวา คนท่ีแตงงานแลว การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ จะใชเวลานอยกวาคนท่ี

แตงงานแลวเน่ืองจากไมมีภาระผูกพัน หรือคนท่ีตองอยูในความรับผิดชอบมากเทากับคนท่ีแตงงานแลว แตอยางไรก็ดี ในการ

เลี้ยงสุนัขของผูเลี้ยงน้ัน ถึงแมวาผูเลี้ยงจะมีสถารภาพสมรสอยางไร สิ่งท่ีผูเลี้ยงสุนัขสวนใหญจะมีเหมือนกัน คือ ความรัก 

ความเอาใจใสในตัวสุนัขท่ีตนเองเลี้ยง ดังน้ันถึงแมวาผูเลี้ยงสุนัขจะมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน แตหากนําสุนัขมาใชบริการ

ท่ีสปาสุนัข แลวไดรับการบริการท่ีไมแตกตางกัน ยอมทําใหมีความพึงพอใจในการใชบริการธุรกิจ สปาสุนัขไมแตกตางกัน  
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 3.  ผูใชบริการท่ีมีขนาดของสุนัข อายุของสุนัข จํานวนของสุนัข ท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจสปา

สุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยผลการศึกษาสามารถอธิบายไดวา ปจจัยในเรื่องของขนาดของสุนัข อายุ

ของสุนัข จํานวนของสุนัขน้ัน ทําใหผูใชบริการทีความตองการและความจําเปนในการใชบริการสปาสุนัขแตกตางกันออกไป 

เชน คนท่ีมีขนาดของสุนัขท่ีเปนสุนัขขนาดให สวนใหญจะมีความตองการใชบริการสปาสุนัขนอยกวาคนท่ีมีสุนัขขนาดเล็ก ๆ 

ท้ังน้ีเน่ืองจากราคาคาใชบริการตอครั้งก็ข้ึนอยูกับขนาดและนํ้าหนักของสุนัขท่ีนํามาใชบริการดวย ดังน้ันคนท่ีเลี้ยงสุนัขขนาด

ใหญ จึงมักจะมีความถ่ีในการนําสุนัขมาใชบริการนอยกวาคนท่ีเลี้ยงสุนัขขนาดเล็กท่ีมีคาบริการตอครั้งท่ีถูกกวา เปนตน  

 4.  ผูใชบริการท่ีมีขนาดของสนัุข อายุของสุนัข จํานวนของสุนัข ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจการใชบริการธุรกิจส

ปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ี จากการศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมผูใหขอมูลท่ี

เปนผูท่ีนําสุนัขมาใชบริการท่ีสปาสุนัข พบวา ผูใชบริการสวนใหญจะมีความพึงพอใจในการใชบริการไมแตกตางกัน ไมวาจะ

เปนผูเลี้ยงสุนัขสายพันธุใด ขนาดใด หรือเลี้ยงจํานวนก่ีตัว เน่ืองจากในการใหบริการของสปาสุนัขน้ัน จะเนนในเรื่องของ

คณุภาพการใหบริการท่ีเทาเทียมกันทุกคน แตอยางไรก็ดีในการใชบริการบางครั้ง ผูรับบริการอาจจะมีเรื่อง หรือเหตุการณท่ี

ทําใหเกิดความพึงพอใจในการใชบริการท่ีแตกตางกัน เชน รานสปาสวนใหญ จะมีแพคเกจการใหบริการท่ีเปนราคาตายตัวแก

สุนัขท่ีเปนสุนัขขนาดเล็กกับขนาดกลางมากกวา หากเปนสุนัขขนาดใหญ จะตองมีการช่ังนํ้าหนัก และวัดขนาดของสุนัข เพ่ือ

คิดแพคเกจคาบริการท่ีเหมาะสม ซึ่งในบางครั้งอาจจะทําใหผูเลี้ยงสุนัขขนาดใหญ รูสึกวา ตนเองมีคาใชจายในการใชบริการสูง

กวาผูใชบริการคนอ่ืน ๆ ซึ่งสงผลทําใหมีความพึงพอใจนอยกวาผูใชบริการท่ีเลี้ยงสุนัขขนาดเล็ก เปนตน 

 5.  ผูใชบริการท่ีมีขนาดของสุนัข อายุของสุนัข จํานวนของสุนัข ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปา

สุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีปจจัยในเรื่องของอายุสุนัข เปนปจจัยท่ีมีผลตอความจําเปนในการใช

บริการสปาสุนัขและการดูแลรักษาสุขภาพของสุนัขท่ีแตกตางกัน โดยสุนัขท่ีอายุมาก ยอมตองการการดูแลและบํารุงรักษา

มากกวาสุนัขท่ีอยูในวัยหนุมสาว ในขณะท่ีจํานวนสุนัข และขนาดของสุนัข เปนปจจัยท่ีมีผลโดยตรงตอราคาคาใชบริการสปา

สุนัขแตละครั้งโดยตรง ดังน้ันจึงทําใหการศึกษาครั้งน้ี พบวา 6  ผูใชบริการท่ีมีขนาดของสุนัข อายุของสุนัข จํานวนของสุนัข ท่ี

แตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน 

 

สรุปผลการวิจัย   

 จากการศึกษา เรื่อง พฤตกิรรมการใชบริการ และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผูวิจัยไดนําขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามท่ีไดจากกลุมตัวอยาง 400 ชุด มาทําการวิเคราะห

รวมกับผลการสัมภาษณเชิงลึกลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีสปาสุนัข จํานวน 10 ทาน ผลการสรุปเปรียบเทียบผลการวิเคราะหเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังน้ี 

 1. การใหความสําคัญกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ของธุรกิจสปาสุนัข ผลการนําขอมูลจากการเก็บ

แบบสอบถามท่ีไดจากกลุมตัวอยาง 400 ชุด มาทําการวิเคราะหรวมกับผลการสัมภาษณเชิงลึกลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีสปาสุนัข 

จํานวน 10 ทาน สามารถสรุปไดวา กลุมผูใหขอมูลดวยการตอบแบบสอบถาม จะใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรมาก

ท่ีสดุ รองลงมา คือดานกระบวนการใหบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับกลุมผูใหขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก เน่ืองจากกลุมผูให

สัมภาษณใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานราคา ซึ่งสามารถสรุปไดวา ขอมูลท่ีไดจาก

การศึกษามีความแตกตางกัน  
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 2. การตัดสินใจใชบริการซ้ําของผูใชบริการสปาสุนัข ผลการนําขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามท่ีไดจากกลุมตัวอยาง 

400 ชุด มาทําการวิเคราะหรวมกับผลการสัมภาษณเชิงลึกลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีสปาสุนัข จํานวน 10 ทาน สามารถสรุปไดวา 

จากผลการศึกษาท้ัง 2 สวน พบวา กลุมผูใหขอมูลมีความคิดเห็นท่ีตรงกัน คือ จะมาใชบริการซ้ําอีกตอไปเรื่อย ๆ ซึ่งแสดงให

เห็นถึงความพึงพอใจในการใชบริการสปาสุนัขไดในระดับท่ีดี เพราะการใหบริการท่ีดี สอดคลองกับความตองการของ

ผูใชบริการยอมทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ และไมเปลี่ยนใจไปใชบริการยังท่ีแหงอ่ืน 

 3. ความพึงพอใจในการใชบริการสปาสุนัข ผลการนําขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามท่ีไดจากกลุมตัวอยาง 400 ชุด 

มาทําการวิเคราะหรวมกับผลการสัมภาษณเชิงลึกลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีสปาสุนัข จํานวน 10 ทาน สามารถสรุปไดวา จากผล

การศึกษาท้ัง 2 สวน พบวา กลุมผูใหขอมูลดวยการตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ และการบริการ

มากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับกลุมผูใหขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก ท่ีใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพ และการใหบริการของ

เจาหนาท่ีเชนกัน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ และการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาชวยเหลือและใหคําปรึกษาช้ีแนะแนวทางการศึกษาท่ีเปนประโยชน 

รวมถึงการแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการศึกษาวิจัยอยางดียิ่งจากดร.ภัคกร รักราชการ อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหความกรุณา

และเสียสละเวลาอันมีคาในการพิจารณาปรับปรุงใหการคนควาอิสระฉบับน้ีมีความสมบูรณท่ีสุด นอกจากน้ีผูศึกษาตอง

ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาของผูวิจัยทุกทานท่ีใหการสนับสนุนเปนกําลังใจและใหคําปรึกษาในการดําเนินการจัดทําวิจัยฉบับน้ี

ตั้งแตเริ่มตนจนจบแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา หวังเปนอยางยิ่งวาการคนควาอิสระฉบับน้ีจะกอใหเกิดประโยชนตอผูสนใจในเน้ือหา

และการศึกษาคนควาตอไป 
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บทคัดย่อ 

     การวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed – methods) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตาม
ประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี การวิจัย
แบ่งเป็น 2 ระยะดังนี้ ระยะ1การพัฒนารูปแบบ ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การติดตามประเมินเสริมพลังฯ แบ่งออกเป็น  4 
องค์ประกอบ ดังนี้  1). การออกแบบบริหารจัดการเพื่อสุขภาวะ (Program design evaluation : P)  2). ทรัพยากร
สนับสนุน (Input evaluation : I) 3). กระบวนการ (Process evaluation : P) และ 4). การเปลี่ยนแปลงที่บ่งช้ีความส าเร็จ 
(Output evaluation : O) ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นผู้ทรงคุณวุฒิความเห็นด้วยทุกรายการ ระยะที่ 2 เป็นการทดลองใช้
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าการติดตามประเมินเสริมพลังฯ องค์กร   3 แห่งมีผลการประเมินใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ส่วนผลการทดลองใช้รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
ภาคประชาชนจ านวน 2 แห่ง พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับควรปรับปรุงดังนั้น ทีมวิชาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับทีมวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดติถ์ จัดท าโครงการเสริมทักษะการจัดการองค์กรเพื่อสุขภาวะเชิง
สร้างสรรค์  เมื่อน าไปปฎิบัติควบคู่กับแผนปฏิบัติการขององค์กร ช่วยท าให้ผลติดตามประเมินเสริมพลังฯ ขององค์กรภาค
ประชาชนดีขึ้น 

 
ค าส าคัญ : รูปแบบการติดตามประเมินเสรมิพลัง  องค์กรชุมชนจัดการตนเอง  สุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ 

 
ABSTRACT 

             The purpose of this mixed methods research was to develop a model for monitoring 

evaluation empowering self- management of community organization for creative wellness of 

local administrative organization and associates. The research  divided into 2 phases. Phase 1 the 
developments of the model and criteria for follow-up assessment of power reinforcement which was 
divided into 4 components including. 1 ) Program design evaluation : P   2) Input evaluation : I   3) Process 
evaluation : P   4) Output evaluation : O. The developed Indicators and criteria were agreed by experts in 
all items. Phase 2  was A the developed model experiment Results showed that the model experiments 
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with 3 local government organizations had the overall  evaluation result at a good level However, the 
model experiment with 2 civil society organizations found that the overall evaluation results was at a 
level of should be improved. Therefore, the academic team of the local administrative organization 
together with  the academic team of Uttardit Rajabhat University had created a project to enhance the 
organization management skill for creative wellness, and implemented in conjunction with the 
organization with the organizations action plan. Consequently , it helped the civil society  organizations 
improve  their results in the follow-up evalution.  
 
keywords : Empowerment evaluation model , Self –management and Assessment Organization                  
               Creative health community , 

 
บทน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายต าบลสุขภาวะที่มีการพัฒนางานต่างๆ และหา
แนวทางในการจัดการปัญหาในพื้นที่ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามให้การพัฒนาต าบลอย่างต่อเนื่องและได้ค้นหาทุน
และศักยภาพของต าบลด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) จนเกิดเป็นระบบการขับเคลื่อนต าบลสุขภาวะ
ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนเครือข่ายต าบลสุขภาวะทั้งภายในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัยและในพื้นที่ของต าบลเครือข่าย จากข้อมูล TCNAP (Thailand Community Network 
Appraisal Program)  พบว่า ปัญหาและการเจ็บป่วย ในต าบลเจดีย์ชัยที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงจากการท างาน คิดเป็นร้อยล่ะ 
62 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ การกินอาหารสุกๆ ดิบๆ คิดเป็น
ร้อยละ 40.12 ของประชาชนท้ังหมด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัยมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณสุขให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการ
ของรัฐ และได้รับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค แต่จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่ พบว่า มีการประเมินการ
ด าเนินงานเพื่อสุขภาวะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เป็นการประเมินที่เน้นการประเมินเฉพาะผลลัพธ์ ไม่ได้ท าการ
ประเมินท้ังระบบ อีกทั้งประเมินเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น ไม่ได้ประเมินตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง จึงท าให้
ได้สารสนเทศท่ีไม่ครอบคลุม ไม่สามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงต้องมี
การพัฒนา รูปแบบ ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี และทดลองใช้รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุข
ภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี ให้สอดคล้องกับสถานภาพ ปัญหา และความต้องการ โดยเป็น
การประเมินเสริมพลังเพื่อมุ่งเน้นให้บุคคล หรือผู้เกี่ยวข้อง องค์กรชุมชนได้มีส่วนร่วม มีการพัฒนาตนเอง และปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดความสัมพันธ์กับภาคี ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนไปในทางบวก และเกิดนวัตกรรมองค์ความรู้ ชุดความรู้และ
บทเรียนจากการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะ อันน าไปสู่การพึ่งตนเองได้ 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed methods) โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  
วิธีด าเนินการมี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชน
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จัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี และระยะที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการ
ติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี  

การรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการประชุมกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย
ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในสว่นที่เปน็ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนารูปแบบ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพ่ือสุข
ภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี แสดงดังภาพประกอบ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี 

 
จากภาพประกอบ พบว่า รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิง

สร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ตามสิ่งที่ประเมิน ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การออกแบบบริหารจัดการเพื่อสุขภาวะ 
(Program design evaluation : P) องค์ประกอบที่ 2 ทรัพยากรสนับสนุน (Input evaluation : I) องค์ประกอบที่ 3 

- ทีมในองค์กร 
- ผู้แทนจากองค์กรภาคี 
- อปท. 
- โรงเรียน 
- องค์กรสาธารณสุข 
- กลุ่มผู้สูงอายุ 
- อสม. 

คณะผู้ประเมิน 

องค์ประกอบ/สิ่งท่ีประเมิน 

การออกแบบบริหาร 
จัดการเพื่อสุขภาวะ  

(Program design evaluation) 

 

ตัวช้ีวัด 

- มีแผนการจัดการองค์กรเพื่อสุขภาวะ   เชิง
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม 
- มีระบบเสริมสร้างบุคลากรสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ 
- มีกลไกการสื่อสารข้อมูลการจัดการ 
สุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ 

ทรัพยากรสนับสนุน 
(Input evaluation) 

 

-ระบบการจัดการทรัพยากรสนับสนุนและคู่มือ หรือ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ 

 

กระบวนการ 
(Process evaluation) 

 

-การปฏิบัติงานเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ที่เป็น
ระบบพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- มีระบบเรียนรู้และพัฒนาความเป็น 
มืออาชีพการจัดการองค์กรเพื่อสุขภาวะ 
เชิงสร้างสรรค์ 
- มีการเสริมแรงบุคลากรสุขภาพ 

 

การเปลี่ยนแปลงที่บ่งชี้ความส าเร็จ 
(Output evaluation) 

 

- ชุมชนเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ 
ครบมิติอย่างน้อยร้อยละ 80 
- มีนวัตกรรม ชุดความรู้จากการปฏิบัติการ 
 - มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาควิชาการและ
ภาคีเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ 
สุขภาวะที่มีกลไกเชิงระบบ 
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กระบวนการ (Process evaluation : P) และองค์ประกอบที่ 4 การเปลี่ยนแปลงที่บ่งช้ีความส าเร็จ  (Output evaluation : 
O) 

ส่วนตัวช้ีวัด และเกณฑ์ การติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 10ตัวช้ีวัดมีรายละเอียดดังนี้  
             องค์ประกอบท่ี1  การออกแบบบริหารจัดการเพื่อสุขภาวะประกอบด้วย 3ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวดัที่ 1 มีการทบทวน เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนการจัดการองค์กรเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม 
ตัวช้ีวัดที่ 2 มีระบบเสริมสร้างบุคลากรสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์   
ตัวช้ีวัดที่ 3 มีกลไกการสื่อสารข้อมูลการจัดการสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นระบบทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
             องค์ประกอบท่ี 2 ทรัพยากรสนับสนุน  ประกอบด้วย 1 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดที่ 4 มีระบบการจัดการทรัพยากรสนับสนุน และคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ 
             องค์ประกอบท่ี 3 กระบวนการประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดที่ 5 มีกลไกการปฏิบัติงานเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นระบบพัฒนาต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดที่ 6 มีระบบเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมืออาชีพการจัดการองค์กรเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัดที่ 7 มีการเสริมแรงบุคลากรสุขภาพ 
              องค์ประกอบท่ี 4  การเปลี่ยนแปลงท่ีบ่งช้ีความส าเร็จประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ชุมชนเป้าหมายสุขภาพดีและมีพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่ 9 นวัตกรรมองค์ความรู้ ชุดความรู้และบทเรียนจากการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 เครือข่ายความร่วมมือกับภาควิชาการและองค์กรภาคีเพื่อพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสุขภาวะที่มีกลไกเชิง 
                ระบบต่อเนื่อง 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการประเมินตัวช้ีวัดและเกณฑ์เพื่อการ
ติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี โดย
การประชุมกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยต่อตัวช้ีวัด เกณฑ์ และรูปแบบการติดตาม
ประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีในระดับมาก
ทุกรายการ 

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพ่ือสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี  

2.1 ผลการทดลองใช้รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองฯ กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 3 แห่ง มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

2.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี กับองค์กรภาคประชาชน จ านวน 2 แห่ง ปรากฏดังนี ้

2.2.1 ผลการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงวัย 
ต าบลบัวใหญ่ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นลูกข่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จังหวัดน่าน มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับควรปรับปรุง ส าหรับจุดที่ควรพัฒนาคือ การเสริมทักษะการจัดการสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2.2.2 ผลการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มโฮมสเตย์ 
ต าบลริม จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นลูกข่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จังหวัดน่าน มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับควรปรับปรุง ส าหรับจุดที่ควรพัฒนาคือ การเสริมทักษะการจัดการสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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อภิปรายผล 
1. ผลการพัฒนารูปแบบ ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ การติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะ

เชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี  แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลัก  ซึ่งเป็นการประเมินภายในแบบมี
ส่วนร่วม สอดคล้องกับแนวคิดของ Patton (1997, p. 100) ที่ได้กล่าวไว้ว่าในหลักการประเมินแบบมีส่วนร่วมว่าท าให้ผู้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยเป็นผู้ร่วมตัดสินใจ สร้างและน าข้อสรุปไปใช้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฉัตรนภา พรหมมา (2560) ที่ได้ท าการพัฒนารูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพนัธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถิ่น พบว่า การออกแบบติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยการร่วมกัน
พัฒนารูปแบบการติดตามประเมิน ร่วมกันพัฒนาตัวช้ีวัดและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม จะท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติงาน  
 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 แห่ง ซึ่งท้ัง3แห่งได้มการน าเกณฑ์และตัวช้ีวัดไป
ทดลองใช้ในการประเมินองค์กรที่อยู่ในเครือข่ายและน าไปปรับปรุงการท างานขององค์กรมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอริศรา เล็กสรรเสริญ  (2556)  ได้ท าการพัฒนาแนวคิดและแนวทางการประเมิน
โครงการ : กรณีศึกษาการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรระดับพื้นที่ ผลการสังเคราะห์บทเรียนที่ได้จากการ
ประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรระดับพื้นที่ ด้านผลลัพธ์  พบว่า มีคู่มือการสร้างองค์กรสุขภาวะที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์และบทเรียนของโครงการ และการที่องค์กรเป้าหมายในโครงการมี การด าเนินกิจกรรมจนบรรลุความสุข 8 
ประการซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นบทเรียนท่ีโครงการจะต้องค านึงถึง และใช้เป็นข้อมูลในการก ากับติดตามและพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์
ตามที่โครงการต้องการในระยะต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
           ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 การน ารูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีไปใช้ เนื่องจากผลการวิจัยช่วยให้ได้รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชน
จัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ พรอมคมูือและเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการพัฒนาด้วยวิธีการที่เป็นระบบ เป็นที่
ยอมรับร่วมกันสูงในกลุ่มผู้ที่มีประสบการณทดลองใช้และผู้เกี่ยวข้อง จึงควรน าไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินโดยมี
การปรับปรุงให้สอดคลองกับบริบทอย่างต่อเนื่อง 

1.2 ภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องด้านการบริหาร ควรน าผลการศึกษาที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาและผลักดันระบบและกลยุทธ์การด าเนินงานสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ให้
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที ่

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
2.1 ควรสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการติดตามประเมินแบบเสริมพลังด้วยระบบฐานข้อมูลออนไลน์ระหว่าง

องค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์กับองค์กรสนับสนุนให้เป็นกลไกเชิงระบบพัฒนาต่อเนื่อง 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

3.1 ผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมิน ควรต่อยอดผลการศึกษาครั้งนี้ด้วยวิธีการวิจัยและ
พื้นที่การวิจัยที่แตกต่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการประเมินตัวช้ีวัดและเกณฑ์ที่แม่นตรงทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพด าเนินงานสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ต่อเนื่องความยั่งยืน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป 

และ 2. ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขต

จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 396 ราย กําหนดสัดสวนใน

แตละเทศบาลแลวใชการสุมอยางงาย วิเคราะหขอมูล โดยใชคาความถ่ี รอยละ คา t-test การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว One-way ANOVA หรือคาเอฟ (F-test) หาคูท่ีแตกตางกันโดยใชวิธีของเซฟเฟ ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีระดับ

ความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (x� =3.37, 

SD.=.19) รายดานพบวาอยูในระดับมาก คือ ดานการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน (x� = 3.53, SD.=.37) อยูใน

ระดับปานกลาง 3 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ (x� = 3.46, SD.=.37) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

(x� =3.37, SD.=.32) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (x� = 3.12, SD.=.36) อายุ และ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ

กับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05  

คําสําคัญ: การมีสวนรวม  แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป  เทศบาล 

 

Abstract 

The purpose of this research to study the level of public participation in the 5-year local 

development plan and 2. Study the factors related to the people's participation in the 5-year 

development plan. Year of the municipality in Phitsanulok Province. Classified by personal factors. 

Questionnaires were used to collect data from sample groups. Were voters aged 18 years and over that 

are domiciled in the municipality of Phitsanulok Province, amount 396 people, determine the proportion 

in each municipality and use simple random data analysis By using frequency, percentage, t-test, One-way 

ANOVA analysis or F-test to find different pairs using Scheffe’s Method. The results are as follows people 

have opinions about participation in the 5-year development plan for the whole country in the average 

level (x�=3.37, SD.=.19) participation in receiving benefits (x�=3.53, SD =.37) was at 3 moderate levels, 

namely participation in operation (x�=3.46, SD.=.37) participation in decision making (x�=3.37,SD.=.32) 

participation in evaluation (x�=3.12,SD=.36). Age and educational level correlate with public participation 

in the 5-year local development plan of the municipality in Phitsanulok province statistical significance at 

0.05 level.  
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บทนํา 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องสําคัญท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดไวชัดเจนเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหประชาชนผู

มีสวนไดเสียในการดําเนินการตาง ๆ ของภาครัฐไดเขามารับรูขอมูลขาวสาร ไดมีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น แสดงความหวง

กังวลตอแนวทางการดําเนินการของเจาหนาท่ีรัฐตอการตัดสินใจของผูบริหารสวนทองถ่ิน ซึ่งรวมไปถึงการมารวมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ขอมูล รวมตัดสินใจ รับผลประโยชนจากการตดัสินใจ ใหการปรึกษาหารือ และรวมกันประเมินผลการดําเนินการ

ของหนวยงานของรัฐ ซึ่งในท่ีน้ีคือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งถือเปนพ้ืนฐานในวิถีทางประชาธิปไตยท่ีสําคัญยิ่งท้ังน้ี การมี

สวนรวมยังรวมไปถึงการมารวมกันคิดถึงแนวทางการแกไขปญหาของชุมชน รวมกันออกแบบอนาคตของชุมชนโดยคนใน

ชุมชนเอง (สถาบันพระปกเกลา, 2560) 

องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2558 มีฐานะเปนนิติบุคคลเปนราชการสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีใน

การพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีอํานาจหนาท่ีท่ีตองทําใหเขตองคการบริหารสวนตําบล อํานาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดให

ความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยกําหนดกรอบความอิสระในการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณของประชาชนและ ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง 

และมีอํานาจหนาท่ีเปนของตนเอง (กระทรวงมหาดไทย, 2560) มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการสวนทองถ่ิน โดย

ประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจการบริหารงานของตําบลตามท่ีกฎหมายกําหนดไว องคการบริหารสวนตําบลมีอิสระในการ

บริหารงาน โดยรัฐบาลไดกระจายอํานาจในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจในการบริหารงาน รวมท้ังอํานาจอิสระในการ

จัดเก็บรายไดของตนเอง คือภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหประชาชนได มีสวนรวมในการปกครองตนเอง ซึ่งจะสงผลใหการแกไขปญหา 

และการสนองความตองการของประชาชนเปนไปอยางตรงเปาหมายมากท่ีสุด (ธนิต สุวรรณเมนะ, 2560) 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ยังมีปญหามากมาย เพราะไมคอยเปดโอกาสให

ประชาชนไดมีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ การปฏิบัติและรับผิดชอบ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนแนวทางการ

ทํางานท่ีมีเปาหมายขาดความชัดเจน ทําใหไมมีประสิทธิภาพ เปนแผนท่ีทําใหการพัฒนางานไมบรรลุเปาประสงค ซึ่ง

วัตถุประสงคในการพัฒนาเปนแนวทางในการจัดทํา แผนงานงบประมาณหรืองบประมาณรายจายประจําปและแผนดําเนินการ 

มีวัตถุประสงคของการจัดทํา คือ แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติเปนเครื่องมือใน

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเปนการเช่ือมโยงแผนพัฒนาสามป กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เจตนารมณของ การ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลมุงท่ีจะใหประชาชนมีสวนรวม ตั้งแตกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล การ

แสดงความคิดเห็น การวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจในแนวทางจัดทําแผนและการวางแนวทางในการพัฒนา ท้ังน้ีเพ่ือใหเปน

แผนท่ีสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง และยังเปนการปูพ้ืนฐานไปถึงการตรวจสอบผลการดําเนินงานองคการ

บริหารสวนตําบลซึ่งจะทําใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือจะไดเห็นวาประชาชนมีสวนรวมกับองคการ

บริหารทองถ่ิน 3 ฐานะ คือ ฐานะผูสงเสริม ฐานะผูบริการ ฐานะผูตรวจสอบ (วรทัต ลัยนันท, 2560) 
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การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติและใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 

2561 เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชกฤษฏีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 ท่ีกําหนดวา

ใหแผนพัฒนาจังหวัดมาระยะเวลาสี่ป และมาตรา 19 ท่ีกําหนดวา เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลว การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการดําเนินกิจกรรมของ

จังหวัดและหนวยงานของรัฐเก่ียวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว ดังน้ัน จึงไดกําหนดใหแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 53/1 กําหนดวา

เมื่อประกาศใหแผนพัฒนาจังหวัดแลว การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการดําเนินกิจการของ

สวนราชการและหนวยงานอ่ืนของรัฐท้ังปวงท่ีกระทําในพ้ืนท่ีจังหวัดตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว เพ่ือให

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับหวงระยะเวลาการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ของเทศบาลในเขตจังหวัด

พิษณุโลก ไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยการเขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง 

(สถาบันพระปกเกลา, 2560) ซึ่งปจจุบันการจัดทําแผนพัฒนาตําบลน้ัน ประชาชนบางสวนยังขาดการมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน อาจเน่ืองมาจากประชาชนขาดความรูความเขาใจ ในการรับรูขอมูลขาวสาร การขาดการประชาสัมพันธ  

ขององคการบริหารสวนตําบลเปนตน ทําใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได 

จากเหตุผลและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลใน

เขตจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือจะไดทราบถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป รวมถึงปจจัย

ดานตาง ๆในการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป เพ่ือนําผลท่ีไดจากการศึกษามาใชเปน

ขอมูลในการพัฒนาและแกไขปญหาใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน สังคม และ

ประโยชนตอประเทศชาติตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษาในครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสรางข้ึน เพ่ือ

สอบถามการสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก แบบสอบถาม

แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของประชาชนผูตอบ ลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) 

ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ เก่ียวกับ เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามการสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป แบบสอบถามมี

ลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มีสวนรวมมากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอย นอยท่ีสุด จํานวนท้ังสิ้น 32 ขอ ซึ่งแบงเปน 4 ดาน คือ 

1.ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ จํานวน 8 ขอ 

2.ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ จํานวน 8 ขอ 

3.ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน จํานวน 8 ขอ 

4.ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล จํานวน 8 ขอ 

2. การสรางเครื่องมือ  

การสรางเครื่องมือการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีและการรวบรวมขอมูล ดําเนินการตามลําดับดังน้ี 
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1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และงานศึกษาท่ีเก่ียวของจากเอกสาร ตํารา 

2. ศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหา ของการบริหารของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก  

3. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษา 

4. สรางแบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัด

พิษณุโลก ตามขอบขายและเน้ือหาท่ีกําหนดโดยใหครอบคลุมกรอบแนวคิด และขอบเขตของการศึกษา 

5. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือขอคําแนะนําตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไข

ใหตรงกับเน้ือหา ตลอดจนภาษาท่ีใชในแบบสอบถาม 

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว เสนอผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานตรวจสอบความถูกตองความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) และหาดัชนีความสอคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 

ข้ึนไป ซึ่งไดเลือกไว 32 ขอ ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาท่ีใช ตลอดจนตรวจสอบเน้ือหาใหครอบคลุมการมีสวนรวมของ

ประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก แลวนํามาพิจารณาความเหมาะสมของ

สํานวนภาษาการใชถอยคํา และนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไข 

7. แบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณท่ีผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ แลว นําไปทดลองใช

ทดลองเพ่ือวิเคราะหหาคุณภาพ (Try out) กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขต

เทศบาลในเขตจังหวัดนครสวรรค หน่ึงตอหน่ึง จํานวน 3 คน กลุมเล็ก 10 คน และภาคสนาม จํานวน 30 คน ซึ่งเปน

ประชาชนในชุมชนใกลเคียงท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  

8. นําแบบสอบถามท่ีนําไปสอบถามประชากรท่ีไมใชเปนกลุมตัวอยางมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถามโดยการโดยใชวิธี (Alpha Coefficient) หรือวิธีของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด. 2548) คาความเช่ือมั่น 

ดังน้ี 

8.1 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป มีคาความเช่ือมั่น ท้ังฉบับเทากับ 0.91 

8.2 ดานการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ คาความเช่ือมั่น 0.92 

8.3 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ คาความเช่ือมั่น 0.91 

8.4 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน คาความเช่ือมั่น 0.91 

8.6 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล คาความเช่ือมั่น 0.92 

9. ปรับปรุงครั้งท่ี 2 โดยดูจากผลท่ีวิเคราะหจากการทดลอง  

10. พิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ตามรูปแบบของโครงสรางท่ีถูกตอง 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลศึกษาไดดําเนินการดังน้ี 

3.1 ผูศึกษาจัดทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 19 แหง เพ่ือขอความรวมมือและ

อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลกับประชากรท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

3.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูศึกษาไดไปจัดเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง และรับกลับหลังจากแจก

แบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง 

3.3 นําแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตองของแบบสอบถาม คัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณ

เพ่ือจัดกระทํากับขอมูล โดยไดรับแบบสอบถามคืนมาท้ังหมด 396 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

4. ขอบเขตการวิจัย ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังน้ี 

4.1 ประชากรท่ีมีภูมลิําเนาอยูในเขตของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลกคือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตัง้ท่ีมีอายุ

ตั้งแต 18 ปข้ึนไป  จํานวน 19 เทศบาล จํานวน 39,516 คน (ฐานขอมลูทะเบียนราษฎร.2560)  
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4.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก ดวยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1967) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 

396 ราย กําหนดสัดสวนในแตละเทศบาลแลวใชการสุมอยางงาย  

4.3 ตัวแปรท่ีวิจัย 

   4.3.1 ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก สถานภาพของประชาชนไดแก เพศ 

อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

  4.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก ใน 4 ดาน คือ 1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ 2) ดานการมีสวนรวมใน

การดําเนินการ 3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน และ 4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 

4.4 ขอบเขตดานระยะเวลา เดือน มถุินายน 2562 – พฤศจิกายน 2562  

5.การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

5.1 นําขอมูลจากแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 362 ชุด มาลงรหัสประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป 

5.2 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามตอนท่ี 1 ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

โดยใชคาความถ่ี และรอยละ แลวนําเสนอในรูปของตารางบรรยายและสรุป 

5.3 วิเคราะหแบบสอบถามตอนท่ี 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป 

โดยรวมและรายดานแปรความหมายเฉลี่ย โดยเปรียบเทียบตามเกณฑ 5 ระดับ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2548) 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00 การมีสวนรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50 การมีสวนรวมในระดับมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 การมีสวนรวมในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 การมีสวนรวมในระดับนอย 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 การมีสวนรวมในระดับนอยท่ีสดุ 

6. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขต

จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามเพศโดยใช t-test จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ โดยใช F-test 

(One-way ANOVA) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เก็บรวบรวมขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก ใชการวิเคราะหสรุปประเด็นเน้ือหา และแจกแจงความถ่ี 

คารอยละ 

7. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

7.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก จํานวน และคารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไป 

7.2 สถิติวัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัด

พิษณุโลก ไดแก วัดคากลางขอมูลคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

7.3 สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก เพศ ไดแก T-test  

7.4 สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชน และความสัมพันธในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ ไดแกคา      

F-test (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ Scheffe (บุญชม ศรีสะอาด, 2548)  
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัด

พิษณุโลกน้ัน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1. คุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ผูตอบแบบ สอบถาม สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 55.52 ชวงอายุ 31-40 ป มีมากท่ีสุดรอยละ 28.45 โดยชวง

อายุ 60 ปข้ึนไปมีนอยท่ีสุดรอยละ 14.15 สวนใหญประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรรอยละ 61.05 ประกอบอาชีพคาขายนอย

ท่ีสุดรอยละ 3.59 สวนใหญระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษารอยละ 58.01 โดยระดับประถมศึกษามีนอยท่ีสุดรอยละ 9.39  

สวนใหญมีรายไดชวง 20,001-30,000 บาทรอยละ 37.02 โดยรายไดนอยท่ีสุด คือชวง 10,001- 20,000 บาทรอยละ 6.35  

2. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก  

ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

ปานกลาง (x� = 3.37) สวนรายดานพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป อยูในระดับมาก 1 

ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน (x� = 3.53) อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมใน

การปฏิบัติมีคาเฉลี่ยสูงสุด (x� = 3.46) รองลงมา ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (x� = 3.37) โดยดานการมีสวนรวมใน

การประเมินผลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x� = 3.12)  

3. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ปของเทศบาลในเขต

จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได  

3.1 ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัด

พิษณุโลก ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

3.2  ประชาชนท่ีมีอายุตางกันการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาล

ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดบั .05 (Sig = .00) รายดาน พบวามีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัต ิ

(Sig = .00) โดยประชาชนอายุระหวาง 31-40 ป มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ปมากกวา ชวงอายุ 18-30 ป 

และมากกวา อายุ 60 ปข้ึนไป 

3.3  ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัด

พิษณุโลกโดยรวมไมแตกตางกัน รายดานมีความแตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Sig. = .00*) โดย

อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป มากกวาอาชีพเกษตรกรและอาชีพรับจาง/อ่ืน  

3.4 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขต

จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .001*) รายดาน พบวามีความแตกตางกัน 3 

ดาน ยกเวนดานการมีสวนรวมในในการประเมนิผล (Sig. = .50)  

3.5 ประชาชนท่ีมีรายไดตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัด

พิษณุโลก โดยรวมไมแตกตางกัน (Sig. = .12) รายดานพบวามีความแตกตางกัน คือดานการตัดสินใจมีความแตกตางกัน โดย

รายไดนอยกวา 10,000 บาท มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ปมากกวารายไดมากกวา 30,000 บาทข้ึนไป 

4. สรุปความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับ การมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก  

4.1 อายุ และ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป 

ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
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4.2 เพศ อาชีพ และรายได ของประชนไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป 

ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก  

 

การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัด

พิษณุโลก มีประเด็นนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1.จากผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป 

ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง รายดานอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการมี

สวนรวมในการปฏิบัติ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก  ยังขาดการมีสวนรวมอยางจริงจังจึงทําให

ผลการวิจัยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สวนการเขามามีสวนรวมของประชาชนดานการมีสวนรวมในการไดรับ

ผลประโยชนอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาประชาชนไดรับประโยชนจากงานพัฒนาเศรษฐกิจขอองของเทศบาลในเขต

จังหวัดพิษณุโลก เชน สงเสริมอาชีพ ทํานา สนับสนุนกลุมอาชีพปศุสัตว มีการจัดทําแผนงานรวมกัน สภาพแวดลอมดูดี

กวาเดิมไดรับความสะดวกดานสถานท่ีในการใหบริการมีสิ่งอุปโภค บริโภคที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นุกูล วัฒนากร 

(2554) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลบางรัก

นอยอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลและการมี

สวนรวมในการตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของ สาโรจ นอยใจบุญ 

(2555) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษาบานสาวชะโงก หมูท่ี 

1 ตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมแลวประชาชนบานสาวชะโงก มีสวน

รวมในการบริหารองคการบริหารสวนตาํบลอยูในระดับปานกลาง และงานวิจัย ของ พิมพร สุวรรณโคตร (2557) ไดศึกษาเรื่อง 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอนาดคูน จังหวัดมหาสารคาม พบวา 

การมีสวนรวมอยูระดับปานกลาง  

2. จากผลการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก แตกตางกัน อภิปรายผลดังน้ี 

2.1 ประชาชนท่ีมีเพศ อาชีพ และรายไดตางกันสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขต

จังหวัดพิษณุโลก ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีเพราะของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก  ไดเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของ

ประชาชนทุกเพศ เน่ืองจากยอมรับวาประชาชนในชุมชนทุกเพศรูถึงสภาพปญหาและความตองการของชุมชนเปนอยางดีสราง

ความรูสึกเปนเจาของและการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางตรงจุดกับความตองการ เทศบาลจึงเปดโอกาสใหกับทุกเพศเขามา

มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก อยางเทาเทียมกันไมแบงแยกเพศ อาชีพ 

และรายได จึงสงผลใหประชาชนท่ีมีเพศ อาชีพ และรายไดตางกันสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ปไมแตกตางกัน 

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ รามิล พัฒนมงคลเชฐ (2555) กลาวคือ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชน

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป  : ศกึษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป 

ปากแพรก ไดแก อาชีพ อายุระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีอาศัย รายได การเปนสมาชิกลุม การรับรูขาวสาร และความรูความ

เขาใจเก่ียวกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป  สวน เพศ ไมมีความสัมพันธกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ เนาวรัตน ปยะวรรณพงศ 

(2557) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบวา

ประชาชนท่ีมีรายไดตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไมแตกตางกัน และ

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จําเนียร จันทรผลึก (2555) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนการจัดทําแผนพัฒนาสาม
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ปขององคการบริหาร สวนตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ท่ีพบวาการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความ แตกตางของการมีสวนรวม พบวา เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ี

อาศัยอยูใน ชุมชน ตําแหนงทางราชการสังคม และรายไดของครอบครัวตอเดือนท่ีแตกตางกันมีคาเฉลี่ยการมี สวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนาสามป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

2.2 ประชาชนท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาตางกันสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ของเทศบาลใน

เขตจังหวัดพิษณุโลก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังน้ีเน่ืองจาก ประชาชนทุกกลุมอายุ และทุกกลุมการศึกษาเขามามี

สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ไมเทากันทําใหมีความแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฤทัยรัตน 

ลองลอย (2555) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ

ทอง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา เพศ อาย ุอาชีพ ระดับการศึกษาในภาพรวมไมมีความสัมพันธ

กันทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ เนาวรัตน ปยะวรรณพงศ (2557) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบวา อายุและระดับการศึกษามีผลตอการมีสวนรวมของ

ประชาชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สาโรจ นอยใจบุญ (2555)       

ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษาบานสาวชะโงก หมูท่ี 1 

ตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีพบวา ประชาชนท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาตางกันประชาชนมีสวน

รวมในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ศกึษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

กลุมตัวอยาง คือตัวแทนหัวหนาครัวเรือน จํานวน 379 คน เปนการวิจัยเชิงประมาณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน ดวย t-test, F-test และทดสอบความ

แตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนรายดานเรียงจากมากไปหานอย 

พบวาอยูในระดับมากคือดานความมีภูมิคุมกัน ดานความมีเหตุมีผล อยูในระดับปานกลาง คือดานความพอประมาณ ดาน

คุณธรรม และอยูในระดับนอย คือดานกรอบความรู การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

พบวา อายุ และระดับการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 และ .0.01 ตามลําดับ โดยกลุมอายุ 31-

40 ปมีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวากลุมอ่ืน ๆ แตกตางจากกลุมอายุ 51-60 ป และกลุมอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป การศึกษา

ตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไปมีความคิดเห็นเฉลี่ยนอยกวากลุมตัวอยางการศึกษาอ่ืน ๆ โดยแตกตางกับกลุมตัวอยางระดับ

ประถมศึกษา และระดับอนุปริญญา/เทียบเทา 

คําสําคัญ: บทบาท  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  การสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

Abstract 

This study aimed to: 1) Study the opinions of the people on the role of local government 

organizations in promoting the concept of sufficiency economy philosophy and 2) Comparative study of 

public opinion on the role of local administrative organizations in promoting the sufficiency economy 

philosophy Mueang District Phichit Province classified by personal factors. Sample group used was the 

head of the household was 379. Collect data using questionnaires data statistics used were frequency, 

percentage, mean, standard deviation t-test, F-test and double difference test with Scheffe's. The 

research found that Public opinion on the role of local government organizations in promoting the 

concept of sufficiency economy philosophy total is moderate. As for the list, descending from descending 

order high level. Immunity reasonableness at a moderate level namely, modesty, morality and low level. 

Knowledge framework for comparing the opinions of people classified by personal factors, it was found 

822 

mailto:Nonglak711@hotmail.com


การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

that age and education level differing significantly at the level of 0.05 and .01 respectively, with the age 

group of 31-40 years old having an average score more than other groups, different from the age group 

51-60 years and age group over 60 years. The education from the bachelor's degree level or higher has an 

average opinion less than other study samples, which differs from the primary sample group and diploma 

/ equivalent level. 

keywords: role, local government organization, promoting sufficiency economy philosophy 

 

บทนํา 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ 

ไดพระราชทานเพ่ือช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติตนใหแกประชาชนทุกระดับทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งพระองคทรง

หวงใยตอสถานการณและปญหาตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและความเปนอยูของคนไทยและสังคมไทยในยุคโลกา

ภิวัตน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนในการดําเนินชีวิตอยางมั่นคงบนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง ความพอมีพอกิน      

การรูจักพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวท่ีดีไมประมาท ตระหนักถึงความถูกตองในหลักวิชา 

มีคุณธรรมเปนกรอบในการดําเนินชีวิต โดยมีแนวคิด ในการทํางานคือ “เขาใจ เขาถึง และรวมพัฒนา” สอดคลองกับภูมิสังคม

ท่ีหลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือผลประโยชนของประชาชนโดยประชาชนมีสวนรวม

ตัดสินใจ เปนการมุงสูการพ่ึงตนเอง ดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวังทําตามข้ันตอนมีการทดลองดวยความเพียรจน

มั่นใจ จึงนําไปใชและเผยแพรสูสาธารณะ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2555) 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไดถูกนอมนําเปนปรัชญานําทางการพัฒนาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติมาอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ การพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล  มีความพอประมาณ 

และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดีซึ่งเปนเง่ือนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน มุงเนนการพัฒนาคน

ใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมแหงคุณภาพ มีท่ียืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดีมี

ความสุข และอยูรวมกันอยางสมานฉันท ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง มีคุณภาพ มี

เสถียรภาพ มีการกระจายความมั่งคั่งอยางท่ัวถึงและเปนธรรม อันเปนการเติบโตท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอมและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ รวมท้ังชุมชน วิถีชีวิต คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรมท่ียึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และยึดวิสัยทัศนภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศในแผนพัฒนาฯ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน

ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมท้ังยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป พ.ศ.

2579” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมาย   

ในระดับยอยลงมาควบคูกับกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การพัฒนา

ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เปน 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) สูการปฏิบัติ โดย

ตั้งอยูบนหลักการขององคประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการตั้งเปาหมายบนหลักการความพอดี ความ

พอประมาณ และการสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ รวมถึงการสรางเสริมคุณธรรมและการพัฒนาองคความรูเปนพ้ืนฐานของ

การพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเปนแผนพัฒนาท่ีสอดรับกับยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) รวมตลอดถึง

แผนปฏิรูปประเทศดานอ่ืนๆ เพ่ือใหการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ มีสาระสําคัญ

ประการหน่ึงท่ีเปนวิสัยทัศนของแผน และตอเน่ืองเรื่อยมามาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 กระท่ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ฉบับปจจุบัน โดยหลักสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังน้ี  ยึดหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบวิสัยทัศน

ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ

พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”    

(ราชกิจจานุเบกษา, 2559)  

จะเห็นไดวาความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 น้ี ประเทศไทยยังคงเนนแนวทาง

พัฒนา โดยอัญเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ีมีคนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา พรอมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนสูการปฏิรูปดานตาง ๆ ตลอดจนกําหนดใหมีการติดตาม

ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนท่ีตอเน่ือง การสรางขบวนการปฏิรูปเพ่ือขับเคลื่อนมีเปาหมายหลักเพ่ือสรางกระแสสังคม

ใหมีการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนกรอบความคิดหรือสวนหน่ึงของวิถีชีวิตในหมูประชาชน โดยมี

วัตถุประสงคของการขับเคลื่อน เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนประชาชนทุก

ภาคสวนและทุกระดับใหสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในลักษณะท่ีสอดคลองกับหนาท่ีและบทบาท

ของแตละบุคคลไดอยางเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความใกลชิดกับประชาชนโดยตรงมีนักการเมืองทองถ่ิน ขาราชการ พนักงาน ผูนํา

นโยบายสาธารณะจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ ท่ีตางนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในการพัฒนาทองถ่ินไดนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี 12 (พ.ศ. 2559-2564) และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศและ

แผนการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 รวมถึงแผนปฏิรูปการปกครองสวนทองถ่ินดวย (สํานักงานทองถ่ิน

จังหวัดพิจิตร, 2562) จังหวัดพิจิตรมีศักยภาพทางการเกษตรกรรม มีความหลากหลายและผลผลิตสินคาทางการเกษตรท่ี

สําคัญ จึงเปนท่ีนาสนใจวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร การดําเนินชีวิตของผูคนในแบบสังคม

เมือง ท่ีมีการใชจายฟุมเฟอย เน่ืองจากพ้ืนท่ีอําเภอมีจุดเช่ือมโยงระหวางภูมิภาคและเช่ือมโยงเศรษฐกิจ และมีการขยายตัวทาง

ธุรกิจท้ังมีหางสรรพสินคาขนาดใหญ 3 หาง คือ หางแม็คโคร หางท็อปพลาซา และหางโลตัส ท่ีขยายตัวมากข้ึนปญหาท่ีพบ

มากในชุมชนและครัวเรือนสวนหน่ึง คือ ปญหาความยากจน ซึ่งสาเหตุมาจากการมีหน้ีสิน เปนสวนใหญ ในหมูบานมีกองทุน

มากมายใหกูยืม ครัวเรือนกูยืมเงินไปประกอบอาชีพและสวนหน่ึงก็นําเงินกูยืมไปใชหน้ีเดิมท่ีมีอยู ประกอบกับครัวเรือนใน

ปจจุบันมีคาใชจายสูง เมื่อถึงกําหนดการชําระเงินคืนก็ไมสามารถชําระคืนได ตองไปกูเงินนายทุนดอกเบ้ียสูงมาชําระกองทุน 

ทําใหประชาชนมีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนอีก ปจจัยเหลาน้ีกระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการ

ขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูประชาชนอยางท่ัวถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีบทบาทในการนํา

นโยบายสาธารณะดังกลาวไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดอยางไรไดมากนอยเพียงใด  

จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงประสงคคนหาคําตอบวาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาท

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางไรและความคิดเห็นของประชาชนตอ

บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ตามปจจัย

สวนบุคคลแตกตางกันหรือไม เพ่ือนําผลการวิจัยมาเสนอเปนแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติงานในนามองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประเภทการวิจัย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) โดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การดําเนินการรวบรวมขอมูลผูวิจัยใชแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยดําเนินการ ดังน้ี 

ลักษณะของแบบสอบถาม สามารถสรางแบบสอบถามแยกไดเปน 2 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคล เปนคําถามเก่ียวกับตัวผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคําถามปลายปด

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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สวนท่ี 2 บทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5 ดาน 

คือ 1) ดานความพอประมาณ 2) ดานความมีเหตุผล 3) ดานความมีภูมิคุมกัน 4) ดานกรอบความรู 5) ดานคุณธรรม            

ในลักษณะมาตราสวน 5 ระดับ ตามแบบ Likert Scale คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  

3. เกณฑการแปลผล ดวยการหาพิสัยของคะแนน (Rating Scale) เพ่ือแบงความกวางอันตรภาคช้ัน โดยแบงเปน 

5 ช้ันดวยสูตรและวิธีการคํานวณดังน้ี 

สูตร = คะแนนสูงสดุ – คะแนนต่าํสุด          ไดอันตรภาคช้ัน =  0.8 

จํานวนช้ัน 

แปลความหมายดังตอไปน้ี 

คะแนนเฉลีย่ = 1.00-1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยมาก 

คะแนนเฉลีย่ = 1.81-2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

คะแนนเฉลีย่ = 2.61-3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ = 3.41-4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

คะแนนเฉลีย่ = 4.21-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

จากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน และมีคาความเช่ือมั่น (Reliability) ท้ังฉบับเทากับ 0.942  

 

 

 

5. ขอบเขตการวิจัย 

5.1 ขอบเขตดานเน้ือหา การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานความพอประมาณ 2) ดานความมี

เหตุผล 3) ดานความมีภูมิคุมกัน 4) ดานกรอบความรู และ 5) ดานคุณธรรม 

5.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตวัอยาง ประชากร คือ ตัวแทนหัวหนาครัวเรือน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

พิจิตร จํานวน 25,002 ครัวเรือน (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจิตร. 2562) กลุมตัวอยางใชตารางของ Krejcie & Morgan, 

(1970) จํานวน 379 ครัวเรือน กําหนดสัดสวนในแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สุมหมูบานแลวใชการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) 

6. วิธีการรวบรวมขอมลู วิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง แลวเก็บแบบสอบถามกลับคืน โดยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการตอบคําถาม 

จากน้ันนําขอมูลจากแบบสอบถามบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลตอไป 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี (Frequency)  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคา (t-test) ในกรณีตัวแปรตน 2 กลุม และทดสอบคา (F-test) โดย

วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( 1 7One-Way ANOVA) ใน กรณีตัวแปรตน ตั้งแต 3 ตัวข้ึนไป ทดสอบความแตกตาง

รายคูดวยวิธี Post Hoc ของ Scheffe 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขตอําเภอ

เมือง จังหวัดพิจิตร” สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. ปจจัยสวนบุคคล ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 379 คนสวนใหญเปนเพศชาย 

จํานวน 222 คน รอยละ 58.58 มีอายุระหวาง 41-50 ปมากท่ีสุด จํานวน 110 คน รอยละ 29.02 มีการศึกษาระดับ 
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มัธยมศึกษาตอนตนมากท่ีสุด จํานวน 152 คน รอยละ 40.11 มีอาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุด จํานวน 224 คน รอยละ 59.10 

และมีรายได  ตอเดือนระหวาง 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 154 คน รอยละ 40.63 

2. ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร แสดงดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ภาพรวมและรายดาน 

ลําดับ บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพรวม) 

ความคิดเห็น 

MEAN S.D. แปลผล 

1 ดานความพอประมาณ 3.32 .34 ปานกลาง 

2 ดานความมเีหตมุีผล 3.46 .34 มาก 

3 ดานความมภีูมิคุมกัน 3.51 .35 มาก 

4 ดานกรอบความรู 2.60 .45 นอย 

5 ดานคุณธรรม 3.16 .32 ปานกลาง 

 ภาพรวม 3.21 .19 ปานกลาง 

 

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน คือดานความมี

ภูมิคุมกันมีคาสูงสุดมีคาเฉลี่ยรวม 3.51 รองลงมาคือดานความมีเหตุมีผลมีคาเฉลี่ยรวม 3.46   อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน 

อยูในระดับนอย 1 ดาน คือดานกรอบความรูมีคาเฉลี่ยรวม 2.60 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสดุความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสรมิ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  

ขอท่ี บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความคิดเห็น 

MEAN S.D. แปลผล 

 ดานความพอประมาณ    

6 สงเสริมใหชุมชนจัดทําบัญชีครัวเรอืน (รายรับ-รายจาย) 4.15 .93 มาก 

9 สงเสริมใหชุมชนเพ่ิมรายได ลดรายจายในการพ่ึงตนเอง 2.89 .80 ปานกลาง 

 ดานความมีเหตุผล    

15 สงเสริมชุมชนจัดกิจกรรมปองกันภัยพลเรือน 4.20 .89 มาก 

10 สงเสริมการสรางคานิยม ยอมรับคณุคาความดีของบุคคล 2.91 1.14 ปานกลาง 

 ดานความมีภูมิคุมกัน    

23 สงเสริมใหชุมชนพ่ึงพาชวยเหลือกัน ใชภูมิปญญาชาวบาน 4.13 .82 มาก 

27 สงเสริมใหชุมชนงดการกูยมืในกิจกรรมไมกอใหเกิดรายได 2.94 1.16 ปานกลาง 
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 ดานความรู    

29 สงเสริมใหชุมชนตั้งกลุมเรียนรูภมูปิญญาทองถ่ินเพ่ือองคความรู 3.92 .90 มาก 

28 สงเสริมใหชุมชนผลิตวัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีเพ่ือการใชงาน 2.62 .80 ปานกลาง 

 ดานคุณธรรม    

45 สงเสริมประชาชน ชุมชนสรางจิตสํานึกในการชวยเหลือกัน 3.87 1.14 มาก 

39 สงเสริมใหชุมชนรวมจดัสวัสดิการทางสังคมของชุมชน 2.63 .67 ปานกลาง 

 

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5 ดาน พบวารายขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากทุกขอ สวน รายขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

อยูในระดับปานกลางทุกขอ 

3. การทดสอบสมมติฐานและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ 

อายุ การศึกษา อาชีพ รายได แสดงดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขตอําเภอ

เมือง จังหวัดพิจิตรในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 

สมมติฐาน Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ .094 ไมยอมรับสมมติฐาน 

อาย ุ .001* เปนไปตามสมมติฐาน 

การศึกษา .000** เปนไปตามสมมติฐาน 

อาชีพ .063 ไมยอมรับสมมติฐาน 

รายได .664 ไมยอมรับสมมติฐาน 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

** มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขตอําเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตรในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  พบวา เพศ อาชีพ รายได ของ

ประชาชนไมพบความแตกตางกัน 

ในสวนของ อายุ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวย

วิธีของ Post Hoc ของ Scheffe พบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอยกวากลุมตัวอยางอายุอ่ืน ๆ โดยมีความแตกตางกับกลุมตัวอยาง อายุ

ระหวาง 31 -40 ป และอายุระหวาง 41-50 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 31-40 ป 

มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกวากลุมตัวอยาง

อายุระหวาง 41-50 ป และอายุมากกวา 60 ป คาเฉลี่ย 3.26, 3.22, 3.12 ตามลําดับ  

ในสวนของ การศึกษา พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางรายคู

ดวยวิธีของ Post Hoc ของ Scheffe พบวากลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไปมีความคิดเห็นตอบทบาทของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอยกวากลุมตัวอยางการศึกษาอ่ืน ๆ โดยมีความแตกตาง

กับกลุมตัวอยางระดับประถมศึกษา และระดับอนุปริญญา/เทียบเทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีมี
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การศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มากกวากลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับระดับอนุปริญญา/เทียบเทา คาเฉลี่ย 3.25, 3.3.18, 3.14 

ตามลําดับ 

อภิปรายผล  

ดานความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสรมิแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ วิเศษนคร และประชัน คะเนวัน (2556) 

ท่ีศึกษาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตําบลบานยาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 ดานความพอประมาณ 

ผลการวิจัยพบวาบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานความ

พอประมาณอยูในระดับปานกลาง เน่ืองจากการสงเสริมใหประชาชนยึดทางสายกลาง รูจักประหยัด อดออม พ่ึงตนเองใหมาก

ท่ีสุด เพ่ิมรายไดและลดรายจาย มีความพอประมาณในชีวิต ซึ่งถามีวิกฤติท่ีจะมากระทบท้ังดานเศรษฐกิจ และสังคม ความ

พอประมาณจะทําใหประชาชนมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตประชาชน มีความเหมาะสมและ

กําลังความสามารถของตนเอง โดยดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง คือคํานึงถึงความพอดี ไมมากไปหรือนอยเกินไป สอดคลองกับ

งานวิจัยของ นภาวรรณ วงคมณี (2553) ท่ีศึกษาการนําแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต

ของประชาชน ชุมชนบานทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย คือมีการสงเสริมใหประชาชนใชชีวิตอยูใน

ความพอดีท่ีไมมากเกินไป และไมนอยเกินไป ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน อยูในระดับท่ีพอดี เพ่ือนําไปสูความสมดุลท่ีพรอมตอการ

เปลี่ยนแปลง 

1.2 ดานความมีเหตุผล 

ผลการวิจัยพบวาบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาพรวมอยู

ในระดับมาก เน่ืองจากความมีเหตุผลทําใหประชาชนมีการคิด วิเคราะหถึงการกระทําท่ีจะทําใหเกิดผลในอนาคต ท้ังในดาน

ของการใชจายในชีวิตประจําวัน การซื้อของใชฟุมเฟอย การลงทุนในธุรกิจ การกอหน้ีตาง ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดการกอหน้ี โดย

พิจารณาถึงความสามารถในการชําระหน้ี สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐพชัย ทตนนท (2556) ท่ีศึกษาบทบาทขององคการ

บริหารสวนตําบลกับการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลสาน 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน พบวาความมีเหตุมีผล มีความเขาใจดวยเหตุและผลอยางเหมาะสมจากความรู ภูมิปญญา สังคม 

วัฒนธรรมในทองถ่ิน มาปรับแกปญหาและพึงพาตนเองใหไดอยางรอบคอบ และยังสอดคลองกับ นพชัย บุญยทรรศนีย 

(2559) ท่ีศึกษาการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานศาลาแดงเหนือ ตําบลเชียงรากนอย อําเภอ

สามโคก จังหวัดปทุมธานี พบวาชุมชนบานศาลาแดงใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดานความมีเหตุผล มาสรางจิตสานึกท่ีดีของ

การอยูรวมกันทําใหคนในชุมชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปจจัยสุดทายท่ีสําคัญท่ีทํา

ใหคนในชุมชนสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง 

1.3 ดานความมีภมูิคุมกัน 

ผลการวิจัยพบวาบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานความมี

ภูมิคุมกัน ในเรื่องของการพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ จากกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีคาดวาจะ

เกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล มีภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากการนําแนวคิดเรื่องของความมีภูมิคุมกันมาใชน้ัน จะ

ทําใหประชาชนในชุมชนมีความพรอมท่ีจะรับกับความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเปลี่ยนไปอันเน่ืองมาจากความเจริญ

ของสังคม การเขามาของอบายมุขในรูปแบบตางๆ การมีความรับผิดชอบตอบุคคลในครอบครัว สอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐ
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พงศ บุญญานุวัตร (2554) ท่ีศึกษาการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนเขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวาดานความมีภูมิคุมกันอยูในระดับมากเชนกัน ซึ่งประชาชนยึดหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันแมจะมีปญหาในเรื่องของความเสี่ยงของอบายมุขอันเน่ืองมาจากสังคมท่ีอยูในเมืองหลวงซึ่งมี

ความเสี่ยง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐพชัย ทตนนท (2556) ไดศึกษาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการ

สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลสาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

ดานความมีภูมิคุมกันอยูในระดับมากเชนกัน ซึ่งการเตรียมความพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนตอ

โครงการกิจกรรมตาง ๆ และการดําเนินงานของชุมชนเพ่ือตอบสนองปญหาโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ 

อยางแทจริงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล 

1.4 ดานกรอบความรู 

ผลการวิจัยพบวาบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานกรอบ

ความรู ซึ่งการมีความรูความรอบคอบ ความระมัดระวัง เก่ียวกับวิชาการตางๆ ในเรื่องความพอเพียงอยางรอบดาน โดย

ครอบคลุม เช่ือมโยงเน้ือหาของเรื่องตางๆ และใหรูเทาทันเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปดวย ภาพรวมอยูในระดับนอย ท้ังน้ี

กรอบความรูน้ันมีความสําคัญในการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช เน่ืองจากผูสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะตองไดรับ

ความรูท่ีถูกตอง มีการวางแผน มีข้ันตอนปฏิบัติ และมีความตระหนักในเรื่องความความสําคัญและเน้ือหาใจความท่ีสําคัญ

ครบถวน ซึ่งเมื่อนําไปถายทอดตอไปแลว ผูรับการสงเสริมจะตองไดรับความรูท่ีถูกตองและเหมาะสม ซึ่งองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอาจขาดบุคลากรท่ีมีความรู ความสารถอยางแทจริงสอดคลองกับงานวิจัยของ เจริญ อภิไชย (2551) ศึกษาบทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอําเภอแมฟาหลวง 

และอําเภอแมสาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมการนํา 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมอยูระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอผูบริหารมีบทบาทมาก

ท่ีสุด คือ ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร รองลงมาดานการสงเสริมโครงการและกิจกรรมและดานการสงเสริม

ความรูความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

1.5 ดานคณุธรรม 

ผลการวิจัยพบวาบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาน

คณุธรรม โดยการตระหนักในคณุธรรมมีความซื่อสัตยสุจริต และมีความรอบรู ความอดทน ความเพียร สติปญญา และความ

รอบคอบ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในการดําเนินชีวิตอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีเน่ืองจากการสงเสริมใหประชาชนในชุม

มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี สรางจิตสํานึกในการชวยเหลือกันในชุมชน และยังมีภารกิจในการทํา

มาหากิน ประกอบอาชีพ ไมคอยมีเวลาวางมากนัก สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ นิสัยดี (2553) พบวาบทบาทของ

องคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาทองถ่ินตามความคิดเห็นของผูนําทองถ่ินตําบลสามแวง อําเภอ    หวยราช จังหวัด

บุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับนอยโดยมีคาเฉลี่ยนอยคือดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน   มีการสงเสริมใน

เรื่องของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง พบวา  

อายุท่ีตางกัน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทบาทในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุมอายุ 31-40 ปมีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา

กลุมอ่ืน ๆ โดยแตกตางจากกลุมอายุ 51-60 ป และกลุมอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป สอดคลองกับงานวิจัยของ อํานวย เหมือน

วงศธรรม (2556) ศึกษาเรื่องบทบาทผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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กรณีศึกษาเขตพ้ืนท่ีอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คือ ปจจัยดานอายุ มีความคิดเห็นการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05  

การศึกษาท่ีตางกัน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทบาทในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาตั้งแตปริญญา

ตรีข้ึนไปมีความคิดเห็นตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอยกวากลุม

ตวัอยางการศึกษาอ่ืน ๆ โดยมีความแตกตางกับกลุมตัวอยางระดับประถมศึกษา และระดับอนุปริญญา/เทียบเทา สอดคลอง

กับงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐพชัย ทตนนท (2556) ไดศึกษาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการ

สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลสาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

พบวา การศึกษาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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ค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と、ば、たら และ なら 
Study of Verbs Collocating with If-clause Conjunction Particles To, Ba, Tara, Nara 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเง่ือนไข To（と）Ba（ば）Tara (たら) และ Nara 
（なら）ที่ปรากฏในเว็บไซต์ kotonoha  ประเภทหนังสือต าราเรียน และหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะจ านวน 6 เล่ม  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละและแบ่งค ากริยาที่ปรากฏร่วมเป็นสกรรมกริยาและอกรรมกริยา ผลการวิจัยพบว่า 
1) รูป  (To) と พบค ากริยาที่ปรากฏร่วมจ านวน 20 ค า ความถี่ที่พบทั้งหมด 31 ครั้ง ค ากริยาที่พบมากที่สุดคือ (Suru) する 
พบจ านวน 8 ค า คิดเป็นร้อยละ 25.80 2) รูป  (Ba) ば พบค ากริยาที่ปรากฏร่วมจ านวน 49 ค า ความถี่ที่พบทั้งหมด 127 ครั้ง 
ค ากริยาที่พบมากที่สุดคือ (Suru) する พบจ านวน 31 ค า คิดเป็นร้อยละ 24.40 3) รูป (Tara) たら พบค ากริยาที่ปรากฏร่วม
จ านวน 45 ค า ความถี่ที่พบทั้งหมด 106 ครั้ง ค ากริยาที่พบมากที่สุดคือ する พบจ านวน 11 ค า คิดเป็นร้อยละ 10.37 และ 
4) รูป (Nara) なら พบว่าค ากริยาที่ปรากฏร่วมจ านวน 11 ค า ความถี่ท่ีพบทั้งหมด 15 ครั้ง ค ากริยาที่พบมากที่สุดคือ (Suru) 
する พบจ านวน 4 ค า คิดเป็นร้อยละ 26.66  
 
ค าส าคัญ : รูปเง่ือนไข , ค ากริยา , ความถี ่ 
 

Abstract 
 The objective of the study was to examine the verb collocations of If-clause conjunction particles 
called To, Ba, Tara, Nara from textbooks categorized in Kotonoha website and 6 volumn of Minnano 
Nihonko books. The data were analyzed by frequency and percentage and divided into transitive and 
intransitive verbs. The results revealed that there were verb collocations of each particle as followings:  1) 
there were  20 verbs collocating with To covering at 31 times and Suru mostly collocated with To at 8 
times covering at 25.80 2)  there were 49 verbs collocating with Ba covering at 127 times and Suru mostly 
collocated with Ba at 31 times covering at 24.40   3) there were 45 verbs collocating with Tara covering at 
106 times and Suru mostly collocated with Tara at to times covering at 10.37 and 4) there were 11 verbs 
collocating with Nara covering at 15 times and Suru mostly collocated with Nara at 4 times covering at 
26.66. The types of verbs were 63 words of intransitive verbs and 62 words of transitive verbs. 
 
Keywords :  If – clause conjunction particles , Verb , Frequency   
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บทน า   
  การติดต่อสื่อสารเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีตรงกันก็คือ การใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ในการสื่อสาร เพื่อสร้างความ
เข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขนั้น ภาษาถือเป็นสิ่งส าคัญที่ใช้ยึดเหนี่ยวให้
มนุษย์มีความผูกพันต่อกัน อย่างไรก็ตามภาษาย่อมมีลักษณะ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาษา ซึ่งภาษาญี่ปุ่น
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่มี  ความซับซ้อนและละเอียดอ่อนอย่างมาก จุดที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นส่วนมาก  
จะพบในการแต่งและการใช้รูปประโยคของภาษาญี่ปุ่นที่เป็นรูปไวยากรณ์ที่มีการใช้และความหมายคล้ายกันมีความสับสนใน
การเลือกใช้ ค า หรือรูปประโยค อย่างเช่นรูปเง่ือนไขในภาษาญี่ปุ่น  
 ทีมงานทรูปลูกปัญญา (2557, ออนไลน์) กล่าวว่า ประโยคเง่ือนไข หมายถึง ประโยคที่แสดงผลที่คาดว่าจะเกิดจาก 
เง่ือนไขบางประการ ประโยคนั้นๆอาจจะเป็นจริงหรือสมมติขึ้นมานอกจากนี้ Tsuruo Yoshiko & Ishizawa Hiroko (2560, 
น. 176-177) กล่าวว่ารูปเง่ือนไขในภาษาญี่ปุ่นได้แก่「～と」「～ば」「～たら」「～なら」ใช้เช่ือมประโยคเพื่อแสดง
เง่ือนไข โดยประโยค S1 เป็นเง่ือนไข ส่วนประโยค S2 เป็นผลที่เกิดตามมา ซึ่งส านวนเหล่านี้มีความแตกต่างกันในด้าน
วิธีการใช้  Tokyo University of Foreign Studies. (2561, ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า と แสดงความหมายว่า ถ้าการกระท าหรือ
เหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้า と เกิดขึ้น สภาพ การกระท า ปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ในประโยคหลัง(ประโยคหลัก) จะเกิดขึ้น
อย่างแน่นอน ば ประโยคข้างหน้าแสดงเขื่อนไขท่ีจ าเป็น เพื่อให้เกิดเรื่องราวในประโยคหลงัขึ้น ส่วน たら โดยพื้นฐานใช้แสดง
ความสัมพันธ์เชิงเงื่อนไขสมมุติ - ผลที่ตามมาในเรื่อง  ที่เฉพาะเจาะจง เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว โดยข้อความในประโยค S1
ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นน้ันเป็นสาเหตุ ท าให้เกิดผลในประโยค S2 ตามมา และ なら ใช้ในกรณีที่ผู้พูดเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คู่สนทนายกขึ้นมาพูด เนื่องจากท้ัง 4 รูปนี้มีความหมายคล้ายกันจึงท าให้สับสน และเลือกใช้ไม่ค่อยถูก นอกจากนี้ ณัฏฐิ
รา ทับทิม (2557, น. 124-125) ได้กล่าวว่า ค ากริยา หมายถึง ค าที่มีความหมายด้านศัพท์แสดงการกระท า การเคลื่อนไหว 
แสดงสภาพลักษณะใช้เป็นภาคแสดงของประโยค 
 จากการศึกษางานวิจัยของ Nakamata Naoki (2016) แล้วพบว่า ได้มีการรวบรวมค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเง่ือนไข 
と、ば、たら และ なら จากเว็บไซด์ kotonoha และหนังสือต าราเรียนว่า  ค ากริยาตัวไหนที่มีการใช้บ่อยที่สุด 10 ล าดับ 
และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ได้มีการแบ่งค ากริยาว่าค ากริยานั้นอยู่ในกลุ่มไหน เอ็นเอชเค (2562, ออนไลน์) กล่าวว่า 
ค ากริยาในภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีรูปแบบการผันของตัวเอง  และไม่ได้แสดงว่าค ากริยาตัวนั้นเป็น 
อกรรมกริยา หรือ สกรรมกริยา สุนีย์รัตน์  เนียรเจริญสุข,พัชราพร  แก้วกฤษฎางค ์และสมเกียรติ  เชวงกิจวณิช (2557, น. 33 
-44) กล่าวไว้ว่า กริยาในภาษาญี่ปุ่นแบ่งได้เป็น สกรรมกรยิา (transitive verbs) และอกรรมกรยิา (intransitive verbs)
 ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยได้มีความสนใจในการที่จะศึกษาค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเง่ือนไข  と,ば,たら

และ なら เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเง่ือนไขในแต่ละรูปว่าค ากริยาตัวไหนมีการใช้บ่อยที่สุด และเป็นค ากริยา
ประเภทใด ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในการใช้รูปเง่ือนไขได้ถูกต้องมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค ากริยาที่ปรากฏกับรูป
เงื่อนไข と,ば,たら และ  なら 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 Nakamata (2016, น. 82,147,179,201) ได้สรุปผลการการใช้ค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข 
と、ば、たら และ なら 10 ล าดับที่ใช้บ่อยท่ีสุด จากเว็บ kotonoha และ หนังสือต าราเรียน ไว้ดังนี้ 
1.と 

 

順位 

 

動詞 

 

 

出現数 
 

% 

 

教科書に 

多い動詞 

 

順位/9,549 

1 見る 20,304 9.23% 出る 13 
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2. ば 

 
3. たら 

2 する 17,304 7.87% 入れる 16 
3 なる 16,688 7.59% 飲む 36 
4 言う 15,184 6.90% わかる 47 
5 考える 5,172 2.35% 押す 49 
6 行く 5,013 2.28% 降りる 64 
7 聞く 3,519 1.60% 引く 85 
8 思う 3,030 1.38% 回る 167 
9 比べる 2,792 1.27% 曲がる 226 

10 来る 2,775 1.26% 煮る 475 

 

順位 

 

動詞 

 

 

出現数 
 

% 

 

教科書に 

多い動詞 

 
順位/5,877 

1 言う 19,171 14.13% できる 12 

2 する 12,638 9.32% 出る 13 

3 あう 10,178 7.50% 終わる 14 

4 なる 6,151 4.53% 食べる 22 

5 見る 4,287 3.16% 帰る 23 

6 できる 3,357 2.48% 着く 51 

7 行く 2,988 2.20% 降りる 200 

8 考える 2,619 1.93% なくす 317 

9 思う 2,350 1.73% 済む 353 

10 いる 2,236 1.65% 間に合う 512 

 

順位 

 

動詞 

 

 

出現数 
 

% 

 

教科書に 

多い動詞 

 

順位/5,877 

1 する 10,699 12.27% できる 12 

2 なる 5,042 5.78% 出る 13 

3 言う 3,993 4.58% 終わる 14 

4 ある 3,978 4.56% 食べる 22 

5 思う 3,066 3.52% 帰る 23 

6 見る 2,625 3.01% 着く 51 
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4. なら 

 
 จากการศึกษาจากงานของ Nakamata แล้วพบว่า ได้มีการรวบรวมค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と、ば、た

ら และ なら จากเว็บไซด์ kotonoha และหนังสือต าราเรียนว่า ค ากริยาตัวไหนที่มีการใช้บ่อยที่สุด 10 ล าดับ และคิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ได้มีการแบ่งค ากริยาว่าค ากริยานั้นอยู่ในกลุ่มไหน และไม่ได้แสดงว่าค ากริยาตัวนั้นเป็น อกรรมกริยา หรือ 
สกรรมกริยา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีเป้าหมายน าผลการวิจัยมาต่อยอดให้เห็นชัดยิ่งขึ้นในประเด็นประเภทของค ากริยา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ในการวิจัยเรื่องการศึกษาค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเง่ือนไข と,ば,たら และ なら ครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการขั้นตอน
ต่างๆ ดังนี ้
 1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 เว็บไซต์ kotonoha ประเภทหนังสือต าราเรียน และหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะจ านวน 6 เล่ม 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการพัฒนาเคร่ืองมือ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ตารางวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 1. ศึกษาค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเง่ือนไข と, ば, たら และ なら จากเว็บไซต์ kotonoha ประเภทต ารา

เรียน และหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะ 
 2. ออกแบบและสร้างตารางวิเคราะห์ข้อมูล  

7 来る 2,067 2.37% 降りる 200 

8 いる 1,706 1.96% なくす 317 

9 行く 1,686 1.93% 済む 353 

10 聞く 1,373 1.57% 間に合う 512 

 

順位 

 

動詞 

 

 

出現数 
 

% 

 

教科書に 

多い動詞 

 

順位/5,877 

1 言う 1,655 10.03% 使う 12 

2 する 1,584 9.60% 出る 14 

3 ある 1,110 6.73% 買う 15 

4 なる 390 2.36% 聞く 34 

5 できる 351 2.13% 乗る 36 

6 思う 347 2.10% 借りる 47 

7 行く 329 1.99% いらっしゃる 94 

8 考える 310 1.88% 読む 108 

9 見る 263 1.59% 帰る 175 

10 いる 257 1.56% 吸う 395 
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 3. น าตารางวิเคราะห์ข้อมูลเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ
เกณฑ์การวิเคราะห์ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.ค้นหาค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と,ば,たら และ なら จากเว็บไซต์ kotonoha ประเภทหนังสือ

ต าราเรียน และหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะจ านวน 6 เล่ม 
 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปเงื่อนไข と,ば,たら และ なら 
 3. บันทึกข้อมูลค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเง่ือนไข と, ば, たら และ なら ลงในตารางที่ผู้วิจัยออกแบบ

และสร้างขึ้น 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติการใช้ค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเง่ือนไข と, ば, たら และ なら จากเว็บไซด์ kotonoha 
ประเภทหนังสือต าราเรียน และจากหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะ จากการใช้บ่อยที่สุด คิดเป็นร้อยละแบ่งกลุ่มค ากริยาว่าอยู่
กลุ่มไหน และกริยาตัวนั้นเป็น สกรรมกริยา หรืออกรรมกริยา หลังจากนั้นบันทึกข้อมูลลงในตาราง 

 
ผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเง่ือนไข と,ば,たら และ なら จากเว็บไซด์ kotonoha ประเภท
หนังสือต าราเรียน และจากหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะ จ านวน 6 เล่ม ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
ตาราง 1 ค ากริยาปรากฏร่วมรปู と 

ล าดับ ค ากริยา 
เว็บไซต ์

kotonoha 

หนังสือเรียน
มินนะโนะ
นิฮงโกะ 

จ านวน
ความถี ่

 
ร้อยละ 

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา 

กลุ่มค ากริยา 

1 する 3 5 8 25.80 สกรรมกริยา 3 
2 見る 2 2 4 12.90 สกรรมกริยา 2 
3 入れる 2 0 2 6.45 สกรรมกริยา 2 
4 流れる 2 0 2 6.45 อกรรมกริยา 2 
5 書く 1 0 1 3.22 สกรรมกริยา 1 
6 当たる 1 0 1 3.22 อกรรมกริยา 1 
7 変わる 1 0 1 3.22 อกรรมกริยา 2 
8 続ける 1 0 1 3.22 สกรรมกริยา 2 
9 比べる 1 0 1 3.22 สกรรมกริยา 2 
10 込める 1 0 1 3.22 สกรรมกริยา 2 
11 引く 1 0 1 3.22 สกรรมกริยา 1 
12 育つ 1 0 1 3.22 อกรรมกริยา 1 
13 高まる 1 0 1 3.22 อกรรมกริยา 1 
14 気になる 1 0 1 3.22 อกรรมกริยา 1 
15 押す 0 1 1 3.22 สกรรมกริยา 1 
16 立つ 0 1 1 3.22 อกรรมกริยา 1 
17 作る 0 1 1 3.22 สกรรมกริยา 2 
18 考える 0 1 1 3.22 สกรรมกริยา 2 
19 分かる 0 1 1 3.22 อกรรมกริยา 1 
20 すぎる 0 1 1 3.22 อกรรมกริยา 2 
รวม 20 ค า 19 12 31 

836 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 
 

 

จากตาราง 1 ปรากฏค ากริยาร่วมกับรูปเงื่อนไข と จ านวน 20 รูปค ากริยา ความถีร่วมจ านวน 31 ครัง้ ค ากริยาที่
ปรากฏร่วมกับรูปเงื่อนไข と มากที่สุดคือ する โดยปรากฏ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  25.80 และประเภทค ากริยาแยกออกเป็น
ค าอกรรมกริยาจ านวน 9 ค า และค าสกรรมกรยิาจ านวน 11 ค า 

 
ตาราง 2 ค ากริยาปรากฏร่วมรูป  ば  

ล าดับ ค ากริยา 
 

เว็บไซต ์
kotonoha 

 
หนังสือเรียน
มินนะโนะ 
นิฮงโกะ 

 
จ านวน
ความถี่ 

 
ร้อยละ 

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา 

กลุ่มค ากริยา 

1 する 25 6 31 24.40 สกรรมกริยา 3 
2 ある 11 2 14 11.02 อกรรมกริยา 1 
3 いる 9 2 10 7.87 อกรรมกริยา 2 
4 行く 6 2 8 6.29 อกรรมกริยา 1 
5 言う 4 1 5 3.93 สกรรมกริยา 1 
6 見る 3 0 3 2.36 สกรรมกริยา 2 
7 考える 3 0 3 2.36 สกรรมกริยา 2 
8 依る 2 0 2 1.57 อกรรมกริยา 1 
9 書く 2 0 2 1.57 สกรรมกริยา 1 
10 降る 2 0 2 1.57 อกรรมกริยา 1 
11 示す 2 0 2 1.57 สกรรมกริยา 1 
12 進める 1 0 1 0.78 สกรรมกริยา 2 
13 頼む 1 0 1 0.78 สกรรมกริยา 1 
14 乗る 1 0 1 0.78 อกรรมกริยา 1 
15 受ける 1 0 1 0.78 สกรรมกริยา 2 
16 転ぶ 1 0 1 0.78 อกรรมกริยา 1 
17 決まる 1 0 1 0.78 อกรรมกริยา 1 
18 なる 1 2 3 2.36 อกรรมกริยา 1 
19 動く 1 0 1 0.78 อกรรมกริยา 1 
20 変わる 1 0 1 0.78 อกรรมกริยา 1 
21 守る 1 1 2 1.57 สกรรมกริยา 1 
22 分かる 1 0 1 0.78 อกรรมกริยา 1 
23 唄う 1 0 1 0.78 อกรรมกริยา 1 
24 来る 1 0 1 0.78 อกรรมกริยา 3 
25 出す 1 0 1 0.78 สกรรมกริยา 1 
26 持つ 1 0 1 0.78 สกรรมกริยา 1 
27 超える 1 0 1 0.78 อกรรมกริยา 2 

28 （気を）つ

ける 
1 0 1 0.78 สกรรมกริยา 2 

29 告げる 1 0 1 0.78 อกรรมกริยา 2 
30 もらう 1 2 3 2.36 สกรรมกริยา 1 
31 違う 1 0 1 0.78 อกรรมกริยา 1 
32 おく 1 0 1 0.78 สกรรมกริยา 1 
33 行う 1 2 3 2.36 อกรรมกริยา 1 

34 比べる 1 0 1 0.78 สกรรมกริยา 2 
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ล าดับ ค ากริยา 
 

เว็บไซต ์
kotonoha 

 
หนังสือเรียน
มินนะโนะ 
นิฮงโกะ 

 
จ านวน
ความถี่ 

 
ร้อยละ 

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา 

กลุ่มค ากริยา 

35 閉じる 1 0 1 0.78 อกรรมกริยา 1 
36 掛ける 1 0 1 0.78 สกรรมกริยา 2 
37 求める 1 0 1 0.78 สกรรมกริยา 2 
38 できる 1 0 1 0.78 อกรรมกริยา 2 
39 借りる 1 0 1 0.78 สกรรมกริยา 2 
40 食べる 1 0 1 0.78 สกรรมกริยา 2 
41 用いる 1 0 1 0.78 สกรรมกริยา 2 
42 伝える 1 0 1 0.78 สกรรมกริยา 2 
43 呼ぶ 1 0 1 0.78 สกรรมกริยา 1 
44 漕げる 1 0 1 0.78 อกรรมกริยา 2 
45 読む 0 1 1 0.78 สกรรมกริยา 1 
46 降る 0 1 1 0.78 อกรรมกริยา 1 
47 慣れる 0 1 1 0.78 อกรรมกริยา 2 
48 描く 0 1 1 0.78 สกรรมกริยา 1 
49 知る 0 1 1 0.78 สกรรมกริยา 1 
รวม 49 ค า 102 25 127 

จากตาราง 2 ปรากฏค ากริยาร่วมกับรูปเงื่อนไข ば  จ านวน 49 รูปค ากริยา ความถี่รวมจ านวน 127 ครั้ง ค ากริยาที่
ปรากฏร่วมกับรูปเง่ือนไข  ば มากที่สุดคือ する โดยปรากฏ 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  24.40 และประเภทค ากริยาแยก
ออกเป็นค าอกรรมกริยาจ านวน 23 ค า และค าสกรรมกริยาจ านวน 26 ค า 

 
ตาราง 3 ค ากริยาปรากฏร่วมรูป たら 

ล าดับ ค ากริยา 
  

เว็บไซต ์
kotonoha 

หนังสือเรียน
มินนะโนะ 
นิฮงโกะ 

  
จ านวนความถี่ 

  

ร้อยละ 

  

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา 

กลุ่มค ากริยา 

1 する 8 3 11 10.37 สกรรมกริยา 3 
2 終わる 9 1 10 9.43 อกรรมกริยา 1 
3 決まる 4 0 4 3.77 อกรรมกริยา 1 
4 行く 3 2 5 4.71 อกรรมกริยา 1 
5 ある 3 6 9 8.49 อกรรมกริยา 2 
6 見つかる 3 0 3 2.83 อกรรมกริยา 1 
7 見つける 3 0 3 2.83 สกรรมกริยา 2 
8 来る 3 2 5 4.71 อกรรมกริยา 3 
9 測る 2 0 2 1.88 สกรรมกริยา 1 
10 思う 2 1 3 2.83 สกรรมกริยา 1 
11 分かる 2 0 2 1.88 อกรรมกริยา 1 
12 固まる 2 0 2 1.88 อกรรมกริยา 1 
13 見る 2 0 2 1.88 สกรรมกริยา 2 
14 帰る 2 2 4 3.77 อกรรมกริยา 1 
15 いる 2 3 5 4.71 อกรรมกริยา 2 
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ล าดับ ค ากริยา 
  

เว็บไซต ์
kotonoha 

หนังสือเรียน
มินนะโนะ 
นิฮงโกะ 

  
จ านวนความถี่ 

  

ร้อยละ 

  

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา 

กลุ่มค ากริยา 

16 変える 1 0 1 0.94 สกรรมกริยา 2 
17 乗る 1 0 1 0.94 อกรรมกริยา 2 
18 調べる 1 0 1 0.94 สกรรมกริยา 2 
19 腐る 1 0 1 0.94 อกรรมกริยา 1 
20 始める 1 0 1 0.94 สกรรมกริยา 2 
21 縫う 1 0 1 0.94 อกรรมกริยา 1 
22 決める 1 1 2 0.94 สกรรมกริยา 2 
23 会う 1 1 2 1.88 อกรรมกริยา 1 
24 なる 1 3 4 3.77 อกรรมกริยา 2 
25 起こる 1 0 1 0.94 อกรรมกริยา 1 
26 言う 1 0 1 0.94 สกรรมกริยา 1 
27 計る 1 0 1 0.94 สกรรมกริยา 1 
28 加える 1 0 1 0.94 สกรรมกริยา 2 
29 忘れる 1 0 1 0.94 สกรรมกริยา 2 
30 入れる 1 0 1 0.94 สกรรมกริยา 2 
31 集まる 1 0 1 0.94 อกรรมกริยา 1 
32 遅れる 1 0 1 0.94 อกรรมกริยา 2 
33 付ける 1 0 1 0.94 สกรรมกริยา 2 
34 続ける 1 0 1 0.94 สกรรมกริยา 2 
35 通る 1 0 1 0.94 อกรรมกริยา 1 
36 渡る 1 0 1 0.94 อกรรมกริยา 1 
37 芽ばえる 1 0 1 0.94 อกรรมกริยา 2 
38 出る 1 1 2 1.88 อกรรมกริยา 2 
39 慣れる 1 0 1 0.94 อกรรมกริยา 2 
40 考える 1 0 1 0.94 สกรรมกริยา 2 
41 降る 0 1 1 0.94 อกรรมกริยา 1 
42 歩く 0 1 1 0.94 อกรรมกริยา 1 
43 やめる 0 1 1 0.94 สกรรมกริยา 2 
44 読む 0 1 1 0.94 สกรรมกริยา 1 
45 会える 0 1 1 0.94 สกรรมกริยา 1 
รวม 45 ค า 75 31 106 

จากตาราง 3 ปรากฏค ากริยาร่วมกับรูปเงื่อนไข たら จ านวน 45 รูปค ากริยา ความถี่รวมจ านวน 106 ครั้ง ค ากริยา
ที่ปรากฏร่วมกับรูปเง่ือนไข  たら มากที่สุดคือ する โดยปรากฏ 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  10.37 และประเภทค ากริยาแยก
ออกเป็นค าอกรรมกริยาจ านวน 25 ค า และค าสกรรมกริยาจ านวน 20 ค า 
 
ตาราง 4 ค ากริยาปรากฏร่วมรูป なら 

ล าดับ ค ากริยา 
เว็บไซต ์

kotonoha  

หนังสือเรียน
มินนะโนะ
นิฮงโกะ 

 จ านวน
ความถี่ 

  

 
ร้อยละ 

  

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา 

กลุ่มค ากริยา 

1 する 4 0 4 26.66 สกรรมกริยา 3 

839 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 
 

 

ล าดับ ค ากริยา 
เว็บไซต ์

kotonoha  

หนังสือเรียน
มินนะโนะ
นิฮงโกะ 

 จ านวน
ความถี่ 

  

 
ร้อยละ 

  

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา 

กลุ่มค ากริยา 

2 いる 2 0 2 13.33 อกรรมกริยา 2 
3 行う 1 0 1 6.66 อกรรมกริยา 1 
4 続ける 1 0 1 6.66 สกรรมกริยา 2 
5 死ぬ 1 0 1 6.66 อกรรมกริยา 1 
6 できる 1 0 1 6.66 อกรรมกริยา 2 
7 生きる 1 0 1 6.66 อกรรมกริยา 2 
8 満たす 1 0 1 6.66 สกรรมกริยา 1 
9 ある 1 0 1 6.66 อกรรมกริยา 1 
10 入れる 1 0 1 6.66 สกรรมกริยา 2 
11 尽くす 1 0 1 6.66 สกรรมกริยา 1 
รวม 11 ค า 15 0 15 

จากตาราง 4 ปรากฏค ากริยาร่วมกับรูปเงื่อนไข なら จ านวน 11 รูปค ากริยา ความถี่รวมจ านวน 15 ครั้ง ค ากริยาที่
ปรากฏร่วมกับรูปเง่ือนไข  なら มากที่สุดคือ する โดยปรากฏ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  26.66 และประเภทค ากริยาแยก
ออกเป็นค าอกรรมกริยาจ านวน 6 ค า และค าสกรรมกริยาจ านวน 5 ค า 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ค ากริยาที่พบกับรูปเง่ือนไข と、ば、たら และ なら มากที่สุดคือ する และจากการศึกษา
งานวิจัยของ Nakamata Naoki (2016) พบว่า ค ากริยาที่พบกับรูปเง่ือนไข と มากที่สุดจากเว็บไซต์ kotonoha คือ 見る 
ความถี่ท่ีพบคือ 20,304 ครั้ง และที่พบมากที่สุดจากหนังสือเรียนคือ 出る พบเป็นล าดับที่ 13 จาก 9,549 ค า ส่วนค ากริยาที่
พบกับรูปเงื่อนไข  ば มากที่สุดจากเว็บไซต์ kotonoha คือ 言う ความถี่ท่ีพบคือ 19,171 ครั้ง  และที่พบมากที่สุดจากหนังสือ
เรียนคือ 来る พบเป็นล าดับที่ 11 จาก 5,877 ค า ส่วนค ากริยาที่พบกับรูปเงื่อนไข たら มากที่สุดจากเว็บไซต์ kotonoha คือ 

する ความถี่ท่ีพบคือ 10,699 และที่พบมากที่สุดจากหนังสือเรียนคอื できる พบเป็นล าดับที่ 12 จาก 6,578 ค า ส่วนค ากริยา
ที่พบกับรูปเง่ือนไข なら มากที่สุดจากเว็บไซต์ kotonoha คือ 言う ความถี่ที่พบคือ 1,655 ครั้ง  และที่พบมากที่สุดจาก
หนังสือเรียนคือ 使う พบเป็นล าดับที่ 12 จาก 2,463 ค า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลการวิจัยในครั้งนี้แตกต่างกันคือ する เป็น
ค ากริยาที่พบมากที่สุด เนื่องจากเป็นค ากริยาประเภทสกรรมกริยาซึ่งจะต้องมีกรรมมารองรับ จึงจะได้ใจความสมบูรณ์ 
เพราะฉะนั้น する จึงเป็นค ากริยาที่พบการใช้กับรูปเง่ือนไข と、ば、たら และ なら บ่อยที่สุด และ する ยังเป็นค ากริยาที่
อยู่ในกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มค ากริยาที่สามารถสร้างค าใหม่ได้ตลอดเวลาโดยการเติม する ท้ายค า และสามารถน าค าทับศัพท์
จากภาษาต่างประเทศมาใช้ได้อีก จึงท าให้ค าศัพท์กลุ่มนี้มีการใช้ปริมาณมาก 
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25.8 24.4

10.37

26.6631

127

106

15

と ば た ら なら

แผนภูมิ ค ากริยา する ท่ีพบกับรูปเงื่อนไข

ร้อยละ ความถี่

 
รูป 1 ค ากริยา する ที่พบกับรูปเงื่อนไข 

 จากผลการวิจัยพบว่า ค ากริยาที่พบกับรูปเง่ือนไข と、ば、たら และ なら มากที่สุดคือ する ความถี่ที่พบกับรูป
เง่ือนไข と ทั้งหมด 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.80 ความถี่ที่พบกับรูปเง่ือนไข ば ทั้งหมด 127 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.40 
ความถี่ท่ีพบกับรูปเงื่อนไข たら ทั้งหมด 106 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.37 ความถี่ท่ีพบกับรูปเงื่อนไข なら ทั้งหมด 15 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 26.66 เป็นค ากริยาประเภทสกรรมกริยา อยู่ในกลุ่มที่ 3 
 และจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าประเภทค ากริยาที่ปรากฏร่วมกับรูปเง่ือนไขมากที่สุด คือ ค ากริยาประเภท
อกรรมกริยา รองลงมาคือคกริยาประเภทสกรรมกริบา แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงปริมาณก็เห็นว่ามีความถี่ไม่แตกต่างกัน จึง
อธิบายได้ว่าผลการปรากฏร่วมไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของค ากริยาด้วยเหตุนี้ในงานของ Nakamata (2016) 
จึงไม่เน้นประเด็นประเภทค ากริยาเช่นเดียวกัน 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเรื่องการศึกษาค ากรยิาที่ปรากฏกับรูปเง่ือนไข と、ば、たら และ なら ในเว็บไซต์ kotonoha 
ประเภทหนังสือต าราเรยีน และหนังสือเรียนมินนะโนะนฮิงโกะจ านวน 6 เล่ม สรุปได้ 4 ประเด็นดังนี ้
 1) ค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と มีจ านวน 20 ค า ความถี่ที่พบท้ังหมด 31 ครั้ง ค ากรยิาที่ปรากฏกับ と มาก
ที่สุดคือ する พบจ านวน 8 ค า คิดเป็นร้อยละ 25.80 เป็นค ากริยาประเภทอกรรมกริยา จ านวน 9 ค า สกรรมกรยิา จ านวน 
11 ค า เป็นค ากริยากลุม่ที่ 1 จ านวน 9 ค า กลุ่มที ่2 จ านวน 10 ค า กลุ่มที ่3 พบ 1 ค า 
 2) ค ากริยาที่ปรากฏกับ ば มีจ านวน 49 ค า ความถี่ท่ีพบทั้งหมด 127 ครั้ง ค ากริยาที่ปรากฏกับ ば มากที่สุดคือ す
る พบจ านวน 31 ค า คิดเป็นร้อยละ 24.40 เป็นค ากริยาประเภทอกรรมกรยิา จ านวน 23 ค า สกรรมกริยา จ านวน 26 ค า 
เป็นค ากริยากลุ่มที่ 1 จ านวน 29 ค า กลุ่มที ่2 จ านวน 18 ค า กลุ่มที ่3 พบ 2 ค า 
 3) ค ากริยาที่ปรากฏกับ たら มีจ านวน 45 ค า ความถี่ท่ีพบทั้งหมด 106 ครั้ง ค ากริยาที่ปรากฏกับ たら มากที่สุด
คือ する พบจ านวน 11 ค า คิดเป็นร้อยละ 10.37 เป็นค ากริยาประเภทอกรรมกริยา จ านวน 25 ค า สกรรมกริยา จ านวน 20 
ค า เป็นค ากริยากลุ่มที ่1 จ านวน 22 ค า กลุ่มที ่2 จ านวน 21 ค า กลุ่มที่ 3 พบ 2 ค า  
 4) ค ากริยาที่ปรากฏกบั なら มีจ านวน 11 ค า ความถี่ท่ีพบทั้งหมด 15 ครั้ง ค ากริยาที่ปรากฏกบั なら มากที่สุดคือ
する พบจ านวน 4 ค า คิดเป็นร้อยละ 26.66 เป็นค ากริยาประเภทอกรรมกรยิา จ านวน 6 ค า สกรรมกริยา จ านวน 5 ค า เป็น
ค ากริยากลุ่มที่ 1 จ านวน 5 ค า กลุ่มที ่2 จ านวน 5 ค า กลุ่มที ่3 พบ 1 ค า 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์และบทบาทหน้าท่ีของประเพณีล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” 
มีวัตถุประสงค์  3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของประเพณีล าผีฟูา 2) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ประเพณี                  
ล าผีฟูา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนรว่มสืบสานประเพณลี าผีฟูา เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ กลุ่มเปูาหมายมี
จ านวน 15 คน ได้แก่ ผู้ประกอบพิธีกรรมล าผีฟูา พระสงฆ์ และผู้ร่วมงานประเพณีล าผีฟูา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีบทบาท
หน้าที่ทางคติชนวิทยาของ William Bascom ผลการวิจัยพบว่าอัตลักษณ์ของประเพณีล าผีฟูาคือรูปแบบของการประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งสะท้อนบทบาทหน้าท่ีตามแนวคิดได้ 4 ประการ คือ 1) สะท้อนวัฒนธรรม 2) ความบันเทิง 3) การศึกษา และ 4) 
การยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีล าผีฟูาควรให้การสนับสนุนยก
ย่องนักปราชญ์ล าผีฟูา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่นเพื่อการสืบทอดประเพณีล าผีฟูาได้อย่างยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ : ประเพณีล าผีฟูา อัตลักษณ์ บทบาทหน้าท่ี 
 

Abstract 

 This research aims to 1) study the tradition’s particularities, 2) find out its roles in the community, 
and 3) explore the ideas of how to further promote this tradition. Informants are the performers, Buddhist 
monks, and the audiences, 15 people in total. Data was collected via questionnaires, along with 
interviews; and was analyzed using the William Bascom’s concept of Fore-Function of Folklore. This study 
found that Lam Pi Fah dance has its particularity as a ritual, and its roles are: 1) to convey traditional 
cultures, 2) for entertainment, 3) for education, and 4) to induce acceptance of community members on 
their social behaviors. For this tradition promotion, Should support and praise the Ram Phi Fa and 
promote ecotourism in local traditions for the sustainable. 
 
keywords : lam pi fah tradition,   particularities,   roles 
 
บทน า   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมุ่งเน้นพัฒนาคนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจงึเปรียบเสมอืนศูนย์กลางการเรยีนรู้ที่มีคณุภาพระดับสากลและเป็น
ผู้น าทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของสถาบันคือพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งปัญญา มุ่งการอนุรักษ์
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ส่งเสริมสืบสานและสร้างมูลค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กองแผนและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 
2561) สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่าง ๆ ที่มีความตระหนักและให้ความส าคัญต่อ
การฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ  ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรมให้มีความโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ทางชุมชน  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น จึงควรส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่แสดงถึงอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น 
 ดังเช่นการศึกษาประเพณีล าผีฟูาของต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นประเพณีที่มีบทบาทต่อ
ประชาชนในท้องถิ่นเนื่องจากความเช่ือของคนสมัยก่อนเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บจะประกอบพิธีกรรมล าผีฟูาเพื่อรักษาโรค ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของชาวบ้านด้านการรักษาขวัญบ ารุงใจ ความสมัครสมานสามัคคีของ
ชาวบ้าน การรักษาสัตย์ต่อค าบนบานที่ขอจากพระเจ้าองค์ตื้อซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของประชาชน นอกจากนี้มีการจัดประเพณีล า
ผีฟูาที่วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) เป็นประเพณีที่ส าคัญที่คนในท้องถิ่นได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเหตุให้ประเพณีล าผีฟูา
คงอยู่สืบมา  ในช่วงงานประเพณีจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นมาแก้บนและเที่ยวชมประเพณีล าผีฟูาเป็นประจ าในทุกปี              
ในปัจจุบันประเพณีล าผีฟูามีลักษณะการประกอบพิธีกรรมและวัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีกรรมแตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้
เพราะความทันสมัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อความเช่ือและวิถีการด ารงชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น แต่ประเพณีล าผีฟูายังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และบทบาทหน้าท่ีที่มีต่อประชาชนในท้องถิ่น 
 การศึกษาประเพณีล าผีฟูาของต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นการศึกษาประเพณีท้องถิ่นที่มีความ 
โดดเด่นด้านอัตลักษณ์และบทบาทหน้าที่ของประเพณีในท้องถิ่น การศึกษาประเพณีดังกล่าวจะท าให้คนในสังคมเกิดความ
เข้าใจเกิดการยอมรับบทบาทหน้าที่ของประเพณีที่มีต่อสังคม  รวมถึงการสืบทอดประเพณีในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ผู้วิจัยมุ่ง
ศึกษาอัตลักษณ์และวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของประเพณีล าผีฟูา โดยประยุกต์แนวคิดบทบาทหน้าที่ทางคติชนวิทยาตาม
แนวคิดของ บาสคอม (William Bascom, 1965) การศึกษานี้จะช่วยท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และบทบาท
หน้าท่ีของประเพณีล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิได้อย่างลึกซึ้งและสามารถศึกษาหาแนวทางส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมสืบสานประเพณีให้คงอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
 
วิธดี าเนินการวิจัยมีดังนี้ 

 1. ขอบเขตด้านพื้นที่ เก็บข้อมูลในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียว อ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 2. กลุ่มเปูาหมาย การวิจัยใช้วิธีคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วยบุคคลที่ส าคัญ
ของชุมชน (Key informant) จ านวน 15 คน ดังนี ้
  1) ผู้ประกอบพิธีกรรมล าผีฟูา  จ านวน  5 คน  
  2) พระสงฆ์   จ านวน  4  รูป  
  3) ผู้ร่วมงานประเพณีล าผีฟูา  ได้แก่ นักท่องเที่ยว  ประชาชนในท้องถิ่น  จ านวน  6 คน 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured selection 
interview) เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเปูาหมาย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ ์
   ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามที่ใช้ประกอบการศึกษาอัตลักษณ์ประเพณีล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
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   1) ศึกษาเอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล ก าหนดกรอบแนวคิด ก าหนดวัตถุประสงค์ของ            
การวิจัย ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย 
  2) การสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนข้อค าถาม
สร้างแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ สอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ 
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา เป็นต้น สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ความเช่ือต่าง ๆ การประกอบพิธีกรรมเพื่อ
ค้นหาอัตลักษณ์ของประเพณีล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  และสอบถามแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
สืบสานประเพณีล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  น าเครื่องมือไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา(Content Validity) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.6 ปรับแก้ไขเครื่องมือตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะน าก่อนน าแบบ
สัมภาษณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเพณีล าผีฟูา  
  3) การศึกษาข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ  ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้วิธีการสังเกตการณ์ในขณะ
ประกอบพิธีล าผีฟูาและน าแบบสัมภาษณที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่ส าคัญของ
ชุมชน (Key informant)  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยน าข้อมูลที่สัมภาษณ์มาจากภาคสนามไปตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation Method) หาความถูกต้องของข้อมูล  ต่อจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักการศึกษาหน้าที่ของ
ประเพณีล าผีฟูาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดบทบาทหน้าที่ของคติชนวิทยาตามแนวคิดของบาสคอม (William Bascom, 1965)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัยแบบพรรณนาความ 
 

ผลการวิจัย  

 ผลการศึกษาผู้วิจัยแบ่งประเด็นสรุปผลได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. อัตลักษณ์ของประเพณีล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   จากผลการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นของประเพณีล าผีฟูา  ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีความแตกต่างไปจากล าผีฟูาของที่อ่ืนดังนี ้
  1) จุดประสงค์ของการประกอบพิธีกรรมล าผีฟูาในประเพณีล าผีฟูามี 4 ประการ  ดังนี ้
    1.1 เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  
    1.2 เพื่อบนบานในสิ่งทีป่รารถนา  
    1.3 เพื่อแก้บนตามที่ได้บนบานไว้ส าเร็จ เช่น มีการจ้างหมอล ามาแสดงเพื่อแก้บน เป็นต้น 
    1.4 เพื่อสักการบูชาพระเจ้าองค์ตื้อในฐานะเป็นหมอล าผีฟูา(ครูบา)ชาวคณะ(บริวาร)และผู้
เลื่อมใสศรัทธา การประกอบพิธีกรรมเริ่มท ากันตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคค่ าแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนในการประกอบ
พิธีกรรม  
  2) รูปแบบการประกอบพิธีกรรมล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่พบในท้องถิ่นมี 2 
รูปแบบ ดังนี ้
    2.1 การรักษาโรค เป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่
มีความเช่ือเรื่องผีและมีความศรัทธาต่อพระเจ้าองค์ตื้อ   
    2.2 ประเพณีล าผีฟูา เป็นการรวมตัวกันไปสักการบูชาพระเจ้าองค์ตื้อที่วัดศิลาอาสน์(ภูพระ) 
เนื่องจากบรรดาหมอล าผีฟูา(ครูบา) ชาวคณะ (บริวาร) ซึ่งเป็นร่างทรงผีฟูาและประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่นมีความเลื่อมใส
ศรัทธาพระเจ้าองค์ตื้อจึงมาร่วมชุมนุมกันกราบไหว้พระเจ้าองค์ตื้อในวันขึ้น 1 ค่ า เดือน 3 และในวันขึ้น 13-15 ค่ า เดือน 
5 โดยเฉพาะในเดือน 5 จะมีผู้มาร่วมประกอบพิธีกรรมล าผีฟูามากเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์และเป็น               
การปฏิบัติสืบต่อกันมาในทุก ๆ ปี นับเป็นประเพณีในท้องถิ่นที่ได้รับความนิยม 
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   3) ล าดับขั้นตอนการประกอบพิธีล าผีฟูา 
   3.1 พิธีกรรมล าผีฟูาในประเพณีล าผีฟูา ณ วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) มีองค์ประกอบของการล าผีฟูา          
3 ส่วน ดังนี้  1) หมอล าผีฟูาซึ่งเป็นร่างทรงผีฟูาจะประกอบด้วยหัวหน้าคณะ (ครูบา) และชาวคณะ (บริวาร)  2) หมอแคน  
และ 3) เครื่องคาย พิธีกรรมล าผีฟูาในประเพณีล าผีฟูาเริ่มจากการน าขัน 5 (ได้แก่  เงิน 5 บาท   ธูป 5 ดอก  เทียน 5 คู่ กรวย
ใส่ดอกไม้หรือขันหมากเบ็ง 5 คู่ บุหรี่หรือหมากพลู 5 มวน) พุ่มบายศรี ต้นไม้เงินต้นไม้ทองท าจากกระดาษสี แ ละผ้าไตร
ส าหรับถวายพระเจ้าองค์ตื้อซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะหินสลักนูนสูงประดิษฐานท่ีผนังหินในวัดศิลาอาสน์  (ภูพระ) ต่อจากนั้นเริ่ม
ประกอบพิธีล าผีฟูาต่อหน้าพระเจ้าองค์ตื้อ กล่าวค าถวายของที่น ามาสักการะต่อพระเจ้าองค์ตื้อ หมอแคนเริ่มเปุาแคนหมอล า              
ผีฟูา (ครูบา) และชาวคณะ (บริวาร) ต่างร่วมกันร่ายร าตามท านองเพลงแคนอย่างสนุกสนาน จนกระทั่งผีฟูาออกจากร่าง                 
บทร้องล าผีฟูาลักษณะของกลอนล าผีฟูานั้นไม่แน่นอนบางครั้งก็ล าเป็นท านอง บางครั้งพูดคล้ายค าผญาลักษณะของ                  
ฉันทลักษณ์ไม่แน่นอน ร่างทรงผีฟูาและผู้ฟังไม่ได้ยึดถือเรื่องความไพเราะของกลอน แต่ยึดเนื้อหาของกลอนว่าพูดอย่างไร         
การแต่งกายหมอล าผีฟูาต าบลนาเสียวนิยมแต่งกายโดยให้ผู้ชายและผู้หญิงใส่เสื้อหม้อห้อม (ม่อฮ้อม) หรือเสื้อสีขาว ผู้หญิงนุ่ง
ผ้าซิ่นบางรายมีผ้าพาดบ่า  ส่วนผู้ชายนุ่งโสร่งบางรายมีผ้าขาวม้าคาดเอวหรือโพกผ้าไว้ท่ีศีรษะ 
    3.2 พิธีล าผีฟาูในการรักษาโรค  มีองค์ประกอบการล าผีฟูา 4 ส่วน ดังนี้  1) หมอล าผีฟูาซึ่งเป็น
ร่างทรงผีฟูา ประกอบด้วยหัวหน้าคณะ (ครูบา) และชาวคณะ (บริวาร) 2) หมอแคน  3) ผู้ปุวย  และ 4) เครื่องคาย             
ซึ่งเครื่องคายที่ใช้ในการรักษาในพิธีกรรมล าผีฟูาของบ้านนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ขัน 5 ( เงิน 5 บาท  ธูป 5 
ดอก  เทียน 5 คู่  กรวยใส่ดอกไม้ หรือขันหมากเบ็ง 5 คู่ บุหรี่หรือหมากพลู 5 มวน) ผ้าขาว 1 ผืน  ผ้าไตร 1 ชุด ไข่ต้ม               
1 ฟอง  ส่วนค่ายกครูขึ้นอยู่กับจิตศรัทธา ในการรักษานิยมกระท าพิธีกรรมที่บ้านผู้ปุวยเพื่อให้หมอล าผีฟูาได้มีโอกาสดูสภาพ
สิ่งแวดล้อมของบ้านที่ผู้ปุวยอาศัยอยู่แต่ในบางครั้งหากผู้ปุวยไม่สะดวกจะมาท าการรักษาที่บ้านของหมอล าผีฟูา ครั้นเมื่อ
จัดเตรียมของเสร็จเรียบร้อยหมอล าผีฟูาและผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีมานั่งอยู่พร้อมกัน หมอล าผีฟูา (ครูบา) กล่าวค าไหว้ครูยกขัน 5 
ขึ้นเหนือศีรษะแล้วนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ศรัทธาเพื่อมาประทับองค์ หมอล าผีฟูาจะนั่งอยู่หน้าลานพิธีแล้วจุดเทียนให้หมอแคนเริ่ม
เปุาแคนเพื่ออัญเชิญผีฟูาลงมา โดยถือว่าแคนคือม้าที่ผีฟูาข่ีลงมาจากฟูา หมอผีฟูาจะเริ่มล ากลอนที่มีเนื้อหาในการเชิญผีฟูาให้
มารักษาอาการปุวย  การแต่งกายหมอล าผีฟูาต าบลนาเสียวนิยมแต่งกายโดยให้ผู้ชายและผู้หญิงใส่เสื้อหม้อห้อม(ม่อฮ้อม)หรือ
เสื้อสีขาว ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นผู้ชายนุ่งโสร่ง ส่วนคนปุวยให้แต่งกายตามที่หมอล าผีฟูาก าหนด   
  4) ประเพณีล าผีฟูาได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ หลายประการ ดังนี้ 
  4.1 ด้านความเชื่อ ประชาชนในท้องถิ่นยังคงมีความเช่ือในเรื่องของจิตวิญญาณ ผี เทวดา ซึ่งฝัง
อยู่ในความคิดและวิถีชีวิตของประชาชนตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่พึ่งพิงอาศัยธรรมชาติอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย ผลจากความเช่ือ
คือการบูชาและการบวงสรวงเพื่อให้ผีเทวดาที่นับถือเกิดความพึงพอใจและได้ช่วยดลบันดาลให้ผู้ที่ท าการบูชาหรือบวงสรวงน้ัน
สมหวังทุกประการ  สมัยก่อนเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าเมื่อประชาชนในท้องถิ่นประสบกับโรคภัยไข้เจ็บจึงอาศัย
ร่างทรงผีฟูามาประกอบพิธีล าผีฟูาเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับผีฟูาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่เคารพบูชามาช่วยรักษาให้พ้น
จากโรคภัยต่าง ๆ นับเป็นภูมิปัญญาไทยที่ช่วยรักษาเยียวยาจติใจคนไข้ให้มีขวัญและก าลังใจท่ีเข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตอยู่รอดได้ 
    4.2 ด้านความกตัญญูกตเวที  ประชาชนในท้องถิ่นมีความกตัญญูกตเวทีภายหลังจากการรักษา
โรคภัยไข้เจ็บหรือการแก้บนตามประสงค์  เมื่อถึงวันข้ึน 1 ค่ า เดือน 3 และในวันขึ้น 13-15 ค่ า เดือน 5 หัวหน้าคณะ (ครูบา) 
ชาวคณะ (บริวาร)  หมอแคน และผู้ปุวยจะเดินทางไปประกอบพิธีล าผีฟูาตอ่หน้าพระเจ้าองค์ตื้อ ณ วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) โดย
น าเครื่องคาย อาทิ ขัน 5 (ได้แก่  เงิน 5 บาท   ธูป 5 ดอก  เทียน 5 คู่ กรวยใส่ดอกไม้หรือขันหมากเบ็ง 5 คู่ บุหรี่หรือหมาก
พลู 5 มวน) พุ่มบายศรี ต้นไม้เงินต้นไม้ทองท าจากกระดาษสี และผ้าไตรส าหรับถวายพระเจ้าองค์ตื้อ  การประกอบพิธีกรรม 
ล าผีฟูาน้ีถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีโดยทุกคนได้มาสักการบูชาต่อพระเจ้าองค์ตื้อและผีฟูาซึ่งประพฤติปฏิบัติสืบต่อ
กันจนเป็นประเพณีล าผีฟูาท่ีประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่นต่างนิยมมาร่วมงาน 
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    4.3 ด้านความเคารพต่อผู้อาวุโส  ประชาชนในท้องถิ่นมีความเคารพต่อผู้อาวุโส อาทิ การท า
ความเคารพผู้ใหญ่ถือเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนโดยการยกมือไหว้ และการให้เกียรติผู้ที่มีอาวุโสกว่าโดยการเช่ือฟัง
ค าสั่งสอนคนในครอบครัว  การเช่ือฟังค าสั่งสอนของหัวหน้าคณะ (ครูบา) ล าผีฟูา โดยผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าจะเป็นผู้ให้
ค าแนะน าสั่งสอนผู้ที่อายุน้อยกว่าให้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง  อีกทั้งการประกอบพิธีกรรมจะให้ผู้ที่มีอาวุโสมาก
ที่สุดเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ท าให้ผู้อาวุโสได้มีโอกาสแสดงบทบาทมีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่น 
    4.4 ด้านความมีน้ าใจต่อกัน ประชาชนในท้องถิ่นได้แสดงความมีน้ าใจต่อกันจะเห็นได้จากการ
ประกอบพิธีล าผีฟูาเพื่อรักษาโรคซึ่งหัวหน้าคณะ (ครูบา) และชาวคณะไม่ได้เรียกค่ายกครูเพราะถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปุวย
และญาติผู้ปุวยให้มีขวัญและก าลังใจสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปในสังคมได้ ส่วนการประกอบพิธีกรรมล าผีฟูาในประเพณีล าผีฟูาที่
วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) ในขณะที่รอเวลาประกอบพิธีกรรมหัวหน้าคณะ (ครูบา) ชาวคณะและประชาชนในท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเครือญาติได้แบ่งบันอาหารให้แก่กัน  นับเป็นการรวมญาติจากต่างถ่ินให้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันและรับประทานอาหาร
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    4.5 ด้านความสามัคคี ประชาชนในท้องถิ่นมีความรักใคร่สามัคคีร่วมกันจัดงานประเพณีล าผีฟูา 
ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจัดเป็นประจ าในทุก ๆ ปี เมื่อใกล้ถึงเวลาจัดงานประเพณีจะมีประชาชนในท้องถิ่น 
พระสงฆ์ที่จ าวัดศิลาอาสน์(ภูพระ)  โรงเรียนภูพระวิทยาคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และองค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียว 
ทุกฝุายต่างให้ความร่วมมือจัดเตรียมสถานท่ี การประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม เช่น ล้วงไหจับสลากชิงของรางวัล การออก
ร้านค้าขายของบริโภคและเครื่องใช้ต่าง  ๆ โรงทานบริการอาหารและน้ าดื่ม การแสดงวงดนตรี การแสดงหมอล า             
หนังกลางแปลง เป็นต้น   
   4.6 ด้านการรักษาค าสัตย์ ประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่นมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้าองค์
ตื้อซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะหินสลักนูนสูงประดิษฐานที่ผนังหินในวัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) เมื่อค าบนบานได้สมดั่งปรารถนา
ประชาชนจะมาแก้บนตามที่ได้บนบานไว้แสดงให้เห็นถึงการรักษาค าสัตย์รับผิดชอบต่อค าพูดของตนเอง การแก้บนที่นิยมกัน
ได้แก่ การล าผีฟูา หนังกลางแปลง  การแสดงหมอล า การแสดงวงดนตรี เป็นต้น 
 2. ศึกษาบทบาทหน้าท่ีประเพณีล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 ผลการวิจัยนี้ประยุกต์แนวคิดบทบาทหน้าที่ทางคติชนวิทยาในแนวคิดของบาสคอม(William Bascom,1965)มา
เป็นกรอบในการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของประเพณีล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิแบ่งออกเป็น                   
4 ประการ ดังนี้ 
   2.1 บทบาทหน้าท่ีสะท้อนวัฒนธรรม ประเพณีล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิได้สะท้อน
ให้เห็นวัฒนธรรม ดังนี้ 
    1) วัฒนธรรมการล าผีฟูา ประเพณีล าผีฟูาได้สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะการแสดงที่สืบเนื่องมาจาก
การนับถือผี สาเหตุที่ใช้ค าว่าล าเพราะค าว่าล าหมายถึงการล าน าบทร้องทีเ่ป็นท านองซึ่งมีหลายรูปแบบหลายส าเนียง การล ามี
ทั้งลีลาการล าผีฟูาแบบหมู่และแบบเดี่ยว ท่วงท่าการล าผีฟูามีทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายแบบช้าและแบบเร็วสลับกันไปตาม
จังหวะของเสียงแคน ลักษณะท่าทางการล าผีฟูาไม่เป็นแบบตายตัวขึ้นอยู่ที่หัวหน้าคณะ (ครูบา) ชาวคณะซึ่งเป็นร่างทรงจะ
แสดงท่าทาง ส่วนบทร้องล าผีฟูามีลักษณะไม่แน่นอนบางครั้งล าเป็นท านอง บางครั้งพูดคล้ายค าผญา ลักษณะฉันทลักษณ์ไม่
แน่นอน 
   2) วัฒนธรรมการบูชาผี การประกอบพิธีกรรมล าผีฟูาได้สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือของ             
ชาวอีสานที่เช่ือว่าพญาแถนหรือผีฟูาหรือผีแถนเป็นเทวดามากกว่าเป็นผี ผีฟูานับเป็นผีที่อยู่ในระดับสูงกว่าผีประเภทอื่น              
ซึ่งผีฟูามีอิทธิฤทธิ์สามารถที่จะก าหนดการเกิดการตายของมนุษย์ได้ ในสมัยก่อนการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ปุวยต้องประกอบ
พิธีกรรมล าผีฟูาอ้อนวอนขอให้ผีฟูามาช่วยรักษา ประชาชนในท้องถิ่นต่างให้ความส าคัญต่อการประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาผีฟูา
และปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณีล าผีฟูาในปัจจุบัน 
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   3) วัฒนธรรมการแต่งกาย ประเพณีล าผีฟูาได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นต าบลนาเสียวท่ีมีผลงานหัตถกรรมท้องถิ่นปรากฏอยู่ในเครื่องแต่งกายที่ใช้สวมใส่ประกอบพิธีล าผีฟูา อาทิ 
เสื้อหม้อห้อม (ม่อฮ้อม) ผ้าขาวม้า  ผ้าซิ่น  ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของคนสมัยก่อนเนื่องจากการทอผ้าเป็นงานฝีมือ
ของลูกผู้หญิงแม่จะสั่งสอนให้ลูกฝึกทอผ้าจนช านาญ เพื่อน าไปใช้ในงานบุญประเพณีต่าง ๆ การนุ่งผ้าซิ่นของผู้หญิงในแต่ละ
ท้องถิ่นจึงเป็นเหมือนการแสดงฝีมือ ประชาชนในท้องถิ่นต าบลนาเสียวเมื่อว่างเว้นจากการท าเกษตรกรรมจะปลูกหม่อน             
เลี้ยงไหม  ทอผ้า  ลวดลายของผ้าไหมทีน่ิยมท ากันจะเป็นลายคั่น ลายขอหมี่คั่นขอนารี และลายประยุกต์ต่าง ๆ 
   4) วัฒนธรรมการเคารพผู้ใหญ่ การประกอบพิธีกรรมล าผีฟูาจะเห็นได้ว่าร่างทรงผีฟูาที่ประกอบ
พิธีกรรมล าผีฟูาจะเป็นผู้อาวุโส ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นต่างให้ความเคารพนับถือและเช่ือฟังค าสั่งสอนกันตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ อาทิ ในการประกอบพิธีกรรมชาวคณะจะให้ความเคารพเช่ือฟังต่อหัวหน้าคณะ (ครูบา) ในครอบครัวจะเคารพ
ปูุย่าตายายพ่อแม่พี่น้อง เป็นต้น 
 2.2 บทบาทหน้าท่ีให้ความบันเทิง  เป็นการให้ความบันเทิงควบคู่กับการบ าเพ็ญความดี อาทิ เมื่อถึงวันขึ้น 
1 ค่ า เดือน 3 และในวันข้ึน 13-15 ค่ า เดือน 5  โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์จะมีประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่นได้มาร่วมกัน
ประกอบพิธีกรรมล าผีฟูา มีการท าบุญและสักการบูชาพระเจ้าองค์ตื้อเพื่อความเป็นสิริมงคล ขณะที่ประกอบพิธีล าผีฟูา
บรรยากาศเต็มไปด้วยความรื่นเริงสนุกสนาน หัวหน้าคณะ(ครูบา) และชาวคณะซึ่งเป็นร่างทรงจะล าผีฟูาตามเสียงแคน                   
การประกอบพิธีล าผีฟูาช่วยสร้างความสามัคคีและความสนุกสนานให้แก่ประชาชน มีการแก้บนโดยการจ้างมหรสพและดนตรี
มาแสดงในงานประเพณีล าผีฟูา เช่น การแสดงหมอล า การแสดงดนตรี หนังกลางแปลง ท าให้มีประชาชนในท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว  
  2.3 บทบาทหน้าที่ด้านวิถีทางแห่งการศึกษา  การรักษาโรคโดยใช้ความเช่ือจากการประกอบพิธีกรรม            
ล าผีฟูาเป็นวิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ได้รับความนิยมในสมัยก่อน  สาเหตุที่มีการฟูอนร าเพื่อเป็นการท าให้คนไข้มีจิตใจ
เข้มแข็งต่อสู้กับอาการเจ็บปุวยช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด จิตใจปลอดโปร่ง ไร้ความวิตกกังวล การรักษาโรคโดยอัญเชิญ            
ผีฟูามาช่วยรักษาเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปุวยและญาติเป็นส าคัญ ปัจจุบันการรักษาโรคภัยต่าง ๆ โดยการ
ประกอบพิธีล าผีฟูายังคงมีให้เห็นบ้างแต่ได้ลดบทบาทลงเพราะความนิยมในการรักษาโรคกับแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามามี
บทบาทต่อวิถีการด ารงชีวิตมากขึ้น การรักษาโรคภัยต่าง ๆ ด้วยความเช่ือเรื่องผีจึงเป็นเสมือนการศึกษาความเช่ือที่มี
ผลกระทบต่อจิตใจของผู้ปุวยให้หายจากโรคด้วยการสร้างขวัญและก าลังใจ ซึ่งหมอล าผีฟูาเป็นผู้แสดงบทบาทในการรักษาโดย
ไม่ค านึงถึงคา่ใช้จ่าย (ค่ายกครู) ดังนั้นประเพณีล าผีฟูาน้ีจึงเป็นเครื่องมือด้านการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในอดีตท าให้คนใน
สังคมปัจจุบันได้ทราบถึงความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีในท้องถิ่น 
 2.4 บทบาทหน้าท่ีท าให้เกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม การประกอบพิธีล าผีฟูาต าบล
นาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและได้รับการสืบสานให้เป็นประเพณีล าผีฟูา
มาจนถึงทุกวันน้ี  โดยได้รับความร่วมมือในการจัดงานประเพณีล าผีฟูาจากหลายหน่วยงาน การให้ความร่วมมือดังกล่าวมีส่วน
ช่วยท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานประเพณีล าผีฟูามากขึ้น เพราะมีการอ านวยความสะดวกด้านที่พัก ห้องน้ า สถานที่
จอดรถและการออกร้านขายอาหาร สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณี
ล าผีฟูาเป็นการกระจายรายได้สูท่้องถิ่น  มีการยอมรับในแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมรว่มกัน โดยสามารถปรับทัศนคติ 
ค่านิยม ความเชื่อ น าไปประยุกต์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข  ทั้งนี้เพราะได้ยอมรับที่จะเรียนรู้ประเพณีล าผีฟูา
และเกิดการปฏิบัติตามได้อย่างเข้าใจโดยปราศจากอคติต่อประเพณีดังกล่าว 
 3. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมสบืสานประเพณีล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังนี ้
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 3.1 ควรสร้างพิพิธภัณฑ์จ าลองเหตุการณ์ประกอบพิธีกรรมล าผีฟูา  การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อรวบรวมข้อมูล
วัฒนธรรมและมีการแสดงเผยแพร่  นอกจากนี้ยังจะต้องจัดฝึกอบรมให้มีผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับกระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และให้มีการจัดท าส าเนาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อจัดเก็บมิให้สูญหายและให้มีการเผยแพร่แก่ผู้สนใจและสถาบันการศึกษา 
เพื่อให้คนทั่วไปได้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทั้งนี้การเผยแพร่อาจจะท าได้ในรูปของหนังสือ แผ่นพับ ปูายประกาศ เว็บไซต์
และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลวัฒนธรรมให้ประชาชนท่ัวไปได้เรียนรู้ (เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2552) 

 3.2 รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีนโยบายส่งเสริมสวัสดิการให้แก่นักปราชญ์ล าผีฟูา อาทิ การขึ้น
ทะเบียนนักปราชญ์ เบี้ยเลี้ยง การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 

 3.3 ควรน าแนวคิดทางคติชนวิทยามาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(Folklore for Tourism) ผู้วิจัยได้เสนอโมเดลกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่นโดย
คาดหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและคนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการน าเสนอแนวคิดส าหรับการ
น าไปประยุกต์ใช้อนุรักษ์ประเพณีล าผีฟูาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวได้ดังนี้ 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงโมเดลกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่น 
ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวดัชัยภูม ิ
   1) การศึกษาบริบทท้องถิ่น อัตลักษณ์และบทบาทหน้าที่ประเพณีล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ คือการศึกษาบริบทของท้องถิ่นต าบลนาเสียว ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อาชีพคนในท้องถิ่น ความเช่ือ  
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยเฉพาะการศึกษาประเพณีที่สร้างช่ือเสียงให้แก่คนในท้องถิ่นคือประเพณี
ล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ควรศึกษารายละเอียดของประเพณีล าผีฟูาอย่างถ่องแท้ อาทิ อัตลักษณ์ของ
ประเพณีล าผีฟูา บทบาทหน้าท่ีประเพณีล าผีฟูาท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ควรศึกษาอาชีพทอผ้าไหมใน
ท้องถิ่นให้เป็นท่ียอมรับจากนักท่องเที่ยว อาทิ การออกแบบลวดลายผ้าไหมทีส่ะท้อนอัตลักษณ์ของต าบลนาเสียว เป็นต้น 
   2) การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น คือคนในท้องถิ่นร่วมมือกันเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่น ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งต าบลนาเสียวอยู่ในเขตการปกครองของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียว มีสถานศึกษาในตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นหลายสถาบัน อาทิ โรงเรียนภูพระวิทยาคม โรงเรียน
บ้านเล่าวิทยาคาร  โรงเรียนบ้านนาวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นต้น การเข้ามามีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชนและ               
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ท างานบริหารการจัดการท่องเที่ยวร่วมกันกับคนในท้องถิ่นจะช่วยให้ประสบ
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ความส าเร็จและสามารถจัดการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน  โดยจัดประชุมตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และคนในท้องถิ่นมา
วิเคราะห์ SWOT ร่วมกัน แล้วน าผลจากการวิเคราะห์มาจัดท าแผนจัดการท่องเที่ยวประเพณีล าผีฟูา 
  3) การจัดการท่องเที่ยว คือ การด าเนินการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่น 
ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีหลักการจัดการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่น 3 
หลักการ ดังนี ้
    3.1 แนวทางอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว คือการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยคนในท้องถิ่นได้มีส่วน
ร่วมในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวโดยสอดแทรกแนวทางอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว    
    3.2 แนวทางอนุรักษ์ประเพณี คือการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยคนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมใน
การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวโดยการสอดแทรกแนวทางอนุรักษ์ประเพณีล าผีฟูา    
    3.3 การส่งเสริมวิถีไทยผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น คือการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยคนในท้องถิ่นไดม้ี
ส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว มีกิจกรรมสอดแทรกการส่งเสริมวิถีไทยผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  
  4) การประเมินความพึงพอใจ คือ การประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการบริการ
ท่องเที่ยว 7 ด้าน  ได้แก่  ด้านความปลอดภัย  ด้านความสะดวก ด้านกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย ด้านที่พัก ด้านอาหาร ด้าน
การเผยแพร่ความรู้และแนวทางอนุรักษ์ และด้านส่งเสริมการตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยน าผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงทั้ง 7 ด้าน ได้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 โมเดลกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่นต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไว้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่น
ได้โดยเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 
 

อภิปรายผล  

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของประเพณีล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  พบว่า           

จุดประสงค์ของการประกอบพิธีกรรมล าผีฟูาของที่อ่ืนจะประกอบพิธีกรรมเพื่อการรักษาโรค ส่วนการประกอบพิธีกรรมล าผีฟูา
ของต าบลนาเสียวนอกจากประกอบพิธีกรรมเพื่อการรักษาโรคยังเป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อกานสักการบูชา การบนบาน
และการแก้บนต่อพระเจ้าองค์ตื้อ ๆ ถือเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่น ดังเห็นได้จากการประกอบ
พิธีกรรมล าผีฟูาที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายสมัยจนกลายเป็นประเพณีส าคัญของท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ             
จุรีรัตน์ บัวแก้ว (2561) กล่าวไว้ว่าในด้านความเช่ือเมื่อประชาชนไม่สามารถเอาชนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติได้ต้องหาที่พึ่ง
ทางใจด้วยการผูกโยงความเชื่อว่าผีจะคอยปกปูองคุ้มครองให้มีความอยู่ดีกินดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยอันตรายที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้จึงจัดเป็นประเพณีที่ส าคัญในท้องถิ่นและได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ด้านรูปแบบการประกอบ
พิธีกรรมล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่พบในท้องถิ่นมี 2 รูปแบบ ได้แก่ พิธีกรรมรักษาโรคและพิธีกรรม
ในประเพณีล าผีฟูา ล าดับขั้นตอนการประกอบพิธีล าผีฟูามีองค์ประกอบของการล าผีฟูาที่แตกต่างไปตามจุดประสงค์ของ      
การประกอบพิธีกรรมล าผีฟูา นอกจากนี้ประเพณีล าผีฟูาได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นต าบลนาเสียว 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นยังคงมีความเช่ือในเรื่องของจิตวิญญาณ  ผี เทวดา ผลจากความเช่ือ
คือการบูชาและการบวงสรวงเพื่อให้ผีเทวดาที่นับถือเกิดความพึงพอใจช่วยดลบันดาลให้ผู้ที่ท าการบูชาหรือบวงสรวงสมหวัง  
การประกอบพิธีกรรมล าผีฟูานี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือ ความกตัญญูกตเวที ความเคารพต่อผู้อาวุโส ความมีน้ าใจต่อกัน 
ความสามัคคี และการรักษาค าสัตย์ ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
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ฉัตรทิพย์  นาถสุภา (2541) กล่าวไว้ว่าเมื่อประชาชนในท้องถิ่นยังคงรักษาความคิด ความเช่ือ การนับถือผีอย่างเหนียวแน่น             
ผซีึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ านาจเหนือธรรมชาติอยู่เหนืออ านาจการควบคุมของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมนุษย์มี
ความผูกพันกันและได้แสดงพฤติกรรมร่วมกัน เกิดเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเช่ือเรื่องผี ด้วยความเช่ือมั่นและศรัทธาที่ท าให้
เกิดดุลยภาพในสังคมระดับชาวบ้าน ท าให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย การใช้วัดเป็น
สถานที่จัดงานประเพณีล าผีฟูาซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีที่วัดศิลาอาศน์ (ภูพระ) เพื่อประกอบพิธีกรรมล าผีฟูาท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มของประชาชนจากต่างถิ่นเป็นจ านวนมาก การจัดงานประเพณีล าผีฟูาได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเสียว  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  โรงเรียนภูพระวิทยาคม และประชาชนในท้องถิ่นทุกฝุายต่างให้ความร่วมมือ
จัดเตรียมสถานท่ี การประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งการให้ความร่วมมือร่วมใจกันจัดงานประเพณีล าผีฟูาของต าบล
นาเสียวเกิดจากความศรัทธาและความเชื่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา ตรีสวัสดิ์ (2560) กล่าวไว้ว่าวัดในท้องถิ่นสร้างขึ้น
เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของกลุ่มคนในท้องถิ่น วัดช่วยสื่อสารอัตลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมจากสิ่ งปลูกสร้างในวัด ซึ่งการสื่อสารอัต
ลักษณ์ของคนในท้องถิ่นทางด้านจิตใจสะท้อนผ่านพิธีกรรม ความเช่ือ แนวทางการอนุรักษ์อัตลักษณ์คือใช้ศรัทธาและความ
เชื่อในพุทธศาสนาสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและระหว่างวัด 
 ผลการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของประเพณีล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยได้ประยุกต์
แนวคิดบทบาทหน้าท่ีของคติชนวิทยาตามแนวคิดของบาสคอม (William Bascom, 1965) แบ่งออกเป็น 4 ประการพบว่า 
 1. บทบาทหน้าที่สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณีล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิได้สะท้อนให้เห็น
วัฒนธรรม ดังนี้ 1) วัฒนธรรมการล าผีฟูา ประเพณีล าผีฟูาได้สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะการแสดงที่สืบเนื่องมาจากการนับถือผี              
2) วัฒนธรรมการบูชาผี การประกอบพิธีกรรมล าผีฟูาได้สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือของชาวอีสานที่เช่ือว่าพญาแถนหรือผีฟูามี
อิทธิฤทธิ์สามารถที่จะก าหนดการเกิดการตายของมนุษย์ได้ 3) วัฒนธรรมการแต่งกาย ประเพณีล าผีฟูาได้สะท้อนให้เห็นถึง              
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นต าบลนาเสียวท่ีมีผลงานหัตถกรรมท้องถิ่นปรากฏอยู่ในเครื่องแต่งกายที่ใช้สวมใส่
ประกอบพิธีล าผีฟูา อาทิ เสื้อหม้อห้อม (ม่อฮ้อม) ผ้าขาวม้า  ผ้าซิ่น 4) วัฒนธรรมการเคารพผู้ใหญ่ การประกอบพิธีกรรม             
ล าผีฟูา  จะเห็นได้ว่าร่างทรงผีฟูาท่ีประกอบพิธีกรรมล าผีฟูาจะเป็นผู้อาวุโส  ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นต่างให้ความเคารพนับถือ
และเชื่อฟังค าสั่งสอนกันตามล าดับขั้นความสัมพันธ์  ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สารภี ขาวดี (2561) กล่าว
ไว้ว่าประเพณีมีบทบาทในการรวมกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และมีกระบวนการ           
ขัดเกลาทางสังคมร่วมกันท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 
 2. บทบาทหน้าท่ีให้ความบันเทิง  เป็นการให้ความบันเทิงควบคู่กับการบ าเพ็ญความดี ขณะที่ประกอบพิธีล าผีฟูา
บรรยากาศเต็มไปด้วยความรื่นเริงสนุกสนาน  การประกอบพิธีล าผีฟูาช่วยสร้างความสามัคคีและความสนุกสนานให้แก่คนใน
ท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา จันทร์เทาว์ (2559) กล่าวไว้ว่าประเพณีท าหน้าที่การให้ความบันเทิงได้เด่นชัดที่สุด 
ซึ่งพบได้จากการประกอบพิธีล าผีฟูาบรรดาร่างทรงผีฟูาจะแสดงท่าฟูอนร าไปตามจังหวะของเสียงแคนอย่างสนุกสนานท าให้
ประชาชนท่ีมาร่วมรับชมการประกอบพิธีกรรมล าผีฟูาได้รับความบันเทิงไปด้วย 
 3. บทบาทหน้าที่ด้านวิถีทางแห่งการศึกษา  ในสมัยก่อนประชาชนในท้องถิ่นรักษาโรคโดยการประกอบพิธีกรรม         
ล าผีฟูา แต่ในปัจจุบันการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามามีบทบาทต่อวิถีการด ารงชีวิตมากขึ้น ประเพณีล าผีจึงเป็น
เครื่องมือด้านการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในอดีตท าให้คนในสังคมปัจจุบันได้ทราบถึงวิธีการรักษาโรค ความรัก                 
ความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาโตะ มาริโกะ (2538) กล่าวไว้ว่าการเกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้ง
ทางกายและจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้  มนุษย์จึงพยายามสร้างความคิดความเช่ือเพื่ออธิบายสาเหตุที่ท าให้เกิด
ความเจ็บปุวยและวิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การล าผีฟูาถือเป็นภูมิปัญญาไทยชนิดหนึ่งในการช่วยบ าบัดทุกข์ของคนในอดีต 
ล าผีฟูาเป็นพิธีกรรมเวทมนต์คาถาชนิดหนึ่งที่นิยมทางอีสาน โดยคนกลุ่มหนึ่งในอดีตกาลน ามาใช้บ าบัดรักษาผู้ที่มีอาการทาง
จิต ซึ่งเช่ือกันว่าโรคทางกายกับจิตนั้นมีอยู่ร่วมกันเสมอเป็นภูมิปัญญาไทยท่ีได้อนุรักษ์กันมา การล าผีฟูาจึงเป็นเสมือนการศึกษา
แนวคิด ความเช่ือ และวิธีการรักษาโรคของคนในท้องถิ่นเพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่รอด 
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 4. บทบาทหน้าที่ท าให้เกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม การประกอบพิธีล าผีฟูาต าบลนาเสียว 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและได้รับการสืบสานให้เป็นประเพณีล าผีฟูามาจนถึง
ทุกวันน้ี  โดยได้รับความร่วมมือในการจัดงานประเพณีล าผีฟูาจากหลายหน่วยงาน มีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในงานประเพณีล าผีฟูาและเกิดยอมรับในแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมกัน โดยสามารถปรับทัศนคติ ค่านิยม 
ความเช่ือ เรียนรู้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภลักษณ์ ใจวัง (2558) กล่าวไว้ว่าพิธีกรรม
ช่วยรักษาปทัสถานของสังคมไม่ว่าจะเป็นความเช่ือเรื่องระบบศาสนา ระบบครอบครัว ระบบการปกครอง ระบบการศึกษาและ
ระบบนันทนาการ โดยมองว่าระบบต่าง ๆ เป็นกลไกทางวัฒนธรรมต่างมีหน้าที่ช่วยให้สังคมอยู่ได้และท าให้เกิดความผูกพัน       
ลดความขัดแย้งเกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม เกิดความสามัคคี และการช่วยเหลือกัน 
 ผลการวิจัยด้านการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมสี่วนร่วมสืบสานประเพณลี าผฟีูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ดังน้ี 
  1. ควรสร้างพิพิธภัณฑ์จ าลองเหตุการณ์ประกอบพิธีกรรมล าผีฟูา สอดคล้องกับงานวิจัยของอัฐภิญญา              
ศรีทัพ (2559) กล่าวไว้ว่าพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมข้อมูล สร้างการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีโดยท้องถิ่นวัดและสถานศึกษา ประโยชน์ต่อท้องถิ่นเกิดความสามัคคีและมีรายได้จากการท่องเที่ยว ประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นได้ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท าให้มีรายได้เข้าจังหวัด ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจการค้ามีรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึกจากนักท่องเที่ยว 
  2. รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีนโยบายส่งเสริมสวัสดิการให้แก่นักปราชญ์ล าผีฟูา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ,สุวรรณา เขียวภักดีพร,พระปลัดสุระ ญาณธโร, กันตพัฒน์ พรสิริวัฒนสินและปกรณ์      
ปรียากร (2561)กล่าวไว้ว่าบทบาทปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้น าท้องถิ่นที่อาศัยความเช่ือมั่นศรัทธาจากชาวบ้านของการเป็นบุคคล 
ต้นแบบในการด าเนินชีวิตเป็นผู้สร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นจิตส านึกของคนในท้องถิ่นให้เกิด
ความจงรักภักดีต่อท้องถิ่น จึงควรให้การยกย่องเชิดชูและจัดสรรสวัสดิการให้แก่นักปราชญ์ในท้องถิ่น 

 3. ควรน าแนวคิดทางคติชนวิทยามาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
(Folklore for Tourism) โดยผู้วิจัยได้คิดโมเดลกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่น
เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้น าแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ประเพณีล าผีฟูาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้ได้รับ
การยอมรับจากนักท่องเที่ยว โมเดลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา ศรีลาชัย และภูเกริก บัวสอน (2561) กล่าวไว้
ว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวควรเร่งจัดท าแผนการจัดการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น
โดยประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและบริหารจัดการร่วมกันจึงจะเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
       
สรุปผลการวิจัย   

 ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 1) ศึกษาอัตลักษณ์ของประเพณีล าผีฟูา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สรุปได้ว่าอัตลักษณ์ที่โดดเด่นคือ
จุดประสงค์ รูปแบบการประกอบพิธีกรรมล าผีฟูา ล าดับขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น             
2) ศึกษาบทบาทหน้าที่ประเพณีล าผีฟูา สรุปได้ว่าประเพณีล าผีฟูาปรากฏบทบาทหน้าที่จ านวน 4 ด้าน คือบทบาทหน้าที่
สะท้อนวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ให้ความบันเทิง บทบาทหน้าที่ด้านวิถีทางแห่งการศึกษา และบทบาทหน้าที่ท าให้เกิดการ
ยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคมร่วมกัน 3) ศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีล าผีฟูา สรุปผลได้
ว่าควรสร้างพิพิธภัณฑ์ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายส่งเสริมสวัสดิการให้แก่นักปราชญ์ล าผีฟูา และควร
ทดลองใช้โมเดลกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่น ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ 
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และได้รับความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลในการวิจัยจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ขอขอบคุณ
ผู้ให้สัมภาษณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความช่วยเหลือท าให้การวิจัยด าเนินงานได้อย่างราบรื่นประสบความส าเร็จ  
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การพัฒนาตลาดทองคําแปรรูปเพ่ือตลาดอินเดีย 

Development of Gold Ornaments Market for the Indian Market 

 

                             ศรีสดุา ลลีาสุวัฒน1*  และวิภาวรรณ จันทรประชุม2 
1คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

*corresponding author e-mail : damum_sung@hotmail.com 

  

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความตองการในรูปแบบเครื่องประดับทองคําท่ีนิยม ของชาวอินเดียท่ีอาศัยในประเทศไทย 

ดวยการคนหาและรวบรวมรูปแบบเครื่องประดับทองคําท่ีชาวอินเดียในประเทศไทยตองการ ในรูปแบบตามประเพณีนิยม 

และตามสมัยนิยม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางเปนชาวอินเดียท่ีอาศัยในประเทศไทยในแขวงพาหุรัดและยานสี่แยกบานแขก 

กรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจัยพบวา ชาวอินเดียท่ีอาศัยในประเทศไทย ท่ีมีความตองการซื้อเครื่องประดับทองคํา นิยมท่ีจะเลือกซื้อ

ตามท่ีผูประกอบการวางจําหนายตามรานเครื่องประดับ ทางอินเตอรเน็ทและอาจมีการสั่งทําโดยเฉพาะ การเลือกซื้อ

เครื่องประดับทองคําตามประเพณ ีมักนิยมซื้อเปนเซท ไดแก สรอยคอ ตางหู กําไลขอมือ และแหวน สวนเครื่องประดับทองคํา

ตามสมัยนิยมกลุมตัวอยางนิยมซื้อกําไลท่ีเปนเสนเล็ก ๆ หลาย ๆ เสนใสเรียงกัน 

 

คําสําคัญ : การทําใหเปลี่ยนแปลง  การทําใหดีข้ึน  ทําใหเจริญข้ึน 

 

      Abstract 

 This research aims to explore the needs of gold jewelry which is the most popular ornaments of 

Indians living in Thailand. This research is conducted by searching and collecting the patterns of gold 

ornaments traditionally and fashionably needed by Indians living in Thailand. The samples are Indians 

who lived in Pahurad and Si Yak Ban Khaek, Bangkok. 

 The results show that Indians living in Thailand who need gold ornaments are likely to buy them 

from entrepreneurs who sell them in jewelry stores and on the internet and sometimes it can be made 

by order. Traditionally, ornaments are often purchased in full sets; necklace, earrings, bracelets and rings. 

In term of modern and fashionable gold ornaments, the samples in this study are likely to purchase tiny 

gold bracelets. 

 

Keywords : Change  Improvement 
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บทนํา   

 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาตลาดทองคําแปรรูปเพ่ือตลาดอินเดีย ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือสํารวจความตองการใน

รูปแบบเครื่องประดับทองคําท่ีนิยม ของชาวอินเดียท่ีอาศัยในประเทศไทย นักวิจัยจึงขอตั้งวัตถุประสงคเพ่ือคนหาและรวบรวม

รูปแบบเครื่องประดับทองคําท่ีชาวอินเดียในประเทศไทยถึงความตองการ 2 รูปแบบคือ  รูปแบบตามประเพณีนิยม  และ    

ตามรูปแบบสมัยนิยม  เพ่ือพัฒนารูปแบบเครื่องประดับทองคําใหตรงตามความตองการของชาวอินเดียในประเทศไทย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ Quantitative Research แบบสัมภาษณใชในการสัมภาษณคนอินเดียท่ีอาศัย

และทําการคาในบริเวณยานพาหุรัด และคนอินเดียท่ีอาศัยและทําการคาอยูในบริเวณยานสี่แยกบานแขก  นักทองเท่ียวชาว

อินเดียท่ีมีความสนใจจะซื้อเครื่องประดับทองคํา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก คนอินเดียท่ีอาศัยและทําการคาในบริเวณยานพาหุรัด และคนอินเดียท่ี

อาศัยและทําการคาอยูในบริเวณยานสี่แยกบานแขก  นักทองเท่ียวชาวอินเดียท่ีมีความสนใจจะซื้อเครื่องประดับทองคํา ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

แบบสอบถามใชในการสอบถามรูปแบบเครื่องประดับทองคําท่ีชาวอินเดียในประเทศไทย ท่ีมีความ 

ตองการตามประเพณีนิยม และความตองการตามสมัยนิยม 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอความรวมมือจากคนอินเดียท่ีอาศัยในประเทศไทยในยาน

พาหุรัด และนักทองเท่ียวชาวอินเดียในยานสี่แยกบานแขกถึงความตองการรูปแบบเครื่องประดับทองคําประเภทสรอยคอ 

กําไรขอมือและแหวน ตามประเพณี และตามสมัยนิยม จํานวน 400 ชุด  

 วิเคราะหขอมูล 

  นําขอมูลโดยวิเคราะหจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมท้ังหมดมาตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ และ

นําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย โปรแกรมสําเร็จรูป  

  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายขอมูลท่ัวไป

ของกลุมตัวอยาง นํารูปแบบท่ีไดมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความตองการ  เพ่ือการวิเคราะหแนวโดย

การดําเนินการเรียบเรียงขอมูลและนําเสนอลักษณะการบรรยายเชิงพรรณนา 

  

ผลการวิจัย  

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหโดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 

 2. ผลการวิเคราะหความตองการเครื่องระดับทองคํารูปแบบตามประเพณี 

 3. ผลการวิเคราะหความตองการเครื่องประดับทองคํารูปแบบตามสมัยนิยม 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 จากการศึกษาผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปกลุมตัวอยางชาวอินเดียในประเทศไทย ท้ังหมด จํานวน 400 

คน เปนเพศหญิง 128 คน เพศชาย 272 คน (รอยละ 32 และ 68 ตามลําดับ) สวนใหญมีอายุระหวาง  26 - 35 ป จํานวน 

146 คน(รอยละ 36.5) มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 208 คน (รอยละ 52) ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 

20,000 บาทจํานวน 188 คน (รอยละ 47) และประกอบอาชีพนักประกอบธุรกิจสวนตัว/แมบาน 108 คน (รอยละ 27) 

 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความตองการเคร่ืองระดับทองคํารูปแบบตามประเพณี  

2.1  รูปแบบความตองการเครื่องประดับทองคําประเภทสรอยคอ ตามประเพณีของชาวอินเดียในประเทศไทย  

 

                                                   
2.2 รูปแบบความตองการเครื่องประดับทองคําประเภทกําไรขอมือ ตามประเพณขีองชาวอินเดียในประเทศไทย 

                                               
2.3 รูปแบบของความตองการเครื่องประดับทองคําประเภทแหวน ตามประเพณีของชาวอินเดียในประเทศไทย 

                                                 
2.4 รูปแบบความตองการเครื่องประดับทองคําประเภทสรอยคอ  ตามสมัยนิยมของชาวอินเดียในประเทศไทย 
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2.5 รูปแบบความตองการเครื่องประดับทองคําประเภทกําไรขอมือ ตามสมัยนิยมของชาวอินเดียในประเทศไทย 

                                                    
2.6 รูปแบบความตองการเครื่องประดับทองคําประเภทแหวน ตามสมัยนิยมของชาวอินเดียในประเทศไทย 

                                              
 

อภิปรายผล  

      จากการคนหาและรวบรวมรูปแบบเครื่องประดับทองคําท่ีชาวอินเดียในประเทศไทยตองการ  ตามประเพณีนิยมผล

การวิเคราะหจากตัวอยางท่ีมีใหเลือกทําใหทราบวา 

     1. ประเภทสรอยคอกําไลขอมือและแหวน    ท่ีไดรับความตองการมากท่ีสุดมีรูปแบบท่ีคลายคลึงกัน และใสเปน

เซ็ทท้ังสีสันและรูปแบบท่ีเหมือนกัน 

     2. เพ่ือคนหาและรวบรวมรูปแบบเครื่องประดับทองคําท่ีชาวอินเดียในประเทศไทยตองการตามรูปแบบสมัยนิยม

ท่ีไดรับความตองการมากท่ีสุดมีรูปแบบจะมีขนาดเล็กและรูปแบบไมเนน จะซื้อตามใจของแตละคนชอบ 

     3. การท่ีผูประกอบการจัดจําหนายเครื่องประดับทองคําตรงกับความตองการของชาวอินเดียในประเทศไทยน้ัน

สามารถทําไดดวยการรับทําตามคําสั่งซื้อหรือสรางแบบท่ีเปนมาตรฐานตามความนิยมท่ีไดรับขอมูลจากงานวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย   

 งานวิจัยครั้งน้ีไดทราบถึงรูปแบบความตองการเครื่องประดับของคนอินเดียในประเทศไทย  จะอิงตามแนวทาง

ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดจากบรรพบุรุษ  ในสวนของผูประกอบการจะมีข้ันตอนในการจัดทําเครื่องประดับทองคําสําหรับ    

ชาวอินเดียในประเทศไทย ท่ียุงยากและซับซอน แตสามารถผลิตออกจําหนายไดเพราะตลาดสินคาประเภทน้ีมีผูตองการซื้อ

จํานวนมาก  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ท่ีสนับสนุนงบประมาณ ในการ

ดําเนินการวิจัย และชาวอินเดียในประเทศไทยแขวงพาหุรัด และสี่แยกบานแขก กรุงเทพมหานคร และผูท่ีไดมีสวนทําให

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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ราคาทองคํา.com :บทความจาก : ธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด มหาชน: เมื่อ 16 ตค. 2557) 

สุดาดวง  เรอืงรจุิระ ( 2543 : 29-34 ) ไดกลาวถึง  สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

เสรี วงษมณฑา (2542, หนา 17) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) 

นิ พัฒน  ชั ย ว รมุ ข กุ ล  พจ นานุ ก รมฉ บับราช บัณฑิ ตยสถาน   พ . ศ .๒๕๒๕ [ ออน ไ ลท ] .    สื บค น

จาก: https://www.gotoknow.org (สืบคนเมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 

ก ร ม ท รั พ ย า ก ร ธ ร ณี .  ๒ ๕ ๔ ๓ .   แ ห ล ง แ ร ข อ ง ไ ท ย ฉ บั บ ท่ี ๑ .  [ อ อ น ไ ล ท ] .  สื บ ค น

จาก http://www.dmr.go.th/main.php?filename=mineral_new (สืบคน3เมื่อ 12 ธันวาคม 2557)  

จิตติศักดิ์เปรมมณี. “แหลงแรทองคําในประเทศไทย.” รายงานวิชาการฉบับท่ีสทร๑๒/๒๕๔๖, [ออนไลท]. สืบคน

จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/Ebook/BOOK36/pdf/book36_4.pdf 

กรุงเทพ:สํานักทรัพยากรแรกรมทรัพยากรธรณี.๒๕๔๖. http://www.dmr.go.th/download/webmap/Au.pdf 

 (ประโยชนของแรทองคํา:  ม.ป.ป [ออนไลท]. สืบคนจาก http://www.geothai.net/uses-of-gold/:สืบคนเมื่อ 15 

ธันวาคม 2557) 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ต่อกฎหมายการแพทย์แผนไทยของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยใน
จังหวัดพิษณุโลก คณะผู้วิจัยท าการศึกษาในผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ในหน่วงงานของรัฐ
และเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก จากข้อมูลส านักสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 95 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 แบบตัดขวาง Cross-sectional study เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามที่
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์แผนไทยด้วย
ข้อสอบแบบถูกผิด (True or False) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเพื่ออธิบายให้เห็นลักษณะของข้อมูล 

สรุปผลการวิจัยพบว่าแพทย์แผนไทยมีความรู้ต่อกฎหมายการแพทย์แผนไทยอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
74.73 ซึ่งกฎหมายที่แพทย์แผนไทยในจังหวัดพิษณุโลกมีความรู้มากที่สุดคือค าประกาศสิทธิผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ 94.32 และ
กฎหมายที่มีความรู้น้อยที่สุดคือพระราชบัญญัติยา คิดเป็นร้อยละ 25.27   

 
ค าส าคัญ:  ความรู้ กฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to assess the knowledge about Thai Traditional Medicine laws 
of professionals who work in Thai traditional medicine services in Phitsanulok province. The population 
was 95 Thai traditional medical professionals who work in Thai Traditional Medicine and Applied Thai 
Traditional Medicine service from both public and private sections in Phitsanulok province. The research 
instruments used were divided into two parts including a general information questionnaire and True or 
false test about Thai Traditional Medicine Laws. The quantitative data were collected through the Cross-
sectional study during the period from October 2019 to November 2019. Also, those data were analyzed 
using frequency, percentage, mean, standard deviation and independent sample t-test.   

The result of the study revealed that the level of knowledge in Thai traditional medicine laws of 
Thai traditional medical professionals in Phitsanulok province was at moderate (74.73%). The law that 
those professionals mostly know in common is about the Declaration of patient’ sight (94.32 %) whereas 
what they rarely know is about the Medicine Act (25.27%). 

 

859 

mailto:Nitirat@scphpl.ac.th


keywords : knowledge Thai Traditional Medicine Law Thai Traditional Medicine Applied Thai Traditional 
Medicine 

 
บทน า   

ปัจจุบันการร้องเรียนและการฟ้องร้องผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ในเรื่องสิทธิของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจากสถิติการ
ฟ้องร้องทางการแพทย์ย้อนหลังระหว่างปี2539 -2558 พบว่ามีคดีแพ่ง 241 คดี,คดีอาญา 36 คดี,คดีผู้บริโภค 133 คดีและคดี
ปกครอง 2 คดี จากสถิติพบว่าสาเหตุการฟ้องคดีกว่าครึ่งหนึ่งของคดีเป็นการรักษาผิดพลาด วินิจฉัยผิดพลาด รองลงมาเป็น
การคลอด พฤติกรรมบริการ แพ้ยา รักษาผิดมาตรฐาน และคดีที่ศาลตัดสินจนถึงที่สุดกระทรวงสาธารณสุขต้องช าระเงินให้กับ
ผู้ฟ้องตามค าพิพากษาแล้ว 36 ล้านบาท (กองกฏหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) แพทย์แผนไทยเป็นอีก
วิชาชีพหนึ่งทางการแพทย์ที่ก าลังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันจากข้อมูลมีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่
ให้บริการการแพทย์แผนไทยจ านวนท้ังสิ้น 10,695 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)/โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 95 แห่ง, 
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 733 แห่ง และ รพ.สต. 9 ,864 แห่ง ปัจจุบันพบว่าคนไทยที่มีหลักประกันสุขภาพเข้ารับบริการ
การแพทย์แผนไทยราวร้อยละ 10  (นิตยสารวงการแพทย์วงการยา, 2562)  จ านวนบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในหน่วย
บริการสาธารณสุขข้อมูลจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กุมภาพันธ์ 2559 มีมีจ านวน 11,635 คน 
(ส านักงานข้อมูลและคลังความรู้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข , 2559) จาก
ความหมายของการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคือกระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บ าบัด 
รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์ การนวดไทยและให้หมายความรวมถึงการ
เตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้หรือต าราที่ได้ถ่ายทอด
และพัฒนาสืบต่อกันมา (พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556,2562) จึงเป็นไปได้ที่จะพบการร้องเรียนและ
ฟ้องร้องเรื่องการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านการแพทย์แผนไทยเหมือนกับที่พบในวิชาชีพด้านสาธารณสุขอื่น 
ปัจจัยที่อาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพเช่นความเข้าใจในบทบาทของวิชาชีพ 
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยรวมไปถึงผู้ประกอบวิชาชีพ
แพทย์แผนไทยไม่ได้ติดตามข่าวสาร ประกาศ กฎระเบียบ ข้อกฎหมายใหม่ของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
       จากเหตุผลข้างต้นทางคณะผู้วิจัยต้องการศึกษาความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้แก่ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติยา จรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ข้อบังคับการแพทย์แผนไทย และค าประกาศสิทธิผู้ป่วยของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ประกอบ
วิชาชีพในจงัหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กับแพทย์แผนไทยและแพทย์แผน
ไทยในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจะช่วยลดความอัตราการฟ้องร้องในผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยในอนาคตได้ 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) การเก็บข้อมูลแบบตัดขวาง Cross-Sectional 
Study เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติต่อกฎหมายการแพทย์แผนไทย:กรณีศึกษาแพทย์แผนไทยจังหวัดพิษณุโลกรวบรวมข้อมูล
โดยแบบสอบถามเรื่องพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติยา 
พระราชบัญญัติยา จรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ค าประกาศสิทธิผู้ป่วย และ
ทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์แผนไทย         
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กลุ่มประชากร การวิจัยครั้งนี้คือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยในจังหวัดพิษณุโลกทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลของเอกชน จ านวน  95 คนตามข้อมูล
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ณ วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
 
 
การพิทักษ์สิทธิ ์

การวิจัยนี้ได้รับอนุมัติจริยธรรมในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ SCPHPL 6/2562 – 4  ให้ไว้ ณ วันที่  1 ตุลาคม 2562 ผู้วิจัยได้ช้ีแจงข้อมูลส าคัญให้แก่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีสิทธ์ิที่จะถอนตัวจากการวิจัยและการน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ซึ่ง

เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด(Close-ended questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเพื่อน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (IOC) มีค่า
ความเที่ยงตรงระหว่าง 0.60-1.00 จากน้ัน น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
       ส่วนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยค าถามที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ ประเภทของโรงพยาบาล จบมาแล้วกี่ปี 
สาขาวิชาชีพ ใบประกอบวิชาชีพ ต าแหน่ง และรายได้ มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 
       ส่วนที่ 2  แบบสอบถามความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีข้อค าถามทั้งหมด 30 ข้อ ประกอบไปด้วย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย,พระราชบัญญัติสถานพยาบาล,พระราชบัญญัติยา,จรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย,ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย,ค าประกาศสิทธิผู้ป่วย ลักษณะของค าตอบเป็นแบบถูกผิด 2 ตัวเลือกโดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน คือ ข้อที่ตอบถูกได้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดได้ 0 คะแนน เกณฑ์ในการแปลผลคะแนนแบ่งเป็น 3 ระดับ (กัณฑ
รัตน์ เหล็กแก้ว, 2558)  ดังนี ้ 
              มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คือตอบถูกมากกว่า 80% ขึ้นไป    ระดับมาก  
              มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คือตอบถูกระหว่าง 50% - 79%   ระดับปานกลาง  
              มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คือตอบถูกน้อยกว่า 50%           ระดับน้อย 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่ออธิบายให้เห็นลักษณะของข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้  

1. คณะผู้วิจัยติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยเรื่องนี้และขอจ านวนผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในจังหวัดพิษณุโลก 

2. คณะผู้วิจัยประสานงานกับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อขอด าเนินการเข้าไปแจก
แบบสอบถาม  

3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยที่ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจ านวน 95 ชุด โดย มีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
มา และมีความสมบูรณ์ จ านวน 95 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  
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ผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 33 34.70 

หญิง 62 65.30 
อาย ุ 21 - 30 ปี 46 48.40 

31 – 40 ปี 25 26.30 
41 – 50 ปี 15 15.80 
51 ปีขึ้นไป 9 9.50 

ประเภทของ
สถานพยาบาล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  4 4.21 
สาธารณสุขอ าเภอ  1 1.05 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  11 11.58 
โรงพยาบาลชุมชน  33 34.74 
โรงพยาบาลศูนย์  8 8.42 
สถานพยาบาลของสถานศึกษาของรัฐ 
สถานพยาบาลของเอกชน 

30 
8 31.58 

จบมาแล้วกี่ป ี 0 - 5 ป ี                                28 29.50 
 6 - 10 ปี 41 43.20 
 11 -15 ปี                                  12 12.60 
 15 ปีขึ้นไป 14 14.70 
สาขาวิชาชีพ แพทย์แผนไทย 60 63.20 
 แพทย์แผนไทยประยุกต ์ 35 36.80 
ต าแหน่ง ข้าราชการ 35 36.80 
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข                        30 31.60 
 พนักงานราชการรายเดือน/รายป ี 6 6.30 
 ลูกจ้างประจ า รายวัน/รายเดือน 10 10.50 
 อื่นๆ 14 14.70 

N = 95 คน 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงส่วนมากคิดเป็นร้อยละ 65.30,ด้านอายุส่วนมากอยู่ในช่วง

อาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.40,ประเภทของสถานพยาบาลส่วนมากอยู่โรงพยาบาลชุมชน คิดเป็นร้อยละ 34.74,ด้านจบ
มาแล้วส่วนมากจบแล้ว 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.20,ด้านสาขาวิชาชีพส่วนมากเป็นแพทย์แผนไทย คิดเป็นร้อยละ 63.20, 
ด้านต าแหน่งงานส่วนมากเป็นต าแหน่งเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 36.80 

 
ตารางที่ 2 ร้อยละของผู้ที่ตอบถกูและตอบผิดของการวัดความรู้ต่อกฎหมายแพทย์แผนไทย 

 
ข้อที ่

 
ข้อค าถาม 

ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน
(คะแนน) 

ร้อยละ จ านวน
(คะแนน) 

ร้อยละ 
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ข้อที ่

 
ข้อค าถาม 

ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน
(คะแนน) 

ร้อยละ จ านวน
(คะแนน) 

ร้อยละ 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556   
1. วิชาชีพแพทย์แผนไทยประกอบไปด้วยแพทย์แผนไทยและ

แพทย์แผนไทยประยุกต์  
84 88.40 11 11.60 

2. แพทย์แผนไทยท่ีมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทยหรือ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถประกอบวิชาชีพนวดไทย
,ผดุงครรภไ์ทย,เภสัชกรรมไทย 

80 84.20 15 15.80 

3. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหากโดนเพิกถอน
ใบอนุญาตไมส่ามารถขอรับใบอนุญาตคืนได้ 

56 58.90 39 41.10 

4. การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยไมม่ีใบอนุญาต 
โทษจ าคุกไมเ่กิน 3 ปีปรับไมเ่กิน 60,000 บาท หรือท้ังจ าทั้ง
ปรับ 

82 86.30 13 13.70 

5. หมอพื้นบ้านไมส่ามารถจ่ายยานอกสถานพยาบาลได ้ 53 55.80 42 44.20 
 รวม 355 74.74 120 25.26 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
1. ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลมีอาย ุ5 ปี 38 40.00 57 60.00 
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุ 10 ปี 78 82.10 17 17.90 
3. ผู้ด าเนินกิจการสามารถด าเนินกิจการประเภทคลินิกได้

มากกว่า 2 แห่ง 
71 74.70 24 25.30 

4. สถานพยาบาลขนาด 40 เตียงจัดเป็นสถานพยาบาลขนาด
เล็ก 

65 66.30 32 33.70 

5. หากใบอนุญาตประกอบกิจการสญูหายต้องยื่นค าขอรับใหม่
ภายใน 30 วัน 

84 88.40 11 11.60 

 รวม 336 70.74 141 29.26 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

1. ผู้ที่มีใบอนุญาตขายยาแผนโบราณไม่สามารถขายยาสามัญ
ประจ าบ้านแผนปัจจุบันได ้

42 44.20 53 55.80 

2. ยาเถาวัลยเ์ปรียงไม่จ าเป็นต้องใหแ้พทย์แผนไทยจ่ายเพราะ
เป็นยาสามัญประจ าบา้นแผนโบราณ 

55 57.90 40 42.10 

3. ยาหมดอายจุัดเป็นยาปลอม 52 54.70 43 45.30 
4. ยาแผนโบราณที่ใช้สอดช่องคลอดจัดเป็นยาใช้เฉพาะที ่ 85 89.50 10 10.50 
5. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยขายยาโดยไม่มี

ใบอนุญาตโทษจ าคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
49 51.60 46 48.40 

 รวม 283 59.58 192 40.42 
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

863 



 
ข้อที ่

 
ข้อค าถาม 

ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน
(คะแนน) 

ร้อยละ จ านวน
(คะแนน) 

ร้อยละ 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยสามารถแสดงปริญญาหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นภายในสถานพยาบาลได ้

72 75.80 23 24.20 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ท าการทดลองในมนุษย์ต้องไดร้ับความ
ยินยอมจากผู้ถูกทดลองเป็นลายลกัษณ์อักษร 

84 88.40 11 11.60 

3. คลินิกแพทย์แผนไทยจะแสดงอัตราค่ารักษาใน
สถานพยาบาลหรือไม่ก็ได ้

28 29.50 64 70.50 

4. แพทย์แผนไทยต้องไม่ยินยอมให้ผูอ้ื่นโฆษณาความรู้ความ
ช านาญของตน 

75 78.90 20 21.10 

5. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสามารถโฆษณาแสดง
ความรู้ความช านาญเรื่องการรักษาโรคมะเร็งได้ 

84 88.40 11 11.60 

 รวม 343 72.21 129 27.79 
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย 

1. บัตรสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยมีอายุ 3 ปี  79 83.20 16 16.80 
2. กรณผีู้ป่วยมีการฟ้องร้องต่อผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน

ไทยโดยตรงผู้ป่วยจัดเป็นผู้กล่าวโทษ 
51 53.70 44 46.30 

3. ญาตผิู้ไดร้ับความเสยีหายต้องการร้องเรียนต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพแพทย์แผนไทยโดยไมรู่้ตัวผู้กระท าผิด ต้องด าเนินการ
ภายใน 3 ป ี

69 72.60 26 27.40 

4. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหากตรวจพบเป็นโรค
เรื้อนในระยะน่ารังเกลียดต้องถูกพักใช้ใบอนุญาต 

72 75.80 23 24.20 

5. ญาตผิู้ป่วยฟ้องร้องการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจัดเป็นผู้ถูกกล่าวโทษ 

79 83.20 16 16.80 

 รวม 350 73.68 125 26.32 
ค าประกาศสิทธิผู้ป่วย 

1. ผู้ป่วยมสีิทธิที่จะได้รับทราบช่ือ-สกุล แพทย์แผนไทยท่ีให้การ
รักษาตน 

94 98.90 1 1.10 

2. หากผู้ป่วยยินยอมเป็นผู้ถูกทดลองในการท าวิจัยจะไม่มสีิทธิ
ถอนตัวออก 

89 93.70 6 6.30 

3. ผู้ป่วยมสีิทธิในการตัดสินใจต่อการยินยอมท าการรักษา 92 96.80 3 3.20 
4. ผู้ป่วยไม่มสีิทธิในการเปลีย่นผู้ให้บริการการรักษาตนเองได้ 79 83.20 16 16.80 
5. ผู้ป่วยมสีิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

เฉพาะของตน 
94 98.90 1 1.10 

 รวม 448 94.32 27 5.68 
 รวม 2,115 74.24 734 25.76 
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N = 95 คน 
 จากตารางที่ 2 พบว่าร้อยละของผูท้ี่ตอบถูกและตอบผิดของการวัดความรู้ต่อกฎหมายแพทย์แผนไทยกฎหมายที่มี
ผู้ตอบถูกมากทีสุ่ดคือค าประกาศสทิธิผู้ป่วย จ านวนคะแนน 488 คิดเป็นร้อยละ 94.32 ,กฎหมายที่มผีูต้อบถูกน้อยที่สุดคือ  
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จ านวนคะแนน 283 คิดเป็นร้อยละ 59.58 
 
ตารางที่ 3 ระดับความรู้ต่อกฎหมายแพทย์แผนไทยของแพทย์แผนไทยจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความรู้ จ านวน(คน) ร้อยล่ะ 
          ความรู้น้อย 
          ความรู้ปานกลาง 
          ความรู้มาก 

0 
71 
24 

0.00 
74.73 
25.27 

รวม 95 100 
N = 95 คน 
        จากตารางที่ 3 สรุปผลการตอบแบบสอบถามความรู้ต่อกฎหมายแพทย์แผนไทย :กรณีศึกษาแพทย์แผนไทยจังหวัด
พิษณุโลกพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 74.73 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่าระดับความรู้ของแพทย์แผนไทยจังหวัดพิษณุโลกส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง
กฎหมายที่แพทย์แผนไทยในและแพทย์แผนไทยประยุกต์ในจังหวัดพิษณุโลกมีความรู้มากที่สุดคือค าประกาศสิทธิผู้ป่วยอาจ
เกิดจากแพทย์แผนไทยมีการปฏิบัตงิานกับผู้ป่วยเป็นประจ าท าให้เข้าใจเรื่องสิทธิของผู้ป่วยมากข้ึนส่วนกฎหมายที่มีความรู้น้อย
ที่สุดคือพระราชบัญญัติยาซึ่งจากงานวิจัยของธีราวุฒิ มีช านาญกล่าวว่าผู้สั่งจ่ายยามีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ (ธีราวุฒิ มี
ช านาญ, 2015) ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุให้ขาดความรู้ความช านาญ เมื่อวิเคราะห์แยกแต่ละข้อความยังพบความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนอาจส่งผลกระบต่อการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยท่ีอาจน าไปถึงการประกอบวิชาชีพที่ผิดกฎหมายหมาย
โดยไม่ได้ตั้งใจแบ่งตามข้อกฎหมายได้ ดังนี้ 

ด้านพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ข้อค าถามที่มีผู้ตอบถูกมาที่สุดเป็นเรื่องประเภทของผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคือวิชาชีพแพทย์แผนไทยประกอบไปด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่ง
เป็นความเข้าใจเบื้องต้นของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่มีการถูกแบบออกเป็น 2 สาขาโดยมีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันจาก
สถาบันที่ได้ศึกษามา ส่วนข้อค าถามที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุดคือหมอพื้นบ้านไมส่ามารถจ่ายยานอกสถานพยาบาลได้ซึ่งปัจจุบันยัง
เป็นข้อถกเถียงกันในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยว่าหมอพื้นบ้านควรมีสถานพยาบาลเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพเพื่อลดปัญหา
การประกอบวิชาชีพที่ไม่ได้มาตรฐานแต่หากควบคุมกับกับให้หมอพื้นบ้านที่ใช้องค์รู้ที่สืบทอดกันมาเปิดสถานพยาบาลตาม
ระเบียบอาจส่งผลให้มีการเลิกประกอบวิชาชีพและท าให้องค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านสูญหายไปเนื่องจากหมอพื้นบ้าน
ประกอบวิชาชีพในชุมชนด้วยต้นทุนท่ีต่ าดูแลแบบญาติพี่น้องกันไม่อาจมีทุนทรัพย์พอท่ีจะเปิดสถานพยาบาลที่ต้องมีการลงทุน
จ านวนมากทั้งนี้อาจต้องท าความเข้าใจกับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยให้เข้าใจถึงบริบถของการประกอบวิชาชีพของหมอ
พื้นบ้านเพื่อให้ยังคงอนุรักษ์สืบทอดการแพทย์พื้นบ้านไม่ให้สูญหายไปสอดคล้องกับแนวคิดของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
ซึงได้มีการจัดท ารายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกประจ าปี พ.ศ. 2548 – 
2550 เป็นกระบวนการเพื่อรวบรวมองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้ยังคงอยู่ต่อไป 
(คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแทพย์ทางเลือก, 2562) 
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ด้านพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ข้อค าถามที่มีผู้ตอบถูกมากที่สุดคือหากใบอนุญาตประกอบกิจการ
สูญหายต้องยื่นค าขอรับใหม่ภายใน 30 วันซึ่งเป็นความเข้าใจพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพที่มีการด าเนินการสถานพยาบาล
ด้านการแพทย์แผนไทยที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายสภานพยาบาล ส่วนข้อค าถามที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุดใบอนุญาตให้
ด าเนินการสถานพยาบาลมีอายุ 5 ปี อาจเกิดจากผู้ตอบไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลเองเลยไม่ทราบว่ากฎหมายระบุให้
ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลต้องต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปีเนื่องจากสถานพยาบาล 1 แห่งจะมีผู้ด าเนินการสถานพยาบาลเพียง 
1 คน จึงควรมีการอบรมเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องนี้เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยทุกคนมีความรู้และเข้าใจเพื่อลดการ
กระท าผิดกฎหมายในเรื่องใบอนุญาตด าเนินการสถานพยาบาลหมดอายุ  

ด้านพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ข้อค าถามที่มีผู้ตอบถูกมากที่สุดคือยาแผนโบราณที่ใช้สอดช่องคลอดจัดเป็นยา
ใช้เฉพาะที ่ส่วนข้อค าถามที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุดคือผู้ที่มีใบอนุญาตขายยาแผนโบราณไม่สามารถขายยาสามัญประจ าบ้านแผน
ปัจจุบันได้ แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจของแพทย์แผนไทยต่อกฎหมายในเรื่องยาหากมีการอบรมส่งเสริมเรื่องความรู้ด้าน
กฎหมายควรให้ความส าคัญกับกฎหมายยาเป็นส่วนแรก 

ด้านข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ข้อค าถามที่มีผู้ตอบถูก
มากที่สุดคือผู้ประกอบวิชาชีพผู้ท าการทดลองในมนุษย์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกทดลองเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสามารถโฆษณาแสดงความรู้ความช านาญเรื่องการรักษาโรคมะเร็งได้  ส่วนข้อค าถามที่มี
ผู้ตอบถูกน้อยที่สุดคือคลินิกแพทย์แผนไทยจะแสดงอัตราค่ารักษาในสถานพยาบาลหรือไม่ก็ได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่อาจส่งผล
ต่อการฟ้องร้องได้สอดคล้องกับสถิติสาเหตุการฟ้องคดีเรื่องพฤติกรรมบริการที่ไม่มีแสดงอัตราค่าบริการให้ผู้ป่วยทราบอาจเป็น
ประเด็นท่ีจะท าให้เกิดการฟ้องร้องได้ 

ด้านข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ข้อค าถามที่มีผู้ตอบถูกมากที่สุดคือบัตรสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยมีอายุ 
3 ปแีละญาติผู้ป่วยฟ้องร้องการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจัดเป็นผู้ถูกกล่าวโทษ ส่วน
ข้อค าถามที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุดคือกรณีผู้ป่วยมีการฟ้องร้องต่อผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยตรงผู้ป่วยจัดเป็นผู้
กล่าวโทษ ซึ่งจากข้อค าถามในส่วนน้ีควรมีการส่งเสริมท าความเข้าใจให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการการ
ฟ้องร้องหากไม่เข้าใจในส่วนน้ีอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในทางคดีความในเรื่องของอายุความในการฟ้องร้องได้ (สภาการแพทย์
แผนไทย, 2562) 

ด้านค าประกาศสิทธิผู้ป่วย ข้อค าถามที่มีผู้ตอบถูกมากที่สุดคือผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบช่ือ-สกุล แพทย์แผนไทย
ที่ให้การรักษาตนและผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตน ข้อค าถามที่มีผู้ตอบถูกน้อย
ที่สุดคือผู้ป่วยไม่มีสิทธิในการเปลี่ยนผู้ให้บริการการรักษาตนเองได้ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายนี้ควรมีการท าความเข้าใจกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยเนื่องจากหากผู้ประกอบวิชาชีพไม่ทราบถึงสิทธิผู้ป่วยนี้อาจน าไปถึงการปิดกั้นการรับบริการของ
ผู้ป่วยและน าไปถึงการฟ้องร้องคดีความได้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบถึงระดับความรู้ของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ในจังหวัด
พิษณุโลกอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อวิเคราะห์จากข้อค าถามในแต่ละด้านยังพบความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในเรื่องข้อ
กฎหมายที่อาจจะส่งผลต่อการถูกฟ้องร้องคดีในผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยได้ในอนาคตจึงควรมีการน าผลวิจัยนี้ไปเป็น
ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดอบรมหรือโครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ในจังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ประกอบวิชาชีพเองและยังช่วยลดอัตราการฟ้องร้องด าเนินคดีด้านวิชาชีพสาธารณสุขได้
ในอนาคตได้ 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

ทัศนคติท่ีมีตอ Facebook ของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจําแนกตาม  เพศ อายุ คณะ และ 

ช้ันป  ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษาสวนใหญมีความถ่ีในการใช Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระดับสูงสุด

คือ ใชทุกวัน โดยใชโทรศัพทมือถือในการเปดรับขาวสาร มีสถานท่ีท่ีใชในการเปดรับขาวสารคือท่ีบาน เปดรับขาวสารชวงเวลา 

21:01 – 00:00 น. มากท่ีสุด มีระยะเวลาในการใชสูงสุดคือ 1-2 ช่ัวโมง เปดรับขาวสารประเภทการจัดกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยจาก เพจกองบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษาสวนใหญรูจัก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามดวยตนเอง เห็นวาเพจท่ีมีความเร็ว และความทันสมัยในการเปดรับขาวสารจาก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามท่ีมีสูงสุดคือ เพจประชาสัมพันธ สวนใหญเคยแชรขอมูลท่ีไดรับจาก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามสูงสุด 1-5 ครั้ง / สัปดาห 2) ทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอ Facebook 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.77 แตเมื่อพิจารณารายดานแลว

พบวานักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีทัศนคติเก่ียวกับ Facebook ในดานเปนเครื่องมือสําคัญใน

การติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสูงสุด มีคาเฉลี่ย 4.65 ซึ่งอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาเห็นวา 

เปนชองทางของการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีดีท่ีสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีคาเฉลี่ย 4.47 ซึ่งอยูใน

ระดับปานกลาง และต่ําสุดเห็นวา เปนชองทางท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาตาง ๆของมหาวิทยาลัย (เข็ม/ไทด/เข็มขัด/

สมุด/กระเปา ฯลฯ) มีคาเฉลี่ย 2.47 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 3) การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางท่ีมี

เพศตางกันพบวา ไมแตกตางกัน ยกเวน เห็นวา Facebook เปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม และขอมูลใน Facebook มีความหลากหลายซึ่งผูใชตองมีวิจารณญาณในการเปดรับขาวสาร ระหวาง

กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกันมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป ท่ีมีอายุ 
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คณะ และช้ันปตางกันพบวา มีทัศนคติโดยรวมตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

คําสําคัญ : พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร,ทัศนคติ,เฟสบุค 

 

Abstract 

 

The purposes of the study were to study the media exposure behavior and attitudes of weekend 

students at Pibulsongkram Rajabhat University on the Facebook of the university and to compare the 

differences of their attitudes towards the university Facebook, classified by gender, age, faculty and year 

of study. The study showed that : The majority of students visit the university Facebook to receive news 

and information every day by using their mobile phones at home during 09:01 - 00:00 P.M. They visited 

the page in order to receive the news and information about the university activities mostly from the 

Page of Educational Services Division, Pibulsongkram Rajabhat University. Most students knew the 

university Facebook by themselves. They thought the had fast speed and up to date for getting news and 

information. The highest speed was the university Public relations page. Most of the students shared 

information from the Facebook 1-5 times per week. 2) The attitudes of students who agreed with 

university's Facebook on the overall level were very high, with an average of 3.77. But when considering 

each aspect, it was found that the weekend program students considered the Facebook as an important 

tool for communicating with other students in the university with an average of 4.65 which was the 

highest level. Followed by being the the best way of paying educational fees with an average of 4.47 

which was at a moderate level. And the lowest one was providing an information for decision making to 

buy some accessories of the university such as needle, ties, belt, book, bags, etc. with an average of 2.47 

which was at a medium level. 3) Comparison of the overall attitude of students in general from different 

gender, it was found that there was no difference, except considering that Facebook was an important 

tool to communicate with others in the university. Moreover, the information on Facebook was diverse, 

which users had to have discretion in receiving the news from different genders, which were statistically 

different opinions at the level of 0.05. It was found that the students with different faculties and year of 

study had different attitudes towards Facebook of Pibulsongkram Rajabhat University at level 0.5, 

statistically. 

Keywords : Media exposure , attitude, facebook  
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บทนํา 

ในสถานการณปจจุบันเปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวา  Facebook เปน Social Media ท่ีไดรับความนิยมสูงสุด โดยมี

การประมาณการวาในปจจุบันน้ัน Facebook มีผูใชอยูกวา 1,000 ลานคนท่ัวโลก ซึ่งนับวาเปนปรากฏการณท่ีนาท่ึงเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะมี Website ใดท่ีจะไดรับความนิยมมากเทาน้ี Facebook ถูกสรางข้ึนโดย Mark Zuckerberg ในป 2004 และไดรับ

ความเปนนิยมอยางมาก มีการแลกเปลี่ยนสื่อสารเรื่องราวตาง ๆ ระหวางผานการ Post ใน Wall ซึ่งเปรียบเสมือนเปน 

“บาน” ของแตละคน 

นอกจากการใช Facebook เพ่ือความบันเทิงและแลกเปลี่ยนเรื่องราวสวนตัวแลว Facebook ยังถูกใชเปนเครื่องมือ

ทางดานการตลาดและเปนเครื่องมือท่ีใชในทางธุรกิจมากข้ึนเรื่อย ๆ Option หน่ึงท่ี Facebook มีไดแก Facebook Page ท่ี

เปนการสรางข้ึนเพ่ือใหเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืน ๆ เขามากด Like โดยเจาของ Page น้ีก็จะทําหนาท่ีสื่อสารโดยการ Post เรื่องราว

ตาง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรไปสูสมาชิกท่ี Like Page น้ันๆ  

ซึ่งปจจุบันเปนท่ียอมรับกันแลววา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดเขามามีบทบาทและความสําคัญตอการ

จัดการศึกษาในทุกระดับ และยิ่งเพ่ิมความสําคัญมากข้ึนอยางตอเน่ืองไปในอนาคต โดยถือเปนตัวกําหนดคุณภาพอยางหน่ึง

ของการศึกษาท่ีจะขาดไมได การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปจจุบันไดตระหนักถึงความสําคัญของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการใหขอมูลขาวสารท่ีมีตอการดําเนินการทางการศึกษา โดยเฉพาะสื่อออนไลนท่ีรูจักกันดีในนาม Facebook 

เปนท่ีนิยมมากท่ีสุดในขณะน้ี เพ่ือใชประโยชนในการสื่อสาร และเปดรับขาวสารไดจากท่ีตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ผูใช 

Facebook มีแทบทุกเพศทุกวัยท่ีไดใชกันอยางแพรหลาย ดังน้ันจึงไดเล็งเห็นถึงการใชสื่อ Facebook ในการเผยแพรขาวสาร

จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือใหทันตอขาวสารจากทางมา

วิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเปนท่ียอมรับจากสังคมโลกวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 

กาวไกล และรูจักใชเทคโนโลยีทันสมัยเพ่ือใหขอมูลขาวสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปสูนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามได ภายใตสื่อ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีใชนามวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม” ไวบริการนักศึกษา บุคลากรภายใน รวมท้ังบุคคลท่ัวไปดวย จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีในการใหขอมูลขาวสารมาตลอด และนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในดานการเผยแพรขาวสาร นับเปนสิ่งท่ี

สําคัญอยางมากในการใชสื่อ Facebook เพ่ือใชในการเปดรับขาวสารจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดอยาง

ตอเน่ืองอีกดวย 

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอการสื่อสาร Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือใชประกอบการในการ

จัดการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยใชเทคโนโลยีจากสื่อ Facebook และในดานการเปดรับขาวสารจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม สงเสริมใหเกิดประโยชนตอวงการดานการใหขอมูลขาวสารจากทางมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี ยังนํามาใชในการ

พัฒนากระบวนการใหขอมูลขาวสารแบบใหม โดยท่ีนักศึกษาจะตองเขามามีสวนรวมในการสืบคนหาขอมูลดวยตนเองและนํา

ขอมูลความรูมาประมวลเพ่ือไดทราบถึงขาวสารใหม ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและสรางองคความรูใหมดวย

ตนเองไดอีกดวย 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เก่ียวกับ

Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2.เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษาภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอ Facebook ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3.เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติท่ีมีตอ Facebook ของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตาม ทัศนคติ เพศ อายุ คณะ และ ช้ันป   
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สมมติฐานการวิจัย 

นักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีเพศ อายุ คณะ และ ช้ันป  ตางกัน มีทัศนคติท่ีมีตอ 

Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

0การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี 

คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร คือ นักศึกษาภาค กศ.ปป. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 2,214 คน กลุมตัวอยางจํานวน 388 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Statified Random 

Sampling) และสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย0 ไดแก แบบสอบถาม ท่ีสรางข้ึน

เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งมีท้ังคําถามปลายปด 0 (Close-ended Question) และแบบมาตรฐานสวน

ประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ใช t-test และการทดสอบความแตก 

ตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุมข้ึนไปใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) 

ประมวลผลขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย เรื่อง การเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมี

ตอ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ไดดังน้ี 

1.นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงมีชวงอายุ 18-20 ปอยูในคณะวิทยาการจัดมากท่ีสุดและอยูช้ันปท่ี 2 มากท่ีสุด 

2.นักศึกษาสวนใหญมีความถ่ีในการใช Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระดับสูงสุดคือ ใชทุกวัน 

โดยใชโทรศัพทมือถือในการเปดรับขาวสาร มีสถานท่ีท่ีใชในการเปดรับขาวสารคือท่ีบานเปดรับขาวสารชวงเวลา 21:01 – 

00:00 น. มากท่ีสุด มีระยะเวลาในการใชสูงสุดคือ 1-2 ช่ัวโมง เปดรับขาวสารประเภทการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจาก 

เพจกองบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษาสวนใหญรูจัก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดวย

ตนเอง เห็นวาเพจท่ีมีความเร็วและความทันสมัยในการเปดรับขาวสารจาก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมี

สูงสุดคือ เพจประชาสัมพันธสวนใหญเคยแชรขอมูลท่ีไดรับจาก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสูงสุด 1-5 ครั้ง 

/ สัปดาห 

3.ทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัย    ราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ปริมาณคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ท่ีมีตอ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ทัศนคติ x� S.D. ระดับทัศนคต ิ
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1.เปนเครื่องมือสาํคัญในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. มีความทันเหตุการณ และทราบความคืบหนาของความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

3. เปนชองทางของการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีดีท่ีสดุของมหาวิทยาลยัราชภฏั

พิบูล -สงคราม 

4. เปนแหลงรับขอมลูขาวสารหลกัของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5. เปนชองทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสรางความสมัพันธ และสรางมิตรภาพ

ตอกันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6.ขอมูลในFacebook มีความหลากหลาย ซึ่งผูใชตองมีวิจารณญาณในการเปดรับขาวสาร 

7. เปนชองทางในการใหความบันเทิง 

8. เปนชองทางในการฝกใหนักศึกษาหาวิธีใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

9. เปนชองทางการติดตามขอมลูภายในมหาวิทยาลัยไดเปนอยางด ี(กําหนดการ/

ประกาศ/ประชาสัมพันธ และ ขาวสารท่ัวไป) 

10. เปนชองทางท่ีทําใหเกิดการตดัสินใจซื้อสินคาตาง ๆของมหาวิทยาลัย (เข็ม/ไทด/เข็ม

ขัด/สมุด/กระเปา ฯลฯ) 

4.65 

 

4.40 

 

4.47 

4.26 

 

3.99 

3.71 

2.69 

2.82 

 

4.21 

 

2.47 

 

0.62 

 

0.55 

 

0.71 

0.58 

 

0.87 

1.00 

0.79 

1.00 

 

0.59 

 

0.85 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.77 0.41 มาก 

จากตาราง พบวาทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอ Facebook ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย 3.77 แตเมื่อพิจารณารายดานแลวพบวา

นักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีทัศนคติเก่ียวกับ Facebook ในดานเปนเครื่องมือสําคัญในการ

ติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสูงสุด มีคาเฉลี่ย 4.65 ซึ่งอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาเห็นวา เปน

ชองทางของการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีดีท่ีสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีคาเฉลี่ย 4.47 ซึ่งอยูในระดับ

ปานกลาง และต่ําสุดเห็นวา เปนชองทางท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาตาง ๆของมหาวิทยาลัย (เข็ม/ไทด/เข็มขัด/สมุด/

กระเปา ฯลฯ) มีคาเฉลี่ย 2.47 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 

4.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอ Facebook 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกันพบวาไมแตกตางกันและในแตละดาน 

ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน พบวาสวนใหญไมแตกตางกัน ยกเวน เห็นวา Facebook เปนเครื่องมือสําคัญในการ

ติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ขอมูลใน Facebook มีความหลากหลายซึ่งผูใชตองมี

วิจารณญาณในการเปดรับขาวสาร ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกันมีความเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

5.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอ Facebook 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกันพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 โดย อายุ 18 – 20 ป แตกตางจาก อายุ21 – 23 ปและอายุ 27 – 30 ป และโดยอายุ21 – 23 ป แตกตางจาก 

18 – 20 ป,อายุ 24 – 26 ป และ27 – 30 ป และ ในแตละดาน ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกัน พบวาสวนใหญ แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนเห็นวา Facebook เปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนใน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความทันเหตุการณ และทราบความคืบหนาของความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม และ เปนชองทางของการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีดีท่ีสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ไมตางกัน 

6.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอ Facebook 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางท่ีมีคณะตางกันพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 โดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตกตางจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะวิทยาการจัดการ 

แตกตางจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนา

ทองถ่ิน และคณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน แตกตางจาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และในแตละดาน ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีคณะตางกัน 

พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

7.การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอ Facebook ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางท่ีมีช้ันปตางกันพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05  โดย ช้ันปท่ี 1 แตกตาง จาก ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 และในแตละดาน ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีช้ันป

ตางกัน พบวาสวนใหญแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนเห็นวา Facebook เปนเครื่องมือสําคัญใน

การติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เปนชองทางของการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีดีท่ีสุด

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนชองทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสรางความสัมพันธ และสรางมิตรภาพ

ตอกันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเปนชองทางการติดตามขอมูลภายในมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี 

(กําหนดการ/ประกาศ/ประชาสัมพันธ และ ขาวสารท่ัวไป) ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอ 

Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นใหอภิปรายดังน้ี 

           1.จากผลการวิจัยพบวาการเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามท่ีมีตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกันพบวาไม

แตกตางกันและในแตละดาน ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน พบวาสวนใหญไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

การวิจัยท่ีตั้งไว ดังท่ี ธงชัย สันติวงษ (2539: 166 – 167) กลาววา ทัศนคติ กอตัวเกิดข้ึนมาและเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจาก

ปจจัยหลายประการดวยกัน คือ 1.การจูงใจทางรางกาย (Biological Motivation) ทัศนคติ จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

กําลังดําเนินการตอบสนองตามความตองการ หรือแรงผลักดันทางรางกาย ตัวบุคคลจะสรางทัศนคติท่ีดี ตอบุคคลหรือสิ่งของ 

ท่ีสามารถชวยใหเขามีโอกาสตอบสนองความตองการของตนได 2.ขาวสารขอมูล (Information) ทัศนคติ จะมีพ้ืนฐานมาจาก

ชนิดและขนาดของขาวสารท่ีไดรับรวมท้ังลักษณะของแหลงท่ีมาของขาวสาร ดวยกลไกของการเลือกเฟนในการมองเห็นและ

เขาใจปญหาตาง ๆ (Selective Perception) ขาวสารขอมูลบางสวนท่ีเขามาสูบุคคลน้ัน จะทําใหบุคคลน้ันเก็บไปคิดและสราง

เปนทัศนคติข้ึนมาได 3.การเขาเก่ียวของกับกลุม (Group Affiliation) ทัศนคติ บางอยางอาจมาจากกลุมตาง ๆท่ีบุคคล

เก่ียวของอยูท้ังโดยทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว วัด กลุมเพ่ือนรวมงานกลุมกีฬากลุมสังคมตาง ๆ โดยกลุมเหลาน้ีไม

เพียงแตเปนแหลงรวมของคานิยมตาง ๆ แตยังมีการถายทอดขอมูลใหแกบุคคลในกลุม ซึ่งทําใหสามารถสราง ทัศนคติ ข้ึนได

โดยเฉพาะครอบครัวและกลุมเพ่ือนรวมงาน เปนกลุมท่ีสําคัญท่ีสุด (Primary Group) ท่ีจะเปนแหลงสรางทัศนคติใหแกบุคคล

ได 4.ประสบการณ (Experience) ประสบการณของคนท่ีมีตอวัตถุสิ่งของ ยอมเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหบุคคลตาง ๆ ตีคาสิ่งท่ี
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เขาไดมีประสบการณมาจนกลายเปนทัศนคติได 5.ลักษณะทาทาง (Personality) ลักษณะทาทางหลายประการตางก็มีสวน

ทางออมท่ีสําคัญในการสราง ทัศนคติ ใหกับตัวบุคคล ทําใหท้ังเพศชายและเพศหญิงมีการรับขาวสารท่ีเหมือนกันและอยูใน

กลุมท่ีใกลเคียงกันมีประสบการณท่ีคลายกันจึงมีทัศนคติท่ีมีตอการเปดรับขาวสารจาก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญาวี คณะผล (2559) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชและผลการ

ใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของผูสูงอายุใน จังหวัดนนทบุรี ผลวิจัยพบวาเพศชายกับเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช

เครือขายสังคมออนไลน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน             

2. จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามท่ีมีตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกันพบวา แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว และสอดคลองกับแนวคิดของ ทอแรนซ 

(Tarrance , 1962  อางถึงใน  ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ, 2546) พบวา อายุท่ีเพ่ิมข้ึนของเด็กจะทําใหมีความคิดท่ีรอบคอบเพ่ิม

มากข้ึน อายุหรือวัยเปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางในเรื่องความคิด และพฤติกรรม บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมการ

ตอบสนองตอการติดตอสื่อสารตางจากบุคคลท่ีมีอายุนอยและบุคคลท่ีมีอายุนอยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองตอการ

ติดตอสื่อสารเปลี่ยนไปเมื่อตนเองมีอายุมากข้ึน และสอดคลองกับแนวคิดของ นอรแมน แอล มุน (Norman L. Munn , 1971 

: 71) กลาววา ทัศนคติ คือ ความรูสึก และ ความคิดเห็น ท่ีบุคคล มีตอสิ่งของ บุคคล สถานการณ สถาบัน และขอเสนอใด ๆ 

ในทางท่ีจะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลทําให บุคคลพรอมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรม ดังน้ันนักศึกษามีอายุ

ตางกันมีพฤติกรรมการตอบสนองและทัศนคติตอFacebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตางกัน 

3. จากผลการวิจัยพบวาการเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามท่ีมีตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางท่ีมีคณะตางกันพบวาแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ  

สตะเวทิน (2546 :116 ) กลาววาการศึกษา เปนลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอผูรับสาร ดังน้ันคนท่ีไดรับ

การศึกษาในระดับท่ีตางกัน ยุคสมัยท่ีตางกัน ระบบการศึกษาแตกตางกัน สาขาวิชาท่ีแตกตางกัน จึงมีความรูสึกนึกคิด 

อุดมการณ และความตองการท่ีแตกตางกันไปอีกดวย ทําใหนักศึกษาท่ีมีคณะตางกันมีพฤติกรรม และทัศนคติตอ Facebook 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตางกัน  

4. จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมี

ตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางท่ีมีช้ันปตางกันพบวา แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไวอาจเปนเพราะการศึกษาท่ีมีช้ันปตางกันบงบอกถึง

ความสามารถในการเลือกรับขาวสาร และอัตราการรูหนังสือ ระดับการศึกษาจะทําใหคนมีความรู ความคิด ตลอดจนความ

เขาใจในสิ่งตางๆ กวางขวางลึกซึ้งแตกตางกันออกไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546 :116 ) กลาววา

การศึกษาเปนลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอผูรับสาร ดังน้ันคนท่ีไดรับการศึกษาในระดับท่ีตางกัน ยุคสมัยท่ี

ตางกัน ระบบการศึกษาแตกตางกัน สาขาวิชาท่ีแตกตางกัน จึงมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ และความตองการท่ีแตกตางกัน

ไปอีกดวย ทําใหนักศึกษาท่ีมีช้ันปตางกันมีทัศนคติตอ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตางกัน 
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สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษาสวนใหญมีความถ่ีในการใช Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระดับสูงสุดคือ ใชทุกวัน 

โดยใชโทรศัพทมือถือในการเปดรับขาวสาร มีสถานท่ีท่ีใชในการเปดรับขาวสารคือท่ีบาน เปดรับขาวสารชวงเวลา 21:01 – 

00:00 น. มากท่ีสุด มีระยะเวลาในการใชสูงสุดคือ 1-2 ช่ัวโมง เปดรับขาวสารประเภทการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจาก 

เพจกองบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษาสวนใหญรูจัก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดวย

ตนเอง เห็นวาเพจท่ีมีความเร็ว และความทันสมัยในการเปดรับขาวสารจาก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมี

สูงสุดคือ เพจประชาสัมพันธ สวนใหญเคยแชรขอมูลท่ีไดรับจาก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสูงสุด 1-5 ครั้ง 

/ สัปดาห  

2. ทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.77 แตเมื่อพิจารณารายดานแลวพบวานักศึกษา  

ภาคกศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีทัศนคติเก่ียวกับ Facebook ในดานเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร

กับผูอ่ืนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสูงสุด มีคาเฉลี่ย 4.65 ซึ่งอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาเห็นวา เปนชองทางของ

การเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีดีท่ีสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีคาเฉลี่ย 4.47 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 

และต่ําสุดเห็นวา เปนชองทางท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาตาง ๆของมหาวิทยาลัย (เข็ม/ไทด/เข็มขัด/สมุด/กระเปา ฯลฯ) 

มีคาเฉลี่ย 2.47 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง  

3. การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอ Facebook 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกันพบวา ไมแตกตางกัน ยกเวน เห็นวา 

Facebook เปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และขอมูลใน Facebook  

มีความหลากหลายซึ่งผูใชตองมีวิจารณญาณในการเปดรับขาวสาร ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกันมีความเห็นแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป ท่ีมีอายุ คณะ และช้ันปตางกันพบวา มีทัศนคติโดยรวมตอ 

Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1.จากการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญเห็นวา เพจประชาสมัพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เปนเพจท่ีมีความรวดเร็วและทันสมัยมากท่ีสดุดังน้ันมหาวิทยาลัยควรลงขอมูลขาวสารมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามและ

พัฒนาเพจใหมีความรวดเร็วและทันสมัยยิ่งข้ึน 

2.จากการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญเปดรับขาวสารประเภทกิจกรรมดังน้ันมหาวิทยาลัยควร 

ประชาสมัพันธขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมผาน Facebook ใหมากข้ึน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 

1.การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป. เสาร -อาทิตยเทาน้ันในการวิจัย

ครั้งตอไปควรมีการศึกษาในสวนของนักศึกษาภาคปกติ ภายในมหาวิทยาลัยพิบูลสงครามดวย           

2.การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเรื่องของความรู ความเขาใจท่ีนักศึกษามีตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภฏั

พิบูลสงคราม วาเน้ือหา และขอมลูขาวสารท่ีมหาวิทยาลัยตองการแจงใหทราบในระยะเวลาตางๆ มีเน้ือหาของสารท่ีเขาใจงาย 

ครอบคลมุ และท่ัวถึงหรือไม 
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3.การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเรื่องของการเขาใชเว็บไซตของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ หรือ Facebook ของมหาวิทยาลัย

อ่ืน ๆ วานักศึกษาเขาใช ใหความสนใจ มีเน้ือหา ความถ่ี รูปแบบของเน้ือหาอยางไร และเปนไปในทิศทางใด 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค1 8เพ่ือ1 8 1. ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 2. เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุ 3. ศึกษาแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยมีพ้ืนท่ีศึกษาในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 0กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูสูงอายุ 0จํานวน 0 340 คน 0 1 8เครื่องมือท่ีใช

เก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     

คา t – test และ F-test ผลการวิจัยพบวา 1.) ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 1 8เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานสิ่งแวดลอม 

ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก ดานรางกาย 2.) การเปรียบเทียบจําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล พบวา 18เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได และจํานวนสมาชิก

ในครัวเรือน ท่ีแตกตางกัน สงผลใหระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ไมแตกตางกันทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 3.) ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 1 8เห็นควรใหภาครัฐออกหนวย

ใหบริการตรวจสุขภาพใหแกกลุมผูสูงอายุถึงบานหรือชุมชนใกลบานเพ่ือความสะดวกในการรับบริการ และควร

สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหกลุมผูสูงอายุไดเขารวมทํากิจกรรมในเวลาวางอยางท่ัวถึง  

 

คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต ผูสูงอาย ุแนวทางการสงเสรมิ จังหวัดสโุขทัย 

 

Abstract 

          The objectives of this research were 1) To study the quality of life of the elderly 2) To 

compare the level of quality of life of the elderly 3) To find the guideline for the promotion of 

quality of life of the elderly at Hadsio Municipality, Si Satchanalai District, Sukhothai Province. The 

samples were 340 males and females who live. The data were collected by using a questionnaire 

and analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  The findings were 

as follows:       1) The level of quality of life of the elderly overall was at a high level and when 

considered by items, it was found that there were 3 items at a high level ranging from the highest 

mean to the least mean as follows: environment, mind and social relationship. The item which 

was at a moderate level as follows: physical item. 2) The comparison classified by personal 

factors was found that gender, age, status, education, career, monthly salary, salary resource, and 

family members that were different resulted in the level of quality of life of the elderly with no 

difference at significantly different of 0.05. 3) The suggestion on the guideline for the promotion 
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of quality of life of the elderly the public sectors should provide the health check for the elderly 

at home or the community located near their homes for the convenient service and promote 

variety of activities for the elderly to participate in during their free time. 

 

Keywords:  quality of life the elderly guideline for the promotion Sukhothai Province 
 

บทนํา 

 ปจจุบันประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มข้ัน โดยสาเหตุหลักท่ีทําใหประเทศไทยตองประสบ

กับปญหาของการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูสูงอายุน้ันอาจมีสาเหตุมาจากในชวงป 2489 – 2507 หลังสงครามโลกครั้งท่ี

สองยุติ ภาวะสงครามทําใหผูคนลมตายเปนจาํนวนมาก ขณะท่ีผูคนท่ีมีชีวิตรอดจากสงครามตางตองเรงฟนฟูประเทศ

ใหกลับมามีความเจริญอีกครั้ง ซึ่งเปนเหตุจําเปนท่ีคนยุคน้ันตองการแรงงานจํานวนมาก จึงนํามาซึ่งคานิยมของการมี

ลูกหลาย ๆ คนเพ่ือมาชวยเปนแรงงานฟนฟูประเทศ  ยุคน้ีจึงเปนท่ีมาของคําวา “ลูกดก” หรือ “Baby Boom” เรา

จึงเรียกเด็กท่ีเกิดในยุคน้ันวา “Baby Boomer” เมื่อมาถึงปจจุบันกลุมคนในยุคดังกลาวจึงกลายมาเปนกลุมผูสูงอายุ

ในปจจุบัน ทําใหสัดสวนจํานวนชวงอายุของประชากรท้ังหมดไมสัมพันธกัน ซึ่งสาเหตุดังกลาวอาจสงผลกระทบ  

หลาย ๆ ดานตอสังคมของประเทศ อาทิ เชน การขาดแคลนประชากรวัยทํางาน หรือการเพ่ิมจํานวนการเจ็บปวย

ของประชากรกลุมผูสูงอายุ และปญหาคนชราถูกทอดท้ิงมากข้ึน ดังน้ันสังคมไทยควรจะมีการเตรียมรับมือกับ

สถานการณเหลาน้ีอยางไรในอนาคต เชน ผูสูงอายุตองมีการดูแลสุขภาพท้ังรางกายและจิตใจ หนวยงานท่ีเก่ียวของ

จัดการสงเสริมการทําอาชีพเสริมและกิจกรรมทางสังคม การปรับสภาพแวดลอม ท่ีพักอาศัยและจัดบริการสาธารณะ

ใหมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแกไข พ.ศ.2553)  ไดระบุถึงสิทธิท่ี

ผูสูงอายุ ควรไดรับการดูแล คุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดานตาง ๆ ท่ีรัฐควรจัดใหมีการบริการแก

ผูสูงอายุ (สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, 2553)  และดานท่ีสําคัญท่ีสุดคือดานการบริการทางการแพทยและการ

สาธารณสุขท่ีไดจัดไวใหผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ และภารกิจหน่ึงท่ีควรใหความสําคัญคือ งานสวัสดิการสังคม งาน

สังคมสงเคราะห และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับกลุมผูสูงอายุท่ี

มีแนวโนมของปญหาเพ่ิมสูงซึ่งตามโครงสรางของประชากรในอีก 20 ปขางหนา ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคม

ผูสูงอายุโดยสมบูรณจนอาจเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอการจัดสวัสดิการสังคม และมาตรการในการรองรับและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จึงตองหาแนวทางในการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกกลุมผูสูงอายุ เพ่ือรองรับ

สถานการณท่ีจะเพ่ิมข้ึน และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม ซึ่งหากไมมีการเตรียมความพรอม

ในการเขาสูสังคมผูสูงอายุปญหาตาง ๆ ดังกลาวขางตนก็จะทวีความรุนแรงมากข้ึน          

จากท่ีกลาวมาขางตนท้ังหมดน้ันทําใหเห็นถึงปญหาท้ังหมดในภาพรวมของประเทศท้ังหมด เมื่อยอลงมาใน

ระดับของสังคมท่ีเล็กลงมาคือในระดับตําบลปญหาเหลาน้ีก็ยังคงมีความเก่ียวของกับปญหาในระดับประเทศเชนกัน 

ดังเชน ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในเขตดังกลาวน้ีมีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนใน

ทุก ๆ ป เปนจํานวนมาก ขอมูลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว (2561) ณ วันท่ี           

1 ตุลาคม 2561 ไดสรุปจํานวนของประชากรท้ังหมดในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย วามีประชากรท้ังหมดในเขตดังกลาว 6,932 คน  แยกเปนชาย จํานวน 3,258 คน เปนหญิง จํานวน 3,878 

คน และในจํานวนท้ังหมด แยกเปนประชากรกลุมผูสูงอายุถึง 1,639 คน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว 2561) ซึ่งคาดวาในปตอ ๆ ไปจะมีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอีก 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ           

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพราะเขตพ้ืนท่ีดังกลาวนอกจากจะมีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทุกปแลวยังมีความ
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หลากหลายในเรื่องของการของการประกอบอาชีพในวัยหลังเกษียณ การรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน การดูแล

รักษาสุขภาพท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน โดยผูวิจัยหวังวาจากการศึกษาดังกลาวจะทําใหได

ขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขและพึงพอใจ

สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม  

 

  

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย   

0การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใช 0กรอบแนวคิดในการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยการนําแนวคิดของ 

Flanagan มาเปนตัวกําหนดกรอบแนวคิด ไดดังน้ี0 (0Flanagan, J.C. 1982)   

0   ตัวแปรอิสระ0         ตัวแปรตาม0  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ท่ีมา : จากแนวคดิ Flanagan, J.C. (1982). 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ          

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาล               

ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย 
1.ดานรางกาย  

2.ดานจิตใจ  

3.ดานความสมัพันธทางสังคม       

4.ดานสภาพแวดลอม 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ 

 

1. เพศ  

2.อายุ  

3.สถานภาพ  

4.การศึกษา  

5.อาชีพ  

6.รายไดตอเดือน 

7.แหลงท่ีมาของรายได 

8 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
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การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็น

ตอระดับคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย 

 2. ทําใหทราบถึงผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 3. ทําใหทราบถึงแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ 

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

0ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย มีจํานวนหมูบานท้ังหมด  7 หมูบาน จํานวน 1,639  คน 

0กลุมตัวอยาง ไดแก ผูสูงอายุท้ังเพศชายและหญิงท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ          

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย0 ท่ีไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของ “Taro Yamane” 0ขนาด

กลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม คือ 340 คน (Yamane, T. 1967) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบล

หาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย โดยยึดตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย แบงออกเปน 3 สวน  

 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได และจํานวนสมาชิกในครัวเรือ 

 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ

คะแนน 

 สวนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดใหรวมแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะตามทัศนะของผูตอบแบบสอบถาม

เก่ียวกับแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัยโดยเปนคําถามท่ีมีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open-end) 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตามลําดับข้ันตอนการ ดังน้ี 

 1. ผูศึกษาดําเนินการขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม   เพ่ือขอเก็บขอมูล 

 2. จัดเก็บขอมูลโดยออกทําการแจกแบบสอบถามแกกลุมผูสูงอายุ ในแตละแหงตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ี

กําหนดไวแลวทําการเรียกเก็บทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม 
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 3. ทําการรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดกลับมาใหไดตาม

ตัวอยางท่ีตองการ นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและสรุปขอมูลออกมาเปนประเด็นตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว 

 การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนมาแลว นํามาตรวจสอบความสมบูรณเพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยแบงการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแปรตนขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ ประกอบดวย เพศ 

อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน โดยผูวิจัยใช

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ

ศรีสัชนาลัย ท้ังหมด 4 ดาน โดยผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจงความถ่ีหาคา

รอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ท้ังหมด 4 ดาน โดยใชสถิติอนุมานในการ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร คือ การทดสอบคาที     (t - test) สําหรับตัวแปรตนท่ีมีการแบงกลุมเปน 2 

กลุม และทดสอบคาเอฟ (F-test) สําหรับตัวแปรท่ีมีการแบงกลุม 3 กลุมข้ึนไป  

  

ผลการวิจัย 

   สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาขอมูลท่ีแสดงถึงขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน สรุปไดดังน้ี 

 

 

 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

 

 

ชาย 163 47.9  

หญิง 177 52.1 

 รวม 340 100.0 

จากตาราง 1 จําแนกตามเพศ พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 177 คน 

คิดเปนรอยละ 52.1 รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 163 คน คิดเปน รอยละ 47.9 

 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน รอยละ 

60 - 69 126 37.1 

70 - 79 138 40.6 

80 - 89 67 19.7 

90 ปข้ึนไป 9 2.6 
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อายุ จํานวน รอยละ 

60 - 69 126 37.1 

70 - 79 138 40.6 

80 - 89 67 19.7 

90 ปข้ึนไป 9 2.6 

รวม 340 100.0 

จากตาราง 2 จําแนกตามอายุ พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ ชวงอายุระหวาง 70 - 79 

ป จํานวน 138 ราย คิดเปนรอยละ 40.6 รองลงมา คือ ชวงอายุระหวาง 60 - 69 ป  จํานวน 126 ราย คิดเปนรอย

ละ 37.1 ชวงอายุระหวาง 80 - 89 ป จํานวน 67 ราย คิดเปนรอยละ 19.7 และชวงอายุตั้งแต 90 ปข้ึนไป จํานวน 9 

ราย คิดเปนรอยละ 2.6  

 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

โสด 20 5.9 

สมรส 245 72.1 

หยา /หมาย  60 17.6 

แยกกันอยู 15 4.4 

รวม 340 100.0 

จากตาราง 3 จําแนกตามสถานภาพ พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส 

จํานวน 245 ราย คิดเปนรอยละ  72.1 รองลงมา คือ สถานภาพหยา/หมาย จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 17.6 

รองลงมา คือ สถานภาพโสด จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 5.9 และสถานภาพแยกกันอยู จํานวน 15 ราย คิดเปน

รอยละ 4.4   

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา 

การศึกษา จํานวน รอยละ 

ไมไดศึกษา 17 5.0 

ประถมศึกษา 246 72.4 

มัธยมศึกษา 61 17.9 

ปริญญาตรีข้ึนไป 16 4.7 

รวม 340 100.0 

จากตาราง 4 จําแนกตามการศึกษา พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญจบการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 246 ราย คิดเปนรอยละ 72.4 รองลงมา คือ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจาํนวน 61 ราย 

คิดเปนรอยละ 17.9 รองลงมา คือ ไมไดศึกษา จํานวน 61 ราย คิดเปนรอยละ 17.9  และจบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 4.7 
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

เกษตรกร 96 28.2 

คาขาย 63 18.5 

ขาราชการบําเหน็จ/บํานาญ 21 6.2 

รับจางท่ัวไป 19 5.6 

ทอผา 99 29.1 

ไมไดประกอบอาชีพ 42 12.4 

รวม 340 100.0 

จากตาราง 5 จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอาชีพทอผา จํานวน 99 

ราย คิดเปนรอยละ 29.1 รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกร จํานวน 96 ราย คิดเปนรอยละ 28.2 อาชีพคาขาย จํานวน 

63 ราย คิดเปนรอยละ 18.5 ไมไดประกอบอาชีพ จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 12.4 อาชีพขาราชการบําเหน็จ/

บํานาญ จํานวน 21 ราย คิดเปนจํานวน 6.2 และมีอาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 5.6  

 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 

รายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 3,000 บาท 68 20.0 

3,001 - 5,000 บาท 184 54.1 

5,001 - 10,000 บาท 57 16.8 

10,001 บาทข้ึนไป 31 9.1 

รวม 340 100.0 

 จากตาราง 6 จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 

3,001 - 5,000 บาท จํานวน 184 รายคิดเปนรอยละ 54.1 รองลงมา คือ มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท 

จํานวน 68 ราย คิดเปนรอยละ 20.0 มีรายไดตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท จํานวน 57 ราย คิดเปนรอยละ 16.8 

และมีรายไดตอเดือน 10,001 บาทข้ึนไป จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 9.1  

ตาราง 7 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงท่ีมาของรายไดหลัก 

แหลงท่ีมาของรายไดหลัก จํานวน รอยละ 

สวัสดิการจากรัฐ 24 7.1 

การอุปการะจากบุตรหลาน/ญาต ิ 26 7.6 

การประกอบอาชีพ 290 85.3 

รวม 340 100.0 

จากตาราง 7 จําแนกตามแหลงท่ีมาของรายไดหลัก พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได

หลักจากการประกอบอาชีพ จํานวน 290 ราย คิดเปนรอยละ 85.3 รองลงมา คือ มีรายไดหลักจากการอุปการะจาก
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บุตรหลาน/ญาติ จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 7.6 และมีรายไดหลักจากสวัสดิการแหงรัฐ จํานวน 24 ราย คิดเปน

รอยละ 17.1 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน จํานวน รอยละ 

1 - 3 คน 109 32.1 

4 - 6 คน 211 62.1 

7 - 9 คน 20 5.9 

10 คนข้ึนไป 0 0.0 

รวม 340 100.0 

จากตาราง 8 จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสมาชิก

ในครัวเรือน  4 - 6 คน จํานวน 211 ราย คิดเปนรอยละ 62.1 รองลงมา คือ  มีสมาชิกในครัวเรือน 1 - 3 คน 

จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 32.1  มีสมาชิกในครัวเรือน 7 - 9 คน จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 5.9 

 

 สวนท่ี 2 ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย         

จังหวัดสุโขทัย 

 1. ระดับคุณภาพชีวิตดานรางกายของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย อยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก  4 ขอ เรียงลําดับจากมากไป

หานอย ทานรูสึกพึงพอใจกับการนอนหลับของทานมากนอยเพียงใด ทานมีความตองการท่ีจะออกกําลังกายมากนอย

เพียงใด ทานพอใจในสุขภาพของทาน เชน มีกําลังวังชาในการดําเนินกิจวัตรประจําวันเพียงใด ทานสามารถปฏิบัติ

กิจวัติประจําวันดวยตัวเอง เชน อาบนํ้า กินขาว ไดเพียงใด และอยูในระดับปานกลาง 3 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหา

นอย ทานมีความรูสึกออนเพลียมากนอยเพียงใด ทานเจ็บปวดตามรางกายมากนอยเพียงใด และทานสามารถไปไหน

มาไหนดวยตนเองมากนอยเพียงใด  

 2. ระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 5 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี  

ทานรูสึกพึงพอใจในตนเอง มาก นอย เพียงใด    ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตนเองไดไหม  ทานรูสึกพึงพอใจใน

ชีวิตประจําวัน เชน  มคีวามสุข มากนอยเพียงใด ทานมีสมาธิในการทํางานตางๆมากนอยเพียงใด ทานรูสึกวาชีวิตมี

ความหมายมากนอยเพียงใด อยูในระดับปานกลาง 2 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ทานรูสึกไมดี เชน รูสึก

เศรา เหงา หดหู สิ้นหวัง วิตกกังวล บอยแคไหน และอายุท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหจิตใจทานเกิดความทอแทเพ่ิมข้ึนมากนอย

เพียงใด  

 3. ระดับคุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคมของผูสงูอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัช

นาลยั จังหวัดสุโขทัย อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก  4 ขอ  เรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย ดังน้ี ทานสามารถเขารวมกิจกรรมในสังคมไดมากนอยเพียงใด ทานรูสึกพอใจท่ีไดรับการดูแลเอาใจใสจาก

สมาชิกในครอบครัวมากนอยเพียงใด ทานรูสึกพ่ึงพอใจกับการใชบริการสาธารณสุขมากนอยเพียงใด ทานรูสึกพอใจ
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ตอการผูกมิตรหรือเขากับผูอ่ืนอยางท่ีเคยทํามามากนอยเพียงใด อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ เรียงลําดับจากมากไป

หานอย ดังน้ี  ทานรูสึกพอใจกับสัมพันธภาพระหวางทานกับสมาชิกในครอบครัวมากนอยเพียงใด ทานตองพึงพา

สมาชิกในครอบครัวมากนอยเพียงใด และทานสามารถใหความชวยเหลือแกสมาชิกในครอบครัว หรือเพ่ือนบาน

ไดมากนอยเพียงใด              

 4. ระดับคุณภาพชีวิตสิ่งแวดลอมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ท้ัง 7 ขอ  เรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ทานพอใจกับสภาพแวดลอมรอบๆตัวทาน มากนอยเพียงใด สภาพแวดลอมของทานทําใหทานสบายใจ คลายเครียด 

มากนอยเพียงใด สถานท่ีท่ีทานอยูอาศัยใหความสะดวกสบายมากนอยเพียงใด ทานรูสึกวาทานมีความปลอดภัยมาก

นอยเพียงใด  สภาพบานเรือนท่ีอยูอาศัยของทานเหมาะสมกับสุขภาพของทานมากนอยเพียงใด ทานไดรูเรื่องราว

ขาวสารท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันมากนอยเพียงใด และทานพอใจกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันมากนอย

เพียงใด  

 สวนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ         

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

   ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุสรุปไดดังน้ี 

 1. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในภาพรวมท้ัง 4 ดาน ไดแก ดาน

รางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม จําแนกตามเพศ โดยใชวิธีการวิเคราะหสถิติคาที 

(t - test) พบวา เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นท่ีไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2.  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน และปจจัยสวนบุคคล ในดาน

จิตใจ และดานสัมพันธภาพทางสังคม ดานสิ่งแวดลอม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนดานดาน

รางกาย แตกตางกับ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และดานสิ่งแวดลอม 

แตกตางกับ ระดับการศึกษา โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะตามความคิดเห็นของผูสูงอายุเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริม

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สรุปไวดังน้ี 

 1. ผูสูงอายุเสนอแนะวา ควรมีการสงเสริมใหมีบริการตรวจสุขภาพ หรือรักษาใหแกกลุมผูสูงอายุถึงบาน

หรือชุมชนใกลบานเพ่ือความสะดวกในการรับบริการและเพ่ือความท่ัวถึง และการเขาใชบริการสาธารณสุขใน

สถานพยาบาลควรมีชองทางดวนสําหรับผูสูงอายุท่ีมีอายุสูงหรือมีโรคประจําตัวท่ีรุนแรง 

 2. ผูสูงอายุเสนอแนะวา ควรสงเสริมใหมีสถานท่ี และเครื่องออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับชวงวัยของ

ผูสูงอายุไวบริการในชุมชนเพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงอยูเสมอ 

 3. ผูสูงอายุเสนอแนะวา ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหกลุมผูสูงอายุไดเขารวมทํากิจกรรม

ในเวลาวางอยางท่ัวถึง เพ่ือเปนการลดความเครียด และยังทําใหผูสูงอายุไดมาพบปะแลกเปลี่ยนในเรื่องตาง ๆ กัน

มากข้ึนจะสงผลใหผูสูงอายุมีความจําดี มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีแจมใส เบิกบานอยูเสมอ 

 4. ผูสูงอายุเสนอแนะวา ควรใหความรูเก่ียวกับสิทธิประโยชนตาง ๆ ท่ีผูสูงอายุพึงมีและควรไดรับผานทาง

สื่อชองทางตาง ๆ อยางท่ัวถึง 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิต สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายผล ดังน้ี 

 ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสีย้ว มีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ พบวา ดานรางกาย อยูในระดับปานกลาง ดานจิตใจ ดาน

สัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มาลี ปุยเสาธง, (2555) ได

วิจัยเรื่อง การสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในตําบลบานไร อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก พบวา  ระดับคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุท่ีตําบลบานไร อําเภอ บางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ดานสิ่งแวดลอมดาน

จิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคมอยูในระดับมาก และดานรางกายอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ กูดานัน หลังจิ, (2556) ไดวิจัยเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลบานควน 

อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พบวา การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลบาน ควน 

อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยรวมอยูในระดับดี ดานท่ีผูสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตอยูใน ระดับดี เปนอันดับหน่ึง 

คือ ดานจิตใจ อันดับสอง คือ ดานสิ่งแวดลอม อันดับสาม คือ ดาน ความสัมพันธทางสังคม สวนอันดับสุดทาย คือ 

ดานรางกาย อยูในระดับดี  

 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 

 ผูสูงอายุท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได และจํานวน

สมาชิกในครัวเรือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพชีวิตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งถือ

วาสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี กลิ่นดี, (2559) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามพ่ีนอง อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามพ่ีนอง อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

พบวา ผูสูงอายุท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน  

 แนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตามขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเสนอแนะ

ใหมีการสงเสริมการดูแลสุขภาพรางกาย จิตใจ โดยเสนอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการจัดบริการงานสาธารณสุขให

ท่ัวถึงและเหมาะสมกับการเขารับบริการของผูสูงอายุ นอกจากน้ันผูสูงอายุยังเสนอแนะใหหนวยงานท่ีเก่ียวของควร

สงเสริม หรือมีแนวทางใหความรูเก่ียวกับสิทธิประโยชนตาง ๆ ท่ีผูสูงอายุพึงมีและควรไดรับผานทางสื่อชองทางตาง 

ๆ อยางท่ัวถึง เพ่ือท่ีผูสูงอายุจะไดรับทราบขอมูลอยางถูกตอง 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยดังน้ี  

 1. จากผลการวิจัยทําใหผูวิจัยไดทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลหาดเสี้ยว อําเภอ

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

 2. จากผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ              

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว            

โดยภาพรวมท้ัง 4 ดานไมแตกตางกัน  
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 3. จากศึกษาขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตามทัศนะของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทําใหผูวิจัยทราบวาผูสูงอายุสวน

ใหญไดเสนอแนะแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตเก่ียวกับการสงเสริมดานรางกาย และดานจิตใจ ในเรื่องของการให

หนวยงานท่ีเก่ียวของจัดบริการงานสาธารณสุข ใหมีความท่ัวถึง และเพียงพอกับความตองการของผูสูงอายุ 

นอกจากน้ันผูสูงอายุยังมีความสนใจในเรื่องของ 

 

การนําผลการวิจัยไปใช 

 ในการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

ผูวิจัยไดขอนําเสนอขอมูลดังน้ี 

 1. จากผลการวิจัยทําใหผูวิจัยไดทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลหาดเสี้ยว อําเภอ

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานท้ัง 4 ดาน พบวา ดานรางกาย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลางดังน้ันผูวิจัยมองวาควรมีการสงเสริมการตรวจสุขภาพประจําปใหแกกลุมผูสูงอายุโดย

ใชวิธีการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาไปใหบริการแกกลุมผูสูงอายุถึงในชุมชน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการรับ

บริการใหแกกลุมผูสูงอายุ นอกจากน้ันควรมีการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย เชนการเดิน/การว่ิงเพ่ือสุขภาพใหกับ

ผูสูงอายุ เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจอยูเสมอ 

 2. จากผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ       

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมท้ัง 4 ดานไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานสิ่งแวดลอม 

จํานวนตามระดับการศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผูวิจัยจึงมองวาควรมีการจัดกิจกรรม

ใหความรูในเรื่องของสิทธิ หนาท่ี และกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหกลุมผูสูงอายุเกิดความรูความเขาใจในสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานมากข้ึน 

 3. จากการศึกษาขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตามทัศนะของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการสงเสริม

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทําใหผูวิจัยทราบวา

ผูสูงอายุสวนใหญไดเสนอแนะแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตเก่ียวกับการสงเสริมดานรางกาย และดานจิตใจ เปน

สวนใหญ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสรุปไดวาแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ควรมีแนวทางการสงเสริมการใหบริการตรวจสุขภาพ หรือ

รักษาใหแกกลุมผูสูงอายุถึงบานหรือชุมชนใกลบานเพ่ือความสะดวกในการรับบรกิารและเพ่ือความท่ัวถึง และการเขา

ใชบริการสาธารณสุขในสถานพยาบาลควรมีชองทางดวนสําหรับผูสูงอายุท่ีมีอายุสูงหรือมีโรคประจําตัวท่ีรุนแรง และ

ควรสงเสริมใหมีสถานท่ี และเครื่องออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับชวงวัยของผูสูงอายุไวบริการในชุมชนเพ่ือสงเสริมให

ผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงอยูเสมอ และควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหกลุมผูสูงอายุไดเขา

รวมทํากิจกรรมในเวลาวางอยางท่ัวถึง เพ่ือเปนการลดความเครียด และยังทําใหผูสูงอายุไดมาพบปะแลกเปลี่ยนใน

เรื่องตางๆกันมากข้ึนจะสงผลใหผูสูงอายุมีความจําดี มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีแจมใส ตลอดจนการใหความรู

เก่ียวกับสิทธิประโยชนตางๆท่ีผูสูงอายุพึงมีและควรไดรับผานทางสื่อชองทางตางๆอยางท่ัวถึง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลุลวงได ดวยความอนุเคราะหจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะ

วิทยาการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีประธานท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ                        

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒนพันธ เขตตกัน และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา และขอแนะนํา

888 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

ตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งทําใหงานคนควาอิสระน้ีสมบูรณมากข้ึน นอกจากน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณผูท่ีมีสวน

เก่ียวของในการทําวิจัยครั้งน้ีทุกทานท่ีไดกรุณาใหความชวยเหลือสนับสนุน 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค21เพ่ือ21 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะ

สังคมผูสูงอายุ 2) เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา 

อาชีพ รายได และลักษณะการอยูอาศัยกับระดับความคิดเห็นของประชาชนในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคม

ผูสูงอายุ 3) ศกึษาแนวทางในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ชายและหญิงท่ีมีอายุระหวาง 30-59 ป 0จํานวน 0 300 คน 0 2 1เครื่องมือท่ีใชเก็บ

รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t – test และ 

F-test ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความคิดเห็นตอการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ 2 1 ในภาพรวมท้ัง 5 ดาน 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน โดย 2 1เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดแก ดาน

การเงิน รองลงมาไดแก ดานสังคม ดานรางกาย ดานท่ีอยูอาศัย และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดไดแก ดานจิตใจ 2 1 2) การ

เปรียบเทียบจําแนกตามปจจยัสวนบุคคลพบวา 21เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะการ

อยูอาศัยท่ีแตกตางกัน สงผลใหระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุไมแตกตางกันทุกดาน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ 2 1 เห็นควรให

ภาครัฐสงเสริมและใหความรูเพ่ือใหประชาชนเกิดความตระหนักรู เก่ียวกับการเตรียมความพรอม 2 1กอนเขาสูภาวะสังคม

ผูสูงอาย2ุ1ในดานอ่ืน ๆ เชน การสงเสริมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ  

 

คําสําคัญ : การเตรียมความพรอม , สังคมผูสูงอายุ , ผูสูงอายุ , สุโขทัย 

 

Abstract 

 

          The objectives of this research were 1) to study the level of opinion on the preparation before 

entering the elderly society. 2) to compare the correlation between personal factors: gender, age, marital 

status, numbers of children, education, career, income, living condition and level of opinion on the 

preparation before entering the elderly society of people in Muang Bang Yom Sub-district Sawankhalok 

District Sukhothai Province, 3) to study the guidelines on preparation before entering the elderly society.  

The samples were 300 males and females aged between 30-59 years. The data were collected by using a 

questionnaire and analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  The findings 
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were as follows: 1) the level of opinion on the preparation before entering the elderly society overall in 5 

facets were at a high level.  When considered by item ranging from the highest to the least mean, the 

highest mean was finance followed by social, physical and living facets and the least mean was 

psychological facet.  2)  The comparison classified by personal factors was found that gender, age, gender, 

age, marital status, numbers of children, education, career, income, living condition with difference can 

result the level of opinion on the preparation before entering the elderly society with no difference with 

significantly different at 0.05.  3) The suggestions on the preparation before entering the elderly society, 

the public sectors should promote and provide knowledge for the people to be aware of the preparation 

before entering the elderly society of people in other ways such as promoting them on career. 

 

Keywords : Preparedness , Elderly society , Elderly , Sukhothai province 

 

บทนํา  

ในปจจุบันสัดสวนผูสูงอายุของประชากรโลกเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว องคการสหประชาชาติไดใหคํานิยามสังคมผูสูงอายุวา 

ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป ในสัดสวนเกินรอยละ 10 หรือมีประชากรอายุ 65 ป ข้ึนไป เกินรอยละ 7 ของ

ประชากรท้ังประเทศ ถือวาประเทศน้ันไดกาวสูสังคมผูสงูอายุ (Ageing Society) และจะเปนสังคมผูสงูอายุโดยสมบูรณ (Aged 

Society) เมื่อสัดสวนประชากรท่ีมีอายุ 60 ป เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 และอายุ 65 ปข้ึนไป เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 14 ของประชากร

โดยรวมท้ังหมดของประเทศ และเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super-aged Society) เมื่อมีจํานวนประชากรสูงอายุท่ีมีอายุ 

65 ป ข้ึนไป มากกวารอยละ 20 ของประชากรท้ังหมด โดยเฉพาะประเทศไทยมีการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนประชากรอายุ 65 ป ข้ึนไป 

จากรอยละ 7 เปนรอยละ 14 ตั้งแตป พ.ศ. 2546-2568 ซึ่งคาดวาใชเวลาเพียง 22 ป ทําใหเกิดการวางแผนการเตรียมพรอม

สังคมผูสูงอายุของไทยมีระยะเวลาท่ีนอยตามลงไปดวย ดังน้ัน จากสถิติดังกลาวทําใหประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากรอยางมากคือ การเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของสํานักงานสถิติ

แหงชาติเรื่อง สํามะโนประชากรและเคหะ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเรื่อง การคาด

ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 สอดคลองกับรายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2556 (มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2556) การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยอาจมาจากสาเหตุท่ีอัตราการเจริญพันธุ

รวมของประเทศลดลง จากเดิมท่ีมีลูกโดยเฉลี่ย 6 คน เมื่อ 50 ปกอน เปน 1.5 คน ในปจจุบัน และเปน 1.45 คน ในป พ.ศ. 

2568 อีกท้ังความเจริญกาวหนาทางดานการแพทยและระบบสาธารณสุขสงผลใหคนไทยมีอายุยืนมากข้ึน มีอายุขัยเฉลี่ยในป 

พ.ศ. 2598 เพศชายเพ่ิมเปน 75 ป และเพศหญิงจะเพ่ิมเปน 80 ป (ปทมา และปราโมทย, ม.ป.ป.) เมื่อโครงสรางประชากร

เปลี่ยนไปก็สงผลกระทบตออัตราสวนพ่ึงพิงไปดวย โดยลดลงจากเดิมคนวัยทํางาน 4-5 คน ดูแลผูสูงอายุ 1 คน เปนคนวัย

ทํางาน 1-2 คน ดูแลผูสูงอายุ 1 คน จะเห็นไดวา ผูท่ีอยูในวัยแรงงานตองรับภาระการเลี้ยงดูผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งอาจสงผล

กระทบตอความมั่นคงโดยรวมของสังคมการดําเนินนโยบายตาง ๆ ของภาครัฐ และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได (ธัชไท, 

2556)  

เพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพจึงตองมีการวางแผนเตรียมพรอมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัย

จึงตองการศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย โดยจะทําการศึกษา 5 ดาน คือ ดานการเงิน ดานสังคม ดานท่ีอยูอาศัย ดานสุขภาพกาย และดานสุขภาพจิต 

เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของและใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาใหตรงกับความตองการ

ของกลุมประชากรท่ีกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุในอนาคตตอไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นในการเตรียม
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ความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม , เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะการอยูอาศัย กับระดับ

ความคิดเห็นในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม และเพ่ือศึกษา

แนวทางในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย  

เพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพจึงตองมีการวางแผนเตรียมพรอมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัย

จึงตองการศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย โดยจะทําการศึกษา 5 ดานคือ ดานการเงิน ดานสังคม ดานท่ีอยูอาศัย ดานสุขภาพกาย และดานสุขภาพจิต 

เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของและใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาใหตรงกับความตองการ

ของกลุมประชากรท่ีกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุในอนาคตตอไป  

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบล

เมืองบางยม  อําเภอสวรรคโลก จงัหวัดสุโขทัย 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร 

การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะการอยูอาศัยกับการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขต

ตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม 

อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะ

การอยูอาศัย ท่ีแตกตางกันมีระดับการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุไมแตกตางกัน 
 

0กรอบแนวคิดในการวิจัย 

0 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชกรอบแนวคิด0การศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชน 

ในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสโุขทัย ดังภาพตอไปน้ี 

 

0                 ตัวแปรอิสระ                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะ 

สังคมผูสูงอายุ ท้ังหมด 5 ดาน 

 
 

1. ดานการเงิน  

2. ดานสังคม  

3. ดานท่ีอยูอาศัย  

4. ดานสุขภาพกาย 

  ิ  

 

คุณลักษณะสวนบุคคล 

 

เพศ  

อาย ุ 

สถานภาพสมรส  

จํานวนบุตร  

การศึกษา  

อาชีพ  

รายได  
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วิธีดําเนินการวิจัย  

0ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ชายและหญิงท่ีมีอายุระหวาง 30-59 ป 0ท่ีอาศัยอยูในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอ

สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จํานวน 1,184 คน  
0กลุมตัวอยาง ไดแก ชายและหญิงท่ีมีอายุระหวาง 30-59 ป ท่ีอาศัยอยูในเขต 0ตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย ท่ีไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของ “Taro Yamane” ระดับความเช่ือมั่น 950% 

และท่ีระดับความคลาดเคลื่อน ± 5% ขนาดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม คือ 300 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคดิเห็นของประชาชนท่ีมีตอการเตรยีมความ

พรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย 3 

สวน คือ 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะการอยูอาศัย 

 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะ

สังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม  อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรา

สวนประเมินคา (Rating Scales) มี  5 ระดับคะแนน ไดแก  
 5     หมายถึง      ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 

 4     หมายถึง      ความคิดเห็นระดับมาก 

 3     หมายถึง      ความคิดเห็นระดับปานกลาง 

 2     หมายถึง      ความคิดเห็นระดับนอย  

 1     หมายถึง      ความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด 
   แบงออกเปน 5 ดาน คือ  

1. ดานการเงิน  

2. ดานสังคม  

3. ดานท่ีอยูอาศัย  

4. ดานสุขภาพกาย  

5. ดานสุขภาพจิต 

 สวนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดใหรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการการศึกษาการเตรียมความ

พรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสงูอายุของประชาชนในเขตตําบลเมอืงบางยม  อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยเปนคําถามท่ี

มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open-end) 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตามลําดับข้ันตอนการ ดังน้ี 

1. ผูศึกษาดําเนินการขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

เพ่ือเก็บขอมูลจากประชาชน  

2. จัดเก็บขอมูลโดยทําการแจกแบบสอบถามแกประชาชน ตามจํานวนตัวอยางท่ีกําหนดไวแลวทําการเรียกเก็บ 
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ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม 

3. ทําการรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดกลับมาใหไดตามตัวอยาง 

ท่ีตองการและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและสรุปขอมูลออกมาเปนประเด็นตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไวคือ คุณลักษณะ

สวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายไดและลักษณะการอยูอาศัย ท่ีแตกตาง

กันมีระดับการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุไมแตกตางกัน 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนมาแลว นํามาตรวจสอบความสมบูรณเพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยแบงการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแปรตนขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ ประกอบดวย เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะการอยูอาศัย โดยผูวิจัยใชสถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistics) นํามาแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ ท้ังหมด 5 ดาน โดยผูวิจัย

ไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจงความถ่ีหาคารอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และ

หาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ ท้ังหมด 5 ดาน 

โดยใชสถิติอนุมานในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร คือ การทดสอบคาที (t - test) สําหรับตัวแปรตนท่ีมีการ

แบงกลุมเปน 2 กลุม และทดสอบคาเอฟ (F-test) สําหรับตัวแปรท่ีมีการแบงกลุม 3 กลุมข้ึนไป  

 

ผลการวิจัย 

 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาขอมูลท่ีแสดงถึงขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร 

การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะการอยูอาศัย สรุปไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1  แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมลูท่ัวไปของผูตอบ 

     แบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 114 38.0 

หญิง 186 62.0 

รวม 300 100 

   

จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 62.0 และ 

เพศชาย จํานวน 114 คน  คิดเปนรอยละ 38.0   

 

 

ตารางท่ี 2  แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
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อายุ จํานวน รอยละ 

30-34 ป 16 5.3 

35-39 ป 40 13.3 

40-44 ป 72 24.0 

45-49 ป 48 16.0 

50-54 ป 50 16.7 

55-59 ป 74 24.7 

รวม 300 100.0 

  

 จากตารางท่ี 2  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 55-59 ป จํานวน 74 คน  คิดเปนรอยละ 24.7 

รองลงมาอายุ อายุระหวาง 40-44 ป จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 24.0 อายุระหวาง 50-54 ป จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ 

16.7 อายุระหวาง 45-49 ป จํานวน   48 คน  คิดเปนรอยละ 16.0 อายุระหวาง 35-39 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 13.3 

และนอยท่ีสุดอายุระหวาง 30-34 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

  สถานภาพ 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

โสด 64 21.3 

สมรส   200 66.7 

หมาย 20 6.7 

หยา/แยกกันอยู 16 5.3 

รวม 300 100.0 

  

  จากตารางท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพสมรส จํานวน 200 คน  คิดเปนรอยละ 66.7 

รองลงมา โสด จํานวน 64 คน  คิดเปนรอยละ 21.3 หมาย จํานวน 20 คน  คิดเปนรอยละ 6.7 และนอยท่ีสุด หยา/แยกกันอยู 

จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.3 

 

 

 

ตารางท่ี 4  แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

   จํานวนบุตร 

 

จํานวนบุตร จํานวน รอยละ 

1 คน 86 28.7 

2 คน   119 39.7 

3 คนข้ึนไป 21 7.0 
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ไมมีบุตร 74 24.7 

รวม 300 100.0 

  

 จากตารางท่ี 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีบุตร 2 คน จํานวน 119 คน   คิดเปนรอยละ 39.7 รองลงมา 1 

คน จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 28.7 ไมมีบุตร จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 24.7 และนอยท่ีสุด 3 คนข้ึนไป จํานวน 21 คน 

คิดเปนรอยละ 7.0 

ตารางท่ี 5  แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

   การศึกษา 

 

การศึกษา จํานวน รอยละ 

ไมไดศึกษา  4 1.3 

ประถมศึกษา 46 15.3 

มัธยมศึกษาตอนตน 48 16.0 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.    62 20.7 

อนุปริญญา/ปวส.     52 17.3 

ปริญญาตรี   72 24.0 

ปริญญาโทข้ึนไป  16 5.3 

รวม 300 100.0 
  

  จากตารางท่ี 5  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 72 คน  คิดเปนรอยละ 

24.0 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 62 คน  คิดเปนรอยละ 20.7 อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 52 คน คิดเปน

รอยละ 17.3 มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 48 คน  คิดเปนรอยละ 16.0 ประถมศึกษา จํานวน 46 คน  คิดเปนรอยละ 15.3 

ปริญญาโทข้ึนไป จํานวน 16 คน  คิดเปนรอยละ 5.3 และนอยท่ีสุด ไมไดศึกษา จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 1.3 
 

ตารางท่ี 6  แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

ขาราชการ  44 14.7 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ  8 2.7 

พนักงานบริษัท  10 3.3 

ธุรกิจสวนตัว 28 9.3 

คาขาย 64 21.3 

รับจาง/ลูกจาง 93 31.0 

เกษตรกรรม/ปศุสตัว/ประมง 47 15.7 

อ่ืนๆ โปรดระบุ(แมบาน) 6 2.0 

รวม 300 100.0 
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  จากตารางท่ี 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง จํานวน 93 คน  คิดเปนรอยละ 31.0 

รองลงมา คาขาย จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 21.3 เกษตรกรรม/ปศุสัตว/ประมง จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 15.7 

ขาราชการ จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 14.7 ธุรกิจสวนตัว จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 9.3 พนักงานบริษัท จํานวน 10 

คน คิดเปนรอยละ 3.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.7 และนอยท่ีสุด อ่ืนๆ โปรดระบุ (แมบาน) 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.0 

 

ตารางท่ี 7  แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได 

 

รายได จํานวน รอยละ 

นอยกวา 5,000 บาทตอเดือน 71 23.7 

5,001 – 10,000 บาทตอเดือน 99 33.0 

10,001 – 15,000 บาทตอเดือน  48 16.0 

15,001 – 20,000 บาทตอเดือน 26 8.7 

20,001 – 25,000 บาทตอเดือน 18 6.0 

25,001 – 30,000 บาทตอเดือน   10 3.3 

มากกวา 30,000 บาทตอเดือน 28 9.3 

รวม 300 100.0 

  

จากตารางท่ี 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาทตอเดอืน จํานวน 99 คน 

คิดเปนรอยละ 33.0 รองลงมา รายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 23.7 รายไดระหวาง 

10,001 – 15,000 บาทตอเดือน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 16.0 รายไดมากกวา 30,000 บาทตอเดือน จํานวน 28 คน     

คิดเปนรอยละ 9.3 รายไดระหวาง 15,001 – 20,000 บาทตอเดือน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.7 รายไดระหวาง 

20,001 – 25,000 บาทตอเดือน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 6.0 และนอยท่ีสุดรายไดระหวาง 25,001 – 30,000 บาทตอ

เดือน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.3 

 

ตารางท่ี 8  แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

  ลักษณะการอยูอาศัย 

 

การอยูอาศัย จํานวน รอยละ 

เจาของบาน 125 41.7 

เชาอยู 20 6.7 

อาศัยอยูกับครอบครัว/ผูอ่ืน 155 51.7 

รวม 300 100.0 

  

จากตารางท่ี 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัว/ผูอ่ืน จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 

51.7 รองลงมา เจาของบาน จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 41.7 และนอยท่ีสุด เชาอยู จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 6.7 
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สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ 

   ผลการศึกษาระดับความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีตอการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชน

ในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดแก ดานการเงิน รองลงมาไดแก ดานสังคม ดานรางกาย ดานท่ีอยูอาศัย และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด ไดแก ดานจิตใจ เมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน สรุปไดดังน้ี 

 1. ดานการเงิน โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ศึกษาวิธีการจัดสรรเงินเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตหลังเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุไดอยาง     

ไมเดือดรอน รองลงมา ไดแก เตรียมหาความรูเรื่องการลงทุนในธุรกิจตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได เชน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ความรูเก่ียวกับอาชีพสํารอง เปนตน เตรียมสะสมทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ อาทิ ฝากธนาคาร 

เตรียม/วางแผนเก่ียวกับงบประมาณรายรับ-รายจายภายหลังเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุไวลวงหนา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

ไดแก เตรียม/วางแผนเก่ียวกับการการปลดเปลื้องหน้ีสินใหหมดกอนเขาสูภาวะสูงวัย  

 2. ดานสังคม โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก เริ่มทํากิจกรรมหรืองานอดิเรกในเวลาวางรวมกับคนในครอบครัว รองลงมา ไดแก เริ่ม

สรางสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในครอบครัวมากข้ึน วางแผนไววาจะอาศัยอยูกับใครในอนาคตเชน

ลูกหลาน ญาติพ่ีนอง หรือสถานบริการของรัฐและเอกชน วางแผนปรับปรุงบานใหเหมาะสมกับการใชชีวิตในวัยผูสูงอายุเชน 

การจัดวางสิ่งของไมใหเกะกะหรือเดินชนไดงาย การยายลงมานอนช้ันลางจะไดไมลําบากในการเดินข้ึน-ลงบันได และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก วางแผนออกเดินทางหรือทองเท่ียวเพ่ือเรียนรูสิ่งใหม ๆ   

 3. ดานท่ีอยูอาศัย โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก เตรียม/วางแผนมีบานเปนของตนเองเพ่ือพักอาศัยหลังเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ รองลงมา 

ไดแก เตรียม/วางแผนจัดสภาพภายในบานใหเหมาะสมกับวัยผูสูงอายุ เชน หองนอนอยูช้ันลางวัสดุปูพ้ืนไมลื่น เตรียมศึกษา 

หาความรูเก่ียวกับสถานสงเคราะห บานพักคนชราของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เชน คาใชจาย การใหบริการ เตรียม

ศึกษาหาความรูเก่ียวกับสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีจะพักอาศัยหลังเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

ไดแก เตรียม/วางแผนเก่ียวกับบุคคลท่ีจะพักอาศัยดวยภายหลังเขาสูชวงสูงวัย  

 4. ดานสุขภาพกาย โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก เขารับการตรวจสุขภาพประจําป รองลงมา ไดแก ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เลือกรับประทาน

อาหารท่ีมีประโยชน ถูกหลักโภชนาการ และเหมาะสมกับวัย หากมีปญหาสุขภาพทานจะรีบจัดการแกไขทันที เชน ไปพบ

แพทย เปนตน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก นอนหลับเพียงพอตอความตองการในแตละคืน  

5. ดานสุขภาพจิต โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก เตรียมศึกษาหาความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ และสังคมของผูสูงอายุ 

เพ่ือเตรียมใจใหพรอมท่ีจะเผชิญภาวะสังคมผูสูงอายุ รองลงมา ไดแก เตรียมศึกษาธรรมะ หรือคําสอนทางศาสนาเพ่ือฝกจิตใจ

ใหเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงหลังเขาสูภาวะไดเตรียมใจไวแลววาหลังจากเขาสูชวงสูงวัยบทบาทหนาท่ีในสังคม รวมท้ังการ

ยอมรับนับถือจากผูอ่ืนจะลดลง พูดคุยกับเพ่ือนรุนเดียวกันเพ่ือเตรียมใชชีวิตหลังเขาสูชวงสูงวัยและขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

ไดแก ฝกจิตใจเพ่ือใหมีจิตท่ีสงบ เชน การน่ังสมาธิ ทําบุญ บริจาคทาน  

 

สวนท่ี 3    ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ 

   ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ สรุปไดดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสงัคมผูสูงอายุ 
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จําแนกตาม เพศ พบวา เพศหญิงและเพศชาย มีระดับการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ ดานการเงิน ดาน

สังคม ดานท่ีอยูอาศัย ดานสุขภาพกายและดานสุขภาพจิตไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ  

จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายได ลักษณะการอยูอาศัย และปจจัยสวนบุคคล ในดาน

การเงิน ดานสังคม ดานท่ีอยูอาศัย ดานสุขภาพกาย และดานสุขภาพจิต ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

สวนท่ี 4    แนวทางในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ ดังนี้  

   กลุมตัวอยางมีการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุท้ังในดานการเงิน ดานสังคม ดานท่ีอยูอาศัย 

ดานสุขภาพกาย และดานสุขภาพจิต 2 1ซึ่งประชาชน 2 1มีขอเสนอแนะ 2 1ใหภาครัฐสงเสริมและใหความรูเพ่ือใหประชาชนเกิดความ

ตระหนักรูเก่ียวกับการเตรียมความพรอม 2 1กอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ 2 1ในดานอ่ืน ๆ เชน การสงเสริมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ 

เปนตน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอ

สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ท้ัง 5 ดาน ประกอบดวย ดานการเงิน ดานสังคม ดานท่ีอยูอาศัย ดานสุขภาพกาย และดาน

สุขภาพจิต พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเก่ียวกับการเตรียมความพรอมโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับตาม

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดแก ดานการเงิน รองลงมาไดแก ดานสังคม ดานรางกาย ดานท่ีอยูอาศัย 

และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ดานจิตใจ ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ทยณฐ ชวนไชยสิทธ์ิ และคณะ (2555) ท่ี

ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุงาน กรณีศึกษาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี ท่ีกลาว

วา การเตรียมความพรอมเพ่ือการเกษียณอายุควรเริ่มวางแผนในทุกดานตั้งแตเน่ิน ๆ หรือตั้งแตอยูในชวงอายุนอย ซึ่งอาจทําโดย

การศึกษาขอมูลดวยตนเองจากเอกสารและสื่อตาง ๆ จากผูเช่ียวชาญเฉพาะดานและจากผูท่ีเกษียณอายุไปแลว และสอดคลองกับ

งานวิจัยของทานอ่ืน ๆ ดังน้ี 

1.1 ดานการเงิน 

      ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบล  

เมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบวา กลุมตัวอยาง มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ท่ีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.77 ซึ่งเปนระดับการเตรียมความพรอมท่ีมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับดานอ่ืน ๆ สอดคลองกับผลการศึกษาของ จุฑามณี จันทรทรัพย 

(2556) ในการวางแผนชีวิตเขาวัยผูสูงอายุในดานเศรษฐกิจ ท่ีมีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย อยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีการ

เขาสูวัยสูงอายุเปนจุดเริ่มตนของการเกษียณอายุจากการทํางานทําใหรายไดท่ีเคยไดรับกลับขาดหายหรือลดลงไป ดังน้ัน การ

วางแผนใชจายเงินเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตในวัยผูสูงอายุไดอยางราบรื่น เพียงพอในการดําเนินชีวิต คือ การทํางาน เน่ืองจาก

อาจทําใหมีรายไดเทียบเทาเดิมกอนการเกษียณแลวยังเปนหลักประกันไดวายังคงมีรายไดเพ่ิมเติมอยางตอเน่ือง 

1.2 ดานสังคม และดานสุขภาพกาย 

     ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบล 

เมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบวา กลุมตัวอยางมีการเตรียมความพรอมดานสังคมอยูในระดับมาก ท่ีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.66 และดานสุขภาพกาย0อยูในระดับมาก ท่ีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 สอดคลองกับผลการศึกษาของ0 กุณฑลี เงาแสงธรรม 

(2551) และทัศนีย ดาวเรือง (2555) เปนการศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุของขาราชการท่ีมีอายุ 50-59 ป ซึ่ง

เปนวัยกอนการเกษียณอายุราชการ โดยเปนการศึกษาถึงการเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Aging) 

แบงการเตรียมความพรอมได 2 ลักษณะ คือ การเปนผูสูงอายุท่ียังประโยชน (Productive Aging) และ ผูสูงอายุท่ีประสบ

ความสําเร็จ (Successful Aging) ผลการศึกษาลักษณะการเปนผูสูงอายุท่ียังประโยชน อยูในระดับมาก สามารถแบงลักษณะ
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การเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ 3 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม ซึ่งการเตรียมความพรอมใน

ดานรางกาย เก่ียวของกับพฤติกรรมสุขภาพ ในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

การเตรียมความพรอมในดานเศรษฐกิจ เก่ียวของกับการใหความสําคัญทางการเงินในการลดคาใชจายท่ีฟุมเฟอย และการ

เตรียมความพรอมในดานสังคมในการเตรียมท่ีอยูอาศัยเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ ยังคงมีปญหาทางการเงิน แตก็มีการพูดคุย

ปรึกษาหารือรวมกับครอบครัวเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยในยามเกษียณอายุ 

1.3 ดานท่ีอยูอาศัย 

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขต 

ตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบวา กลุมตัวอยาง มีการเตรียมความพรอมดานสังคมอยูในระดับมาก    

ท่ีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 สอดคลองกับผลการศึกษาของ อวยพร ภัทรภักดีกุล และคณะ (2554) เรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

การเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุของบุคลากรคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา การเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุ

ของบุคลากรดานรางกายและจิตใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง การเตรียมตัวดานการตรวจสุขภาพประจําปและตรวจ

สุขภาพฟนอยูในระดับนอยท่ีสุด สวนการเตรียมตวัดานท่ีอยูอาศัย ดานเศรษฐกิจและดานสงัคม พบวา บุคลากรมีการเตรยีมตวั

ดานเศรษฐกิจสูงท่ีสุด รองลงมาเปนดานท่ีอยูอาศัย และดานสังคมนอยท่ีสุด  

1.4 ดานสุขภาพจิต 

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขต 

ตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบวา กลุมตัวอยาง มีการเตรียมความพรอมดานสังคมอยูในระดับมาก    

ท่ีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 สอดคลองกับผลการศึกษาของ อวยพร ภัทรภักดีกุล และคณะ (2554) เรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

การเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุของบุคลากรคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา การเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุ

ของบุคลากรดานรางกายและจิตใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาเพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะการอยู

อาศัย ท่ีแตกตางกันตางก็ใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุท่ีดีท้ังในดานการเงิน ดานสังคม 

ดานท่ีอยูอาศัย ดานสุขภาพกาย และดานสุขภาพจิต ไมแตกตางกัน สงผลใหในอนาคตประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยมจะ

เปนผูสูงวัยท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขไมเปนภาระแกสังคม ลูกหลาน และไมตองพ่ึงพาหนวยงานภาครัฐ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของ 

ประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม  อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการและพัฒนา

ทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไดกรุณาให

คําปรึกษา และขอแนะนําตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งทําใหวิทยานิพนธน้ีสมบูรณมากข้ึน นอกจากน้ีผูวิจัยขอขอบคุณ

ประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการทําวิจัยครั้งน้ีทุกทานท่ีได

กรุณาใหความชวยเหลือสนับสนุน 

 

การนําไปใชประโยชน 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางยม นําขอมูลท่ีไดไปกําหนดนโยบายทางดานการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ

สังคมผูสูงอายุโดยใชกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือใหประชาชนมีความรู มีทัศนคติท่ีดีและมีแรงจูงใจท่ีจะปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนท่ีจะเขาสูวัยสูงอายุ 
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การศึกษารูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่น 
A STUDY OF BASIC GRAMMATICAL FORMS APPEARED IN JAPANES SONGS 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่น แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ 
เพลงญี่ปุ่น 5 ประเภท ๆ ละ 5 เพลง ประกอบด้วย เพลงแจ๊ส เพลงอาร์แอนด์บี เพลงฮิปฮอป เพลงป๊อบ และเพลงร๊อค รวม
ทั้งหมด 25 เพลง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า รูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลง
ทั้ง 5 ประเภท มีจ านวน 24 รูป เมื่อพิจารณาความถี่ในการใช้ พบว่า รูปที่มีความถี่ในการใช้มากที่สุดคือ  taidesu（たい       

です）พบ 34 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.88 รองลงมาคือ ndesu (んです) และ kara（から）พบ 20 ครั้ง และ 18 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 11.11 และร้อยละ 10 ตามล าดับ  ส่วนรูปที่มีความถี่ในการใช้น้อยที่สุดที่สุด มี 9 รูปคือรูป teshimaimasu   
（てしまいします）taraiidesu（たらいいです）toiuimidesu（といういみです）tokorodesu（ところです） 
soudesu（そうです）youninarimasu（ようになります）nakerebanarimasen（なければなりません） 

kamoshiremasen（かもしれません） และ te (de)（て（で）） พบรูปละหนึ่งครั้งเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.55 

 
ค าส าคัญ :  รูปไวยากรณ์พื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่น เพลงญี่ปุ่น  

 

Abstract 

 This research aimed to study basic grammatical forms appeared in Japanese song. Data were 
collected from 5 types of Japanese songs: Jazz, Rhythm & Blue, HipHop, Pop and Rock. The data were 
analyzed by using frequency and percentage. The result showed that there were 24 basic grammatical 
forms used in 5 types of Japanese songs. The grammatical form most commonly used is taidesu（たい    

です） (18.88%).  Next is ndesu（んです）and kara（から） (11.11% and 10%) respectively. The least used 
grammatical form is teshimaimasu（てしまいします）, taraiidesu（たらいいです）, toiuimidesu（というい

みです）, tokorodesu（ところです）, soudesu（そうです）, youninarimasu（ようになります）, 

nakerebanarimasen（なければなりません）, kamoshiremasen（かもしれません）และ te (de) （て（で）） 
(0.55%). 
 
Keywords:  basic grammatical form, Japanese, Japanese songs 
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บทน า   

ปัจจุบันผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นที่จะต้องรู้และเข้าใจในรูปไวยากรณ์พื้นฐาน สิ่งที่เป็นปัญหาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นนั้น คือ การใช้ไวยากรณ์ผิด การ
เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้นมีไวยากรณ์รูปต่างๆที่ต้องท าความเข้าใจและจดจ ามากมายหลายรูปแม้จะเข้าใจดีแล้วแต่เมื่อต้อง
น ามาใช้จริงในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาหรือการเขียนก็ตาม ผู้เรียนกลับไม่แน่ใจ และสับสนในรูปประโยคที่มี
ความหมายใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันจนไม่สามารถแยกแยะการใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมได้ (สุภา ปัทมานันท์, 2554 น. 5) และ
บางครั้งเกิดจากการเรียนโดยเข้าใจวิธีการใช้ไวยากรณ์แบบผิดๆ หากผู้เรียนได้เริ่มต้นเรียนจากหนังสือและสื่อที่มีเนื้อหา
เหมาะสม เข้าใจง่าย และเรียนได้อย่างสนุกสนานด้วย ก็จะท าให้เกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป (ประยูร เช่ียววัฒนา, 2555 น. 3) 
 การเรียนรูปไวยากรณ์พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเป็นทักษะส าคัญอันดับแรกส าหรับผู้เรียนภาษาที่จะพัฒนาไปสู่ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียน จากการส ารวจรูปไวยากรณ์พื้นฐานในต ารามินนะ โนะ นิฮงโกะ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
เล่มที่  1 -4 พบรูปไวยากรณ์พื้นฐานทั้ งหมด 67 รูป ดั งนี้  「だけ」「たいです」「てください」 「ています」      

「ても いいですか」 「てはいけません」「ています」「ないでください」 「なければなりません」「なくても 
いい  です」 「までに」「たり～たりします」「とおもいます」「といいます」「たとき」「てあげます」

「てもらいます」「てくれます」「たら」「たら」「んです」「ていただけませんか」 「たらいいですか」

「ながら」「ています」「し、し」「ています」 「てしまいます」「てあります」「ておきます」「つもり  

です」「ていません」「ほうがいいです」「でしょう」「かもしれません」「ましょう」「といういみです」

「といっていました」「つたえていただけませんか」「とおりに」「あとで」「なら」「ように」「ようになり

ます」「ようにします」「て（で）」「ので」「 途中(とちゅう)で」「かどうか」「てみます「でしょうか」

「ために」「によって「そうです」「てきます」「てくれませんか」「すぎます」「やすいです」「にくい    

です」「にします」「ばあいは」「のに」「ところです」「たばかりです」「はすです」「そうです」      

「ようです」「させる」 

เพลงเป็นสื่อท่ีช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรยีน ท าให้เพลิดเพลิน ไม่เบื่อ และสามารถใช้ในการพัฒนาความรู้ดา้นรูป
ไวยากรณ์พื้นฐานและทักษะการฟังภาษาญี่ปุ่นได้ จากการส ารวจเบื้องต้นพบว่า  ในเพลงญี่ปุ่นมีรูปไวยากรณ์พื้นฐานปรากฏ
ค่อนข้างมาก ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการฟังเพลงในการทบทวนความรู้รูปไวยากรณ์พื้นฐาน ตลอดจนพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้านอ่ืน ๆ ได้ ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นมีไวยากรณ์รูปต่างๆที่ต้องจดจ ามากมาย แม้ไวยากรณ์บางรูปจะมีวิธีการใช้
ที่คล้ายคลึงกันแต่อาจมีนัยยะแตกต่างกันจึงท าให้ผู้เรียนบางคนจ าและใช้สับสน ดังนั้น ผู้เรียนควรศึกษารูปไวยากรณ์พื้นฐาน
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

จากความเป็นมาและปัญหาดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า ในเพลงญี่ปุ่นมีรูปไวยากรณ์พื้นฐานอะไรบ้าง 
และมีปรากฏอยู่มากน้อยเพียงใด ซึ่งประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับคือ ทราบรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่นที่ตรงกับ
รูปไวยากรณ์ในต ารามินนะ โนะ นิฮงโกะ ซึ่งจะเป็นแนวทางส าหรับผู้เรียนภาษาในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจรูป
ไวยากรณ์ด้วยการฟังเพลงญี่ปุ่น ตลอดจนเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนในการใช้เพลงเป็นสื่อเสริมความรู้ความเข้าใจรูปไวยากรณ์
แก่ผู้เรียน 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนน้ี 
1. ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับรูปไวยากรณ์พื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทางใน

การวิเคราะห์  
2. ค้นหาและรวบรวมเนื้อเพลงญี่ปุ่น 5 ประเภทจากอินเทอร์เน็ต ประเภทละ 5 เพลง ประกอบด้วย เพลงแจ๊ส เพลง

อาร์แอนด์บี เพลงฮิปฮอป เพลงป๊อบ และเพลงร๊อค รวมทั้งหมด 25 เพลง  
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3.  ส ารวจและวิเคราะห์รูปประโยคในเนื้อเพลงแต่ละประเภทที่มีรูปไวยากรณ์พื้นฐานตรงกับในต ารามินนะ โนะ    
นิฮงโกะ 

4. วิเคราะห์ความถี่ในการใช้รูปไวยากรณ์พื้นฐานท่ีปรากฏในเนื้อเพลงโดยแยกตามประเภทของเนื้อเพลงและหาค่า
ร้อยละ 

5. น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบแผนภูมิประกอบการบรรยาย สรุป และอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย  
การศึกษารูปไวยากรณ์พื้นฐานท่ีปรากฏในเพลงญี่ปุ่นครั้งนี ้ผู้วิจัยน าเสนอผลดังภาพ 1-5 ต่อไปนี ้

ค่าความถีแ่ละค่าร้อยละของรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลง 5 ประเภท แสดงดังภาพ 1 
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                ภาพ 1 แผนภูมิแท่งแสดงค่าความถีแ่ละคา่ร้อยละของรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลง 5 ประเภท 

จากภาพ 1 พบว่า รูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงทั้ง 5 ประเภทมีจ านวน 24 รูป จากทั้งหมด 67 รูป รูป
ไวยากรณ์พื้นฐานท่ีพบมากที่สุดคือรูป 「たいです」พบ 34 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.88 รองลงมาคือรูป 「んです」 และ รูป
「から」 พบ 20 ครั้ง และ 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.11 และ 10 ตามล าดับ ส่วนรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่พบน้อยที่สุด มี     
9 รูปคือ รูป 「てしまいます」「たらいいです」「といういみです」「ところです」「そうです」 「ようになり

ます」 「なければなりません」「かもしれません」 และ 「て（で）」 พบรูปละหนึ่งครั้งเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 
0.55 
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ค่าความถี่และร้อยละของรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงแต่ละประเภท แสดงดังภาพ 2-6 

 

ภาพ 2 แผนภูมิแท่งแสดงค่าความถี่และร้อยละของรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงแจส๊ 

 จากภาพ 2 พบว่า รูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงแจ๊ส มีจ านวน 11 รูป รูปไวยากรณ์ที่มีการใช้มากที่สุดคือรูป 
「たいです」 พบ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.86 รองลงมาคือ รูป 「になります」กับรูป 「ています」พบ 5 ครั้ง เท่ากัน 
คิดเป็นร้อยละ 14.29 และรูป 「たり～たりします」กับรูป 「んです」 พบ 4 ครั้ง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 11.43 ส่วนรูป
ไวยากรณ์พื้นฐานที่พบน้อยที่สุดมี 4 รูป คือรูป 「てしまいます」「たばかりです」「ように」「でしょう」 พบ 1 ครั้ง 
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.86  

 

ภาพ 3 แผนภูมิแท่งแสดงค่าร้อยละและความถี่ของรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลง Rhythm & Blue (อาร์แอนด์บี) 
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 จากภาพ 3 พบว่า รูปไวยากรณ์พืน้ฐานที่ปรากฏในเพลง Rhythm & Blue (อาร์แอนด์บี) มจี านวน 13 รูป รูปไวยากรณ์
ที่มีการใช้มากที่สุดคือ รูป 「たいです」 พบ 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.09 รองลงมาคือรูป 「から」กับรูป 「たら」 พบ 
6 ครั้ง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 13.04 และรูป 「んです」กับรูป 「ています」 พบ 4 ครั้ง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 8.70 
ส่วนรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่พบน้อยที่สุดมี  4 รูปคือ รูป 「ように」「たらいいです」 「になります」 และรูป             
「でしょう」 พบ 1 ครั้ง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.17 

 

ภาพ 4 แผนภูมิแท่งแสดงค่าร้อยละและความถี่ของรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงฮิปฮอป 

 จากภาพ 4 พบว่า รูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงฮิปฮอป มีจ านวน 16 รูป รูปไวยากรณ์ที่มีการใช้มากที่สุดคือ 
รูป 「たり たりします」 พบ 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.95 รองลงมาคือรูป 「たいです」พบ 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
17.07 และรูป 「と思います」กับรูป 「から」พบ 3 ครั้ง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7.32 ส่วนรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่พบน้อย
ที่สุดมี 7 รูปคือ รูป 「ようになります」「そうです」「ように」「ところです」「といういみです」「たら」และ
รูป 「んです」พบ 1 ครั้ง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.44 

 

ภาพ 5 แผนภูมิแท่งแสดงค่าร้อยละและความถี่ของรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงป๊อป 
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 จากภาพ 5 พบว่า รูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงป๊อปมี จ านวน 10 รูป รูปไวยากรณ์ที่มีการใช้มากที่สุดคือรูป 
「んです」 พบ 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาคือรูป 「から」พบ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 และรูป 「てい

ます」กับรูป 「たばかりです」พบ 2 ครั้ง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ส่วนรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่พบน้อยที่สุดมี 6 รูปคือ
รู ป  「かもしれません」「と思います」「ように」「なければなりません」「たら」และ รู ป  「たいです」พบ      
1 ครั้ง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 4.17 

 

ภาพ 6 แผนภูมิแท่งแสดงค่าร้อยละและความถี่ของรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงร๊อค 

 จากภาพ 6 พบว่า รูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงร๊อค มีจ านวน 12 รูป รูปไวยากรณ์ที่มีการใช้มากที่สุดคือ รูป   
「たいです」 พบ 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.14 รองลงมาคือรูป 「から」พบ 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 และรูป             
「になります」พบ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.43 และรูป 「なら」「ています」 「だけ」 พบ 3 ครั้ง เท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 8.57 ส่วนรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่พบน้อยที่สุดมี 3 รูป คือรูป 「て（で）」 「たり たりします」และรูป 「んで

す」พบ 1 ครั้ง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.86 
 
อภิปรายผล  

 จากผลการวิจัยที่ พบว่า เพลงแจ๊ส, เพลง Rhythm & Blue (อาร์แอนด์บี) และเพลงร๊อคมีการใช้รูป「たいです」 

มากที่สุด นั้น อาจเนื่องจากรูป 「たいです」 ใช้ในความหมายว่า “ต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่าง” ซึ่งเนื้อหาสาระของเพลง
ส่วนใหญ่มักสื่อถึงความต้องการ ตัวอย่างประโยคที่ใช้รูป 「たいです」 ในเพลงแจ๊สเช่น 行きたいよ 君のところへ 今すぐ

かけだして行きたいよ มีความหมายว่า “อยากไปหาเธอเหลือเกิน อยากจะวิ่งไปหาเธอเหลือเกินในตอนนี้” ในเพลง 
Rhythm & Blue (อาร์แอนด์บี) เช่น 君と同じ未来を ずっと一緒に見ていたい 同じ星を同じ場所で 見つめていよう

よ มีความหมายว่า “ฉันอยากจะได้เห็นอนาคตเดียวกันกับเธอตลอดไปฉันอยากจะจ้องมองไปที่ดาวดวงเดียวกันสถานที่
เดียวกัน” ในเพลงร๊อค เช่น 心からキミに伝つたえたいきっとただ本当のキミの姿すがたを求もとめて มีความหมาย
ว่า “ฉันอยากจะบอกเธอจากใจว่าฉันจะตามหาตัวตนท่ีแท้จริงของเธอ”  

ส าหรับเพลงฮิปฮอปที่พบว่ามีการใช้รูป「たり たりします」มากที่สุดนั้น อาจเนื่องจากรูป 「たり たりしま

す」ใช้ในความหมาย “ท ากริยา1บ้างท ากริยา2บ้าง” และเนื้อหาสาระของเพลงสว่นใหญ่มักสือ่ถึงการท ากริยา 1 บ้างท ากริยา
2 บ้าง ตัวอย่างประโยคที่ใช้รูป 「たり たりします」 เช่น 好きな娘とまったりな時だったり มีความหมาย “ได้เวลา
พักผ่อนกับลูกสาวคนโปรดของคุณแล้ว” ส่วนเพลงป๊อป ท่ีพบรูปว่า มีการใช้รูป 「んです」มากที่สุดในนั้น อาจเนื่องจากรูป 
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「んです」ใช้ในความหมาย “อธิบายเหตุผล สาเหตุของเรื่อง” และเนื้อหาสาระของเพลงส่วนใหญ่มักสื่อถึงการ “อธิบาย
เหตุผลและสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้น”  ตัวอย่างประโยคที่ใช้รูป 「んです」เช่น  時間が止まったようなあの夜も 笑って

た君はもうここにはいないんだね. มีความหมาย “ค่ าคืนอันราวกับเวลาได้หยุดลงเพราะไม่มีเธอท่ีก าลังยิ้มแย้มอยู่ท่ีตรงนี้
อีกแล้ว”  
สรุปผลการวิจัย   

รูปไวยากรณ์พืน้ฐานที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่นทั้ง 5 ประเภท จ านวน 25 เพลง มีทั้งหมด 24 รูป เมื่อพิจารณาแยกตาม
ประเภทเพลงพบว่า เพลงแจ๊สมีรูปไวยากรณ์พื้นฐาน 11 รูป เพลง Rhythm & Blue (อาร์แอนด์บี) 13 รูป เพลงฮิปฮอป 16 
รูป เพลงป็อป 10 รูป และเพลงร๊อค 12 รูป รูปไวยากรณ์ที่พบมากที่สุดในเพลงแต่ละประเภทมีดังนี้ เพลงแจ๊ส, เพลง 
Rhythm & Blue (อาร์แอนด์บี) และเพลงร๊อค มีการใช้รูป 「たいです」 มากที่สุด เพลงฮิปฮอป มีการใช้รูป 「たり たり

します」 มากที่สุด ส่วนเพลงป๊อปมีการใช้รูป 「んです」มากที่สุด  
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ความต้องการการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงาน 
แผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

CHINESE LANGUAGE NEEDS TO COMMUNICATE WITH THE TOURIST STAFF OF HOTEL 

FRONT OFFICE IN MUEANG CHIANGMAI DISTRICT PROVINCE 
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บทคัดย่อ 

 วิจัยความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม

ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของ

พนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม ผลของการวิจัยจากการรวบรวมข้อมูลจากพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของ

โรงแรมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 80 คน จากผลวิจัยพบว่า 1.พนักงานแผนกบริการส่วนหน้าส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งพนักงานต้อนรับ มีรายได้ต่อเดือน 10,000-

15,000 และมีอายุงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2.ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว

ชาวจีน โดยภาพรวม และรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1. ด้านการฟัง 2. ด้านการพูด และ 

3.ด้านการอ่าน ตามล าดับ 3.หมวดค าศัพท์ทั้ง 4 หมวด โดยภาพรวมของทั้ง 4 หมวดอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไป

น้อย ดังน้ี 1.หมวดการช าระเงิน 2.หมวด Check In และ Check Out  3.หมวดการจอง 5.หมวดห้องพัก 

 

ค าส าคัญ :  ความต้องการการใช้ภาษาจีน  พนักงานแผนกส่วนหน้า  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  นักท่องเที่ยวชาวจีน 

 

Abstract 

 Research the need for Chinese to communicate with Chinese tourists of the front desk staff of 

hotels in Mueang District. Chiang Mai Province The objective is to study the level of Chinese language 

requirements for communication with tourists of hotel front desk staff. The result of the research was 

compiled from the data from the front desk staff of the hotels in Mueang District. Chiang Mai, 80 people 

from the research found that 1. The majority of front desk staff members are female between the ages of 

20-30 years, have a bachelor's degree Receptionist position with monthly income 10,000-15,000 And has a 

work life period between 1-5 years. The overall picture is in a high level 2. The need for Chinese to 

communicate with Chinese tourists in overall and in each aspect, it was found at a high level In 
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descending order as follows: 1. Listening 2. Speaking and       3. Reading respectively 3. Vocabulary in all 4 

categories. The overall picture of all 4 categories is at a high level. In descending order as follows  

1. Payment category 2. Check In and Check Out category 3. Reservations category 4. Room 

categories 

 

Keyword : Chinese language usage requirements  Front desk staff  Chinese for communication                  

Chinese tourists 

 

บทน า 

 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี อีกทั้งธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญอย่างมากใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย เป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน 

(CITM) ปี 2560 มีการเพิ่มขึ้นของประชากรรุ่นใหม่ เกือบ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวชาวจีนวางแผนที่จะใช้จ่ายกันการเดินทาง

มากขึ้นแม้ท่ามกลางการฟื้นตัวช้าของเศรษฐกิจและนักท่องเที่ยวชาวจีนใช้จ่ายเงินมากกว่า 1 ใน 4  ของรายได้ส่วนตัวไปกับ

การท่องเที่ยวและมากกว่าครึ่งเช่ือว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญส่วนหน่ึงในชีวิต จ านวนทริปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน

ต่อปีเพิ่มขึ้นจาก 3 ครั้งในปี 2559 เป็น 4 ครั้งในปี 2560 และจ านวนวันเข้าพักขยายเวลาเพิ่มขึ้น 2 วันตั้งแต่ปี 2559 ส่วน

แรงจูงใจหลักในการทอ่งเที่ยวของชาวจีนคือ อาหารการกิน (55%) ชมวิวทิวทัศน์ (53% ) พักผ่อนและกิจกรรมอื่น ๆ (41%)  

ขณะที่การช็อปปิ้งลดลงจาก 68% ในปี 2559 เหลือเพียง 33%  ในปี 2560 และ 50% ของนักท่องเที่ยวชาวจีนสนใจการ

ท่องเที่ยวแบบอิสระมากข้ึน 21% ของชาวจีนท่ีเกิดในยุค 60 อยากเที่ยวแบบแบ็คแพ็คมากขึ้นในอนาคต  จาก 5 ลักษณะของ

นักท่องเที่ยวชาวจีนจากผลส ารวจปี 2560 1. ท่องเที่ยวแบบเจาะลึก (30%) ส่วนใหญ่เกิดในยุค 70 หรือเป็นกลุ่มมิลเลนเนียล 

มองว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ใช้จ่ายเงินประมาณ 26% ของรายได้ไปกับการท่องเที่ยวและปัจจัยเรื่องราคาไม่มีผล

ต่อการตัดสินใจ 2. ท่องเที่ยวเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว (30%) เกิดในยุค 60-70 มีรายได้ปานกลางชอบเที่ยวและ

ใช้ช่วงเวลาที่ดี ๆไปกับครอบครัว มักใช้จ่ายอย่างประหยัด 3. ท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ชีวิต (14%) เกิดในยุค 80-90 

อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มีรายได้ดี ใช้จ่ายเงิน 29% ของรายได้ส่วนตัวไปกับการท่องเที่ยวในแต่ละวัน ชอบพักโรงแรมบูติกเช่ือมั่น

และไว้วางใจ ค าแนะน าจากคนท้องถิ่นก่อนจะออกเดินทาง  4. ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความสุข (9%) เกิดในยุค 80 ใช้เงินเฉลี่ย 

27% ของรายได้ส่วนตัวไปกับการท่องเที่ยวทีช่อบ 5.ท่องเที่ยวแบบเรียบง่าย (17%) เกิดในยุค 90 ไม่ชอบท่องเที่ยวตามแบบ

แผน และใช้จ่ายเงินแบบประหยัด มักจะมองหาโรงแรมที่มีวัฒนธรรมเข้ากันได้มากกว่าโรงแรมหลายดาวหรือโรงแรมที่ต้องมา

พร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครนั ส่วนสัดส่วนท่ีพักที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกจอง 1.โรงแรม 3 ดาวข้ึนไป 67% 2.ไม่

มีความต้องการเป็นพิเศษ 26% 3.น้อยกว่า 2% โรงแรมต่ ากว่า 3 ดาว ช่องทางในการจองที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีน 1.เว็บ

จองห้องพักออนไลน์ 2.จองกับโรงแรมโดยตรง 3.บริษัทน าเที่ยว (ผลการส ารวจ CITM มาจากการส ารวจนักท่องเที่ยว

สาธารณรัฐประชาชนจีน 3,000 รายที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ และข้อมูลจากโรงแรมและที่พัก 3,800 แห่งในเว็บไซต์ 

Hotels.com ทั่วโลก รวมถึงข้อมูลของ Hotels.com โดยตรงและบริษัทท่ีให้บริการการวิจัยการตลาด) พนักงานโรงแรมที่พูด

ภาษาจีนกลางได้ สิ่งน้ีเป็นหนึ่งในค าร้องขอล าดับต้น ๆ ของลูกค้าชาวจีนแต่เป็นเรื่องที่บรรดาผู้ประกอบการโรงแรมไม่ค่อยให้

ความส าคัญ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ผู้ประกอบการโรงแรมในไทยมีแผนที่จะยกระดับบริการให้ลูกค้าชาวจีนโดย 35% จะพุ่ง
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ความส าคัญไปท่ีโปรแกรมทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม และ 38%  มีแผนที่จะขยายสื่อสังคมของตนให้ครอบคลุมและเข้าถึงมาก

ยิ่งข้ึน ในขณะที่มีเพียง 24% เท่านั้นที่มีแผนที่จะเพิ่มพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าที่พูดภาษาจีนกลางได้  ดังนั้นการเตรียม

ความพร้อมทางด้านการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น  

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1.ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามออกไปยังจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 80 ชุดโดยน าแบบสอบถามไปสอบถามกับ

พนักงานแผนกบริการส่วนหน้าที่มคีวามต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม ่

 2.ตรวจสอบแบบสมบรูณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้มาตราวัดให้คะแนนตามเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้และน าข้อมลูที่ได้มาค านวณหาความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของพนักงานแผนกบริการ

ส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

 3.จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิต ิ

 

ผลการวิจัย  

 1.พนักงานแผนกบริการส่วนหน้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาระดับปรญิญา

ตรี ต าแหน่งพนักงานต้อนรับ มีรายไดต้่อเดือน 10,000-15,000 และมีอายุงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 2.ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อสือ่สารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวม และรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี 1. ด้านการฟัง 2. ด้านการ

พูด และ 3.ด้านการอ่าน ตามล าดบั   

 - ด้านการฟัง ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ฟังเพื่อกรอกข้อมูลชาวจีน 
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 - ด้านการพูด  ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าใน

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่  ทักทาย กล่าวต้อนรับ และ

อ าลา  

 
 

    - ด้านการอ่าน ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่  อ่านแผนที่เส้นทาง  

ฟังเพื่อกรอกข้อมูล 
ชาวจนี 
18% 

ฟังเพื่อตอบโต้ 
การสนทนาทั่วไป 

18% ฟังรับค าส่ังและ 
น าไปปฏิบัต ิ

17% 

ฟังเร่ืองทั่วไปเป็นภาษาจนี
เช่น ภมิูอากาศ  ความ

เป็นอยู่และข่าว 
17% 

ฟังบทสนทนาผ่านทาง
โทรศัพท์ 
16% 

ด้านการฟัง 

ฟังเพื่อกรอกข้อมลูชาวจีน ฟังเพื่อตอบโต้การสนทนาทัว่ไป 

ฟังรับค าสัง่และน าไปปฏิบติั ฟังเร่ืองทัว่ไปเป็นภาษาจีนเช่น ภมูิอากาศ  ความเป็นอยู่และข่าว 

ฟังบทสนทนาผ่านทางโทรศพัท์ 

ทกัทาย กล่าวต้อนรับ  
และอ าลา 
20% 

อธิบายเกี่ยวกับกฏระเบียบ
ข้อบังคับของโรงแรม 

18% 

ถามตอบเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว 
18% 

ถามถึงความต้องการทราบข้อมูล
จากผู้มาพกั (ชาวจนี) 

16% 

พดูขอร้องให้พดูซ า้อีกครัง้ 
15% 

คุยเร่ืองทั่วไป 
เป็นภาษาจนีเช่น 

ภมิูอากาศ ความเป็นอยู่ 
13% 

ด้านการพูด 

ทกัทาย กลา่วต้อนรับ และอ าลา อธิบายเกี่ยวกบักฏระเบยีบข้อบงัคบัของโรงแรม 

ถามตอบเกี่ยวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ถามถงึความต้องการทราบข้อมลูจากผู้มาพกั (ชาวจีน) 

พดูขอร้องให้พดูซ า้อีกครัง้ คยุเร่ืองทัว่ไปเป็นภาษาจีนเช่นภมูิอากาศ ความเป็นอยู่ 
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3.หมวดค าศัพท์ทั้ง 4 หมวด โดยภาพรวมของทั้ง 4 หมวดอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1. หมวดการช าระ

เงิน หมวด Check In และ Check Out 3.หมวดการจอง 4. หมวดห้องพัก ตามล าดับมีรายละเอียด ดังน้ี 

  - หมวดการช าระเงิน อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ช าระแบบโอนเงิน   

  - หมวด Check In และ Check Out อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ การเช็คอิน 

  - หมวดการจอง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ การจองล่วงหน้า 

  - หมวดห้องพัก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ เตียงคู่ 

 
 

อ่านแผนที่เส้นทาง 
18% 

อ่านประกาศหรือข่าวสารต่างๆ 
18% 

อ่านหนังสือเดนิทาง 

(Passport) 

17% 

อ่านหนังสือพมิพ์จนีเพื่อให้ทนั
เหตุการณ์ 

17% 

อ่านชื่อข้อมูลและสถานที่
ท่องเที่ยว 
15% 

อ่านจดหมายธุรกิจ 
15% 

ด้านการอ่าน 

อ่านแผนท่ีเส้นทาง อ่านประกาศหรือข่าวสารต่างๆ อ่านหนงัสอืเดินทาง (Passport) 

อ่านหนงัสอืพิมพ์จีนเพื่อให้ทนัเหตกุารณ์ อ่านชื่อข้อมลูและสถานท่ีท่องเท่ียว อ่านจดหมายธุรกิจ 
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อภิปรายผล 

     ระดับความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของ

โรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมระดับความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

กับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้ามาก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน โดยเรียงล าดับจาก

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการฟัง ด้านการพูด และด้านการอ่าน ตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัน

เฉลิม พ่วงธรรมรงค์ (2561) เรื่อง “ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของพนักงานแผนกบริการส่วน

หน้าของโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 1.ความต้องการในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

โดยภาพรวม และรายด้านพบว่า อยู่ในระดับความต้องการมาก ทั้งด้านการพูด ด้านการฟัง ด้านการเขียน และด้านการอ่าน

ตามล าดับและ 2.เปรียบเทียบความต้องการในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จ าแนกตามสถานภาพของพนักงานแผนก

บริการส่วนหน้าของโรงแรม พบว่า เพศต่างกัน มีความต้องการในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยภาพรวมและรายด้าน

ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่เดือน มีความต้องการในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยภาพรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

      การศึกษาความต้องการใช้ภาษาจนีเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนท้ังสิ้น 80 คน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ พนักงานแผนกบริการส่วนหน้าส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี จบการศึกษาระดบัปรญิญาตรี ต าแหน่งพนักงานต้อนรับ มรีายได้ต่อเดือน 10,000-

15,000 และมีอายุงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตล่ะด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลีย่

จากมากไปหานอ้ยตามตารางดังนี ้ 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่างได้ให้ระดับความต้องการในด้านการฟังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x  = 3.93, S.D.=0.138) 

ข้อความ แปรผล 

ด้านการฟัง มาก 

ด้านการพูด มาก 

ด้านการอ่าน ปานกลาง 

ด้านการฟัง แปรผล 

1.ฟังเพื่อกรอกข้อมูลลูกค้าชาวจีน มากที่สุด 

2.ฟังเพื่อตอบโต้การสนทนาท่ัวไปกับลูกค้าชาวจีน มากที่สุด 

3.ฟังเพื่อรับค าสั่งและน าไปปฏิบัติ มาก 

4.ฟังบทสนทนาผ่านทางโทรศัพท ์ ปานกลาง 
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ระดับความต้องการในด้านการพูด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x  = 3.76, S.D.=0.170) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ระดับความต้องการในด้านการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคา่เฉลี่ย (x  = 

2.92, S.D.=0.072) 

ด้านการอ่าน แปรผล 

1.อ่านแผนที่เส้นทาง ปานกลาง 

2.อ่านจดหมายธรุกิจ ปานกลาง 

3.อ่านหนังสือพิมพ์จีนเพื่อให้ทันเหตุการณ ์ ปานกลาง 

4.อ่านช่ือข้อมูลและสถานท่ีท่องเทีย่ว ปานกลาง 

5.อ่านหนังสือเดินทาง (Passport) ปานกลาง 

6.อ่านประกาศหรือข่าวสารต่างๆ ปานกลาง 

วิเคราะหค์วามคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับค าศัพท์ในหมวดหมูต่่าง ๆ ว่าหมวดหมู่ใดมีความต้องการมากน้อยเพียงใดใน

การใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

5.ฟังเรื่องทั่วไปเป็นภาษาจีนเช่น ภูมิอากาศ  ความเป็นอยู่ 

และข่าว 

ปานกลาง 

          ด้านการพูด แปรผล 

1.ทักทาย กล่าวต้อนรับ และอ าลา ลูกค้าชาวจีน มากที่สุด 

2.ถามตอบเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเที่ยวให้กับลูกค้าชาวจีน มาก 

3.อธิบายเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของโรงแรมให้กับ

ลูกค้าชาวจีน 

มาก 

4.ถามถึงความต้องการทราบข้อมูลจากผู้มาพัก (ลูกค้า

ชาวจีน) 

มาก 

5.คุยเรื่องทั่วไปเป็นภาษาจีน เช่น ภูมิอากาศ ความ

เป็นอยู่ 

ปานกลาง 

6.พูดขอร้องให้พูดซ้ าอีกครั้ง ปานกลาง 

ข้อความ แปรผล 

1.หมวด Check In และ Check Out มาก 

2.หมวดการจอง มาก 

3.หมวดห้องพัก มาก 

4.หมวดการช าระเงิน มาก 
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- ค าศัพท์หมวด Check In และ Check Out 

หมวด Check In และ Check Out แปรผล 

1.การเช็คอิน มาก 

2.ตรวจเช็คข้อมลูผู้พัก มาก 

3.กรอกรายละเอียดของผู้พัก มาก 

4.เวลาเช็คอิน มาก 

5.เวลาเช็คออก มาก 

6.รับกุญแจเข้าห้องพัก มาก 

7.คืนกุญแจห้องพัก มาก 

8.ค่าปรับที่ต้องจ่ายเมื่อสรา้งความเสียหาย มาก 

9.ค่ามัดจ า มาก 

 

- ค าศัพท์หมวดการจอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ค าศัพท์หมวดห้องพัก 

หมวดห้องพัก แปรผล 

1.เตียงคู ่ มาก 

2.เตียงเดี่ยว มาก 

3.เตียงเสริม มาก 

4.เตียงใหญ ่ มาก 

5.ผ้าปูท่ีนอนและหมอน มาก 

6.Room service ปานกลาง 

7.ห้องพักสองห้องที่เช่ือมต่อกัน ปานกลาง 

8.จ านวนมากท่ีสุดทีส่ามารถรับได ้ ปานกลาง 

 

หมวดการจอง แปรผล 

1.การจองล่วงหน้า  มาก 

2.การส ารองห้องพัก มาก 

3.จองผ่านเว็บไซต ์ มาก 

4.จองห้องติดกัน ปานกลาง 

5.ห้องว่าง มาก 

6.การจองเต็มแล้ว มาก 

7.ราคาห้องพัก ณ เวลานั้น มาก 
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- ค าศัพท์หมวดการเงิน 

หมวดการช าระเงิน แปรผล 

1.ช าระเป็นเงินสด มาก 

2.ช าระผ่านโทรศัพท ์ มาก 

3.ช าระผ่านบตัรเครดติและเดบติ มาก 

4.ช าระค่าปรับ มาก 

5.ช าระแบบโอนเงิน มากที่สุด 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ดร.พนัส  มัตยะ

สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ความรู้ ค าแนะน าและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่

อย่างสม่ าเสมอตลอดมา ท าให้วิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี และขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนทุกท่านที่ได้ประสิทธิ

ประสาทวิชา สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการท าวิจัยจนจบการศึกษา ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส

นี ้
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ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะ และ

2) เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมจากกลุม

ตัวอยาง จากประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก จํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูล โดยใช

คาความถ่ี รอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) ทดสอบความ

แตกตางรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (x�=2.88, SD=.15) รายดานพบวาอยูในระดับปาน

กลาง 5 ดาน คือ ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคาสูงสุด (x�=3.33, SD=.34) รองลงมาดานการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน (x�=3.06, SD=.30) โดยดานการพัฒนาการสาธารณสุขมีคาต่ําท่ีสุด (x� = 2.79, SD=.38) อยูในระดับนอย 

1 ดาน คือ ดานการพัฒนาสังคม (x�=2.24, SD=.25) เพศและอาชีพสงผลตอความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงาน

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตาก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

คําสําคัญ : ความคาดหวัง, การบริหารงานสาธารณะ, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

Abstract 

The purpose aims to study 1. Level of people's expectations of public administration and             

2. Compare the people's expectations of public administration of the local government organization in 

Tak Province. Classified by the factors. The persons consisted of gender, age, education, occupation and 

income. The questionnaire was collected from a sample group from 400 people who have the right to 

vote in the local administrative organization in Tak Province. Using frequency, percentage, standard 

deviation, t-test, One-Way ANOVA (F-test), test the differences in pairs by Sheffe method. The research 

found that expectation of the people towards the public administration of the local government 

organization in Tak province is at the average level (x�=2.88, S = .15) in each aspect. Conservation of 

natural resources and the environment has the highest values (x�=3.33, SD = .34), followed by 

infrastructure development (x�=3.06, SD = .30), with the lowest level of public health development 

(x�=2.79, SD = .38) is at this level At least one aspect is social development (x� = 2.24, SD = .25). Sex and 
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occupation affect people's expectations of public administration of local administrative organizations in 

Tak Province significantly different. Statistically at the level of 0.05. 

Keywords: Expectations, Public Administration, Local government organizations  

 

 

บทนํา 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยการปกครองตนเองของประชาชนในทองถ่ิน ดําเนินการบริหารงานในระดบั

รองจากระดับชาติ หรือระดับรัฐ การบริหารงานทองถ่ินเกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน

ปกครองตนเองในรูปแบบของการปกครองทองถ่ิน (Local Government) ประชาชนในทองถ่ิน มีอํานาจปกครองตนเอง 

ตามท่ีไดรับการกระจายอํานาจจากรัฐบาล ไดดําเนินการปกครองทองถ่ินของตนเองโดยจัดตั้งองคกรข้ึนมาใชอํานาจแทน

ประชาชน เรียกวา “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” เปนตัวแทนของประชาชนในประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรงกับความ

ประสงคของประชาชน โดยมีแนวคิดวาประชาชนในทองถ่ินยอมรูถึงความตองการของทองถ่ินน้ันไดดีกวาองคกรอ่ืน และยอม

มีความผูกพันตอทองถ่ินน้ัน ๆ และจัดใหราษฎรในทองถ่ินจะเปนผูดําเนินการบริหารทองถ่ินตามเจตนารมณของประชาชนใน

ทองถ่ินอยางเปนอิสระ ภายใตกรอบ นโยบาย และการกํากับดูแลของรัฐทองถ่ิน เลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินข้ึนมาท้ังหมดหรือ

แตงตั้งผูบริหารทองถ่ินข้ึนบางสวนจากขาราชการอ่ืนเพ่ือทําการบริหารราชการในทองถ่ินน้ัน โดยมีงบประมาณของตนเองและ

มีอิสระในการบริหารงานพอสมควร (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2559) การบริหารทองถ่ินและการจัดทําบรกิารสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีลักษณะสําคัญ คือ การบริหารทองถ่ินเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเปนอํานาจหนาท่ี

ของฝายบริหาร ไดแก ผูบริหารหรือคณะ ผูบริหารทองถ่ิน เปนกระบวนการหรือกรรมวิธีในการนําเอาการตัดสินใจและ 

นโยบายของทองถ่ินไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ รวมท้ังการนํากฎหมายท่ีทองถ่ินกําหนดไปใช บังคับในเขตทองถ่ินดวย ท้ังน้ี

นโยบายและกฎหมายของทองถ่ินดังกลาวตองสอดคลองกับ เจตนารมณของทองถ่ินท่ีจะกําหนดข้ึนโดย ประชาชนหรือตัวแทน

ของประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือสนองความตองการและแกไขปญหาของทองถ่ิน การผสมผสานของความรู ความสามารถทางการ

บริหาร กับความรับผิดชอบตอทองถ่ิน การบริหารจะตองคํานึงถึงเจตจํานงของประชาชนในทองถ่ิน (อรทัย กกผล, 2552)  

การบริการสาธารณะเปนการบริการหรือกิจกรรมท่ีรัฐจัดทําข้ึนเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชนโดยสวนรวม โดยเปนกิจการท่ีอยูในความอํานวยการหรืออยูในความควบคุมของฝายปกครองท่ี

จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนองความตองการสวนรวมของประชาชน อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชน

และสรางการพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมใหกับทองถ่ิน รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติในภาพรวม โดยมีหลักการท่ีเปน

ประเด็นสําคัญในการจัดบริการสาธารณะ คือ การจัดบริการสาธารณะตองดําเนินการเพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 

สามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ิน มคีวามเสมอภาค3และความโปรงใส3ในการใหบริการ (นราธิป ศรีราม, 2557) โดย

ภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการถายโอนจากรัฐแบงออกไดเปน 4 ดานหลัก คือ ดานการจัดบริการสาธารณะท่ี

เก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การสรางถนน ไฟฟาสาธารณะ และการบริหารจัดการแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร ดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต เชน การบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การบริการสาธารณะสุขมูลฐาน การจัดการศึกษาทองถ่ิน และการบริการ

สถานท่ีพักผอนหยอนใจ จัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบ เชน การปองกันอุบัติภัยทางถนน การปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย และการจัดบริการหองนํ้าสาธารณะในทองถ่ิน และดานสุดทายคือ ดานการลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดลอม และ

ศิลปวัฒนธรรม เชน การสงเสริมการทองเท่ียวและอาชีพ การพัฒนาปาชุมชน และการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ

จารีตประเพณีทองถ่ิน เปนตน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, 2560) 

920 
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จากการดําเนินงานดานการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานมายังประสบกับปญหาตาง ๆ 

มากมายท่ีทําใหองคการปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลกัการของ

การจัดบริการสาธารณะ โดยสามารถแบงปญหาของการจัดบริการสาธารณะออกไดเปน 2 ระดับ คือ ปญหาการจัดบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับมหภาค จากปญหาความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ

หนวยงานของรัฐในสวนกลางและสวนภูมิภาค ในเชิงอํานาจการบริหารจัดการกิจการสาธารณะท่ียังไมไดรับอิสระท่ีแทจริงใน

การตัดสินใจดําเนินนโยบายสาธารณะภายในทองถ่ินดวยขอจํากัดทางกฎหมายและงบประมาณ รวมท้ังปญหาในเชิงโครงสราง

ของระบบการบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะท่ียังเนนการรวมศูนยอํานาจ ขาดความชัดเจน มีความซับซอน สาย

การบังคับบัญชายาว และมีโครงสรางการบริหารท่ีไมสอดคลองกับบริบทของแตละทองถ่ิน (รสคนธ รัตยเสริมพงศ, 2557) ซึ่ง

สาเหตุหลักของปญหาเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการกระจายอํานาจตามบริบททางการเมืองของแตละรัฐบาล

ตั้งแตป พ.ศ. 2540 ถึงปจจุบัน ท่ีทําใหการขับเคลื่อนนโยบายกระจายอํานาจขาดความชัดเจน ไมมีความตอเน่ือง และมีความ

สับสนในการปฏิบัติงานของสวนราชการท่ีเก่ียวของในกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายกระจายอํานาจ ท่ีตางตีความหมายและ

กําหนดขอบเขตในการกระจายอํานาจท่ีแตกตางกันไปในแตละยุค จนทําใหการปฏิบัติงานขาดเอกภาพและขัดแยงกันเองใน

ภาพรวม ซึ่งสงผลตอการสงเสริมใหเกิดการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางแทจริง (วีระศักดิ์ เครือเทพ 

และคณะ, 2558) ดังน้ัน แนวทางในการแกปญหาจึงควรมีการปรับปรุงใหนโยบายในการกระจายอํานาจของรัฐใหมีความ

ชัดเจนตอเน่ือง ท้ังในสวนของทิศทางนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติงานของสวนราชการท่ี

เก่ียวของเพ่ือใหการขับเคลื่อนกระบวนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพปญหาการ

จัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับจุลภาค ท่ีการจัดบริการสาธารณะยังไมสอดคลองกับปญหาและ

ความตองการของประชาชน รวมท้ังไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน (รสคนธ รัตยเสริมพงศ, 2557) อีกท้ังควรมี

การปรับแนวทางการบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบใหม ๆ เพ่ือพัฒนาการบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแกไขปญหา เชน แนวทางการทํางานในลักษณะของเครือขาย (network) ท่ีเปนการทํางานรวมมือ

กันระหวาง หนวยงานตาง ๆ ของรัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรภาคประชาชน 3 สถาบันวิชาชีพ หรือองคกรท่ีไมแสวงหาผล

กําไร เน่ืองจากเปนแนวทางการทํางานท่ีใหความสําคัญกับการแสวงหาแนวรวม (partnership) ท่ีมีความรูความสามารถใน

ดานท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยกันแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน (วีระศักดิ์ เครือเทพ,  2550) ท้ังน้ีก็เพ่ือใหการบริการ

สาธารณะมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง 

จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาวผู วิจัย ตองการทราบวาความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการ

บริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตากตามปจจัยสวนบุคคล จึงสนใจจะศึกษาเรื่อง ความคาดหวังท่ีมีตอการบริหารงาน

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชน และเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประเทศชาติตอไป 

 

เคร่ืองมือท่ีใชเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ไดดําเนินการสราง และหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี รวมท้ังผลงานท่ีเก่ียวของกับความคาดหวังของประชาชน เพ่ือมากําหนดกรอบ

แนวคิดในการศึกษา 

2. ศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพ่ือสอบถามความคาดหวังของ

ประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก 

921 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

3. สรางแบบสอบถามความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบรหิารงานสาธารณะของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดตาก จําแนกเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ดังน้ี 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก จํานวน 6 ดาน รวม 44 ขอ ดังน้ี 

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 8 ขอ 

2. ดานพัฒนาสังคม จํานวน 9 ขอ 

3. ดานเศรษฐกิจ จํานวน 5 ขอ 

4. ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม จํานวน 9 ขอ 

5. ดานการพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการ จํานวน 6 ขอ 

6. ดานพัฒนาการสาธารณสุข จํานวน 7 ขอ 

4. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบแบบสอบถามความเท่ียงตรง พรอมโครงสราง และการ

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพ่ือพิจารณาความสมบูรณ 

6. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปทดลองใช กับกลุมประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชน

ผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 30 คน 

7. นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวมาหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือเปนรายดาน และท้ังฉบับมีคาความเช่ือมั่น

เทากับ 0.92 

8. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพแลว ไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการวิจัย 

1.1 ดานพ้ืนท่ี จังหวัดตาก 

1.2 ดานประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใช คือ ประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดตาก มีจํานวนท้ังหมด 352,110 คน จากประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก 

จํานวน 69 แหง (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดตาก, 2561) ท่ีมาจากการสุมแบบแบงพ้ืนท่ี (Area Simple) 

จากประชากร หาขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane. 1973: 824) ไดกลุมตัวอยาง 400 ราย ทํา

การสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) แลวกําหนดสัดสวนในแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังจังหวัดตาก 

แลวสุมอยางงายในแตละหมูบาน 

1.3 ขอบเขตดานตวัแปร  

1.3.1 ตัวแปรอิสระ คือปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 

1.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จังหวัดตาก จํานวน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 2) ดานพัฒนาสังคม 3) ดานเศรษฐกิจ    

4) ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5) ดานการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ และ 6) ดานพัฒนาการ

สาธารณสุข 

1.4 ขอบเขตดานระยะเวลา เดือน มิถุนายน 2562 – พฤศจิกายน 2562 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
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การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลงานศึกษาความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก ทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการใหตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 

400 ฉบับ ซึ่งครบตามจํานวนท่ีกําหนดซึ่งดําเนินการ ดังน้ี 

2.1 ทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก เพ่ือขอความรวมมือใน

การตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 

2.2 นําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือไปแจกใหกับประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดตาก ท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยอาสาสมัครวิจัยท่ีผานการอบรมแลว จํานวน 10 ทาน 

2.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและอาสาสมัครวิจัยท่ีผานการอบรมแลว 

2.4 นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ และดําเนินการข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูลตอไป 

3. การแปลความหมายของคะแนนพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ซึ่งกําหนดเกณฑ ดังน้ี 

คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00  มีความคาดหวังในระดับ มากท่ีสุด 

คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50  มีความคาดหวังในระดับ มาก 

คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50  มีความคาดหวังในระดับ ปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50  มีความคาดหวังในระดับ นอย 

คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50  มีความคาดหวังในระดับ นอยท่ีสุด 

 

สถิติในการวิเคราะหขอมูล 

สําหรับการวิจัยครั้งน้ีแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ชุด ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความคาดหวัง

ของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก โดยใชวิธีการประมวลผลคาทาง

สถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูล และตอบ

วัตถุประสงค ดังน้ี 

1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอ

เดือน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี และรอยละ 

2. ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก 

วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก 

จําแนกตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก วิเคราะหขอมูลโดยใช การทดสอบคาที 

(t-test) การทดสอบคาเอฟ (F-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

รายคู โดยวิธีของ19เชฟเฟ19 (Scheffe' method) 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก 

แสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก 

ภาพรวมและรายดาน 
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ความคาดหวังของประชาชนท่ีมตีอการบริหารงานสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก 
𝐱�  S.D. 

ระดับ 

ความเห็น 
ลําดับท่ี 

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. ดานพัฒนาสังคม 

3. ดานเศรษฐกิจ 

4. ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. ดานการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ 

6. ดานการพัฒนาการสาธารณสุข 

3.06 

2.24 

3.01 

3.33 

2.84 

2.79 

.30 

.25 

.37 

.34 

.39 

.38 

ปานกลาง 

นอย 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

2 

6 

3 

1 

4 

5 

รวม 2.88 .15 ปานกลาง  

 

ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก 

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (x� = 2.88) รายดานพบวาอยูในระดับปานกลาง 5 ดาน เรียงจากมากไปหานอย คือ 

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (x� = 3.33) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (x� = 3.06) ดานการ

พัฒนาการสาธารณสุขมีคาต่ําท่ีสุด (x� = 2.79) อยูในระดับนอยจํานวน 1 ดาน คือ ดานการพัฒนาสังคม (x� = 2.24)  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จังหวัดตาก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลภาพรวมและรายดาน  

2.1 ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีเพศตางกันตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดตาก โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศชายมีความคาดหวังตอการบริหารงาน

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มากกวาเพศหญิง รายดานพบวามีความแตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานพัฒนาการ

สาธารณสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig.=.01*) สวนดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 

2.2 ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก ท่ี

มีอายุตางกันโดยรวมไมแตกตางกันรายดานพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน โดยกลุมอายุ 41-50 ป มีความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนอย

กวากลุมอายุ 31-40 ป และ อายุมากกวา 60 ปข้ึนไป 

2.3 ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก 

อาชีพตางกันโดยรวมแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รายดานพบวามีความแตกตาง จํานวน 1 ดาน คือ ดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน โดยกลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มากกวากลุมรับจาง 

2.4 ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก 

ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันโดยรวมไมแตกตางกัน รายดาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 

1 ดาน คือ ดานการสาธารณสุข เมื่อทดสอบรายคูกลับไมพบวาคูใดท่ีแตกตางกัน 

2.5 ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก 

ท่ีมีรายไดตางกันโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 
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1. จากผลการศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จังหวัดตาก  

1.1 ประชาชนมีความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก ดานการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีประชาชนมีความคาดหวังมากท่ีสุด คือ อปท. จัดหาท่ีดิน

สาธารณะประโยชน เพ่ือเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจแกประชาชน สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤวัตร เสนสุข (2550) ได

ศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่องความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษาองคการ

บริหารสวนตําบลชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร พบวา ดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ประเด็นท่ีประชาชนมีความ

คาดหวังมาก ไดแก การสงเสริมการจัดใหมีสวนสาธารณะ รองลงมา ไดแก การสงเสริมการคมนาคม โดยจัดใหมีถนน สะพาน

และสงเสริมและสนับสนุนใหมีไฟฟาสาธารณะ 

1.2 ประชาชนมีความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก          

ดานพัฒนาสังคม โดยรวมอยูในระดับนอย ดานท่ีประชาชนมีความคาดหวังมากท่ีสุด คือ ผูพิการ ผูปวย หรือผูสูงอายุไดรับการ

ชวยเหลือสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานอยางเพียงพอ และ อปท.มีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง เพราะผูพิการ 

ผูปวย หรือผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานอยางเพียงพอเน่ืองจากญาติ ๆ ตองไปทํางานตางถ่ินและเด็กและ

เยาวชนภายในหมูบานมีการมั่วสุมกันเสพยาเสพติด ซึ่งทําใหเกิดปญหาการโจรกรรมตามบานเรือน เพ่ือนําเงินไปซื้อยาเสพติด 

สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรศักดิ์ คงทอง (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาทองถ่ิน

ศึกษากรณี เทศบาลตําบลทาบุญมี ก่ิงอําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ดานทรัพยากรมนุษยและสังคม     

มีความคาดหวังในระดับนอย ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากปญหาความตองการข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตในดานการปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด การสงเสริมและปองกันดานสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ยังเปนปญหาท่ีจะตอง

ดําเนินการแกไข 

1.3 ประชาชนมีความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก          

ดานเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีประชาชนมีความคาดหวังมากท่ีสุด คือ อปท. ควรมีการสงเสริมการออม

ใหแกประชาชน และมีการสนับสนุนโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง เน่ืองจากมีกลุมอาชีพท่ีหลากหลาย แตยัง

ขาดความรู และวิธีการในการบริหารจัดการกลุม และขาดแคลนเงินทุนในการสงเสริม จึงตองมีเจาหนาท่ีมาดูแล และให

คาํปรึกษาแนะนํา อีกท้ังชวยจัดหาตลาด และชองทางการจัดจาหนายผลิตภัณฑท่ีกลุมอาชีพจัดทําข้ึน เพ่ือทําใหกลุมอาชีพมี

ความเขมแข็งในการดําเนินงาน มีรายไดเพ่ิมข้ึน และมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญมี บัวรุง (2554)      

ไดศึกษาวิจัยเรื่องความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอบทบาทในการพัฒนาชุมชนของนายกองคการบริหารสวนตําบล           

ทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวาประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลทาตะเกียบ     

ความคาดหวังดานเศรษฐกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังน้ันประชาชน          

จึงตองการใหดําเนินการพัฒนาและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม และสงเสริมกลุมอาชีพและภูมิปญญาทองถ่ิน พรอมท้ังจัดหา

แหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพใหกับประชาชน 

1.4 ประชาชนมีความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก          

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีประชาชนมีความคาดหวังมากท่ีสุด คือ 

อปท. มีการสงเสริมการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอมดี มีความปลอดภัย และสงเสริมสุขอนามัยท่ีดี มี

การรักษาความสะอาดของถนนสาธารณะ และ อปท. มีการมีการปลูกตนไมบริเวณท่ีสาธารณะอยางท่ัวถึงควรบํารุง รักษา

สภาพแวดลอมดี มีความปลอดภัย ดังน้ัน ประชาชนจึงมีความตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก มีการดูแล

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤวัตร เสนสุข (2550) ไดศึกษาวิจัย

เรื่องความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลชะ
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โนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร พบวา การบํารุงรักษาสภาพแวดลอมดี มีความปลอดภัย ในภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวาประเด็นท่ีประชาชนคาดหวังมากกวาประเด็นอ่ืน ไดแก การสงเสริมดูแลบํารุงรักษา

ทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของสวนรวม รองลงมาไดแกการสงเสริมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

1.5 ประชาชนมีความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก ดานการ

พัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีประชาชนมีความคาดหวังมากท่ีสุด คือ อปท. ควรมี

การจัดระเบียบและดูแลรักษาความปลอดภัยมีการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมาติดตอในการใหบริการ เพราะ

ประชาชนในหมูบานจะรับรูปญหาไดดีท่ีสุด และตองการจะแสดงความคิดเห็นหรือการไดรับการบริการท่ีดีใหพัฒนามากข้ึน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญมี บัวรุง (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอบทบาทในการพัฒนา

ชุมชนของนายกองคการบริหารสวนตําบลทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา ดานพัฒนา

การเมือง และการบริหารจัดการ ซึ่งประชาชนมีความคาดหวังเปนอันดับแรกคืองานใหบริการประชาชน รองลงมาคือ         

งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน งานสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท้ังน้ีเปนเพราะงานใหบริการ

ประชาชนเปนงานหนาท่ีหลักโดยตรงของการปกครองทองถ่ิน ซึ่งรัฐจัดข้ึนเพ่ือกระจายอํานาจการปกครองท้ังทางการเมือง 

และทางการบริหารใหประชาชนในทองถ่ินจัดการปกครองและดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของ

ตนเอง  

1.6 ประชาชนมีความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก          

ดานพัฒนาการสาธารณสุข โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีประชาชนมีความคาดหวังมากท่ีสุดการแพรระบาดของโรค

ไขเลือดออกในชุมชนอยูภายใตการควบคุม ท่ีเปนเชนน้ีเพราะการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกตองทํางานรวมกับประชาชน

ในการตัดวงจรแหลงเพาะพันธุยุงลาย และปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนปฏิบัติในการสํารวจลูกนํ้ายุงลายจนเกิดเปนนิสัย 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวดี จันทะเสน (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอบทบาทในการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในเขตชุมชนองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษา พบวา 

อบต. ควรมีการกําจัดแหลงเพาะพันธยุงลายและการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกทํางานรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ีและปลูก

จิตสํานึกใหนักเรียนปฏิบัติในการสํารวจลูกนํ้ายุงลายและกําจัดแหลงเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย 

2. เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดตาก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2.1 ประชาชนท่ีมีเพศแตกตางกัน มีระดับความคาดหวังท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครอง     

สวนทองถ่ิน จังหวัดตาก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศชายมีความคาดหวังตอการบริหารงาน

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มากกวาเพศหญิง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเปนเพราะประชาชนเพศชาย

เปนเสาหลักของครอบครัวตองคอยทํางานและใหผูหญิงอยูบานดูแลญาติและครอบครัวบุตรหลาน และตองการใหทางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก บริหารงานสาธารณะใหเปนไปตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือจะทําใหหมูบานของตนไดรับการ

พัฒนาใหมีความเจริญเทาเทียมกับหมูบานอ่ืน ๆ เพศชายจึงมีผลตอระดับความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวาเพศหญิง สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนชาติ นาวีรัตนวิทยา (2559) ศึกษาการรับรูและ

ความคาดหวังของปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดชลบุรีท่ีมีตอบทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีในการ

พัฒนาทองถ่ิน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการรับรูและความคาดหวังของปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดชลบุรีท่ีมีตอ

บทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ในการพัฒนาทองถ่ิน จําแนกตามอายุ เพศ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน    

ในตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผลการศึกษาพบวาการรับรูของปลัดองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีตอบทบาทของ

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการรับรู จําแนกตามเพศพบวาแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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2.2 ประชาชนท่ีอายุตางกันมีความคาดหวังตอการบรหิารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด

ตาก โดยรวมไมแตกตางกัน รายดานพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ              

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยกลุมอายุตาง ๆ มีการตัดสินใจแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 2 คู ไดแก 

กลุมอายุ 41-50 ป ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก 

นอยกวา กลุมอายุ 31-40 ป และ อายุมากกวา 60 ปข้ึนไป เพราะวาประชาชนท่ีอยูในกลุมอายุน้ีสวนใหญอยูในวัยแรงงาน 

และมีความสนใจในเรื่องเหตุการณบานเมือง ซึ่งจะใหความสนใจในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย

ตองการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับทองถ่ิน และตองการรับรูขอมูลขาวสารจากทางเสียง

ตามสาย ตามหมูบาน และทางอินเทอรเน็ต เพ่ือจะไดรับทราบขาวสารท่ีเปนปจจุบัน และรับทราบไดอยางรวดเร็วข้ึน เพ่ือ

สรางความมั่นคงใหกับตนเองและครอบครัว มีการรวมกลุมกันฝกอาชีพ และทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือใหเกิดความสามัคคีกัน 

และใชเวลาวางใหเปนประโยชน และตองการใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีจริงจัง เน่ืองจากปจจุบันยังมี

ผูคา และผูเสพอยูในพ้ืนท่ี จึงตองการใหบุตรหลานหางไกลจากยาเสพติด และทํางานหาเงินเพ่ือนํารายไดมาเลี้ยงครอบครัว 

สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ (2557) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ ขององคการ

บริหารสวนตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพใน

การใหบริการสาธารณะ และ เปรียบเทียบความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ จําแนกตามสถานสวน

บุคคล ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลบาง

ขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อาชีพ และลักษณะท่ีอยูอาศัยตางกัน มีความ

คิดเห็นแตกตางกัน สวน อายุ การศึกษา รายได และระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตองคการบริหารสวยตําบลไมแตกตางกัน   

2.4 ประชาชนท่ีมีการศึกษาตางกันความคาดหวังท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดตาก ไมแตกตางกัน รายดาน พบวาแตกตางกัน คือ ดานการสาธารณสุข แตทดสอบรายคูกลับไมพบวาคูใดท่ีแตกตาง

กัน ท่ีเปนเชนน้ีเพราะ ประชาชนทุกระดับการศึกษาตางก็ตองการใหการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดตาก มีสภาพท่ีดีข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ (2557) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการ

ใหบริการสาธารณะ ขององคการบริหารสวนตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับ

ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะและ เปรียบเทียบความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการใหบริการ

สาธารณะ จําแนกตามสถานสวนบุคคล ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพใน การใหบริการสาธารณะของ

องคการบริหารสวนตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อาชีพ และลักษณะ

ท่ีอยูอาศัยตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน สวน อายุ การศึกษา รายได และระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตองคการบริหารสวย

ตําบล ไมแตกตางกัน 

2.5 ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันมีความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดตาก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 รายดานพบวามีความแตกตาง คือ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยกลุม

อาชีพตาง ๆ มีการตัดสินใจแตกตางกัน ไดแก กลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความคาดหวังมากกวากลุมรับจาง เพราะกลุม

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจอาชีพขาราชการถือเปนอาชีพท่ีมีความมั่นคง เปนอาชีพเปนอาชีพท่ีมีเกียรติ มีผูคนนับหนาถือตาใน

สังคม มีความมั่นคง มีโอกาสเจริญกาวหนาเติบโต มีตําแหนง ถือเปนอาชีพท่ีมีสวัสดิการท่ีคอนขางดีมากเมื่อเทียบกับอาชีพ

รับจาง ตองการความสะดวกสบาย สอดคลองกับ งานวิจัยของจิรศักดิ์ คงทอง (2559) ศกึษาเรื่องความคาดหวังของประชาชน

ท่ีมีตอการพัฒนาทองถ่ิน: ศกึษากรณีเทศบาลตําบลทาบุญมี ก่ิงอําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

การพัฒนาทองถ่ินท่ีไดรับในปจจุบันและท่ีคาดหวังในอนาคต และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลทาบุญ

มี ท่ีไดรับในปจจุบันและท่ีคาดหวังในอนาคต ผลการศึกษาพบวาความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลตําบลทาบุญมี ท่ีไดรับในปจจุบันกับการพัฒนาท่ีคาดหวังในอนาคต ในภาพรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง การ

เปรียบเทียบการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาบุญมี ท่ีไดรับในปจจุบันกับการพัฒนาท่ีคาดหวังในอนาคตท้ัง 5 ดาน     
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ในภาพรวมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และในแตละดานก็พบวามีความแตกตางกันทุก ๆ 

ดาน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อาชีพ และลักษณะท่ีอยูอาศัยตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 

ท่ีระดับ .05  สวน อายุ การศึกษา รายได และระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมแตกตางกัน 

2.6 ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก ท่ีมี

รายไดตางกันโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ประชาชนท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท มีระดับความคาดหวังท่ีมีตอการ

บริหาร งานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดตาก มากกวากลุมอ่ืน ๆ เพราะเน่ืองจากประชาชน สวนใหญ    

มีรายไดอยูในชวงระหวาง 10,000-20,000 บาท บาท ซึ่งสวนใหญจะอยูในวัยทํางาน จึงมีความตองการใหทางองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน มีการบริหารงานสาธารณะมีการเรียนรู และทํากิจกรรมรวมกัน สอดคลองกับ นฤวัตร เสนสุข (2550) ศึกษาเรื่อง

ความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบล      

ชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาและการ

ทํางานขององคการบริหารสวนตําบลชะโนด และศึกษาถึงขอมูล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอ แนะแนวทางในการพัฒนา

ทองถ่ิน ผลการศึกษาพบวาระดับการคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล ท้ัง 8 ดาน   

อยูในระดับมาก จํานวน 7 ดาน และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือดานการสงเสริมการประกอบอาชีพ สวนระดับการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีผานมา ท้ัง 8 ดาน อยูในระดับปานกลาง ท้ัง 8 ดาน ผูตอบแบบสอบถามท่ี รายได 

และระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีความความคาดหวังตอการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบล: กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ไมแตกตางกัน  

 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยฉบับน้ีไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกท่ีใหกําลังใจ สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งน้ี ขอบพระคุณประชาชนในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดตากซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย และขอบผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดตาก ท่ีอํานวย

ความสะดวกและใหความรวมมือ การอํานวยการและประสานงาน จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก สถานท่ีทํางานอันเปนท่ีรัก ท่ีมีโอกาสไดสนองคุณ ทําการวิจัยเพ่ือนํา

ผลการวิจัยมาพัฒนาใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึนไป   

 

เอกสารอางอิง 

 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย. (2560). สาระสําคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น. กรุงเทพฯ: กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. 

จิรศักดิ์ คงทอง. (2559). ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลทาบุญมี กิ่งอําเภอ        

เกาะจันทร จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานทองถ่ิน 

มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ธนชาติ นาวีรัตนวิทยา. (2559). การรับรูและความคาดหวังของปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดชลบุรีท่ีมีตอ

บทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีในการพัฒนาทองถิ่น. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

นราธิป ศรีราม. (2557). แนวคิดเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการ

สาธารณะของทองถ่ิน หนวยท่ี 1-7, นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

928 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

นฤวัตร เสนสุข. (2550). ความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล: กรณีศึกษา

องคการบริหารสวนตําบลชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร. การคนควาอิสระรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

บุญมี บัวรุง. (2554). ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอบทบาทในการพัฒนาชุมชนของนายกองคการบริหารสวนตําบล

ทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา.วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง มหาวิทยาลัยบูรพา. 

รสคนธ รัตยเสริมพงศ. (2557). ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น. เอกสารการสอนชุด

วิชาการจัดบริการสาธารณะของทองถ่ิน หนวยท่ี 8 -15, นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2559). การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่น: สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส ญ่ีปุนและไทย. 

กรุงเทพฯ: โฟรเพซ. 

วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ. (2558). 15 ป การกระจายอํานาจของไทย สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย. 

(กรุงเทพฯ: ศูนยสงเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลทองถ่ิน. 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก. (2561). บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2560. 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก. 

สุภาวดี จันทะเสน. (2553). ความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในเขตชุมชน ขององคการบริหาร

สวนตําบลนาอุดม อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด. การคนควาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

เสาวนารถ เล็กเลอสนิธุ. (2557). ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ ขององคการบริหารสวนตําบลบางขนุน อําเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี. วารสารธรรมศาสตร ปท่ี 33 ฉบับท่ี 3 ป พ.ศ.2557. คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชพฤกษ. 

อรทัย กกผล. (2552). เคล็ดลับการจัดบริการสาธารณะทองถิ่น: บทเรียนจากรางวัลพระปกเกลา.กรุงเทพฯ: บริษัท ส เจริญ 

การพิมพ จํากัด. 

Yamane Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3rd editio. Newyork: Harper and Row 

Publication. [On-line].Available: http:// www1.si.mahidol.ac.th/km/node/824. Date of querying (5 

June 2019) 

 

929 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

การจัดการความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  

KNOWLEDGE MANGEMENT IN ORGANIZATIONS OF LOCAL ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATIONS WANG THONG DISTRICT PHITSANULOK PROVINCE 

 

สมนึก วิโนทัย 

คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก 

corresponding author: nuekptk2492@gmail com 

  

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับปจจัยแวดลอม ปจจัยกิจกรรม และการจัดการความรูในองคกร และ

ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมกับการจัดการความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก กลุมตัวอยางใชคือ บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก คือขาราชการ พนักงาน

จาง และลูกจางประจํา จํานวน 222 คน ทําการสุมแบบแบงช้ันภูมิแบบเปนสัดสวน ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหและสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient) ผลการวิจัยพบวา ระดับปจจัยแวดลอม ปจจัย

กิจกรรม และการจัดการความรูในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกภาพรวมอยูในระดับมาก 

สวนตวัแปรสภาพแวดลอมองคกรมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการจัดการความรูในองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01    อยูในระดับปานกลาง ( Sr =.44, Sig.=00) โดยดานปจจัยแวดลอมไดใหความสําคัญไปท่ีวัฒนธรรมองคกร สวนดาน

ปจจัยกิจกรรมไดใหความสําคัญไปท่ีการสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรู และการสรางเครือขายความรูในองคกร  

 

คําสําคัญ: การจัดการความรูในองคกร  องคกรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

Abstract 

This research aimed to: Study the environmental factors activity factor and knowledge 

management in organizations and the relationship between the environment and knowledge 

management in an organization of local government organizations in Wang Thong District Phitsanulok 

Province.               The samples used personnel of the local government organization in Wang Thong 

District Phitsanulok Province are 222 civil servants, employees and permanent employees. Proportional 

use questionnaires to collect data. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, 

standard deviation and analysis and Spearman rank correlation coefficient 

The research found that environmental factors activity factor and knowledge management in 

the local government organization in Wang Thong District Phitsanulok Province total is a high level.                   

The organizational environment variables have a linear relationship with the knowledge management in 

the organization with statistical significance at the level of 0.01 at the moderate level (= .44, Sig. = 00).       

The corporate culture As for the activity factor, the emphasis is on creating an atmosphere to exchange 

knowledge and creating a knowledge network in the organization. 
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บทนํา 

สังคมแหงการเรียนรู” หรือ “Knowledge based Society” ก็เปรียบเปนกุญแจสําคัญของการปฏิรูปองคกรกัน

ในทุก ๆ ดานโดยเฉพาะอยายิ่งการพัฒนาทุนมนุษย เพ่ือใหเปนแรงขับเคลื่อนองคกรตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เปลี่ยนสิ่งท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมดวยการนําหลักคิดดังกลาวไปสูการปฏิบัติ ดวยกิจกรรมท่ีเรียกวา KM: 

Knowledge Management หรือการจัดการความรู เน่ืองจากความรูจากบุคคลหน่ึงควรจะไดรับการถายทอดไปยังอีกรุนหน่ึง

ภายใตบริบทท่ีใกลเคียงกันเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน (ประเวศ วะสี. 2560) คนรุนใหมก็ควรจะมีฐานความรู 

เพ่ือนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพการณ ความรูในโลกยุคสังคมแหงการเรียนรูน้ี เน่ืองจากความรูเกิดจากการ

กลั่นกรองโดยสมองของมนุษย และถายโอน เผยแพรโดยมนุษย คือ “ทุนมนุษย” หรือ Human Capital ซึ่งหมายถึง ความรู 

ความสามารถของทรัพยากรบุคคลขององคกรในการเปลี่ยนแปลงจากองคการท่ีมีการดํารงอยูในสภาพปจจุบันใหเปนองคการ

แหงการเรียนรูน้ันมีปจจัยท่ีเปนแรงขับเคลื่อนองคกรตาง ๆ ตั้งแตมีระบบการสื่อสารและการขนสงท่ีรวดเร็วทําใหโลกแคบลง

และรับรูสิ่งตาง ๆ ในซีกโลกอ่ืน ๆ ไดงายกวาเดิมมาก ทําใหการรับรูเกิดข้ึนอยางกวางขวางท้ังในระดับบุคคล สังคม และ

องคการเพ่ือตอบสนองมนุษยในสวนของความอยากรูในสิ่งใหม ๆ จึงมีการพัฒนาเครื่องมืออันทันสมัยอยูเสมอท้ังน้ีเพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพในการเรียนรูคนควา และการแสวงหาความรูใหม ๆ ท่ีแตละองคกรมุงเนนไปท่ีสมรรถนะหลัก การ

จัดการความรูในองคการมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการปฏิบัติของ องคการใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่ง

ในโลกยุคสังคมแหงความรู และยุคแหงการเปลี่ยนแปลง หนวยราชการตองเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม เปลี่ยนวิธีทํางานใหมท่ี

สามารถแขงขันในสังคมโลกได (วิจารณ พานิช. 2558) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา11 กําหนดใหสวน

ราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในองคกร เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร

และสามารถประมวลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ

สถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใน

สังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ปจจุบันทุกสวนราชการไดนําแนวคิดการจัดการความรูมาเปน

สวนหน่ึงในการพัฒนาองคการ ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกําหนดใหการจัดการความรูเปนตัวช้ีวัดหน่ึงใน

มิติดานการพัฒนาองคกร โดยกําหนดเปนตัวช้ีวัดบังคับในสวนราชการ (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. 2560) 

การจัดการความรู (KM) เปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาองคกรใหสามารถ

บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อันเน่ืองมาจากการจัดการความรูจะชวยเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในองคกร

ทาใหบุคลากรมีความตื่นตัวในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง สามารถเรียนรูวิธีการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานได

อยางรวดเร็ว บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณการทางานระหวางกันเพ่ือสรางนวัตกรรม

ใหมๆ ในการทางานใหเกิดข้ึนจากความรูเดิมท่ีมีอยูประยุกตเขาดวยกันกับความรูและประสบการณท่ีไดรับจากบุคคลอ่ืน และ

ชวยใหบุคลากรไดมีโอกาสเรียนรูจากแหลงเรียนรูท่ีมีอยูภายในองคกรของตนเองไดตลอดเวลา รวมท้ังชวยปองกันมิใหความรู 

ท่ีมีอยูภายในองคกรสูญสลายไป (ประเวศ วะสี. 2560) การจัดการความรูในองคกร เปนการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูใน

องคกร ซึ่งกระจัด กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง ความรู 

และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให องคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

931 
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และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เปนกรอบความคิดแบบหน่ึงเพ่ือให

องคกรท่ีตองการจัดการความรู ภายในองคกรไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอมภายในองคกร ท่ีจะมีผลกระทบตอการจัดการความรู 

การนําแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการ บริหารจัดการการ

เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกตใชในในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดการพัฒนา ทําใหเกิด

ความสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเปนการปูพ้ืนฐานในการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรูใน

อนาคตตอไป (ประเวศ วะสี. 2560) 

แนวทางการแกไของคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนองคกรเรียนรูการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรและการสราง

และใชความรูในการปฏิบัติงาน มีการเรียนรูรวมกันและแลกเปลี่ยนการเรียนรู บุคคลในหนวยงานเปนบุคคลเรียนรู และ

สามารถเรียนรูจากผูอ่ืน ซึ่งอาจจะเปนเพ่ือนรวมงานหรือผูใชบริการ โดยการจัดการความรู (Knowledge Management) ใน

การพัฒนาคน (Human Development) เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร พัฒนางาน( Work Development) 

สรางสรรคนวัตกรรมในการทางานใหมีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ พัฒนาองคความรู (Knowledge Development) เพ่ิมพูน

ใชประโยชน รักษา และพัฒนาองคกร Organization Development นําไปสูองคกรแหงการเรียนรู (สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัดสุโขทัย. 2562) 

ผูวิจัยไดตระหนักในความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาว จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการความรูในองคกร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วาจะมีปจจัยใดบางท่ีมีผลตอการพัฒนาการจัดการความรูใน

องคกรและจะสามารถพัฒนาปจจัยน้ัน ๆ ไดอยางไร เพ่ือใหการจัดการความรูในองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการ

เตรียมความพรอมของหนวยเพ่ือการปฏิบัติภารกิจท่ีมีความสําคัญตอความมั่นคงของชาติตอไป  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ดานพ้ืนท่ี ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน3 12 แหง ในเขตอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ประกอบดวยขาราชการ จํานวน 151 คน พนักงานจาง 330 คน และลูกจางประจํา 16 คน ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกจํานวน ท้ังสิ้น 497 คน 

เน่ืองจากทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของ (Taro Yamane) 

ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 (วิทย วิศทเวทย. 2556) ไดกลุมตัวอยางมา จํานวนท้ังสิ้น 222 คน ดังน้ี 

        

 

เมื่อ n  คือ  ขนาดกลุมตัวอยาง 

N  คือ ขนาดประชากร  

e  คอื ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต สัดสวนความคลาด

เคลื่อนเทากับ 0.05 เมื่อนํามาแทนคาในสูตร 

n  =             497 

              1 + (497 x (0.05)2) 

  = 221.63   ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 222 คน  

ผูวิจัยทําการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใชประเภทบุคลากรเปนช้ันภูมิแบบสัดสวน

แลวใชการสุมอยางงาย 

2Ne1
Nn

+
=

932 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา  

3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดวย  

3.1.1 สภาพแวดลอมขององคกรดานปจจัยแวดลอมจําแนกตามผูบริหาร วัฒนธรรมองคกร โครงสราง

พ้ืนฐาน เทคโนโลยีการทํางาน การ กําหนดแผนงาน การประเมินผล และ  

3.1.2 ดานปจจัยกิจกรรมจําแนกตามการสรางวิสัยทัศนขององคกร การสรางทีมการจัดการความรู การ

สรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู การสรางพลังขับเคลื่อนในองคกร และการสรางเครือขายความรู ทําการวัดในระดับตัว

แปรท่ีคํานวณได (interval scale) 

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ตัวแปรตามท่ีใชในการวิจัย คือ การจัดการความรูในองคกร

ประกอบดวยการพัฒนา งานการพัฒนาคน และการพัฒนาองคกร ทําการวัดในระดับตัวแปรท่ีคํานวณได (interval scale) 

4. ขอบเขตดานระยะเวลา  ทําการศึกษาระหวางเดือน มิถุนายน 2562 – ตุลาคม 2562 

5. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check list) แบบสอบถามขอ คําถามแบบปด (Close-

Ended Question) ใหครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขตของงานวิจัย สรางแบบสอบถามจากกรอบการวิจัยเพ่ือใหมีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงค นิยาม ศัพท กลุมตัวอยาง และตัวแปรโดยแบงเปน 4 ตอน ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม คือประเภทของบุคลากรมีลักษณะ

แบบสอบถามปลายปด (Close–Ended Question) ใชแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ปจจัยแวดลอมประกอบดวยผูบริหาร วัฒนธรรม องคกร โครงสรางพ้ืนฐาน 

เทคโนโลยีการทํางาน การกําหนดแผนงาน และการประเมินผล ซึ่งมี ลักษณะแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close-Ended 

Question) ในแตละดาน ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ปจจัยกิจกรรม ประกอบดวย การสรางวิสัยทัศน การสรางทีมการจัดการ

ความรู การสรางบรรยากาศแลกเปลี่ยนความรู การสรางพลังขับเคลื่อน และการสรางเครือขายความรู ซึ่งมีลักษณะ

แบบสอบถามชนิดปลายปด (Close-Ended Question) เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความสําเร็จในการจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การพัฒนางาน การ

พัฒนาคน และการพัฒนาองคกร ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถาม ชนิดปลายปด ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  

6. การทดสอบเครื่องมือ  

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเน้ือหา (Content Validity) 

และขอบกพรองของขอคําถาม จํานวน 3 ทาน จากน้ันนํามาประมวลความเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีไดรับการพิจารณา 

แบบสอบถามเปนรายขอแลว นํามาปรับปรุงใหเปนไปตามขอเสนอแนะ ทําการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิของความสอดคลอง 

(Index of Concordance : IOC) คา IOC ในการยอมรับจะตองไมต่ํากวา .66 (สุวิมล ศิรกานนท. 2557) ไดคาสัมประสิทธ์ิ

ของความสอดคลองระหวางขอคําถามแบบสอบถามท้ังฉบับ มีคาเทากับ .93 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับกลุม

ประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ นักทรัพยากรบุคคล ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอบางกระทุม จังหวัด

พิษณุโลก จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือโดยวิธีการหาคาความเช่ือมัน (Reliability) โดย

ทําการทดสอบดวยสถิติวิเคราะหคาความเช่ือมั่น โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร หาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) ไดคาความเช่ือมันของแบบสอบถามท้ังฉบับ .912 

แลวนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพแลวไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี 

7. การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) แบงขอมูล เปน 2 

ลักษณะ  
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7.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดมาจากขอมูลท่ีผูศึกษาไดจากการเก็บรวบรวม ขอมูลจากการตอบ

แบบสอบถาม มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี  

7.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนกรอบในการ ศึกษาวิจัยแลวนํามา

สรางเปนแบบสอบถาม เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

7.1.2 ผูวิจัยทําหนังสือขอความ รวมมือไปยังผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเก็บรวบรวมขอมลู   

7.1.3 ทําการสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขออนุญาตใหกับกลุมตัวอยาง ตอบโดยตรงและใหกลุม

ตัวอยางและสงกลับคืน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยกําหนดกลุมประชากรเรียงลําดับ

ตามรายช่ือ และทําการสุมดวยวิธีการจับฉลากใหไดกลุมตัวอยางครบตามจํานวน 

7.1.4 เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดท้ังหมดแลว ทําการตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวน

สมบูรณของแบบสอบถาม เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนตอไป  

7.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดมาจากการศึกษาคนควาจากตําราท่ีเก่ียวกับ การทําวิจัย 

ขอมูลจากเว็ปไซดและสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและใชอางอิงผลการวิจัย  

8. การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร แยกเปน 2 สวน ดังน้ี  

8.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม คือ ประเภทบุคคลากร ใชคาสถิติรอยละ (Percentage)  

ปจจัยแวดลอมประกอบดวยผูบริหาร วัฒนธรรมองคกร โครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยีการทํางาน การกําหนด

แผนงาน และการประเมินผล ใชการแจกแจงความถ่ี (Frequencies) และคาสถิติรอยละ(Percentage)  

ปจจัยกิจกรรม ประกอบดวย การสรางวิสัยทัศน การสรางทีมการจัดการ ความรู การสรางบรรยากาศ

แลกเปลี่ยนความรู การพัฒนาคุณภาพงาน การสรางพลังขับเคลื่อน การเปลี่ยนโครงสรางองคกร และการสรางเครือขาย

ความรู วิเคราะหโดยการใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

การแปลผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามท่ีใชระดับการวัดขอมูลประเภท อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) 

ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินผลโดยใชเกณฑประเมินจากสูตรตอไปน้ี (สุวิมล ศิรกานนท. 2557) 

อันตรภาคช้ัน  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

                                    จํานวนช้ัน 

=  5 - 1            = 1.33 

         3  

จากหลักเกณฑดังกลาว ผูวิจัยไดกําหนดการแปลความหมายของระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

จัดการความรูขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดังน้ี (สุวิมล ศิรกานนท. 2557) 

คาเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึงความสําคัญ ในระดับนอย  

คาเฉลี่ย 2.34 -3.67 หมายถึง ความสําคัญ ในระดับปานกลาง  

คาเฉลี่ย 3.68 – 5.00 หมายถึงความสําคัญ ในระดับมาก  

ความสําเร็จในการจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การพัฒนางาน การพัฒนาคน และการพัฒนาองคกร 

วิเคราะหโดยการใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation)  

การแปลผลการวิจัย ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการ

ความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดังน้ี (สุวิมล ศิรกานนท. 2557) 

คาเฉลี่ย 1.00 -2.33 หมายถึงระดับความสําเร็จนอย  

คาเฉลี่ย 2.34 – 3.67 หมายถึงระดับความสําเร็จปานกลาง  
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คาเฉลี่ย 3.68 – 5.00 หมายถึงระดับความสําเร็จมาก  

8.2 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบ สมมติฐาน ไดแก 

สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยแวดลอมและปจจัยกิจกรรมมี ความสัมพันธกับการจัดการความรูในองคกรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก คาสถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

แบบสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient)  

กําหนดการแปลความหมายของการทดสอบคาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยพิจารณาคาสัมประสิทธ

สหสัมพันธ ใชเกณฑดังน้ี (Hinkle D. E. 1998) 

คา  Sr  ระดับของความสัมพันธ 

.90 - 1.00 มีความสมัพันธกันสูงมาก 

.70 - .90 มีความสมัพันธกันในระดับสูง 

.50 - .70 มีความสมัพันธกันในระดับปานกลาง 

.30 - .50 มีความสมัพันธกันในระดับต่ํา 

.00 - .30 มีความสมัพันธกันในระดับต่ํามาก 

สรุปผลการวิจัย  

1. ระดับความสําคัญของสภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยแวดลอม 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับปจจัยแวดลอมโดยรวมและรายดาน 

 

ปจจัยแวดลอม Mean SD ความสําคัญ 

1.ผูบริหาร 3.81 .56 มาก 

2.วัฒนธรรมองคกร 3.48 .58 ปานกลาง 

3.โครงสรางพ้ืนฐาน 3.56 .33 ปานกลาง 

4.เทคโนโลยีการทํางาน 3.76 .51 มาก 

5.การกําหนดแผนงาน 3.71 .58 มาก 

6.การประเมินผล 3.89 .39 มาก 

รวม 3.70 .23 มาก 

ระดับปจจัยแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกภาพรวมอยูในระดับมาก

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาอยูในระดับมาก 4 ดาน คือดานการประเมินผล ดานผูบริหาร ดานเทคโนโลยีการทํางาน

และดานการกําหนดแผน อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานวัฒนธรรมองคกร  

2. ระดับความสําคัญของสภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยกิจกรรม  

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับปจจัยกิจกรรม โดยรวมและรายดาน  

 

 

ปจจัยกจิกรรม 

 

Mean SD ความสําคัญ 

1.การสรางวิสัยทัศนขององคกร 3.99 1.11 มาก 

2.การสรางทีมการจัดการความรู 3.43 1.23 ปานกลาง 
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3.การสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู 4.01 1.09 มาก 

4.การสรางพลังขับเคลื่อนในองคกร 3.56 .33 ปานกลาง 

5.การสรางเครือขายความรู 3.27 .41 ปานกลาง 

รวม 3.65 .50 ปานกลาง 

 

ระดับปจจัยแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกภาพรวมอยูในระดับมาก

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาอยูในระดับมาก 4 ดาน คือดานการประเมินผล ดานผูบริหาร ดานเทคโนโลยีการทํางาน

และดานการกําหนดแผน อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานวัฒนธรรมองคกร  

3. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก   

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยรวมและรายดาน 

 

 

การจัดการความรูในองคกร 
Mean SD ความสําเร็จ 

1. การพัฒนางาน 3.48 .52 ปานกลาง 

2. การพัฒนาคน 3.73 .56 มาก 

3. การพัฒนาองคกร 3.16 .33 ปานกลาง 

รวม 3.46 .32 ปานกลาง 

 

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกภาพ

รวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาอยูในระดับมาก 1 ดาน คือดานการพัฒนาคน และอยูในระดับ

ปานกลาง 2 ดาน คือดานการพัฒนางาน และดานการพัฒนาองคกร  

 

 

 

 

การทดสอบสมมติฐาน  

ตารางท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวาง สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัย แวดลอมกับการ

จัดการความรูในองคกร  

 

สภาพแวดลอมองคกร 

ดานปจจัยแวดลอม 

   การจัดการความรูในองคกร 

Sr  p-value 

(Sig.2-tailed) 

ลําดับ 

1. ผูบริหาร .34** .00 2 
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2. วัฒนธรรมองคกร .50** .00 1 

3. โครงสรางพ้ืนฐาน -.02 .67  

4. เทคโนโลยีการทํางาน -.18** .00 3 

5. การกําหนดแผนงาน .10 .05  

6. การประเมินผล .02 .74  

ปจจัยแวดลอม (รวม) .44** .00  

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

การทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1 : สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยแวดลอมมี ความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการ

จัดการความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  

ผลการทดสอบคาการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ สเปยรแมน (Spearman rank correlation 

coefficient) พบวา สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัย แวดลอมภาพรวมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงทิศทางเดียวกันกับการจัด

ความรูในองคกร อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ ดานวัฒนธรรมองคกร ดานผูบริหาร  และ

ดานเทคโนโลยีการทํางาน สรุปไดวา สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยแวดลอม มีปจจัยท่ีมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการจัด

ความรูในองคกร ในเรื่องวัฒนธรรมองคกร และผูบริหารมีความสัมพันธเชิงเสนตรงในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน 

รองลงมาคือดานเทคโนโลยีมีความสัมพันธเชิงเสนตรงในระดับนอยทิศทางตรงกันขาม  

การทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2 : สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยกิจกรรมมี ความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการ

จัดการความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  พบวา สภาพแวดลอมองคกรดาน

ปจจัย กิจกรรมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการจัดความรูในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยปจจัย

กิจกรรมรายดาน จํานวน 2 ดาน มีความสัมพันธกับการจัดความรูในองคกร อยูในระดับนอย มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

คือการสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรู และ การสรางเครือขายความรูในองคกร สรุปไดวา สภาพแวดลอมองคกร

ดานปจจัยกิจกรรม มีปจจัยท่ีมีความสัมพันธเชิง เสนตรงกับการจัดความรูในองคกร ในเรื่อง การสรางบรรยากาศในการ

แลกเปลี่ยนความรู และการสรางเครือขายความรูในองคกร มีความสัมพันธ เชิงเสนตรงในระดับนอยในทิศทางเดียวกัน  

การทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 3 : สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยแวดลอมและปจจัย กิจกรรมมีความสัมพันธเชิง

เสนตรงกับการจัดการความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวา สภาพแวดลอม

องคกรดานปจจัยแวดลอมรายดานมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการจัด ความรูในองคกรรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 จากมากไปนอย จํานวน 2 ดานคือ ดานการพัฒนาคน และดานการพัฒนางาน 

ดานการพัฒนาคน มีความสัมพันธเชิงเสนตรง คือ ผูบริหาร และวัฒนธรรมองคกร มีความสัมพันธอยูในระดับปาน

กลางทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ีการประเมินผล เทคโนโลยีการทํางาน และการกําหนดแผนงาน มีความสัมพันธอยูในระดับนอย

ทิศทางเดียวกัน ตามลําดับ  

ดานการพัฒนางาน มีความสัมพันธเชิงเสนตรง คือ วัฒนธรรมองคกร มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลางทิศทาง

เดียวกัน ในขณะท่ีการประเมินผล มีความสัมพันธอยูในระดับนอยทิศทางตรงกันขาม และเทคโนโลยีการทํางานมีความสัมพันธ

อยูในระดับนอยทิศทางเดียวกัน  

ดานการพัฒนาองคกรไมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกัน ยกเวนดานวัฒนธรรมองคกรดานเดยีวมีความสัมพันธอยูใน

ระดับนอยทิศทางเดียวกัน 

สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยกิจกรรมรายดานมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการจัด ความรูในองคกรรายดาน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 จากมากไปนอย จํานวน 2 ดานคือ ดานการพัฒนาคน และดานการพัฒนางาน  
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ดานการพัฒนาคน มีความสัมพันธเชิงเสนตรง คือ การสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรู การสราง

เครือขายความรู มีความสัมพันธอยูในระดับนอยทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ีการสรางวิสัยทัศนขององคกร มีความสัมพันธอยู

ระดับนอยทิศทางตรงกันขาม   

ดานการพัฒนางาน มีความสัมพันธเชิงเสนตรง คือ การสรางทีมงานการจัดการความรู และการสรางวิสัยทัศนใน

องคกร มีความสัมพันธอยูในระดับนอยทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ีการสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรู มีความสัมพันธ

อยูในระดับนอยทิศทางตรงกันขาม  

ดานการพัฒนาองคกร ไมมีความสัมพันธเชิงเสนตรง ยกเวนการสรางทีมงานจัดการความรูมีความสัมพันธอยูใน

ระดับนอยทิศทางตรงกันขาม 

การทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 4 : สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยแวดลอมและปจจัย กิจกรรมมีความสัมพันธเชิง

เสนตรงกับการจัดการความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  

พบวา สภาพแวดลอมองคกรมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการจัดความรูในองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 อยูในระดับนอยทิศทางเดียวกัน  

รายดาน พบวา สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยแวดลอมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการจัดความรูใน องคกร

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 อยูในระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน  

สวนสภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยกิจกรรมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการจัดความรูในองคกรอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 อยูในระดับนอยทิศทางเดียวกัน   

 

อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยเรื่องการจัดการความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ผูวิจัยได คนพบประเด็นท่ีเปนผลจากการวิจัย ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

สภาพแวดลอมองคกร ซึ่งประกอบดวยปจจัยแวดลอมและปจจัยกิจกรรม น้ันถือไดวา เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอ

การจัดการความรูในองคกร ซึ่งหากไดมีการพัฒนาสภาพแวดลอมองคกร ใหมีความสมบูรณ ชัดเจน ยอมสงผลตอการจัดการ

ความรูในองคกร อยางชัดเจน ซึ่งสามารถ อภิปรายเปนรายขอไดดังน้ี  

ปจจัยแวดลอม พบวามีการใหความสําคัญกับผูบริหารมากท่ีสุดอยูในระดับมาก เพราะผูบริหารเอ้ือตอการจัดการ

ความรู เชน ผูบริหารระดับสูง จะตองใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี รวมถึงมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอและ

ตอเน่ือง จัดตั้งทีมงานเพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการวางแผนและจัดกิจกรรม ตาง ๆ กําหนดวาอะไรคือปจจัยแหงความสําเร็จของ

การจัดการความรู และปจจัยน้ัน ๆ มีอยูหรือสามารถสรางข้ึนไดภายในองคกร เปนแบบอยางท่ีดีในการแลกเปลี่ยนและจัดการ

ความรู สรางสภาพแวดลอมภายในองคกรท่ีเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาสามารถลองผิดลองถูกไดและเปดกวางใหมีการ

ทดลองนําเอาความคิดริเริ่มสรางสรรคมาปฏิบัติจริง การกําหนดบุคคลหรือทีมรับผิดชอบในการจัดการความรู และกําหนด

เครือขายการแลกเปลี่ยนความรูท่ีชัดเจน เปนตน โดยท่ีองคกรจะตองมีผูบริหารคอยอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการ

เรียนรู ใหความสําคัญกับระบบการยกยองชมเชยและใหรางวัลแกกําลังใจแกบุคลากรท่ีมีความตั้งใจท่ีจะเรียนรู และมี

ความสามารถในการถายทอดความรูใหกับบุคคลอ่ืนได ท้ังน้ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารจะตองเอ้ือ ตอการเรียนรู โดยท่ี

ผูบังคับบัญชาจะตองเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็น เปดใจในการเสนอแนะระบบงาน ระบบการฝก และ

ในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนตอหนวย ใหเปนประโยชนในการจัดการความรูอีกดวย สอดคลองกับ สวรส บัวมีธูป (2557) ได

ทําการศึกษาหลักการ แนวคิด ปญหา และอุปสรรค ตลอดจนถึงแนวทางและแผนงานในการจัดการความรูในองคการ

รัฐวิสาหกิจ ผลท่ีไดรับจากการศึกษาพบวาผูบริหารควรสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการความรู

องคกร และควรท่ีจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวย เพ่ือท่ีจะเปนการกระตุนและชักจูงพนักงานใหสรางความรู แบงปน

แลกเปลี่ยนและใชความรูโดยคํานึงถึงสิ่งจูงใจซึ่งมีลักษณะท่ีมีคุณคาระยะยาว สอดคลองกับ   สุทธิมน ศรีโชติ และคณะ
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(2558) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความรู ขององคการในประเทศไทยระหวางองคการราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

เอกชน ในแงของรูปแบบการจัดการความรูกระบวนการและกลยุทธของการจัดการความรูในทางปฏิบัติ ปจจัยท่ีจะนําไปสู

ความสําเร็จ ตลอดจนปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการนําการจัดการความรูมาใช ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยแหง

ความสําเร็จของการจัดการความรูท่ีสําคัญเกิดจาก การสนับสนุนจากผูบริหารในการนําวัฒนธรรม การเรียนรูเทคโนโลยีท่ีงาย

ตอการแสวงหาสืบคนและเผยแพรความรู ความตระหนักในความสําคัญของการจัดการความรู รวมท้ังการจัดการใหมกีารวัดผล

สําเร็จของการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับ มานิดา นันทไมตรี (2557) ท่ีใหความสําคัญกับผูบริหารจะตองให

การสนับสนุนอยางเต็มขีดความสามารถ พรอมท้ังเปนผูนํา ริเริ่มในการการจัดการความรูในองคกร เปดใจยอมรับในความ

คิดเห็นของบุคลากร โดยจะตองมี ทัศนคติท่ีดีตอการจัดการความรูในองคกร และยังสอดคลองกับ ประพนธ ผาสุขยืด (2558) 

กลาวถึง ผูบริหารจะเปนผูนําการจัดการความรูจะเปน “ตัวตอ หรือ Jigsaw” ท่ีสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการบริหารคุณภาพ จะทํา

ใหเปาหมายของผูบริหารท้ังหลายท่ี ตองการจะสราง“องคการแหงการเรียนรู”  

การประเมินผลอยูในระดับปานกลางมีคาต่ําท่ีสุด ซึ่งการขาดการประเมินผล จะไมสามารถสามารถวัดถึงความรู

ความสามารถของบุคลากรท่ีเขาสูกระบวนการจัดการความรูได โดยจะตองกระทําในชวงกอนการดําเนินการ ในระหวาง

ดําเนินการเพ่ือควบคุมกับกับ ดูแลใหการจัดการความรูในองคกรเกิดประโยชนอยางแทจริง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองมี 

การทบทวนหลังการปฏิบัติ ท้ังน้ีเพ่ือเปดโอกาสในการปฏิสัมพันธระหวางคนในองคกรได แลกเปลี่ยน และทบทวนการปฏิบัติ

ของตนเองท่ีมีตอองคกร ซึ่งทําใหเกิดองคความรูท่ีเปนประโยชนตอองคกรมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ อักษร สวัสดี (2556) ไดมี

การกลาวถึง การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการ ตดัสินเก่ียวกับความคิด คานิยม ผลงาน คําตอบ วิธีการ

และเน้ือหาสาระเพ่ือวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนดเกณฑ (criteria) เปนฐานในการพิจารณาตัดสิน ซึ่งการ

ประเมินผล จัดไดวา เปนข้ันตอนท่ีสูงสุดของพุทธิลักษณะ (characteristics of cognitive domain) ท่ีตองใชความรูความ

เขาใจ การนําไปปรับใช การวิเคราะหและการสังเคราะหเขามาพิจารณาประกอบกนเพ่ือทําการประเมินผลสิ่งหน่ึงสิ่งใด  

ปจจัยกิจกรรม พบวา มีการใหความสําคัญกับการสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรูอยูในระดับมาก อาจเปน

เพราะวาการเรียนรูแบบเปนกลุม เปนเครือขาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรูท่ีอยูในเครือขายมีปฏิสัมพันธกัน มีการ

ถายทอดความรูระหวางกัน แลวนําไปทดลองปฏิบัติตอยอดความรูและกลับมาเลาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอีกภายในเครือขาย 

เปนวงจรท่ีความรูไดรับการเรียนรูและยกระดับภายในกลุมและเครือขาย สอดคลองกับงานวิจัยของ มานิดา นันทไมตร ี(2557) 

ท่ีไดทําการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด แนวทาง และรูปแบบการบริหารการจัดการความรูขององคการรัฐบาล เอกชน และ

รัฐวิสาหกิจ พบวา มีปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญคือ ทางองคการตองมีผูบริหารระดับสงูใหการสนับสนุนในการบริหารความรู สราง

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรูท่ีอยูในเครือขายมีปฏิสัมพันธกัน มีการถายทอดความรูระหวางกัน รวมท้ังในสวนของ

วัฒนธรรมองคการเองก็ตองมีความเข็มแข็งในดาน ความสนใจใฝ รูของคนในองคการ สวนท่ีสําคัญคือ การสงเสริมการเรียนรู 

สรางเครือขายความรู สรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหความสําคัญกับการถายทอดความรู และการเรียนรูของคน

มากกวาจะมุงท่ีผลลัพธสุดทายเพราะวัตถุประสงคของการจัดการความรูไมใชแคใหเกิดการเรียนรู แตตองใหเกิดสิ่งใหม ๆ และ

เกิดเปนนวัตกรรมข้ึนมาดวย 

สวนดานการสรางวิสัยทัศนขององคกร อยูในระดับมากรองลงมา อาจเปนเพราะวา การสรางวิสัยทัศนสวนตน 

(Personal Vission) ซึ่งเปนความคาดหวังของแตละคนท่ี ตองการจะใหสิ่งตาง ๆ เกิดข้ึนจริงในชีวิตของตน ดวยมุงมั่น

สรางสรรค (Creative Tension) มีความขยัน ใฝ ดี มีพัฒนาการอยูตลอดเวลาประกอบกับใชขอมูลเพ่ือวิเคราะหและตัดสินใจ 

เพ่ือใหมีระบบคิด การตัดสินใจท่ีดีและการฝกใชจิตใตสํานึก (Subconcious) สั่งงานเพ่ือใหการทํางานเปนไปโดยอัตโนมัติ และ

ไดผลงานท่ีดีดวยรูปแบบวิธีการคิด และมุมมองท่ีเปดกวาง (Mental Model) ซึ่งเก่ียวของกับประสบการณท่ีไดสะสมมาตั้งแต

เด็กกับพ้ืนฐานของวุฒิภาวะ ทางอารมณของแตละบุคคล ทําใหความคิดและความเขาใจของแตละคนแตกตางกัน และหาก

ปลอยใหตางคนตางคิดจะ กลายเปนปญหาใหญเพราะมีการยึดตดิ กับรูปแบบและวิธีการท่ีตนเองคุนเคย ทําใหเปนอุปสรรคตอ

การเปลี่ยนแปลง และการปรับตัว รวมท้ังการสรางและสานวิสัยทัศน (Share Value) ใหทุกคนไดรูไดเขาใจ จะไดสนับสนุน
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และมีสวนรวม ในการดดําเนินการใหเปนรูปธรรม โดยมีการนําวิสัยทัศนท่ีไดสรางข้ึนมาเปนเปาหมายของการกําหนดแผนกล

ยุทธ เพ่ือ สานใหวิสัยทัศนเปนจริงดวยแผนการปฏบัิติตอไป สอดคลองกับ Takeuchi & Nonaka (2014) ไดกลาวถึง ผูบริหาร 

ตองกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรูในองคกร วิสัยทัศนเก่ียวกับความรูท่ีเปน “ความรู

แหงชีวิต” หรือความรูหลักขององคกร สําหรับใช เปนเข็มทิศในการจัดการความรูขององคกร และสอดคลองกับ สุทธิมน ศรี

โชติ และคณะ(2558) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความรู ขององคการในประเทศไทยระหวางองคการราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในแงของรูปแบบการจัดการความรูกระบวนการและกลยุทธของการจัดการความรูในทางปฏิบัติ ปจจัย

ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ ตลอดจนปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการนําการจัดการความรูมาใช ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา 

ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรูท่ีสําคัญเกิดจาก การสรางวิสัยทัศนองคกร การสรางบรรยากาศการเรียนรู การ

สนับสนุนจากผูนําวัฒนธรรมการเรียนรูเทคโนโลยีท่ีงายตอการแสวงหาสืบคนและเผยแพรความรู ความตระหนักใน

ความสําคัญของการจัดการความรู รวมท้ังการจัดการใหมีการวัดผลสําเร็จของการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรม  

ดานการสรางเครือขายความรูอยูในระดับต่ําท่ีสุด อาจเปนเพราะวาการสรางเครือขายท่ีจะเรียนรูรวมกันเปนกลุม

หรือทีมงาน ทําใหสมาชิกในทีมเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารการชวยเหลือกันเพ่ือเปาหมายรวมของทีมงาน เกิดการถาย

โยงการเรียนรูซึ่งกันและกันท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เปนไปไดคอนขางยากเน่ืองจากเปนความสัมพันธ

ระหวางหนวยงาน ไมใชในหนวยงานยอยของตนเองมท่ีสังกัด ระบบและระเบียบคอนขางเครงครัด และติดภารกิจดานอ่ืน ๆ 

อีกมาก สอดคลองกับ ประพนธ ผาสุขยืด (2558) ไดกลาวถึงการจัดการความรูเปนเครื่องมือท่ีนําไปสูจุดหมายปลายทาง 

พบวาการสรางเครือขายความรู การแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูในองคกรระหวางกัน ซึ่งเมื่อทุกคนเปดโอกาส เปดใจในการ

ทํางานรวมกันก็ยอมสงผลถึงการเรียนรู จากประสบการณโดยตรงระหวางกัน โดยจะตองสรางความรูสึกเปนเจาขององคกร 

รวมกันดวย การปลูกจิตสํานึก สรางอุดมการณใหเกิดข้ึนแกบุคลากร ใหเกิดความรวมมือเพ่ือการสรางสรรค และสงเสริมใหมี

การถายทอดความรูในองคกร สอดคลองกับ Takeuchi & Nonaka (2014) ไดเสนอ เก่ียวกับกับการจัดการความรูในองคกรใน

เรื่อง การเนนพนักงานระดับกลางเปนองคกรขับเคลื่อน การสรางความรวมมือระหวางกันในองคกร ผูบริหารตองกําหนด

วิสัยทัศน เปาหมาย และบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรูในองคกร   

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยอยูในระดับมาก คือดานการพัฒนาคน และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการ

พัฒนางาน และดานการพัฒนาองคกร อาจเปนเพราะวาคนท่ีพัฒนาหากมีความรูจะเปนพลังเปนปฏิสัมพันธของคนวา          

มีความสําคัญในการ ถายทอดความรูกวาเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกลาวถึงวา แมความรูจะถูกจัดระบบและงายตอการ

เขาถึงของบุคคลตาง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรูหากไมนําไปใชประโยชน ก็ไมใชจุดหมายปลายทางของ ความรูและท่ี

ชัดเจนก็คือประโยคสุดทายท่ีเนนการนําความรูไปใชประโยชนมีคุณคาประโยชนตอการพัฒนางานและองคกรตอไป ทําหนาท่ี

เปนผูจัดการ หรือผูนําชุมชนท่ีจะนําเรื่องการจัดการความรูน้ีไปกอใหเกิดการเรียนรูท่ีสําคัญขององคกร เกิดการเรียนรูท่ีดี การ

เรียนรูรวมกัน เปน collective learning และเปนการเรียนรูรวมกันผานการ ปฏิบัติ (interaction learning through 

action) อาจกลาวไดวาหัวใจของการจัดการความรูจะอยูท่ีนําความรู ไปใชใหเกิดประโยชนตอองคกรและสังคม สอดคลองกับ 

Takeuchi & Nonaka (2014)ไดกลาวถึง กิจกรรมสําคัญสําหรับการจัดการ ความรูในองคกรประการหน่ึงคือ การสราง

เครือขายความรูท้ังภายในและภายนอกองคกร สําหรับการจัดการความรูในองคกร ไดพิจารณาไปถึงความรูท่ีไดรับโดยมองไป

ในเรื่อง การพัฒนางาน การพัฒนาคน และการพัฒนาองค ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

การพัฒนางาน พบวา มีการใหความสําคัญกับความสําเร็จของงานท่ีตองรวดเร็วและทัน ตามเวลาท่ีกําหนด มี

ความนาเช่ือถือและมีคุณภาพ โดยงานท่ีสําเร็จน้ัน จะตองเปนไปตาม วัตถุประสงคขององคกร และเมื่องานมีความสําเร็จ ยอม

เปนความภาคภูมิใจของคนในองคกร เชนกัน สอดคลองกับ บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2559) ไดกลาวถึง ความสําเร็จของ

การจัดการ ความรูในองคกรข้ึนอยูกับ ผลสําเร็จของงานองคกร การพัฒนาคน พบวามีการใหความสําคัญกบความพยายามใน

การแสวงหา พัฒนาแนวคิดริเริ่มใหม ๆ เพ่ือใหเกิดความทาทายตอการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยจะตองสรางกระบวนพัฒนา
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ความรู ทักษะและความสามารถ อยางเปนระบบ ใหบุคลากรมีความสํานึกรับผิดชอบตองาน ตลอดจนสรางความกระตือรือรน

ในการทํางาน ซึ่งทําใหผลของงานน้ันเปนความสําเร็จขององคกร รวมกัน สอดคลองกับ วิจารณ พานิช (2558) ท่ีกลาวถึง การ

จัดการความรูเปนเรื่องของคน หลาย ๆคนท่ีทํางานรวมกัน สอดคลองกับ เกรียงศักดิ เจริญวงศศักดิ (2557) อธิบายวา การ

จัดการความรู คือความรูเกิดจากการประมวล สังเคราะห และจําแนกแยกแยะสารสนเทศ เพ่ือนําไปสูการตีความและทําความ

เขาใจ สารสนเทศเหลาน้ันจนกลายเปนความรู ซึ่งความรูน้ีครอบคลุมท้ังสวน ของความรูโดยนัย (Tacit Knowledge) ท่ีซอน

อยูในความคิดของพนักงาน และแฝงตัวอยูในองคการกับความรูแจงชัด ( Explicit Knowledge) การพัฒนาองคกร พบวามี

การใหความสําคัญกบการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ องคกร ซึ่งทําใหเสมือนวาองคกรน้ันมีชีวิต มีพัฒนาการในตัวเอง 

โดยกระบวนการดังกลาว จะตอง ไดรับการยอมรับจากภายนอก เพ่ือใหองคกรเขาสูความเปนมาตรฐานสากล โดยท่ีไมลืมท่ีจะ

ใหความสําคัญกับการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีใหแกองคกร 
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ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการเทศบาลนครพิษณุโลก 

PUBLIC SATISFACTION WITH SERVICES OF PHITSANULOK MUNICIPALITY  

 

ประเชิญ ตรีเนตร 

คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก 

corresponding author: Phaboon36@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการและ               

2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 381 คน จากประชาชน    

ผูท่ีมาใชบริการท่ีเทศบาลนครพิษณุโลก สุมแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี รอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คา t-test การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ ผลการวิจัย

พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกภาพรวมอยูในระดับมาก รายดานอยูใน

ระดับมากท่ีสุดคือดานสิ่งอํานวยความสะดวก (x�=4.27, S.D.=.37) อยูในระดับมาก 2 ดาน คือดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ใหบริการ (x�=4.10, S.D.=.52)  และดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x�=4.08, S.D.=.29) ระดับการศึกษา และอาชีพ 

สงผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 โดยระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจมากกวาการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา และอาชีพรับ

ราชการมีความพึงพอใจมากกวาอาชีพรัฐวิสาหกิจ   

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ  การใหบริการ  เทศบาลนครพิษณุโลก 

 

Abstract 

This research aimed to 1) Study level of public satisfaction with services and 2) Compare public 

satisfaction with the services of Phitsanulok Municipality. Classified by personal factors such as gender, 

age, education and occupation, the questionnaires were collected from 381 people used the service at 

Phitsanulok Municipality. Random specific and data were analyzed using frequency, percentage, standard 

deviation, t-test, one-way analysis of variance (F-test), test the differences in pairs by Sheffe method.         

The research found that public satisfaction with the services of Phitsanulok Municipality total high level. 

The aspect of each was at the highest level, namely facilities (x�=4.27, S.D.=.37). In 2 levels process / 

service procedures (x�=4.10, S.D.=.52) and the service provision of staff (x�=4.08, S.D.=.29), educational 

level and occupation affect public satisfaction towards the service of Phitsanulok Municipality. Differences 

were statistically significant at the level of 0.05 by higher education level than bachelor's degree. More 

satisfied than a diploma or equivalent and civil service professionals are more satisfied than those of state 

enterprise workers. 

keywords: satisfaction, service, Phitsanulok municipality 
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บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดแนวนโยบายดานการบรหิารราชการแผนดินไวใน

หมวด 14 ดังตอไปน้ี หมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 249 ภายใตบังคับมาตรา 1 ใหมีการจัดการปกครองสวน

ทองถ่ินตามหลักแหง การปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังน้ีตามวิธีการและรูปแบบองคกร ปกครอง

สวน ทองถ่ินท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบใดใหคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนใน

ทองถ่ิน และความสามารถในการปกครองตนเองในดานรายไดจํานวนและความหนาแนนของประชากรและพ้ืนท่ี ท่ีตอง

รับผิดชอบ ประกอบกับมาตรา 250 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ และ 

กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน ท้ังน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควร

ใหเปนหนาท่ีและอํานาจโดยเฉพาะ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ หรือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

หนวยงานหลักในการดําเนินการใดใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับกลไกและข้ันตอนในการ กระจายหนาท่ีและอํานาจ 

ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ีเก่ียวกับหนาท่ีและอํานาจดังกลาวของสวน ราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดท่ีเปนหนาท่ีและอํานาจขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน ถาการรวม

ดําเนินการกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐหรือการมอบหมายใหเอกชน หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการจะเปนประโยชนแก

ประชาชนในทองถ่ินมากกวาการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการเอง จะรวมหรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงาน

ของรัฐดําเนินการก็ได (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, 2560) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนพลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การบังคับใช

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดสงผลตอการ

พัฒนาความเขมแข็งของชุมชนและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะงานสงเสริมคุณภาพชีวิต การ

ขยายฐานรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเอง และการบริหารงานองคกรท่ีเนนประสิทธิภาพเปนหลักประกันวาประชาชนในทองถ่ินจะ

ไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน รวมท้ังเปนกลไกสําคัญในการสรางประชาธิปไตย ในระดับชุมชน นอกจากน้ีการ

ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบานการการพัฒนา เชน การจัดทําแผนชุมชนโดยมีเวทีแลกเปลี่ยนรวมกันคิด การรวมหาแนว

ทางแกไขปญหาดานตาง ๆ ท่ีนําไปสูการสรางเปาหมายรวมกันของชุมชนซึ่งเปนท่ีมาของการประกาศและบังคับใช

พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนเมื่อป พ.ศ. 2551 โดยมีจุดมุงหมายใหชุมชนเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาทองถ่ินตามความ

หลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12, 2560)         

การปกครองสวนทองถ่ิน หรือการปกครองทองถ่ิน เปนรูปแบบการปกครองท่ีจําเปนและมีความสําคัญในทางการเมืองการ

ปกครองของชุมชนตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งชุมชนท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งกลาวในทางทฤษฎีและแนวความคิด

ทางปกครอง จะเห็นไดวารัฐบาลซึ่งเปนกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐน้ัน ยอมมีภาระหนาท่ีอยางมากมายในการ

บริหารประเทศใหประชาชนไดรับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well Being) อีกท้ังความมั่นคงแหงชาติท้ัง

ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แตยอมเปนไปไมไดท่ีรัฐบาลจะดูแลและจัดทําบริการใหกับ

ประชาชนไดท่ัวถึงทุกชุมชนของประเทศเพราะอาจจะเกิดปญหาเก่ียวกับความลาชาในการดําเนินงาน การท่ีอาจจะไม

สนองตอบตอความตองการของแตละชุมชนได และรวมท้ังขอจํากัดเก่ียวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือ

เจาหนาท่ีดําเนินงานใหท่ัวถึงได การลดภาระของรัฐบาลโดยการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองเพ่ือการ

สนองตอบตอความตองการของชุมชน จะไดเกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุงประสงคของชุมชนน้ัน ๆ จึงเปนผล

ใหการปกครองทองถ่ินมีบทบาทและความสําคัญเกิดข้ึน (ประทาน คงฤทธ์ิ, 2555) 
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เทศบาลนครพิษณุโลกมีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหาในการ

ใหบริการประชาชนไมท่ัวถึงไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนสวนใหญไดท่ัวถึง และทันตอสถานการณในดาน

ความสะดวกของการขอรับบริการในดานตางๆ จากประเด็นดังกลาวทําใหการใหบริการมักเกิดปญหาอยางมากมาย และ

แกปญหาไมตรงตามความตองการของประชาชน ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลก เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคกรหน่ึงท่ีมี

อํานาจหนาท่ีในการปกครองตนเองและมีอิสระในการบริหารงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลก 

มีแนวนโยบายในการบริหารและจะดําเนินการภายใตวิสัยทัศน “พิษณุโลกเปนเมืองท่ีมีภูมิทัศนสวยงาม ประชาชนมีความสุข” 

นอกจากน้ีการบริหารงานเทศบาลนครพิษณุโลก ยังใหความสําคัญกับการทํางานในเชิงบรูณาการ ประสานความรวมมือจาก 

ทุกภาคสวน เทศบาลนครพิษณุโลกจะเปนแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทุกภาคสวนใหเดินหนา ในการแกไขปญหาของ

ทองถ่ินและการพัฒนาในทุกดานอยางสอดคลองตองกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จะตองมาจากความ

ตองการของหลายฝายท้ังภาคประชาชน ชุมชน องคกรตาง ๆ และหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ในระดับทองถ่ิน จังหวัด ระดับภาค 

และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  

ดังน้ัน การดําเนินงานของเทศบาลนครพิษณุโลกจึงจําเปนตองไดรับการทบทวนติดตามตรวจสอบอยางตอเน่ือง 

เพ่ือใหไดสารสนเทศในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองตอความ

ตองการของผูรับบริการมากท่ีสุด จากแนวคิดของการกระจายอํานาจของทองถ่ินในการใหบริการไปถึงตัวประชาชนใหมาก

ท่ีสุดและการบริการถือวาเปนดานหนาของการสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดระหวางหนวยงานทองถ่ินกับประชาชน เพราะถา

มีบริการท่ีดียอมทําใหผูรับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจ และมีทัศนคติท่ีดีตอเจาหนาท่ีของรัฐและตอหนวยงานดวย 

ผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของการใหบริการจึงตองการท่ีจะศึกษาเพ่ือใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชานท่ีมีตอการ

ใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกท่ีใหบริการวาเปนอยางไร ท้ังน้ีเพ่ือท่ีนําผลการศึกษาใชเปนแนวทางในการวางแผนการ

พัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

             ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม  

     (Independent Variables)                         (Dependent Variables) 

 

 

ขอมูลสวนบุคคล 

 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบริการ 

ของเทศบาลนครพิษณุโลก 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

 จํานวน 3 ดาน ประกอบดวย 

1.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

2.  ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

3.  ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

944 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือประชาชนเขตรับผิดชอบเทศบาลนครพิษณุโลก จํานวน 70,346 คน (เทศบาลนคร

พิษณุโลก, 2562) กลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชสูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 (Taro Yamane. 

1973) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 381 คน เก็บขอมูลโดยวิธีสุมตัวอยางแบบ20แบบเจาะจง0 (Purposive Sampling) จากประชาชน

ผูท่ีมาขอรับหรือใชบริการจากเทศบาลนครพิษณุโลก  

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสรางข้ึน โดยแบงเครื่องมือออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และอาชีพ  

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก 3 

ดาน คือ 1.) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 2.) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 3.) ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  

ระดับการแปลผลโดยใชสถิติ วิธีแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยวิธี Likert Scale โดยกําหนด

ระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  

3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตเน้ือหา ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ

เทศบาลนครพิษณุโลกใน 3 ดาน ประกอบดวย 1) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 2) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ    

3) ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

3.2 ขอบเขตพ้ืนท่ีประชากรท่ีใชในการวิจัย คือประชาชนผูท่ีมาขอรับหรือใชบริการจากเทศบาลนครพิษณุโลก    

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาในการดําเนินการ เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม 2562 

 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

4.1 ทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก ขออนุญาตเก็บขอมูลกับประชาชนท่ีมารับบริการ 

4.2 ดําเนินการแจกแบบสอบถามประชาชนผูท่ีมาขอรับหรือใชบริการจากเทศบาลนครพิษณุโลก ในชวง เดือน 

มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม 2562 

4.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แลวคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผลตอไป 

4.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดําเนินการดังน้ี 

4.4.1 ศึกษาคนควาจากหนังสือทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ เอกสารตาง ๆ            

ท่ีเก่ียวของ และขอมูลทางอินเตอรเน็ทท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย เพ่ือกําหนดเน้ือหาของคําถาม รวมท้ังการสรางและการควบคุม

คุณภาพเครื่องมือ 

4.4.2 นําแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลเพ่ือศึกษาวัตถุประสงค และเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมเน้ือหา ความชัดเจนและ

ความเหมาะสมทางภาษา ของขอคําถามและนํามาปรับปรุงแกไข 

4.4.3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว เสนอผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตองความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา (Content Validity) และหาดัชนีความสอคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง

ตั้งแต .50 ข้ึนไป ซึ่งไดเลือกไว 30 ขอ ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาท่ีใช ตลอดจนตรวจสอบเน้ือหาใหครอบคลุมความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก แลวนํามาพิจารณาความเหมาะสมของสํานวนภาษาการใช

ถอยคํา และนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไข 
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4.4.4 นําแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณทดลองใชทดลองเพ่ือวิเคราะหหาคุณภาพ (Try out) กับประชาชน

หน่ึงตอหน่ึงจํานวน 3 คน กลุมเล็ก 10 คน และภาคสนาม 30 คน ซึ่งเปนประชาชนในชุมชนใกลเคียงท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  

4.4.5 นําแบบสอบถามท่ีนําไปสอบถามประชากรท่ีไมใชเปนกลุมตัวอยางมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามโดยการโดยใชวิธี (Alpha Coefficient) หรือวิธีของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) มี

คาความเช่ือมั่น ดังน้ี 

1.) แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก คา

ความเช่ือมั่น    ท้ังฉบับเทากับ 0.93 

2.) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.91 

3.) ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.90 

4.) ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.92 

4.4.6 ปรับปรุงครั้งท่ี 2 โดยดูจากผลท่ีวิเคราะหจากการทดลอง  

4.4.7 พิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณตามรูปแบบของโครงสรางท่ีถูกตอง 

4.4.8 การวิเคราะหขอมูล 

4.4.9 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ปจจัยสวนบุคคล ใชคาเฉลี่ย คารอยละ 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.4.10 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการทดสอบสมมติฐาน โดยการ

ทดสอบคาที   (t-test) สําหรับทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 2 กลุม และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Analysis of Variance) สําหรับเปรียบเทียบตัวแปรมากกวา 2 กลุม และใชวิธีของเชฟเฟ (Sheffe 

Method) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู เมื่อพบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4.4.11 เกณฑการแปลผล 5 ระดบั ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2548) 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00 การมีสวนรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50 การมีสวนรวมในระดับมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 การมีสวนรวมในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 การมีสวนรวมในระดับนอย 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 การมีสวนรวมในระดับนอยท่ีสดุ 

ผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลการใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รองลงมาคือเพศหญิง มีอายุ 51-60 ป มากท่ีสุด รองลงมาคือ อายุ 41-

50ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด รองลงมาคือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา และนอยท่ีสุดคือระดับ

ประถมศึกษา มีอาชีพธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด รองลงมาคืออาชีพคาขาย และนอยท่ีสุดคืออาชีพรับราชการ 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก ดังตาราง 1

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลนคร

พิษณุโลก ภาพรวมและรายดาน 

ลําดับ ความพึงพอใจ Mean SD ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.27 .37 มากท่ีสุด 

2 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 4.10 .52 มาก 

3 ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 4.08 .49 มาก 
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 คาเฉลี่ยรวม 4.15 .29 มาก 

ประชาชนมีความคิดเห็นตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก ภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายดานอยูใน

ระดับมากท่ีสุด 1 ดาน คือดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก 2 ดาน เรียงจากมากไปหานอย คือ ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ และดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เรื่องมีการจัดเจาหนาท่ี

ไวคอยบริการผูรับบริการอยางเพียงพอ  มีการจัดวารสาร สิ่งพิมพ บริการประชาชนขณะน่ังรอมีแบบฟอรมตาง ๆ ไวบริการ

อยางเพียงพอ มีการจัดบริการนํ้าดื่มท่ีสะอาดไวบริการ มีการจัดสถานท่ีจอดรถเพียงพอ สวนเรื่องมีการจัดสถานท่ีใหสะอาด

เปนระเบียบในบริเวณจุดท่ีใหบริการ มีการจัดสถานท่ีอํานวยความสะดวกในการบริการใหกับคนพิการ มีการการพัฒนา

เทคโนโลยีใหเปนเครื่องมือในใหบริการท่ีดี รวดเร็ว มีการจัดสถานท่ีใหสะอาดเปนระเบียบในบริเวณจุดท่ีใหบริการ มีเอกสาร

ประชาสัมพันธแนะนําขอมูลแกผูรับบริการ มีตูรับฟงความคิดเห็นไวบริการ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดในเรื่อง มีการจัดบัตร

คิวใหกับประชาชนท่ีเขารับบริการ สวนเรื่องมีปายบอกสถานท่ีตาง ๆ ชัดเจน มีปายแสดงข้ันตอนการติดตองานใหผูมาติดตอ

สามารถอานหรือติดตอไดดวย มีการจัดแถวใหประชาชนเขารับบริการเปนไปตามลําดับ กอน–หลัง มีการใหบริการท่ีเปนธรรม

กับผูรับบริการมีข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากมีระยะเวลาในการบริการท่ีเหมาะสมตอความตองการของผูรับบริการ มีการจัด

เจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําในดานตาง ๆ และข้ันตอนการใหบริการท่ีรวดเร็ว มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเรื่อง มีการแสดงกริยาท่ี

สุภาพ ออนนอมตอผูรับบริการ สวนเรื่องมีการแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสม มีความรูความสามารถในปฏิบัติงานหนาท่ี

เปนอยางดี มีการพูดท่ีสุภาพ นํ้าเสียงไพเราะ มีความกระตือรือรนในการใหบริการ มีการใหการบริการดวยความซื่อสัตย มีการ

บริการท่ีเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ มีการใหคําแนะนําและเอาใจใสตอผูรับบริการเปนอยางดี ใหบริการแกผูรับบริการทุกคน

ดวยความยิ้มแยม มีการยินดีตอบขอซักถามตาง ๆ ดวยความเต็มใจ มีความพึงพอใจในระดับมาก 

สวนท่ี 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ คานัยสําคัญ เปนไปตามสมมติฐาน 

ปจจัยสวนบุคคล   

เพศ .32  

อาย ุ .41  

ระดับการศึกษา .03* ✓ 
   อาชีพ .02* ✓ 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก พบวา เพศ และอายุของ

ประชาชน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษา และอาชีพแตกตาง

กัน ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โดยพบวาระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจมากกวาการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา และอาชีพรับ

ราชการมีความพึงพอใจมากกวาอาชีพรัฐวิสาหกิจ สวนคูอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 

1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก  

ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงความคิดเห็นของผูรับบริการวามีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนคร

พิษณุโลกในภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายดานอยูในระดับมากท่ีสุด 1 ดาน คือดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก 

2 ดาน เรียงจากมากไปหานอย คือดานดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ และดานการใหบริการของเจาหนาท่ี          

ซึ่งสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2540 และยังสอดคลองกับแนวคิดของ โกวิทย พวงงาม (2553) กลาววาการบริการ

สาธารณะเปนกิจกรรมท่ีผูปกครองหรือรัฐบาลเปน ผูจัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนหรือผลประโยชน

สาธารณะ และท่ีสําคัญ การบริการสาธารณะเกิดข้ึนจากการยึดเอาผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) เปนหลักการ

สําคัญในการดําเนินการ ดังน้ัน การใหบริการสาธารณะจึงเปนกิจกรรมท่ีดําเนินงานโดยหนวยงานของภาครัฐท่ีมุงเนนใหการ

บริการแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนเกิดความสะดวกสบายและไดรับผลประโยชนสูงสุดจากบริการในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีก็

ถือวา บริการสาธารณะเปนกิจกรรมท่ีสําคัญในลําดับแรกขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือ ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนใหมากท่ีสุด โดยระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับบริการจากเทศบาลนครพิษณุโลก

อยูในระดับท่ีสนองตอบตอความพึงพอใจของประชาชนไดเปนอยางดี  

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาประชาชนมีความพอพึงใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะเทศบาลนครพิษณุโลก มีการจัดเจาหนาท่ีไวคอยบริการผูรับบริการอยางเพียงพอ    

มีการจัดวารสาร สิ่งพิมพ บริการประชาชนขณะน่ังรอ มีแบบฟอรมตาง ๆ ไวบริการอยางเพียงพอมีการจัดบริการนํ้าดื่มท่ี

สะอาดไวบริการ มีการจัดสถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีการจัดสถานท่ีใหสะอาดเปนระเบียบในบริเวณจุดท่ีใหบริการ มีการจัด

สถานท่ีอํานวยความสะดวกในการบริการใหกับคนพิการ มีการการพัฒนาเทคโนโลยีใหเปนเครื่องมือในใหบริการท่ีดี รวดเร็ว   

มีการจัดสถานท่ีใหสะอาดเปนระเบียบในบริเวณจุดท่ีใหบริการ มีเอกสารประชาสัมพันธแนะนําขอมูลแกผูรับบริการ มีตูรับฟง

ความคิดเห็นไวบริการ จึงทําใหประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวนิช ศิลาออน 

(2558) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอระบบและกระบวนการใหบริการของสํานักงานเทศบาลนครนายก พบวา

ความพึงพอใจตอกิจกรรมการใหบริการของเทศบาลนครนายกดานสิ่งอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึง

พอใจในระดับมากท่ีสุดเชนกัน 

ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ พบวา ประชาชนมีความพอพึงใจตอการใหบริการของเทศบาลนคร

พิษณุโลกอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะเทศบาลนครพิษณุโลก มีการจัดบัตรคิวใหกับประชาชนท่ีเขารับบริการ มี

ปายบอกสถานท่ีตาง ๆ ชัดเจน มีปายแสดงข้ันตอนการติดตองานใหผูมาติดตอสามารถอานหรือติดตอ มีการจัดแถวให

ประชาชนเขารับบริการเปนไปตามลําดับ กอน–หลัง มีการใหบริการท่ีเปนธรรมกับผูรับบริการ มีข้ันตอนการใหบริการไม

ยุงยาก มีระยะเวลาในการบริการท่ีเหมาะสมตอความตองการของผูรับบริการ มีการจัดเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําในดานตาง 

ๆ และข้ันตอนการใหบริการท่ีรวดเร็ว จึงทําใหประชนชนมีความ   พึงพอใจในระดับมาก สอดคลองกับการวิจัยของ วีระชัย 

จุฬาวงศสวัสดิ์ (2553) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาพริกเนิน

ทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการสาธารณะของ

เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย อําเภอเมือง จังหวัดตราด ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการอยูในระดับมาก 

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี พบวาประชาชนมีความพอพึงใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกอยูใน

ระดับมาก ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะเทศบาลนครพิษณุโลกมีการแสดงกริยาท่ีสุภาพ ออนนอมตอผูรับบริการมีการแตงกาย

สุภาพเรียบรอยเหมาะสม มีความรูความสามารถในปฏิบัติงานหนาท่ีเปนอยางดี มีการพูดท่ีสุภาพ นํ้าเสียงไพเราะ มีความ

กระตือรือรนในการใหบริการ มีการใหการบริการดวยความซื่อสัตย มีการบริการท่ีเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ มีการใหคําแนะนํา
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และเอาใจใสตอผูรับบริการเปนอยางดี ใหบริการแกผูรับบริการทุกคนดวยความยิ้มแยม มีการยินดีตอบขอซักถามตาง ๆ ดวย

ความเต็มใจ จึงทําใหประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ (2554) ท่ีศึกษาความ

พึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวาประชาชน

มีความพึงพอใจดานดานการใหบริการของเจาหนาท่ีอยูในระดับมากเชนกัน 

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก  

สมมติฐานขอท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกแตกตางกัน 

สามารถสรุปได ดังน้ี ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกไมแตกตาง

กัน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยผลการศึกษาของ (ชนะดา วีระพันธ, 2554) ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวา ผูใชบริการท่ีมีเพศแตกตางกันมีความพึง

พอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ

กับการวิจัยผลการศึกษาของ (สุจิตรา เข่ือนขันธ, 2549) ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ โครงการ 

จัดหนวยบริการอําเภอเคลื่อนท่ีในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมผูใชบริการท่ีมีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจเพศตอการจัด

หนวยบริการอําเภอเคลื่อนท่ีในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมไมแตกตางกัน 

สมมติฐานขอท่ี 2 ประชาชนท่ีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกแตกตางกัน 

สามารถสรุปไดดงัน้ี ประชาชนท่ีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกไมแตกตาง

กัน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยผลการศึกษาของของ (ชนะดา วีระพันธ, 2554) ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวาผูใชบริการท่ีมีอายุแตกตางกันมีความพึง

พอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับ 

(เตชินท สิทฺธาภิภู, 2544) ผลการศึกษาประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลดงเย็น อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร 

พบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุท่ีแตกตางกัน มีทัศนะในประสิทธิผลการใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลดงเย็น อําเภอเมือง 

จังหวัดมุกดาหารไมแตกตางกัน 

สมมติฐานขอท่ี 3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนคร

พิษณุโลกแตกตางกัน  

สามารถสรุปไดดังน้ี ประชาชนท่ีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนคร

พิษณุโลกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบวาระดับการศึกษามากกวาปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอ

การใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกมากกวาการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา สวนคูอ่ืน ๆ ไมแตกตางกันซึ่ง

สอดคลองกับการวิจัยผลการศึกษาของ (วีระชัย จุฬาวงศสวัสดิ์. 2553) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ

ใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานขอท่ี 4 ประชาชนท่ีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกแตกตางกัน 

สามารถสรุปไดดังน้ี ประชาชนท่ีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบวาอาชีพรับราชการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนคร

พิษณุโลกมากกวาอาชีพรัฐวิสาหกิจ สวนคูอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยผลการศึกษาของ (วีระชัย จุฬาวงศ

สวัสดิ์, 2553) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย 

อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พบวาอาชีพท่ีแตกตางกัน ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการสาธารณะของ

เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
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สอดคลองกับงานวิจัยของ (จิรพงษ สุทธะมุสิก, 2556) ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาล

ตําบลละอุน จังหวัดระนอง พบวา ประชาชนมีอาชีพท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลละอุน 

จังหวัดระนองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก พอสรุปเปน

ขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาและเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี 

1.1 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกในภาพรวมของเทศบาลนคร

พิษณุโลก ระดับมากท่ีสุด ผูบริหารควรนําผลดังกลาวมาเพ่ือวางแผนในการพัฒนากําหนดนโยบายเพ่ือนําไปใชในงานดานอ่ืน ๆ 

ตอไป 

1.2 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ และดานการให 

บริการของเจาหนาท่ีในภาพรวมระดับมาก ผูบริหารควรกําหนดและช้ีแจงนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการบริหารงานในดานน้ี 

เพ่ือพัฒนาตอไปใหอยูในระดับมากท่ีสุด เพ่ือการบริการประชาชนอยางแทจริง 

1.3 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการของเจาหนาท่ีใน

ภาพรวม ระดับมาก โดยมีเพียงขอเดียวคือการมีการจัดบัตรคิวใหกับประชาชนมารับบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด ควรมีการ

พัฒนางานในสวนของขอท่ีเหลือใหมากข้ึน 

1.4 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการใหบริการของเจาหนาท่ีในภาพรวมระดับมาก โดยมี

เพียงขอเดียวคือการแสดงกริยาท่ีสุภาพออนนอมตอผูรบับริการอยูในระดบัมากท่ีสดุ ควรมีการพัฒนางานในสวนของขอท่ีเหลือ

มากข้ึน 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการดําเนินศึกษาคุณภาพของการใหบริการในดานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิต

พ้ืนฐานของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหไดขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงในดานอ่ืน ๆ 

2.2 ควรมีการดําเนินศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพในการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก เพ่ือเปนะ

โยชนในการยกระดับคุณภาพในการใหบริการของเทศบาลตอไป 

2.3 ควรมีการดําเนินศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพของกระบวนในการบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก เพ่ือ

ใชในการปรับปรุงกระบวนการในการบริการ เพ่ือลดข้ันตอนตาง ๆ 

2.4 ควรมีการดําเนินศึกษาเก่ียวกับความตองการของประชาชนในการใหบริการในแตละดานของเทศบาล

นครพิษณุโลก 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยฉบับน้ีไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกท่ีใหกําลังใจ สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งน้ี ขอบพระคุณนายกเทศมนตร ีเทศบาลนครพิษณุโลก 

ท่ีอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือ การอํานวยการและประสานงาน จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก สถานท่ีทํางานอันเปนท่ีรัก ท่ีมีโอกาสไดสนองคุณ ทําการวิจัยเพ่ือนํา

ผลการวิจัยมาพัฒนาใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึนไป   

 

เอกสารอางอิง 
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ตอประสิทธิภาพของการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจ 

โฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กลุมตัวอยางคือ ผูประกอบการท่ีทําธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

โดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเองและลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีเลือกเปนไป

ตามวัตถุประสงคของการวิจัย จํานวน 30 ราย เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพของโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี

ของผูประกอบการธุรกิจธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ไดแก ปจจัยดานคุณภาพระบบ

สารสนเทศทางบัญชี และการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ ในขณะท่ีปจจัยดานการมีสวนรวมของผูใชงาน และคุณลักษณะ

เฉพาะของผูใชงาน ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 

ทางบัญชี  

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ โปรแกรมสําเร็จรูป ระบบสารสนเทศทางบัญชี โฮมสเตย 

 

Abstract 

This research study was aimed to study the efficiency level of using accounting software for 

accounting information system management for homestay business owners in Chaing Khan District, Loei 

province. The samples were 30 homestay business owners in Chiang Khan District, Loei province who 

were purposively selected based on the researcher’s decision and the desired characteristics stated by 

the objectives of the research. Interview and questionnaire were used as research instruments. Descriptive 

statistics and multiple regression analysis were implemented. The research results showed that the 
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efficiency of accounting software for accounting information system management for homestay business 

owners was scored at high level. The factors influencing the efficiency of using the software for 

accounting information system management included the quality of accounting information system 

management and support from homestay business owners. On the other hand, the factors of 

participation of users and characteristics of users did not affect the efficiency of using software for 

accounting information system.  

keywords : Efficiency, Accounting Software, Accounting Information System, Homestay 

บทนํา   

 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก จากนโยบายสนับสนุนการ

ทองเท่ียวของรัฐบาล เปนการกระตุนในเกิดรายไดท่ีเปนกระแสเงินสดเขาสูประเทศ รวมท้ังการสงเสริมคุณภาพเพ่ือยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันของภาคบริการและการทองเท่ียว โดยเฉพาะการบริการประเภทท่ีพักแรม มีบทบาทอยางยิ่งใน

การสรางรายไดใหกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศ ดวยรูปแบบท่ีพักประเภทตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย ดังเชน 

โฮมสเตย ถือวาเปนประเภทท่ีพักแรมท่ีไดรับความนิยมของกลุมนักทองเท่ียวโดยเฉพาะกลุมวัยหนุมสาวหรือนักเดินทางโดย

อิสระ ซี่งแหลงทองเท่ียวในประเทศไทย นอกจากจะมีความงดงามทางธรรมชาติแลว ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ประเพณีอันเปยมไปดวยเสนหท่ีดึงดูด ใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมโดยเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีช่ืนชอบบรรยากาศแบบ

ธรรมชาติ ปาไม ภูเขาและโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมอันเกาแก ซึ่งจังหวัดเลยเปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมท่ีหลากหลายแหงหน่ีงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ (จุฑามาศ  ถนอมถ่ิน, 2552) 

 ธุรกิจโฮมสเตยเปนธุรกิจท่ีมีนักลงทุนสนใจเปนอยางมาก แตในการทําธุรกิจใหบริการประเภทท่ีพักแบบโฮมสเตย

จะตองมีความพรอมหลายดานประกอบกัน ไมวาจะเปนเรื่องของเงินลงทุน ขอมูลรายละเอียด รวมถึงดานของสถานท่ี เน่ือง

ดวยในปจจุบันมีแขงขันกันสูง ผูประกอบการจึงตองหาวิธีปรับตัวใหทันตอยุคดิจิทัล และยุคของโลกคอมพิวเตอรเทคโนโลยีท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อีกท้ังผูประกอบการจะตองรูทันเทคโนโลยีในตานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชกับธุรกิจตนเองให

เกิดประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนไปตามกระแสของโลกยุคดิจิทัล สําหรับในดานของการจัดการระบบสารสนเทศทาง

บัญชี ก็ถือวาเปนสวนสําคัญเน่ืองจากธุรกิจจะตองมีการบริหารจัดการขอมูลในดานตางๆ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของ

ลูกคาและกอใหเกิดประสิทธิภาพ การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี หาก

นํามาใชอยางมีประสิทธิภาพก็ยอมกอใหเกิดผลดีตอธุรกิจ แตการท่ีจะนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพน้ัน ธุรกิจควรทราบถึงปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการนํามาใช เชน คุณลักษณะเฉพาะของผูใชงาน การมีสวนรวมของผูใชงาน การไดรับการสนับสนุนจากเจาของ

ธุรกิจ และคุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี เพ่ือท่ีจะสามารถนํามาวางแผนและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด และการท่ี

จะทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอประสิทธิภาพการใชงานของระบบสารสนเทศทางบัญชีไดน้ัน ควรจะตองศึกษาจาก

บุคลากรผูใชงาน เน่ืองจากระบบดังกลาวมุงเนนกระบวนการทางธุรกิจท่ีเก่ียวของ หรือสงผลกระทบตอหลายหนวยงานใน

องคกร (พลพธู  ปยวรรณ และ สุภาพร  เชิงเอ่ียม, 2551) 

 หากพิจารณาถึงความพรอมในการรองรับนักทองเท่ียวจากผูประกอบการดานโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน อันดับ

แรกตองทําความเขาใจใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารจัดการดานตางๆ เชน การจัดการดานการ

ลงทุน การบริหารการตลาด รวมท้ังการบริหารจัดการระบบงานดานบัญชีก็ถือวาเปนสวนสําคัญ แตประการท่ีจะสอนให
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ผูประกอบการท่ีมีขอจํากัดทางดานความรูและไมเคยเรียนรูเรื่องบัญชีมากอน อาจเปนเรื่องยากหากจะใชวิธีการลงบันทึกบัญชี

และการเขียนระบบบัญชีดวยมือ เน่ืองจากเน้ือหาและรายละเอียดของวงจรบัญชีมีความยุงยาก ซับซอน ดังน้ันวิธีการหน่ึงท่ีจะ

ชวยใหการดําเนินงานดานระบบบัญชีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนและงายตอเรียนรูคือ การนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปใช

ในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตย ซึ่งการนําโปรแกรม

สําเร็จรูปทางบัญชีไปใชในการบริหารจัดการน้ันมีประโยชนหลายอยาง และจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดานระบบ

สารสนเทศทางบัญชีของธุรกิจไดมากข้ึน  

จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งกลุม

ตัวอยางท่ีสําคัญตอการศึกษาในครั้งน้ีคือ เจาของกิจการท่ีทําธุรกิจโฮมสเตย และไดมีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปใชในการ

บริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชีในธุรกิจของตน ถือเปนกลุมประชากรท่ีสําคัญตอการประเมินผลการวิจัย เพ่ือช้ีวัดวา

ปจจัยใดมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูประกอบการท่ีทําธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 

65 ราย 

  1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก เจาของกิจการท่ีทําธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยใช

วิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเอง และลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีเลือกเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย คือผูประกอบการท่ีไดนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปใชในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี 

ในธุรกิจโฮมสเตยของตนเอง จํานวน 30 ราย 

2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

     เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งไดมีการพัฒนามาจากการนํา

แนวคิด งานวิจัยและบทความท่ีเก่ียวของ โดยนํามาปรับใหสอดคลองกับเรื่องท่ีกําลังศึกษา โดยการทดลองใชแบบสอบถาม 

แบงออกเปน 3 สวน คือ 

     สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน 

โดยนํามาวิเคราะหดวยคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

    สวนท่ี 2  เปนการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วาปจจัยท่ี

กําหนดมาท้ังหมดมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชีมาก

นอยเพียงใด โดยสวนน้ีเปนการเลือกตอบ ซึ่งประกอบดวยปจจัย 4 ดาน จํานวน 24 ขอ แบงเปน ปจจัยดานคุณ

ลักษณะเฉพาะของผูใชงาน 5 ขอ ปจจัยดานการมีสวนรวมของผูใชงาน 5 ขอ ปจจัยดานการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ 6 ขอ 

และปจจัยดานคุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี 8 ขอ มีลักษณะการประเมินคาเปน 5 ระดับ คือ  5  =  มากท่ีสุด  4  =  

มาก  3  =  ปานกลาง  2  =  นอย  และ  1  =  นอยท่ีสุด (วรรณวิมล  ศรีหิรัญ, 2553 และนฤมล  พรหมจักร, 2557) 
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     สวนท่ี 3  เปนการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินระดับประสิทธิภาพของการนําโปรแกรม

สําเร็จรูปไปใชในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

โดยสวนน้ีเปนการเลือกตอบ ซึ่งประกอบดวยระดับประสิทธิภาพการใชงานระบบ 3 ดาน จํานวน 10 ขอ แบงเปน ดาน

คุณภาพของงาน 5 ขอ ดานระยะเวลา 2 ขอ และดานคาใชจาย 3 ขอ มีลักษณะการประเมินคาเปน 5 ระดับ คือ  5  =  มาก

ท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 =  นอย และ 1 =  นอยท่ีสุด (วรรณวิมล  ศรีหิรัญ, 2553 และนฤมล  พรหมจักร, 2557) 

3.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

     ผูวิจัยตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญพิจารณาขอคําถาม โดย

พิจารณาความครอบคลุม ครบถวนของเน้ือหา ความถูกตองเหมาะสมตรงตามโครงสรางของขอคําถาม และความเหมาะสม

ของภาษาท่ีใชกับผูใหขอมูล โดยหลังจากผูเช่ียวชาญเห็นชอบแลว ผูวิจัยจึงไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุม

ตัวอยางเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา เพ่ือหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชสูตรการหา

คาสัมประสิทธิแอลฟา (α - coefficient) ตามวิธีของครอบบัค (Cronbach) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไดความเช่ือมั่นท่ีระดับ 

0.895  

4.  การวิเคราะหขอมูล 

การแปลผลจากแบบสอบถาม ใชคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับช้ันมาหาคาพิสัย และการใชสูตรคํานวณหาความ

กวางของอันตรภาคช้ัน (Class Interval) (เสกข  ชาญประเสริฐ และนฤมล  พรหมจักร, 2557) จากน้ันนําไปจําแนกตาม

ลักษณะของขอมูล ดังน้ี 

     4.1  สถิติเชิงพรรณนา  ใชวิเคราะหขอมูลในวัตถุประสงคท่ี 1 คือ เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี โดยวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ 

คารอยละ (Percentage)  

    4.2  สถิติเชิงอนุมาน  ใชวิเคราะหขอมูลในวัตถุประสงคท่ี 2 คือ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) และใชการวิเคราะหการวัดคาสหสัมพันธ (Correlations)    

 

ผลการวิจัย  

1.  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยไดทําการศึกษาลักษณะท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ การศึกษา 

ตาํแหนงงาน และประสบการณการทํางาน โดยการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (Description Statistic) เพ่ืออธิบาย

ลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งวิเคราะหโดยคาความถ่ี (Frequency) และ คารอยละ (Percentage) ดังผลการ

วิเคราะหในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  วิเคราะหขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ปจจัย ความถ่ี รอยละ 

เพศ    

 ชาย 5 16.67 
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 หญิง 25 83.33 

อาย ุ    

 21 – 30 ป 2 6.67 

 31 – 40 ป 10 33.33 

 41 – 50 ป 15 50.00 

 มากกวา 50 ป 3 10.00 

ระดับการศึกษา    

 ต่ํากวาปริญญาตรี 6 20.00 

 ปริญญาตรี 20 66.67 

 ปริญญาโท 4 13.33 

 สูงกวาปริญญาโท - - 

ตําแหนงงาน    

 เจาของธุรกิจ 26 86.67 

 อ่ืนๆ 4 13.33 

ประสบการณการทํางาน    

 นอยกวา 1 ป 2 6.67 

 1 – 5 ป 7 23.33 

 5 – 10 ป 7 23.33 

 10 ปข้ึนไป 14 46.67 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 30 ราย สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 

83.33 และเพศชายจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 มีชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา

คือชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.33 นอกน้ันมีอายุมากกวา 50 ปข้ึนไป จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 

10 สวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาจะอยูในชวงระดับต่ํากวา

ปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน คิดแปนรอยละ 13.33 มีตําแหนงงานคือ

เปนเจาของธุรกิจ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 86.67 และตําแหนงอ่ืนๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 มี

ประสบการณในการทํางาน 10 ปข้ึนไป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมาคือ 1-5 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอย

ล ะ  23.33  

กับ 5-10 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.33 และนอยกวา 1 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67  

 2.  การวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี   

ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  วิเคราะหระดับประสทิธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี  

ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม ดวยคาเฉลีย่และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ 

ดานคุณภาพของงาน 4.09 0.05 มาก 
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ดานระยะเวลา 4.21 0.04 มาก 

ดานคาใชจาย 4.06 0.06 มาก 

โดยรวม 4.30 0.05 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสทิธิภาพการใชโปรแกรมสาํเรจ็รปูเพ่ือการบรหิารจดัการระบบ

สารสนเทศทางบัญชี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.30) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานระยะเวลามีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด (x̄ = 4.21) รองลงมาคือ ดานคุณภาพของงาน (x̄ = 4.09) และดานคาใชจาย (x̄ = 4.06) ตามลําดับ 

 3.  การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสาํเร็จรปูเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

ทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3  วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ    

ทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม ดวยคาเฉลีย่และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ปจจัย คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ 

คุณลักษณะของผูใชงาน 3.83 0.58 มาก 

การมีสวนรวมของผูใชงาน 3.30 0.85 ปานกลาง 

การสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ 4.36 0.62 มากท่ีสุด 

คุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี 4.21 0.56 มาก 

โดยรวม 3.93 0.65 มาก 
  

จากตารางท่ี 3 พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 

3.93) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ การสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ (x̄ = 4.36) รองลงมาคือ 

คุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี (x̄ = 4.21) คุณลักษณะของผูใชงาน (x̄ = 3.83) และการมีสวนรวมของผูใชงาน (x̄ = 

3.30) ตามลําดับ 

 4.  การวิเคราะหความสัมพันธโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือ

ทดสอบความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

ทางบัญชี 

     การวิเคราะหสมการถดถอยจะใชการวิเคราะหโดยโปรแกรม SPSS ดวยวิธี Linear Regression ซึ่งเปนวิธีการ

ทดสอบความสัมพันธท่ีมีตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตวั โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระคือ 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวยปจจัย 4 ดานคือ ปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะของผูใชงาน ปจจัยดานการมี

สวนรวมของผูใชงาน ปจจัยดานการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ และปจจัยดานคุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี สําหรับ

ตัวแปรตามคือประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี วามีความสัมพันธกัน

จริงหรือไมอยางมีนัยสําคัญท่ียอมรับได และจะทําการทดสอบวัดคาสหสัมพันธ (Correlations) ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  วิเคราะหคาความสัมพันธ (Correlations) ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

เพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี 

ตัวแปร EI SU PU SE QI VIF 

คาเฉลี่ย 4.30 3.83 3.30 4.36 4.21  

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

0.05 

 

0.58 

 

0.85 

 

0.62 

 

0.45 

 

EI 1.000 0.612** 0.461** 0.450** 0.512**  

SU  1.000 0.186** 0.232** 0.369** 2.274 

PU   1.000 0.412** 0.714** 1.891 

SE    1.000 0.703** 2.063 

QI     1.000 1.815 

** ระดบันัยสําคัญท่ี 0.01, * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ตัวแปรอิสระแตละดานมคีวามสัมพันธกัน เมือ่พิจารณาคาความสัมพันธของตัวแปรอิสระคือ 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ มีความสมัพันธกับตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือการบริหาร

จัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี อยางมีนัยสําคญั (Sig.< 0.05) ซึ่งประกอบดวย ปจจยัดานการสนับสนุนจากเจาของกิจการ 

มีคาเทากับ 0.714 ปจจัยดานคณุภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี มีคาเทากับ 0.703 ปจจัยดานคณุลักษณะเฉพาะของ

ผูใชงาน มีคาเทากับ 0.512 และปจจัยดานการมสีวนรวมของผูใชงาน มีคาเทากับ 0.369 ซึ่งมีคาบวกเหมือนกันท้ัง 4 ปจจัย 

แสดงวามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชีไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยปจจัยดานสนับสนุนจากเจาของธุรกิจมีความสมัพันธมากท่ีสุด และปจจัยดานการมีสวนรวมของผูใชงานมี

ความสัมพันธนอยท่ีสุด 

ตารางท่ี 5  ผลลัพธการวิเคราะหการถดถอย (Coefficients) ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

เพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี 

ปจจัย 
ประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

t Sig. 
Coefficients Std. Error 

(Constant)  0.281 1.415 0.158 

คุณลักษณะเฉพาะของผูใชงาน 0.112 0.087 1.184 0.235 

การมีสวนรวมของผูใชงาน 0.041 0.047 0.551 0.598 

การสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ 0.457 0.092 5.236 0000** 

คุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี 0.386 0.087 4.704 0.000** 

R2 = 0.652 , Adj.R2 = 0.631     

** ระดบันัยสําคัญท่ี 0.01, * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ตัวแปรอิสระท้ังหมดสามารถวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามไดถึงรอยละ 65.2  

(R2 = 0.652) สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 34.8 อาจเปนตัวแปรปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยจากตัวแปรอิสระท้ัง 4 ดานพบวา  
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มีปจจัยเพียง 2 ดานท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี คือ 

ปจจัยดานการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ มีคาเทากับ 45.7 และปจจัยดานคุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี มีคาเทากับ 

38.6 อยางมีนัยสําคัญ (Sig.< 0.05) แตปจจัยอีก 2 ดานคือ ปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะของผูใชงาน และปจจัยดานการ 

มีสวนรวมของผูใชงาน น้ันไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 

ทางบัญชี 

 

อภิปรายผล  

      1.  ระดับประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี  

      จากศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี 

ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตละดานสามารถอภิปราย

ผลไดดังน้ี 

      1.1  ดานคุณภาพของงาน พบวา ประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

ทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาอยูในระดับมากท้ัง 5 ขอ โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพ่ือการบรหิารจดัการระบบสารสนเทศทางบัญชี จะชวยยกระดับ

มาตรฐานการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทําใหผูใชระบบเกิดความมั่นใจและเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไข ตัดสินใจได

อยางถูกตอง รวดเร็ว และแมนยํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันวิภา  คํามงคล และคณะ (2552) ท่ีไดทดสอบผลกระทบ

ของการสนับสนุนองคกรและประสิทธิภาพการประยุกตใชการบริหารทรัพยากร ดวยระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการ

วางแผนทรัพยากร ท่ีมีตอความสําเร็จในการทํางานของผูปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศทางการบัญชี ในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการประยุกตใชการบริหารทรัพยากรดวยระบบสารสนเทศทางการ

บัญชีมีความถูกตอง แมนยํา มีความโปรงใส รวดเร็วเปนปจจุบัน และทันตอการตัดสินใจ 

      1.2  ดานระยะเวลา พบวา ประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทาง

บัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีซ้ําซอน และสามารถ

ตรวจสอบตัวเลขได อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ชวยลดระยะเวลาในการวางแผน สั่งการ ควบคุม และตัดสินใจ ของ

ผูใชงานระบบ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญรัตน  สุรโกศล (2556) ไดศึกษาเรื่อง การนําระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีมาใชในกิจการ พบวาการท่ีกิจการมีการนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใชในการบริหารจัดการ

ดานการเงิน ทําใหขอมูลทางการเงินและบัญชีมีความถูกตอง ลดความซ้ําซอน ซี่งจะทําใหเกิดประสิทธิภาพไดมากท่ีสุด 

      1.3  ดานคาใชจาย พบวา ประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทาง

บัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดย

เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยพบวา การนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปใชเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ไดใหประโยชน

และความคุมคา ชวยลดคาใชจายและตนทุนในการดําเนินงาน อีกท้ังยังสามารถจัดการสินทรัพยไดอยางมีระบบ ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ มุจรินทร  แกวหยอง (2552) ไดศึกษาเรื่องความรูความสามารถทางการบัญชี คุณภาพขอมูลทางบัญชี และ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา นักบัญชีในบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เห็นดวยในการระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช เพ่ือใหนักบัญชีจัดทํารายงานทางการ

เงินท่ีมีคุณภาพ และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

      2.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี 

      จากศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญสูงสุดคือ ปจจัยดานการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ และปจจัยดานระบบสารสนเทศทางบัญชี แตปจจัยอีกสอง

ดาน คือปจจัยดานคุณลักษะเฉพาะของผูใชงาน และปจจัยดานการมีสวนรวมของผูใชงานน้ัน ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี โดยแยกพิจารณาแตละปจจัยดังน้ี 

      2.1  ปจจัยดานคุณลักษณะของผูใชงาน ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหาร

จัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี เน่ืองจาก ผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยท่ีไดนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปใชในการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศทางบัญชีในธุรกิจของตนน้ัน โดยสวนใหญเปนการเพ่ิงเริ่มนําระบบไปใชในครั้งแรก ยังขาดประสบการณและ

ทักษะในการใชระบบ จึงตองทําความเขาใจ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน สําหรับคุณลักษณะของผูใชงาน Almashaqba 

and Al-jedaiah (2010) พบวา ปจจัยความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพ่ือการวางแผนทรัพยากร ไม

มีผลตอสมมติฐาน หมายความวามีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการวางแผน

ทรัพยากร ในเรื่องคาใชจายในการฝกอบรมท่ีบริษัทไมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ 

      2.2  ปจจัยดานการมีสวนรวมของผูใชงาน ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหาร

จัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี เน่ืองจาก โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีสําหรับธุรกิจโฮมสเตยน้ัน คอนขางซับซอน ดังน้ันผูมี

สวนรวมหรือผูท่ีเก่ียวของกับระบบงานเริ่มตั้งแตการวางแผนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ตองเปนบุคคลท่ี

ไดรับการฝกอบรมการใชงานของระบบ ซี่งกลุมเปาหมายผูตอบแบบสอบถามในครั้งน้ีโดยสวนใหญเปนเจาของธุรกิจเอง 

สําหรับการมีสวนรวมของผูใชงาน Xu et al. (2020) ไดพบวา ปญหาคุณภาพของขอมูลในการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี ในการใชงาน มักเกิดจากการท่ีพนักงานไมมีความตั้งใจท่ีจะศึกษาและเรียนรู

ระบบงานดังกลาว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วลัยรัตน  ช่ืนธีระวงศ (2554) พบวา การท่ีพนักงานของกิจการเกิดความ

ละเลย บกพรองตอหนาท่ีในการปฏิบัติงานไดรับมอบหมาย และกิจการไมมีการแบงแยกหนาท่ีงานระหวางแผนกอยางชัดเจน 

ใหเกิดปญหาและการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เกิดผลเสียในภาพรวมของกิจการ รวมท้ังความบกพรองในเรื่องของระบบงาน

เอกสาร อาจทําใหกิจการไดขอมูลท่ีไมครบถวน และเกิดปญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากบุคลากร หรือพนักงานในกิจการไมใหความ

รวมมือและไมใหความสําคัญ สงผลใหไมมีประสิทธิภาพในการใชงาน 

      2.3  ปจจัยดานการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการ

บริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เน่ืองจากตัวแปรการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ ถือ

เปนตัวแปรท่ีมีความสาํคัญของการสงผลตอประสิทธิภาพเปนอยางมาก และพรอมท่ีจะขับเคลื่อนองคกรใหมีประสิทธิภาพได 

เพราะผูบริหารเองตองมีความเขาใจในระบบสารสนเทศทางการบัญชี มีการตั้งนโยบาย มีการสนับสนุนดานทรัพยากร มีการ

กระตุนใหพนักงานใสใจในระบบงานสารสนเทศดานบัญชี และสิ่งสําคัญคือเจาของธุรกิจตองสรางขวัญและกําลังใจ สรางความ

นาเช่ือถือใหแกพนักงาน จึงจะสามารถประสานกิจกรรมตางๆ ในธุรกิจได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Xu, Nord and Lin 
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(2003) พบวา ความรับผิดชอบและความเขาใจของผูบริหารระดับกลางและระดับสูง สงผลตอคุณภาพความเหมาะสมของ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิมล  ศรีหิรัญ (2553) พบวา ปจจัยการสนับสนุนของ

ผูบริหารระดับสูง สงผลตอการใชสารสนเทศทางการบัญชีของผูบริหาร ทําใหผูบริหารมีความเขาใจในประโยชนของระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการวางแผนทรัพยากรและกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

      2.4  ปจจัยดานคุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เน่ืองจากโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหาร

จัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนใหผูใชเกิดสะดวกในการเขาเขาถึงขอมูลตางๆ มีความนาเช่ือถือ 

รวดเร็ว ทําใหไดขอมูลท่ีครบถวน ถูกตองและสมบูรณ มีฟงกช่ันการใชงานท่ีตรงตอความตองการของผูใช ทําใหคุณภาพของ

ระบบสารสนเทศทางบัญชีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ DeLoan & McLean (1992) และ Kamhawi (2007) 

ท่ีไดระบุวา ระบบสารสนเทศทางบัญชีเพ่ือการวางแผนทรัพยากรเปนระบบท่ีมีคุณภาพ ขอมูลท่ีไดรับจากการประมวลผลของ

ระบบ มีความเช่ือถือไดและเปนปจจุบัน สามารถใชงานไดตรงตามความตองการ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ  

รอนศึก (2554) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชี คือคุณภาพของระบบ และ

คุณภาพของขอมูลดานสารสนเทศทางการบัญชี 

 

สรุปผลการวิจัย   

 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

     ผลการวิจัยจากกลุมตัวอยาง ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีจํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม 30 ราย ซึ่งสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 41-50 ป สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อยูในตําแหนงงาน

คือเปนเจาของธุรกิจ และมีประสบการณในการทํางาน 10 ปข้ึนไป 

 2.  ระดับประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี 

     จากการวิจัยพบวา ระดับประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี 

ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานจะพบวา ดาน

ระยะเวลามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เน่ืองจากการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ชวย

ลดข้ันตอนการรทํางานท่ีซ้ําซอน และสามารถตรวจสอบตัวเลขได อีกท้ังยังชวยลดระยะเวลาในการวางแผน สั่งการและ

ควบคุมงาน ใหทันตอเวลาท่ีกําหนด รองลงมาคือดานดานคุณภาพของงาน สามารถชวยยกระดับมาตรฐานการทํางาน ชวยให

ผูใชเกิดความมั่นใจ มีความกลาท่ีจะตัดสินใจไดมากข้ึน และสุดทายถือดานคาใชจาย พบวาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการ

บริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ไดใหประโยชนกับความคุมคากับตนทุนท่ีจายไป และยังชวยลดคาใชจายและตนทุน

ในการดําเนินงาน สามารถจัดการสินทรัพยของธุรกิจไดอยางเปนระบบ 

 3.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี 

     จากการวิจัยกลุมตัวอยางของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 30 ราย โดย

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ซี่งวัดจาก

แบบสอบถามท่ีมีการทดสอบดวยสถิติเชิงพรรณนา จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
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อยูในระดับมาก (x̄ = 3.93) โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือตัวแปรดานการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ (x̄ = 4.36) และ 

ตัวแปรดานคุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี (x̄ = 4.21) แตปจจัยดานคุณลักษณะของผูใชงาน และปจจัยดานการมี

สวนรวมของผูใชงาน น้ันไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทาง

บัญชี  
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ภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ            

2) เปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง คือนักทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดอุทัยธานี 64 แหง จํานวน 75 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน คา t – test, One-Way ANOVA และทําการการเปรียบเทียบรายคูหากพบความแตกตางโดยดวยวิธีของเซฟเฟ

ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี     

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก รายดานพบวาระดับภาวะผูนําเรียงจากมากไปหานอยคือ ดานการกระตุนทาง

ปญญา (x� = 3.82, SD=.43) ดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (x� = 3.68, SD=.48) ดานการสรางแรงบันดาลใจ          

(x� = 3.58, SD=.44) และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (x� = 3.51, SD=.31) สวนสถานภาพแตกตางกันทางดาน 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน มีทัศนะเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด

อุทัยธานีไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ : ภาวะผูนํา  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักทรัพยากรบุคคล 

 

Abstract 

The purpose aims to study: 1) Level of leadership in local government organization 

administrators and 2) Comparing the leadership of local government organization leaders in accordance 

with the views of human resource personnel Uthai Thani Province. Classified by personal factors use 

questionnaires to collect from the sample. The human resource manager of a local government 

organization were 75 people in Uthai Thani Province. The statistics used for data analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, t - test, One-Way ANOVA and comparison of pairs by finding the 

difference by using Scheffe’s Method.     The results found that leadership of the local government 

organization administrators as perceived by human resource personnel. Uthai Thani Province. In overall 

and in each level, at a high level In each aspect, it was found that the leadership level, in descending 

order, was Intellectual stimulation (x�=3.82, SD=.43), the use of ideological influence (x�=3.68, SD=.48), 

motivation (x�= 3.58, SD=.44 ). The consideration of individuality (x� = 3.51, SD = .31) while their status are 

different in sex, age, education level And job positions There is a viewpoint about the leadership of the 

local government organization leaders Uthai Thani province is not different. 
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บทนํา 

การปกครองทองถ่ินไทยถือกําเนิดมาเปนเวลา 100 ป นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล

ท่ี 5 ทรงปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินครั้งใหญใน พ.ศ.2435ระยะเวลาอันยาวนานนับตั้งแต ดังกลาวจนกระท่ังถึง

ปจจุบัน การปกครองทองถ่ินไทยมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขในสาระสําคัญตาง ๆ หลายดานเพ่ือใหสอดคลองกับ

สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในแตละยุคสมัยปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินของไทยทุกประเภทมีการ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแกไขในสาระสําคัญตาง ๆ หลายดานไมแตกตางกับในอดีต เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนผลมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ซึ่งถือเปนกฎหมายท่ีสําคัญสําหรับการดําเนินภารกิจขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (บูฆอรี ยีหมะ, 2551) 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงในการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินตามหลักการกระจายอํานาจ

การปกครอง โดยรัฐบาลกลางไดกระจายอํานาจทางการปกครองและการบริหารใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

ตางๆ เพ่ือดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนภายใตขอบเขตของกฎหมาย และเปนการแบงเบาภาระของ

รัฐบาลกลางซึ่งมุงลดบทบาทของรัฐสวนกลางใหเหลือภารกิจหลักเทาท่ีจําเปน เน่ืองจากรัฐบาลมีภารกิจมากมาย กวางขวาง 

และครอบคลุมทุก ๆ ดาน และนับวันจะขยายเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีทองถ่ินแตละพ้ืนท่ียอมมีปญหาและความตองการแตกตาง

กัน ประชาชนจึงเปนผูมีความเหมาะสมท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินมากท่ีสุด กิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถ่ิน

ไมเก่ียวกับทองถ่ินอ่ืน ๆ และไมมีสวนไดสวนเสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรท่ีจะใหประชาชนในทองถ่ิน

ดําเนินการเอง การบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะในการพัฒนาองคกร 

จะสําเร็จหรือลมเหลวเกิดจากการบริหารของผูบริหาร รวมท้ังผูเก่ียวของทุกคนในองคกร ท่ีจะตองมีความจริงใจ และรวมมือ

กันในการพัฒนาองคกรใหประสบความสําเร็จ ดังน้ัน หนวยงานหรือองคกรใดท่ีนําหลักการและนโยบายการพัฒนาองคกรไป

ปฏิบัติภายในองคกร จะตองมีผูนําในการพัฒนาซึ่งผูบริหารองคกรเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ท่ีจะชวยใหการดําเนินการ

ของหนวยงานสําเร็จตามเปาหมาย (โกวิทย พวงงาม, 2552) 

 ปจจุบันน้ีภาพลักษณของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําลังประสบกับปญหาในหลายเรื่อง ในดาน

พฤติกรรมของผูบริหารไมวาจะเปน การเลนการพนันในท่ีทํางาน การเรียกรับสินบน การทํารายพนักงาน ปญหาการทุจริตการ

สอบ อยางไรก็ตามยังมีการตรวจสอบพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทุจริตคอนขางมาก โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจางในทุก

ข้ันตอน ตั้งแตการกําหนดโครงการและวิธีการจัดซื้อจัดจาง การกําหนดราคาในการจัดซื้อจัดจาง การทําสัญญาและการตรวจ

รับงาน โดยเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักการเมืองทองถ่ิน และกลุมธุรกิจ รวมกันหาผลประโยชนจาก

งบประมาณของรัฐ (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2559) เมื่อพิจารณาแลวปญหาดังกลาวเกิดจากผูบริหารขาดความรู 

ขาดทักษะในการบริหาร ปฏิบัติตนไมนาเช่ือถือไมสามารถสรางความศรัทธาใหเกิดข้ึนกับประชาชนในตําบลและในองคกรได 

จะเห็นไดวา การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีผูนําท่ีดี ก็จะสงผลโดยตรงตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรท่ีผูนํา

น้ันปฏิบัติหนาท่ีอยู สามารถตอบสนองการบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินได อันจะสงผลใหประชาชนในพ้ืนท่ี

ไดรับบริการท่ีดีและมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล  
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 ดังน้ัน นายกองคปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการพัฒนาภาวะผูนํา ทักษะความรูในการบริหารงานและนําความ

คิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชในการปรับเปลี่ยนการบริหารหรือการพัฒนาภาวะผูนํา 

ของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ

เปนการสะทอนภาพการบริหารงานใหกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดนําไปปรับปรุงพัฒนา พฤติกรรมการบริหาร

งานของผูบริหารใหสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการในการบริการสาธารณะใหแก

ประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง เพ่ือตอบสนอง องคกร สังคม ชุมชน และประเทศชาติตอไป  

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัด

อุทัยธานี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัด

อุทัยธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

สมมติฐานการวิจัย 

นักทรัพยากรบุคคลท่ีมีสถานภาพแตกตางกันทางดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน มีทัศนะ

เก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดอุทัยธานีแตกตางกัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

             ตัวแปรอิสระ                           ตัวแปรตาม  

   

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ขอบเขตของการวิจัย  

1. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งน้ีไดแก นักทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 64 แหง ประกอบดวย นักทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี 1 แหง จํานวน 2 

คน เทศบาล 14 แหง จํานวน 22 คน และองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 49 แหง จํานวน 68 คน รวมท้ังสิ้น 92 คน 

เน่ืองจากทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชการคํานวณจากสูตรของทาโรยามาเน 

(Yamane Taro. 1973: 1088) ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยางมาจํานวนท้ังสิ้น 75 คน  

2. ดานพ้ืนท่ี ศึกษาเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 64 แหง ไดแก องคการบริหารสวน

จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 1 แหง เทศบาล จํานวน 14 แหง และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 49 แหง   

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. ตําแหนงงาน 

 

ภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธาน ี

จํานวน 4 ดาน 

1. ดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

3. ดานการกระตุนทางปญญา 

4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
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3. ดานระยะเวลา ดําเนินการวิจัย ระหวางเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากท่ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว ไดทําการวิเคราะหขอมูลตามลักษณะของขอมูล โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางดานสังคมศาสตร ดังน้ี 

1. นําแบบสอบถามมาวิเคราะหเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

2. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัด

อุทัยธานี ใน 4 ดาน คือ ดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา ดานการ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล แลวนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ ลงรหัสตามแบบการลงรหัสใหคะแนนแตละขอ โดยมีเกณฑ

การแปลผลกําหนดไว 5 ระดับคะแนน ดังน้ี  

ภาวะผูนํา ระดับมากท่ีสุด กําหนดให 5 คะแนน 

ภาวะผูนํา ในระดับมาก กําหนดให 4 คะแนน 

ภาวะผูนํา ในระดับปานกลาง กําหนดให 3 คะแนน 

ภาวะผูนํา ในระดับนอย กําหนดให 2 คะแนน 

ภาวะผูนํา ในระดับนอยท่ีสุด กําหนดให 1 คะแนน 

3. การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล 

จังหวัดอุทัยธานี โดยรวมและเปนรายดาน โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) แลว

นํามาเทียบตามเกณฑ 5 ระดับ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ีแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ชุด ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมลู 

ดังน้ี 

1. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. คา t - test ในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจํานวน 2 กลุม 

3. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ

กลุมตัวอยางท่ีมีมากกวาสองกลุม และทําการเปรียบเทียบรายคูหากพบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีการ Scheffe 

4. หาขนาดกลุมตัวอยาง จากสูตร 

       (1) 

เมื่อ n  คือ  ขนาดกลุมตัวอยาง 

N  คือ ขนาดประชากร  

e  คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต สัดสวนความคลาด

เคลื่อนเทากับ 0.05 เมื่อนํามาแทนคาในสูตร 

2Ne1
Nn

+
=
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สรุปผลการวิจัย 

1. ภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี ระดับภาวะผูนํา

ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี โดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานเรียงจากมากไปหานอย คือ ดานการกระตุนทางปญญา ดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

1.1 ดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ระดับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับ

มาก 7 ขอ คือ ผูบริหารเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม รองลงมา ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลในการ

ปฏิบัติงาน โดยผูบริหารมีกระบวนการทํางานท่ีกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีตรงตอความตองการและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน

สูงสุดมีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง 2 ขอ คือผูบริหารเปดโอกาสใหบุคคลอ่ืนมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน โดย

ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และแบบอยางท่ีดีใหกับผูรวมงานมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

1.2 ดานการสรางแรงบันดาล ระดับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับมาก 6 ขอ คือ 

ผูบริหารทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาผลประโยชนสวนรวมตองมากอนเสมอ รองลงมาผูบริหารแสดงความช่ืนชมกับผูท่ี

ปฏิบัติงานดีอยางสม่ําเสมอ โดยผูบริหารสามารถแกไขปญหาภายในหนวยไดดี ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือใจในตัว

ผูบังคับบัญชาสูงมีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ คือ ผูบริหารมีความสามารถในการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี รองลงมาผูบริหารสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลและผูบริหารมี

ความสามารถในการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดเปนอยางดีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

1.3 ดานการกระตุนทางปญญา ระดับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับมาก 4 ขอ 

คือ ผูบริหารสามารถปลุกเราใหผูใตบังคับบัญชารับรูถึงปญหาและสามารถหาทางแกไขปญหาได รองลงมาผูบริหารเปดโอกาส

ใหทานมีสวนรวมในการตัดสินใจทํางานดวยตนเอง โดยผูบริหารใหอิสระแกผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

อยูในระดับปานกลาง 5 ขอ คือ ผูบริหารสงเสรมิใหผูใตบังคับบัญชามองปญหาในหลายแงมุม รองลงมาผูบริหารสนับสนุนใหใช

ขอมูลหลักฐานในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางาน และผูบริหารกระตุนความกระตือรือรน ในการปฏิบัติงานใหกับ

ผูใตบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ระดับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูใน

ระดับมาก 8 ขอ คือ ผูบริหารมีการมอบหมายงานท่ีทาทายใหแกผูใตบังคับบัญชา และสงผลใหผูใตบังคับบัญชามีความ

รับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน ผูบริหารมีเจตคติท่ีดีและคิดในแงบวกกับผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ผูบริหารมีความยืดหยุนตอ

การปรับตัว เขาใจถึงสภาพของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีความแตกตางกันมีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง 1 ขอ คือ ผูบริหาร

สงเสริมและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามองปญหาในหลายแงมุม 

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทรัพยากรบุคคลตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จังหวัดอุทัยธานี 

นักทรัพยากรบุคคลท่ีมีสถานภาพแตกตางกันทางดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน มีทัศนะ

เก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดอุทัยธานีโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคลทองถ่ิน จังหวัด

อุทัยธานี ท่ีไดจากการวิจัยมีประเด็นท่ีนาสนใจสามารถนํามาอภิปรายไดดังน้ี  

1. ระดับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี 

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานเรียงจากมากไปหานอย คือ ดานการกระตุนทางปญญา ดาน

การใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล อาจเปนเพราะ
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ผูบริหารเห็นความสําคัญตอการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการอยูรวมกันของบุคลากรในองคกร เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนาสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดทํางานรวมกัน และสรางความเช่ือมั่นศรัทธา และ

เปนท่ียอมรับของผูรวมงานท้ังน้ีสอดคลองกับสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไล วัชฤทธ์ิ และรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2561) ได

ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวาระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  รายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการกระตุนทาง

ปญญา ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจและดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล และยังสอดคลองกับ 

งานวิจัยของประนอม แมนมาศวิหค (2553) ไดวิจัยเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

องคการบริหารสวนตําบลอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในดาน 4 ดาน คือ ดาน

การใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคล ตางมีระดับความสําคัญระดับสูง 

2. เปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคลทองถ่ินจังหวัด

อุทัยธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคล ดานเพศ พบวา นักทรัพยากรบุคคลท่ีมีสถานภาพแตกตางกันทางดานเพศ มีทัศนะ

เก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดอุทัยธานีโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะผูบริหารสรางความเสมอภาคในการทํางานเปนทีมและมอบหมายงานตามความสามารถของผูใตบังคับบัญชา 

กระตุนใหผูใตบังคับบัญชา มีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน และตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ สงผลให

บุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ไมมีผลตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล

ทองถ่ิน ท้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของคณึงนิตย ปกเขตานัง (2553) ไดวิจัยเรื่องภาวะผูนําของปลัดองคการบริหารสวนตําบล

ในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ตามความคิดเห็นของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามเพศ ผล

การเปรียบเทียบภาวะผูนําของปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ตามความคิดเห็น

ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ท่ีจําแนกตามเพศ พบวาโดยรวมและรายดานพบวาทุกดานไมแตกตางกัน  

ภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคลทองถ่ินจังหวัดอุทัยธานี จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคลดานอายุ พบวา นักทรัพยากรบุคคลท่ีมีสถานภาพแตกตางกันทางดานอายุ มีทัศนะเก่ียวกับภาวะผูนําของ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดอุทัยธานีโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย สุจิตรา 

วรรณนิตย (2553) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวน ตําบลในอําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ บุคลากร

จําแนกตามอายุมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ไม

แตกตางกัน  

บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด

อุทัยธานีไมแตกตางกัน ท้ังดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณดานการสรางแรงบันดาลใจดานการกระตุนทางปญญาและดาน

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลไมแตกตางกันท้ังน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาสูง ซึ่งอาจดํารงตําแหนง

หัวหนาหนวยงาน มีประสบการณและมีความเช่ียวชาญในการทํางานมากกวา จึงมีความเช่ือมั่นในการตัดสินใจของผูบริหาร 

การมีวิสัยทัศนกวางไกลในการปฏิบัติงาน และการประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน และบุคลากรท่ีมีการศึกษา

ระดับตนอาจปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานจาง ทําใหไมไดทํางานรวมกับผูบริหารอยางใกลชิดซึ่งไมคอยไดแสดงความคิดเห็น

ในการแกปญหาของหนวยงานจึงมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดอุทัยธานีแตกตาง

กัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิตรา วรรณนิตย (2553) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอ

หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ บุคลากรจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และสถานะบุคคลแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะ

ผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ไมแตกตางกันท้ังน้ีอาจเปนเพราะ  
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บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด

อุทัยธานีไมแตกตางกัน ท้ังดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณดานการสรางแรงบันดาลใจดานการกระตุนทางปญญาและดาน

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  ไมแตกตางกันท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารใหความสนใจแกผูรวมงานอยาง เทาเทียมกัน

โดยปราศจากอคติใด ๆ ใหอิสระแกผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติท่ีดีและคิดในแงบวกกับผูใตบังคับบัญชาใน

การปฏิบัติงาน จึงทําใหบุคลากรท่ีมีตําแหนงหนาท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยบุคลากรท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดอุทัยธานีแตกตางกัน สอดคลองกับ วิไล วัชฤทธ์ิ และรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2561) 

ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวาระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก รายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการกระตุนทาง

ปญญา ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจและดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ตามลําดับ 2) ผลการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน

ตางกันมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 

จากการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัด

อุทัยธานี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํามาเปนแนวทางในการพัฒนา ดังตอไปน้ี 

1.1 ภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ควนรักษาสภาพและพัฒนาตอยอดใหอยูในระดับท่ีมากข้ึนไปอีกเพ่ือประโยชนตอประชาชน ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติตอไป 

1.2 ดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูบริหารตองเปดโอกาสใหบุคคลอ่ืนมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน 

และปรับปรุงประพฤติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และแบบอยางท่ีดีใหกับผูรวมงาน 

1.3 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารตองปรับปรุงแกไขความสามารถในการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลและมีความสามารถในการกระตุนให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานได 

1.4 ดานการกระตุนทางปญญา ผูบริหารตองสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามองปญหาในหลายแงมุมสนับสนุนให

ใชขอมูลหลักฐานในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางาน และผูบริหารตองกระตุนความกระตือรือรน ในการปฏิบัติงาน

ใหกับผูใตบังคับบัญชา 

1.5 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลอยางเทาเทียมกันโดยปราศจากอคติใด ๆ ผูบริหารตองมีการ

สงเสริมและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามองปญหาในหลายแงมุมอยางเรงดวน 

 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ      

เพ่ือนํา ขอมูลมาเปรียบเทียบกัน 
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2.2 ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัด

อ่ืน ๆ  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 

และเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางท่ีเปนพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 จํานวน 

226 รูป สถิติการวิเคราะหขอมูล คือคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา F-test (One-Way ANOVA) 

ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ Scheffe ผลการวิจัยพบวา พระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 มีความคิดเห็นสภาพ

ปญหาดานการสอนโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (x�=1.95 SD.=.28) สวนรายดานสภาพปญหาอยูในระดับนอย 

เรียงจากมากไปหานอย คือดานการดําเนินการสอน (x�=2.04, SD.=.39) ดานการผลิตสื่อ (x�=2.02, SD.=.40) ดานเน้ือหา

และหลักสูตร (x�=1.95, SD.=.40) และดานการวัดผลประเมินผล (x�=1.81, SD.=.41) การเปรียบเทียบระดับสภาพปญหา

ดานการสอน พบวา การศึกษาระดับแผนกบาลีและระดับการศึกษาแผนกสามัญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 

คําสําคัญ: การสอน  พระสอนศลีธรรม  คณะสงฆภาค 

 

Abstract 

The purposes of the research were to level the problems moral teachings of monks in 

Clergy Region 5 and compare level problems of the teaching of the moral the teaching of the morality in 

the Clergy Region 5, classified by personal factors. The tools used to collect data were questionnaires. 

From a sample of 226 morals from the Clergy Region 5, statistic data analysis with frequency, percentage, 

mean, standard deviation, F-test (One-Way ANOVA), test the individual differences by Scheffe method.The 

research found that moral teachings of the Clergy region 5, had an average viewpoint of teaching 

problems at a low level (x�=1.95 SD.=.28) while the problems of teaching problems were at a low level. In 

descending order is the teaching process (x�=2.04, SD.=.39)  in the media production (x�=2.02, SD.=.40 in 

the content and curriculum (x�=1.95, SD.=.40)  and evaluation (x�=1.81, SD.=.41) comparing the level of 

teaching problems, it was found that the education levels at department and general education levels 

were statistically different at the .05 level, while other aspects were not different. 

keywords: teaching, moral teaching, region clergy 
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บทนํา 

สังคมไทยในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมคุณธรรมท่ีผูคนเอ้ืออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน กลายเปนสังคม

เศรษฐกิจ ท่ีคนสวนมากใหความสําคัญตอวัตถุมากกวาจิตใจกลายเปนวิถีประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม แขงขันแยงชิงเพ่ือ

เปนผูไดเปรียบ ขาดความเอ้ืออาทรตอกัน ขาดคุณธรรมจริยธรรมเปนกรอบในการดําเนินชีวิต จนกลายเปนปญหาสังคมท่ี

ตามมา โดยเฉพาะปญหาของเด็กและเยาวชน รัฐบาลและคณะสงฆจึงไดรวมมือกันสงเสริมใหสถานศึกษานําหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเขามาเปนสาระการเรียนรูในกลุมสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยวิธีอาราธนาพระสงฆซึ่งเปนปราชญ

ทางดานพระพุทธศาสนาในทองถ่ินเขาไปสูสถานศึกษาเปนผูชวยสอนสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมอบรม

ศีลธรรมจรรยา ใหบรรลุความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 มาตรา 7 

และมาตรา 8 (สํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน .2561) 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ซึ่งประชาชนสวนใหญของประเทศใหการนับถือมาชานานหลายศตวรรษและ

เปนรากฐานสําคัญจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของคนไทย ชีวิตของประชาชนชาวไทยแตเดิมผูกพันอยูกับพระพุทธศาสนา

และสถาบันพระพุทธศาสนา วัดไดกลายเปนสวนประกอบสําคัญของชุมชนทองถ่ิน เปนศูนยกลางแหงกิจกรรมตาง ๆ ของ

ชุมชน เปนแหลงการศึกษาของประชาชนทุกระดับ ทําหนาท่ีเปนสถาบันหลักในการฝกอบรมพระสงฆ ท่ีจะสืบตอ

พระพุทธศาสนาและพลเมืองท่ีจะรับผิดชอบสังคม จนถึงมีประเพณีบวชเรียนสําหรับเตรียมผูนําทางสังคม ตั้งแตผูนําครอบครัว

เปนตนไป พระภิกษุสงฆท่ัวไปมีฐานะเปนครูอาจารยของประชาชน และพระสงฆมีหนาท่ีเปนหัวหนา วัดก็มีฐานะเปนผูนํา

ชุมชนหลักธรรมคําสอน และวัฒนธรรมท่ีสืบเน่ืองมาจากพระพุทธศาสนาไดหลอหลอมกลอมเกลาจิตใจประชาชนชาวไทย ใหมี

ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและคานิยม ตามแบบอยางของพุทธศาสนิกชนอันเปนปจจัยท่ีทําใหสังคมไทย มีความรมเย็นเปน

สุข มีเอกลักษณของตนเอง ประชาชนเอ้ือเฟอเผื่อแผอยูรวมกันฉันทพ่ีนองมีความปรองดองสามัคคี เปนปกแผนมั่นคงตาม

สมควรแกปจจัยตลอด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545) กอใหเกิดปญหานานัปการ โดยเฉพาะตอเด็กและเยาวชนในวัยเรียน ปญหาท่ีสําคัญท่ีพบ

มากคือ การละเมิดศีล 5 ในประเด็นตาง ๆ การท่ีนักเรียนขาดการกลอมเกลาจิตใจและปลูกฝงในเรื่องศีลธรรม จริยธรรม จน

ทําใหความสํานึกตอหนาท่ี ความรูสึกผิดชอบช่ัวดี การใชสติพิจารณายั้งคิด และแสดงออกมาเปนพฤติกรรมภายนอกท่ีไม

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมรอบตัวของนักเรียนท่ียุยง สงเสริม ชักจูงและโนมนาวอยางตอเน่ืองดวยรูปแบบท่ีมีการพัฒนาอยาง

หลากหลาย ทําใหยากตอการควบคุม ปองกัน และแกไขปญหานักเรียน ใหสัมฤทธ์ิผลภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

เวนแตนักเรียนจะถูกจัดระเบียบทางความคิด จนมีจิตใจท่ีใฝดีและมีพลังใจท่ีเขมแข็งมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนภูมิคุมกัน

ปจจัยในทางเสื่อมท่ีจะเขามาทาลายคุณภาพชีวิตท่ีดีงามไดดวยหลักธรรมทางศาสนา (กรมการศาสนา. 2560) 

การจะพัฒนาคนใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมน้ันตองเริ่มตั้งแตเด็ก เพราะเด็กจะตองเติบโตเปนผูใหญและ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมตอไป สถาบันท่ีมีสวนสรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแกเด็กน้ัน ไดแก สถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา เปนตน สถาบันครอบครัวเปนสถาบันแรกท่ีเด็กเก่ียวของและเริ่มเรียนรูการดํารงชีวิต และไดรับการสั่งสอน

ให เปนคนดี เสริมสรางคุณธรรมท่ีพึงประสงค  แตในปจจุ บันผูปกครองสวนใหญตองไปประกอบอาชีพหาเลี้ยง 

สถาบันการศึกษาท่ีมีหนาท่ีในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2554) 

รัฐบาลจึงมีนโยบายท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 67 รัฐพึงอุปถัมภและคุมครอง

พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ในการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือ 

มาชานาน รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาจิตใจและ

ปญญา และตองมีมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการบอนทําลาย พระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด และพึงสงเสริม

ใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการ หรือกลไกดังกลาวดวย (กรมการศาสนา. 2561)กระทรวงศึกษาธิการได

เล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาทุกช้ัน และทุกระดับการศึกษาตลอดระยะเวลา

เรียน ป และไดมอบหมายใหกรมการศาสนาดําเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตางๆ และใหสถานศึกษาท่ีอยู
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สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเขารวมเพ่ือท่ีจะสรางสถาบันครอบครัว เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจการครองชีพสูงข้ึนไมมีเวลาจะ

พบปะสั่งสอนอบรมลูกไดอยางเพียงพอ การอบรมบมนิสยัและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจึงตกเปนหนาท่ีของโรงเรียน ซึ่งเปน

คุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียนน้ัน จึงจําเปนท่ีจะตองนําพระพุทธศาสนาใหกลับมามีบทบาทในการจัดการศึกษา เปนเครื่องมือ

สําคัญในการพัฒนาจิตใจและสติปญญาของผูเรียนไปพรอมกัน ๆ สถาบันสงฆนับวาเปนสถาบันท่ีสําคัญอยางยิ่งสถาบันหน่ึง  

ในการใหความชวยเหลือตอสังคมไทย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2561) 

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก เยาวชน และประชาชน กรมศาสนาได ขับเคลื่อนการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีทุกภาคสวนรวมดําเนินงาน ดวยการสนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ องคการทางศาสนา ชุมชน และ

ครอบครัว ใหมีสวนรวมปฏิบัติงานอยางใกลชิด ในการเผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนา การสรางความเขาใจอันดีและ

ความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนทุกศาสนา เพ่ือเปนการแกไขปญหานักเรียนนักศึกษาดังกลาวอยางเรงดวน จึงมีความ

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดสงพระสงฆท่ีมีความรูความสามารถท่ีจะเปนครูสอน ศีลธรรมและวิชาพระพุทธศาสนาและสามารถ

นํามาไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยาง เหมาะสมจึงเห็นสมควรท่ีจะนําพระภิกษุสงฆไดเขาไปสอนในโรงเรียนทุก

ระดับช้ัน และเปนการ เช่ือมโยงระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยการนําครูท่ีเปนพระสงฆเขาไปสอน 

ในโรงเรียนทุกระดับช้ัน เปนการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน กรมศาสนาไดจัดดําเนินงาน โครงการครูพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ใหเขาถึง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนําไปใชใน

การพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสม (กรมการศาสนา. 2560) 

ดวยเหตุน้ีผูวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดับสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 

5 และเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรม ตามปจจัยสวนบุคคล และนําผลการวิจัยไปเปน

ขอมูล ในการพัฒนาปรับปรุง คุณภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก

นักเรียน เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขตลอดไป 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยการศึกษาสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 ไดกําหนดขอบเขตการวิจัย

ไวดังน้ี 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา มุงศึกษาเก่ียวกับสภาพปญหาดานการสอนพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 ใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับ ดานเน้ือหาและหลักสูตร ดานการผลิตและการใชสื่อ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และดาน

การวัดและประเมินผล 

2. ขอบเขตดานตวัแปร ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาตามตัวแปร ดังน้ี 

2.1 ตัวแปรตน คือ ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ จํานวนพรรษาท่ีบวช วุฒิการศึกษาภาษาบาลี วุฒิ

การศึกษาแผนสามัญ และประสบการณการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 

2.2 ตัวแปรตาม คือ สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 ใน 4 ดาน ไดแก ดาน

เน้ือหาหลักสูตร ดานการผลิตและการใชสื่อ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล 

3. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท้ังหมดเปนพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 จํานวน 516 

รูป 346 โรงเรียน (ศูนยอํานวยการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา. 2562: 3) เน่ืองจากทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนจึง

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของ (Taro Yamane. 1976) ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ดังน้ี 

        

 

เมื่อ n  คือ  ขนาดกลุมตัวอยาง 

N  คือ ขนาดประชากร  

2Ne1
Nn

+
=
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e  คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต สัดสวนความคลาดเคลื่อน

เทากับ 0.05 เมื่อนํามาแทนคาในสูตร 

n  =            516 

1 + (516 x (0.05)2) 

 = 225.33   ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 226 รูป  

ผูวิจัยทําการกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางในแตละจังหวัด แลวใชการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple 

Random Sampling) แสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง พระสอนศลีธรรมในคณะสงฆภาค 5 

จังหวัด จํานวนพระสอนศีลธรรม (รูป) จํานวนโรงเรียน (แหง) จํานวนกลุมตัวอยาง (รูป) 

1. อุตรดิตถ 174 112 76 

2. ตาก 78 60 34 

3. สุโขทัย 181 118 80 

4. พิษณุโลก 83 56 36 

รวม 516 346 226 

4. ขอบเขตดานสถานท่ี พ้ืนท่ีคณะสงฆภาค 5 ประจําป 2562 จํานวน 4 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดอุตรดิตถ  

จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก 

5. ขอบเขตดานระยะเวลา เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 6 เดือน 

 

สมมติฐานในการวิจัย  

ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 แตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. ตัวแปรตน (Independent Variables)  คือ ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ จํานวนพรรษาท่ีบวช       

วุฒิการศึกษาภาษาบาลี วุฒิการศึกษาแผนสามัญ และประสบการณการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5      

ใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานเน้ือหาหลักสูตร 2) ดานการผลิตและการใชสื่อ 3) ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ        

4) ดานการวัดและประเมินผล ดังแผนภาพท่ี 1 

           

ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม  

  (Independent Variables)                        (Dependent Variables) 

 

 

ขอมูลสวนบุคคล 

 สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรม 

คณะสงฆภาค 5 
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1. อาย ุ

2. จํานวนพรรษาท่ีบวช 

3. วุฒิการศึกษาภาษาบาลี 

4. วุฒิการศึกษาแผนสามัญ 

5. ประสบการณการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 

 จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย 

1. ดานเน้ือหาและหลักสูตร 

2. ดานการผลิตและการใชสื่อ 

3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องน้ีผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามไดแก ครูพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5    

1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนการสรางและการ

ตรวจสอบเครื่องมือ ดังน้ี 

1.1 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1) ศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมใน

คณะสงฆภาค 5 จากเอกสารและผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2) กําหนดกรอบแนวคิด ในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

3) กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

4) กําหนดขอคําถามตามดานของการจัดการความรู และการประกันคุณภาพการศึกษา 

5) รางแบบสอบถามตามประเด็น และหัวขอการวิจัยนําเสนอแบบสอบถามกับท่ีปรึกษา และผูเช่ียวชาญ

งานวิจัย โดยปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะ โดยมีข้ันตอนดังแผนภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎ ีแนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

วิเคราะหเน้ือหาสาระ 

กําหนดจุดประสงค 

วิเคราะหการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค 

จัดทําเครื่องมือ 
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ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

 

1.2 การทดสอบเครื่องมือ การทดสอบแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังน้ี 

1.2.1 การทดสอบความถูกตองของเน้ือหา (Content Validity) เพ่ือใหเน้ือหาทุกขอครอบคลุมขอมูลท่ี

ตองการตามวัตถุประสงคการศึกษาท่ีกําหนดไว โดยนาเสนอแบบสอบถามกับท่ีเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน โดย คํานวณหาดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) โดยทุกขอมีคาสูงกวา 

.50 

1.2.2 การทดสอบโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง เพ่ือทดสอบกับบุคคลท่ัวไปท่ีไมเก่ียวของกับกลุมตัวอยาง ซึ่ง

จากการตรวจสอบแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถามเขาใจในขอคําถาม และสามารถตอบแบบสอบถามดังกลาวได 

จากน้ันนําคําถามท้ังหมดมาทําการตรวจสอบหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการโดยใชวิธี (Alpha 

Coefficient) หรือวิธีของCronbach (บุญชม ศรีสะอาด. 2547) และไดคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 0.912 ซึ่งเปนคาความ

เช่ือมั่นท่ีสูงเพียงพอ 

1.2.3 ปรับปรุงครั้งท่ี 2 โดยดูจากผลท่ีวิเคราะหจากการทดลอง  

1.2.4 พิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ตามรูปแบบของโครงสรางท่ีถูกตอง 

1.3 ลักษณะของเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจยัไดสรางข้ึนมา โดยศึกษา

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และปรึกษาผูเช่ียวชาญ แลวนํามาปรับปรุงแกไข ซึ่งแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

(Check List) หรือตรวจสอบรายการ โดยถามเก่ียวกับ อายุ จํานวนพรรษาท่ีบวช วุฒิการศึกษาภาษาบาลี วุฒิการศึกษาแผน

สามัญ และประสบการณการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 

ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน 

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

ทดลองใช (Try-out) 

หน่ึงตอหน่ึง 

(3 คน) 

กลุมเล็ก      

(9 คน) 

ปรับปรุงแกไข 

เตรียมนําไปใชงานจริงในการทดลองเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของเครือ่งมือ 

สนาม       

(30 คน) 
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ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ

ภาค 5 โดยท่ีผูตอบแบบสอบถามจะตองแสดงความคิดเห็นจากคําถามท่ีผูวิจัยกําหนดเก่ียวกับการศึกษาสภาพปญหาดานการ

สอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Numerical Rating Scale) ม ี5 ระดับ  

1.4 การแปลความหมายของคาเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถาม ผูวิจยักําหนดเกณฑ โดยใชเกณฑการแปลผล

คาเฉลี่ย (Best, 1981) ดังน้ี 

4.50 – 5.00 หมายถึง สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศลีธรรมอยูในระดับ มากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศลีธรรมอยูในระดับ มาก 

2.50 – 3.49 หมายถึง สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศลีธรรมอยูในระดับระดับ ปานกลาง  

1.50 – 2.49 หมายถึง สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศลีธรรมอยูในระดับ นอย 

1.00 – 1.49 หมายถึง สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศลีธรรมอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

1.5 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังน้ี 

1.5.1 นําแบบสอบถามจํานวน 226 ชุด เก็บกับกลุมตัวอยางท่ีเปนพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 ในวัน

ประชุมคณะสงฆของพระสอนศีลธรรมในแตละจังหวัด เก็บรวบรวมขอมูลและดําเนินการเก็บคืน 

1.5.2 รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากพระสงฆท่ีเปนพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 ท้ังหมดโดยอยู

ในสภาพท่ีสมบูรณ จํานวน 226 ชุด คิดเปนแบบสอบถามท่ีไดรับคืนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองแลว ทําการ

วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 

1) ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 

(Percentage) 

2) ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง เก่ียวกับการศึกษาสภาพปญหาดานการสอนของ

พระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5  ใชสถิติการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

3) สถิติเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 จําแนกตามปจจัย

สวนบุคคล ไดแก F-test (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีวิเคราะห

เปรียบเทียบรายคู (Post Hoc) วิธีของ Scheffe (บุญชม ศรีสะอาด. 2545)  

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 สามารถสรุปได ดังน้ี 

1. สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

ผูตอบแบบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 41-50 ป มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 46.12 มีจํานวนพรรษาท่ี

บวชมากท่ีสุดอยูระหวาง 16-20 พรรษา คิดเปนรอยละ 46.24 มีการศึกษาแผนกบาลี ป.ธ. 1-2 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.32 

มีการศึกษาระดับการศึกษาแผนกสามัญระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 56.73 มีประสบการณศีลธรรมใน

สถานศึกษามากกวา 21 ปข้ึนไปมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 41.12   

2. ผลการวิเคราะหสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5  

สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 ประกอบดวย 1) ดานเน้ือหาและหลักสูตร 

2) ดานการผลิตสื่อ 3) ดานการดําเนินการสอน 4) ดานการวัดผลประเมินผล โดยภาพรวมและรายดาน รายละเอียด แสดงใน

ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ระดับสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 โดยภาพรวมและรายดาน 

 

สภาพปญหา 𝐱� S.D. ระดับสภาพปญหา ลําดับท่ี 

1. ดานเน้ือหาและหลักสูตร 1.95 .40 นอย 3 

2. ดานการผลิตสื่อ 2.02 .40 นอย 2 

3. ดานการดําเนินการสอน 2.04 .39 นอย 1 

4. ดานการวัดผลประเมินผล 1.81 .41 นอย 4 

รวม 1.95 .28 นอย  

จากตารางท่ี 2 พบวา พระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 มีความคิดเห็นสภาพปญหาดานการสอนโดยภาพรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (x�=1.95) รายดานมีความคิดเห็นในระดับนอยท้ัง 4 ดาน เรียงจากมากไปหานอย คือดานการ

ดําเนินการสอน (x�=2.04) ดานการผลิตสื่อ (x�=2.02) ดานเน้ือหาและหลักสูตร (x�=1.95) และดานการวัดผลประเมินผล 

(x�=1.81) ตามลําดับ 

รายขอในแตละดาน พบวา 

1. ดานเน้ือหา และหลักสูตร ขอท่ีพบวามีความคิดเห็นในระดับมาก ในขอความสามารถในการนําหลักสูตรไปใช

จัดการเรียนรู (x�=4.26) สวนความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด ในขอความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (x�=1.29)  

2. ดานการผลิตและการใชสื่อ ขอท่ีพบวามีความคิดเห็นในระดับมาก ในขอความสามารถในการใชแหลงเรียนรู ท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา (x�=3.95) สวนความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด ในขอความสามารถในการสงเสริมใหนักเรียน

รวมคิดคน ผลิต ปรับปรุงสื่อประกอบการเรียนรู (x�=1.46) และความสามารถในการคิดคนนวัตกรรม สื่อ และนําไปใช

ประกอบการสอน (x�=1.43) สวนขอท่ีเหลืออยูในระดับนอยทุกขอ 

3. ดานการดําเนินการสอน ขอท่ีพบวามีความคิดเห็นในระดับมาก ในขอความสามารถในการกําหนดเน้ือหาท่ีเรา

ความสนใจนักเรียนในขณะปฏิบัติการสอน (x�=4.26) สวนความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด ในขอความสามารถในการวาง

แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา (x�=1.49) สวนขอท่ีเหลืออยูในระดับนอยทุกขอ 

4.ดานการวัดผลและประเมินผล ขอท่ีพบวามีความคิดเห็นในระดับมาก ในขอความรู ความเขาใจในการประเมิน

ความกาวหนาในการเรียนของนักเรียนจากแฟมสะสมผลงาน (x�=3.95) สวนความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุดในขอ ความรู 

ความเขาใจในการประเมินตามสภาพจริง (x�=1.35) และความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบการวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษา (x�=1.36) สวนขอท่ีเหลืออยูในระดับนอยทุกขอ 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 จําแนกตามปจจัย

สวนบุคคล  

3.1 อายุ  สภาพปญหาพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 ท่ีมีอายุตางกันโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

3.2 จํานวนพรรษาท่ีบวช สภาพปญหาพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 ท่ีมีจํานวนพรรษาท่ีบวชตางกัน 

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

3.3 ตามการศึกษาระดับแผนกบาล ีสภาพปญหาพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 ตามระดับการศึกษาแผนก

บาลีโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig.=.000*)  สวนรายดานมีความแตกตางกันท้ัง 4 ดาน อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig.=.001*) โดยคาเฉลี่ยความคิดเห็นของพระผูสอนท่ีมีระดับการศึกษาแผนกบาลีระดับ

นักธรรมตรี และ ป.ธ.9 แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ นอกน้ันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.4 ตามระดับการศึกษาแผนกสามัญ สภาพปญหาพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 ตามการศึกษาแผนก

สามัญโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .000*) รายดานมีความแตกตางกัน 3 ดาน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig.= .001*) ยกเวนดานการผลิตและใชสื่อแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ โดยคาเฉลี่ยความ

คิดเห็นของพระผูสอนท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญระดับปริญญาเอกแตกตางกับคาเฉลี่ยความคิดเห็นของพระผูสอนท่ีมี

การศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

3.5 ตามประสบการณสอนศลีธรรมในสถานศึกษา สภาพปญหาพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 ตาม

ประสบการณการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

อภิปรายผล 

จากการศึกษาสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปราย

ตามความมุงหมายของการวิจัย ไดดังน้ี 

สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 ใน 4 ดาน ไดแก ดานเน้ือหาและหลักสูตร ดาน

การผลิตสื่อ ดานการดําเนินการสอน และดานการวัดผลประเมินผล ในภาพรวมมีปญหาในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา 

1) ดานเน้ือหาหลักสูตร มีคาเฉลี่ยรองจากดานการผลิตสื่อ และดานการดําเนินการสอน สภาพปญหาอยูในระดับ

นอย ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจากพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษามีความตระหนัก และใหความสําคัญกับหลักสูตรเปนอยามาก 

เน่ืองจากเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของการศึกษา ตลอดจนในปจจุบันมีการกําหนดใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรของ

สถานศึกษา โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา (Stake holder) ดังน้ันสถานศึกษาจึงมี

การใหความรู และรวมกําหนดหลักสูตรกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของดังกลาว อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ความสามารถ

ในการนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีสภาพปญหามากท่ีสุด ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจากการกําหนดหลักสูตรเอง 

ทําใหพระสอนศีลธรรมเกิดความสับสน สาระเน้ือหาวิชาพระพุทธศาสนากับเน้ือหาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ตองใชคูมือ ตารา

หลายเลม รวมท้ังเน้ือหาสาระวิชาพระพุทธศาสนามีมาก จึงทําใหพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษากําหนดหนวยการเรียนรูได 

ไมคลอบคลุม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญลักษณ ภักดีเจริญ (2554) ไดกลาววา หลักสูตรในปจจุบันเปนเรื่องใหมของครู

พระจึงทําใหความสามารถในการกําหนดหนวยการเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนาใหสอดคลองกับหลักสูตรมีสภาพปญหา          

มีคาเฉลี่ยสูงสุด นอกจากน้ี พบวาความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด       

ซึ่งมีสภาพปญหานอยท่ีสุด ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจากพระสอนศีลธรรมมีความรูดานพระพุทธศาสนาอยูแลว เน่ืองจากตองศึกษา 

เลาเรียน จึงทําใหมีความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระ แกนของพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี  

2) ดานการผลิตสื่อ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับรองลงมา จากดานการดําเนินการสอนมีสภาพปญหานอย ท่ีเปนเชนน้ี 

เน่ืองจากเน้ือหาวิชาพระพุทธศาสนา เปนความจริงท่ีตองปฏิบัติแลวจะเกิดผลการสอนในสถานศึกษาเปนเพียงการใหความรูใน

เน้ือหาวิชาการเปนสวนใหญขาดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา เน่ืองจาก      

พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา ไมไดมีบทบาทหนาท่ีเหมือนบุคลากรครูในโรงเรียนการพานักเรียนไปยังแหลงเรียนรูจึงตอง

ผานหลายข้ันตอน นอกจากน้ีพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาบางรูปไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ     

ฝกสอน และวัสดุใชในการสอบ ซึ่งบางรูปก็ไมมีปจจัย เน่ืองจากรายไดของพระข้ึนอยูกับการรับกิจนิมนต เมื่อพระสอนศีลธรรม

มาปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาทําหนาท่ีสอนศีลธรรม จึงทําใหไมไดรับกิจนิมนตก็ไมมีปจจัย ซึ่งสอดคลองกับพระราชรัตนมงคล 

(2557) ท่ีกลาววาถึงแมจะมีหนวยงานตนสังกัดจัดอบรมเรื่องการผลิตสื่อใหแตพอมาถึงโรงเรียนแลวก็ไมมีสื่อ ซึ่งสอดคลองกับ 

ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม (2559) ท่ีกลาววาปญหาท่ีสําคัญในดานการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ คือการผลิตสื่อ    

ทางพระพุทธศาสนาท่ีขาดความนาสนใจ ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจากการสรางหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาของสถานศึกษาน้ัน     
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ยังขาดผูเช่ียวชาญวิชาพระพุทธศาสนารวมสรางหลักสูตร และผลิตสื่อท่ีหลากหลายใหทันสมัย และสื่อท่ีใชในการเผยแพร

พระพุทธศาสนายังไมตอเน่ือง 

3) ดานการดําเนินการสอน มีสภาพปญหานอย แตสูงสูงกวาทุกดาน ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจากเกณฑในการคัดเลือก

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามประกาศของกรมการศาสนา ไดกําหนดตัวบงช้ีไววาวาพระสอนศีลธรรมตองเปนผูมีความรู

ในทางพระพุทธศาสนาแตบางครั้งกลับไมมีความรูความเขาใจในการดําเนินการสอน  ดังน้ันในการดําเนินการสอนจึงมีระดับ

ปญหาสูงกวาทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความสามารถในการกําหนดเน้ือหาท่ีเราความสนใจนักเรียนในขณะ

ปฏิบัติการสอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจากพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบางรูป มีหนาท่ีทําสอนเฉพาะท่ีสถานศึกษา

เปนผูกําหนดเน้ือหาสาระใหพระสอนศีลธรรมไมไดมบีทบาทหนาท่ีในการรวมวิเคราะหหลกัสูตรสถานศึกษา ไดรับเพียงหนังสือ

แบบเรียน และแบบฝกหัด และใหพระสอนศีลธรรม ศึกษาหาความรูดวยตนเองนอกจากน้ีพระสอนศีลธรรม ไมตองอยูภายใต

กฎระเบียบของสถานศึกษาเหมือนบุคลากรครูท่ัวไป จึงไมไดรับการนิเทศติดตามการสอน ทําใหขาดความสามารถในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายพระสอนศีลธรรมจํานวนมาก นอกจากน้ีสถานศึกษาไมไดกําหนดใหพระสอนศีลธรรมตองทํา

แผนการสอน ไมไดอบรมถวายความรูใหแกพระสอนศีลธรรม การจัดทําแผนการสอนเปนหนาท่ีของครูท่ีรับผิดชอบวิชา

พระพุทธศาสนารวมกับพระสอนศีลธรรม ซึ่งสอดคลองกับ พรชุลี อาชวอารง และคณะ (2554) พบวา พระสอนศีลธรรม

จํานวนมากสอนโดยการบรรยาย อาศัยตารา และใหนักเรียนทองจําขอเท็จจริง ใชวิธีการสอนเหมือนการสอนวิชา

ประวัติศาสตรโบราณ ไมเอ้ือใหเด็กเกิดการคิดวิเคราะหทางศีลธรรม จริยธรรม ทําใหเด็กขาดความสนใจ 

4) ดานการวัดผลประเมินผล มีสภาพปญหาระดับนอย มีคาเฉลี่ยนอยกวาทุก ๆ ดาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ความรูความเขาใจในการประเมินความกาวหนาในการเรียนของนักเรียนจากแฟมสะสมผลงาน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด      

ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจาก พระสอนศีลธรรมสวนใหญไมมีความรูพ้ืนฐานในวิชาชีพครู เน่ืองจากสวนใหญไมไดสําเร็จการศึกษาใน

สาขาวิชาครุศาสตร รวมท้ังมีความรูทางโลกในระดับปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาโท และเมื่อพิจารณาเกณฑในการคัดเลือกพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียนตามประกาศของกรมการศาสนา กําหนดคุณสมบัติก็มิไดระบุใหรับเฉพาะพระท่ีมีวุฒิความรูดาน     

ครุศาสตรบัณฑิต แตกําหนดรับเฉพาะผูจบปริญญาตรีเทาน้ัน ดังน้ันจึงไมสามารถบอกความรูความสามารถของพระสอน

ศีลธรรมในดานวิชาชีพครูไดในการปฏิบัติงานสอนจึงอาจเกิดปญหา โดยเฉพาะการวัดผลประเมินผลท่ีตองการความรู      

ความชํานาญ และทักษะในการปฏิบัติอยางมาก เพ่ือใหการวัดผลประเมินผล ซึ่งสอดคลอง พระมหาสมศักดิ์ ศรีบริบูรณ 

(2557) ท่ีทํางานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาครูพระสอนศีลธรรมมีความตองการพัฒนา

สมรรถภาพการสอนดานการวัดผลประเมินผลอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากครูพระสวนใหญไมไดมีความรูพ้ืนฐานในวิชาชีพ

ครูมาแตเดิม เน่ืองจากไมไดสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาครุศาสตร กิจกรรมการพัฒนาตางๆ ท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดข้ึนเพ่ือ

ถวายความรูดานการวัดผลประเมินผลแกครูพระอาจไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไมตอเน่ือง สวนขอความรูความเขาใจในการ

วิเคราะหคะแนน การวิเคราะหขอสอบ มีคาเฉลี่ยรองลงมา ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจาก จากการวิเคราะหเน้ือหาจากแบบสอบถาม

ปลายเปด ยังพบวา พระสอนศีลธรรมบางรูป ไมไดทําการออกขอสอบ หรือวิเคราะหขอสอบ เพ่ือการวัดผลประเมินผลดวย

ตนเอง แตใหบุคลากรครูท่ีรับผิดชอบในสาระ/กิจกรรมพระพุทธศาสนา เปนผูรับผิดชอบแทน จึงทําใหพระสอนศีลธรรม     

ขาดประสบการณขาดความรูความเขาใจในการออกขอสอบการวัดผลประเมินผล   

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 พระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 สภาพปญหาดานการสอนโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย      

คณะสงฆภาค 5 ควรมีการเสริมสรางความเขมแข็ง ความรูความสามารถในดานเน้ือหาหลักสูตร ดานการผลิตและการใชสื่อ 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และดานการจัดและประเมินผล ใหแกพระสอนศีลธรรมไดปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือใหสภาพปญหามีนอยท่ีสุด 
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1.2 ดานการดําเนินการสอนมีสภาพปญหาอยูในระดับนอย แตมากกวาทุก ๆ ดาน คณะสงฆภาค 5 ควรมีการ

กําหนดนโยบายอยางชัดเจนในการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการดําเนินการสอนของพระสอนศีลธรรมใหมีความ

ชัดเจน และผูมีสวนเก่ียวของ ควรมีการนิเทศการดําเนินงานโครงการและหาท่ีปรึกษาท่ีมีความรูความเขาใจในหลักพุทธธรรม

อยางดี ควรมีการศึกษาแนวทางการประสานความรวมมือกับองคกรท้ังภาครัฐ และเอกชน และผูมีสวนเก่ียวของ 

(Stakeholder) ใหมีความเขมแข็ง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยั่งยืน 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรศึกษาสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาคอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกัน 

2.2 ควรศึกษารูปแบบการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ ยุคไทยแลนด 4.0 เพ่ือนํามาเปนรูปแบบ      

ท่ีเหมาะสมสําหรับพระสอนศีลธรรม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาระดับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล    

กลุมตัวอยาง คือขาราชการทองถ่ิน จํานวน 67 คน พนักงานจาง 147 คน และลูกจางประจํา 8 คน จํานวน ท้ังสิ้น 222 คน  

ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติวิเคราะหขอมูล สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ

ทดสอบสมมติฐาน จําแนกตามเพศใช t-test จําแนกตามประสบการณการทํางาน และประเภทบุคลากร ใชการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) คาเอฟ (F-test) ทดสอบภายหลัง (Post Hoc) เพ่ือหาคูท่ีแตกตางกัน โดยใชวิธี

ของเซฟเฟ (Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบวา ระดับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน อําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.67, S.D.=.22) สวนรายดานอยูในระดับมากท้ัง       

4 ดาน เรียงจากมากไปหานอยคือ ปจจัยดานกลุมและองคกร (  =3.80, S.D.=.36) ปจจัยดานงาน (  =3.66, S.D.=.31) 

ปจจัยดานบุคคล (  =3.64, S.D.=.46) และปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน (  =3.57, S.D.=.38) ปจจัย

ท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร จําแนกตามเพศ และประเภทของบุคลากร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

จําแนกตามประสบการณการทํางานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน รายดานพบวาปจจัยดานงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

คําสําคัญ: การปฏิบัติงาน  บุคลากร  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

Abstract 

This research aims to study level of factors affecting the operations and to compare the factors 

affecting the performance of the personnel of the local government organization in Bang Rakam District 

Phitsanulok Province. Classified by personal status sample 67 local officials, 147 employees and 8 

permanent employees, total 222 people use questionnaires to collect data. Statistical analysis basic 

statistical data such as average, standard deviation hypothesis test statistics classified by gender using t-

test classified by work experience and personnel type use one-way ANOVA, F-test, Post Hoc to find 

different pairs. Using the Scheffe’s method. The result found that level of factors affecting the 

performance of personnel of the local government organization Bang Rakam District, Phitsanulok Province 

total in the high level ( = 3.67, S.D. =. 22), while the 4 sides are in the high level in all 4 levels, sorted 

from highest to lowest. Group and organization factors ( = 3.80, SD = .36), work factors ( = 3.66, SD = 

.31), individual factors ( = 3.64, SD = .46) and physical environment factors at work ( = 3.57, SD = .38) 
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factors affecting personnel performance classified by gender and type of personnel In which the overall 

picture and each aspect are not different classified by work experience as a whole is not different. In each 

aspect, it was found that work factors were significantly different at the level of 0.05. 

keywords: Performance, Personnel, Local government organization 

 

 

บทนํา 

หนวยงานราชการคือองคกรหลักท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและดูแลความเปนอยูของประชาชน

ภายใตการกําหนดแนวทางการบริหารงานโดยรัฐบาลและมีเปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดคือคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีของ

ประชาชนท้ังน้ีภารกิจหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละหนวยงานราชการน้ันไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจนเพ่ือการ

บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดความคุมคาในการนํามาใชซึ่งงบประมาณแผนดินอันมีท่ีมาจากเงินภาษีอากร

ของประชาชนในประเทศเปนหลักขาราชการคือบุคลากรหลักของหนวยงานราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยมีความมุงมั่นเพ่ือให

บรรลุซึ่งเปาหมายของแตละหนวยงานราชการขาราชการเปนฝายปฏิบัติงานท่ีตองสัมผัสกับประชาชนและผลของการปฏิบัติ

หนาท่ีก็สงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนรัฐบาลจะประสบความสําเร็จในการนําพาประเทศไปสูความเจริญกาวหนาไดหรือไม

ยอมข้ึนอยูกับปจจัยท่ีสําคัญประการหน่ึงคือการไดรับการสนับสนุนจากประชาชนและประชาชนจะใหการสนับสนุนรัฐบาล

หรือไมน้ันข้ึนอยูกับเง่ือนไขท่ีสําคัญ คือความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาท่ีและผลการดําเนินงานของหนวยงานราชการ ดังน้ัน

จึงถือไดวาขาราชการเปนตัวแทนของรัฐบาลท่ีเขาไปติดตอสื่อสารโดยตรงกับประชาชนและมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งตอ

ความสําเร็จในการพัฒนาประเทศดวย เพราะแมวาขาราชการจะปฏิบัติงานดวยความทุมเทอยางเต็มความรูความสามารถ

เพียงใดแตถาหากไมสามารถทําใหทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอหนวยงานราชการน้ัน ๆ เปนไปไดดวยดีแลวการปฏิบัติราชการ

ใหประสบความสําเร็จยอมเปนไปไดยากและขาดซึ่งความรวมมือจากประชาชน ซึ่งจะไมสามารถทําใหหนวยงานราชการน้ัน

สามารถบรรลุผลสําเร็จในการทํางานตามเปาหมายขององคกรได (ชินวัฒน เกียรติสันติกุล. 2555) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนการปกครองทองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีใชในประเทศไทย ปจจุบันเปนการกระจาย

อํานาจใหแกทองถ่ินดําเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระจายอํานาจการปกครอง 

(Decentralization) ใหประชาชนในทองถ่ินมีโอกาสเรียนรูการแกไขปญหาและการสนองตอบความตองการของตนเอง            

โดยการเขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีทํางานใกลชิด

ประชาชนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุดซึ่งหากตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนของประชาชนอยางแทจริง ผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตองบริหารจัดการโดยใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดทิศทางและวางแนวทางการ

พัฒนาทองถ่ิน กํากับดูแลตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินก็ยอมท่ีจะสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของชุมชนไดเปนอยางดี อันจะสงผลใหประชาชนใน

ทองถ่ินมีความรูสึกเช่ือมั่นและศรัทธาตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ปริศนา พิมพา. 2559) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและจัดการท้ังสนับสนุนให

ทองถ่ินมีทรัพยากรเพ่ือการบริหารอยางเพียงพอ กอใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินอยางท่ัวถึง นอกจากน้ียังสนองตอบความตองการ

ของประชาชนในทองถ่ินในลักษณะการใหบริการตาง ๆ เปนตนวาจัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้า และทางบก รักษาความ

สะอาดของถนน ทางนํ้าทางเดิน กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ สงเสริมการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการ

มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปน จะเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมี

ความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงานพัฒนาชนบทและเปนรัฐบาลทองถ่ินท่ีไดรับการคาดหวังวาจะเปนหลักหรือแกนสําคัญใน

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชนบท ระดับฐานลางตลอดจนกระตุนใหประชาชนในพ้ืน ท่ีไดตื่นตัวและรวม
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พัฒนากิจกรรมในการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กุสุมา ดวงทา. 2559) จากการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในระยะท่ีผานมาปรากฏวายังไมมีความคลองตัวและประสิทธิภาพยังไมสูงนัก เพราะมี

ปจจัยตาง ๆ เขามาเก่ียวของ เชน ลักษณะของงานท่ีรับผิดชอบ ประสบการณในการทํางานของบุคลากร สภาพการทํางาน

ผลประโยชน คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน อัตรากําลังทรัพยากรและงบประมาณ 

สวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล ตลอดจนปจจัยทางสภาวะแวดลอมอ่ืน ๆ สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากร ยังไมเกิด

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร อีกท้ังปญหาจากบุคลากรทองถ่ินยังขาดความรูความชํานาญและในขอระเบียบกฎหมาย จึงเปนสวน

หน่ึงทําใหขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สงผลใหผลการปฏิบัติงานไมดีเทาท่ีควร ซึ่งบุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินถือเปนพนักงานท้ังในสายบริหารและสายปฏิบัติการ เปนหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ

เพราะเปนผูปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร ดังน้ันการจัดการปฏิบัติงานของพนักงานระดับบริหารและระดับปฏบัิติการจึงตอง

ไดรับการเอาใจใสเพ่ือใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. 2560) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก รวมท้ังปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร เพ่ือนําไปวางแผนกําหนดนโยบายการบริหารในดานตางๆ ภายในองคการและสามารถเปนตัวอยางท่ีดีแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี และเพ่ือมีสวนชวยสงเสริมและสนับสนุนใหวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใหประสบความสําเร็จและเอ้ือประโยชนใหแกประชาชนโดยตรง และเปนแนวทางหน่ึงในการนําผลวิจัยไปพัฒนา

ปรับปรุงใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย

ขององคกร ท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึนตอไป 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

    ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม  

        (Independent Variables)                          (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 13 แหง 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  

จํานวน 13 แหง ประกอบดวย ขาราชการ 151 คน พนักงานจาง 330 คน และลูกจางประจํา 16 คน จํานวน ท้ังสิ้น 497 คน 

สถานภาพบุคคล  

1. เพศ 

2. ประสบการณการทํางาน 

3. ประเภทของบุคลากร   

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏบัิติงานของบุคลากร 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

จํานวน 4 ดาน 
 

 1.ดานบุคคล  

 2.ดานงาน  

 3.ดานกลุมและองคกร   

 4 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน 
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เน่ืองจากทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของ (Taro Yamane. 

1976) ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 (ธานินทร ศิลปจารุ. 2555) ไดกลุมตัวอยางมาจํานวนท้ังสิ้น 222 คน ดังน้ี 

        

 

เมื่อ n  คือ  ขนาดกลุมตัวอยาง 

N  คือ ขนาดประชากร  

e  คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต สัดสวนความคลาดเคลื่อน

เทากับ 0.05 เมื่อนํามาแทนคาในสูตร 

n  =            497 

       1 + (497 x (0.05)2) 

  = 221.63   ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 222 คน  

ผูวิจัยทําการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใชประเภทบุคลากรเปนช้ันภูมิแบบสัดสวน 

ไดกลุมตัวอยาง 1) ขาราชการทองถ่ิน จํานวน 67 คน 2) พนักงานจาง 147 คน และ 3) ลูกจางประจํา 8 คน ในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ท้ังสิ้น 222 คน  
3. ขอบเขตดานเน้ือหา ผูศึกษาไดใชแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลกใน 4 ดาน คือ 1) ดานบุคคล 2) ดานงาน 3) ดานกลุมและองคกร และ    

4) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน   

4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมผีลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึนเองซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยยึดตามวัตถุประสงคและกรอบ

แนวคิดในการวิจัย ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ จํานวน 3  ขอ  

จําแนกตาม เพศ ประสบการณการทํางาน และประเภทของบุคลากร   

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบาง

ระกํา จังหวัดพิษณุโลกลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเครท (Lekert) 5 ระดับ  

(ธานินท ศิลปจารุ. 2555) โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

  5  หมายถึง  ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง  ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในระดับมาก 

  3  หมายถึง  ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง  ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในระดับนอย 

  1  หมายถึง  ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกํา 

จังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open ended)  

5. การสรางและหาคณุภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

5.1 ศึกษาหลักการ แนวคิดปจจยัท่ีมีผลตอการปฏบัิติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน เพ่ือใหสามารถสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จากแนวคิดของ ธานินท ศิลปจารุ  

(2555 :75) แลวประยุกตเปนคาํถามของผูวิจัย 

 5.2 สรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม 3 ตอน คือ  

2Ne1
Nn

+
=
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open ended) ขอเสนอแนะปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลก 

 5.3 นําแบบสอบมาพิจารณาความถูกตองและตรงตอเน้ือหาความสอดคลองของคําถามนิยาม การใชภาษา 

 5.4 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะ 

 5.5 นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

นําแบบประเมินท่ีผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญหาดัชนีความสอดคลอง โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective 

Congruence) มีเกณฑการใชคะแนน ดังน้ี 

  +1   เมื่อผูเช่ียวชาญเห็นดวยขอคําถามสอดคลองกับเน้ือหา 

    0   เมื่อผูเช่ียวชาญมีความไมแนใจขอคําถามสอดคลองกับเน้ือหา 

   -1   เมื่อผูเช่ียวชาญไมเห็นดวย ขอคําถามไมสอดคลองกับเน้ือหา 

  โดยเลือกใชขอคําถามท่ีมีคาดัชนีมีความสอดคลองตั้งแต  0.50  ข้ึนไปโดย 1 8ไดคา 1 8 IOC ท้ังฉบับ 1 8อยูระหวาง  

0.67 – 1.00 

 5.6 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะ นําไปทดลองใชกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

 5.7 นําผลการทดลองวิเคราะหหาความเช่ือมั่น (Reliability) แบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีการของครอนบาค 

(Cronbach) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) โดยมีคาไมนอยกวา 0.75 ข้ึนไปไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

เทากับ 0.892 

 5.8 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามหลักเกณฑของคุณภาพเครื่องมือใหสมบูรณทุกขอ 

 5.9 นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

6.1 ทําหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลถึงผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

ในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 13 แหง 

6.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปขอความรวมมือจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ

บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

6.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน นํามาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองในการตอบแบบสอบถาม 

6.4 นําขอมูลท่ีไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปวิเคราะหประมวลผลตอไป 

7. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสิติในการวิเคราะหขอมลู ดังน้ี 

7.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (x� , Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D., Standard deviation) 

7.2 สถิติทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามเพศ โดยใช t-test จําแนกตาม 

ประสบการณการทํางาน และประเภทบุคลากร ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way ANOVA หรือคาเอฟ 
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(F-test) ทดสอบภายหลัง (Post Hoc.) เพ่ือหาคูท่ีแตกตางกัน โดยใชวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s Method) แลวนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําอธิบาย 

โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ 5 ระดับและแปลผล ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2548) 

 4.51 - 5.00  หมายถึง  ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด 

 3.51 - 4.50   หมายถึง  ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในระดับมาก 

 2.51 - 3.50  หมายถึง  ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

 1.51 - 2.50  หมายถึง  ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในระดับนอย 

 1.00 - 1.50  หมายถึง  ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในระดับนอยท่ีสุด 

สรุปผลการวิจัย 

1.ระดับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

ระดับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

ภาพรวมและรายดาน แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกํา จังหวัด

พิษณุโลก ภาพรวมและดาน 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น อําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน 

 

S.D. ระดับ 

1. ดานบุคคล 3.64 .46 มาก 

2. ดานงาน 3.66 .31 มาก 

3. ดานกลุมและองคการ 3.80 .36 มาก 

4. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน 3.57 .38 มาก 

เฉลี่ย 3.67 .22 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาระดับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบาง

ระกําจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.67, S.D.= .22) รายดานพบวา อยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน เรียงจาก

มากไปหานอยคือ ปจจัยดานกลุมและองคการ (  =3.80, S.D.= .36)  ปจจัยดานงาน (  =3.66, S.D.= .31) ปจจัยดาน

บุคคล     (  =3.64, S.D.= .46) และปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน (  =3.57, S.D.= .38) ตามลําดับ 

 

 

รายขอในแตละดาน พบวา 

1. ปจจัยดานบุคคล ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือความตองการในการเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน อยูในระดับ

มาก ( =3.78, S.D.=.59) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือความเขาใจในภารกิจและหนาท่ีอยางชัดเจน อยูในระดับปานกลาง         

(  =3.36, S.D.=.81) 
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2. ปจจัยดานงาน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับเวลาท่ีตองปฏิบัติ 

อยูในระดับมาก ( =3.95, S.D.=.78) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือหนวยงานมีระบบการประเมินผลงานของผูปฏิบัติงานอยาง

เหมาะสม อยูในระดับปานกลาง ( =3.48, S.D.=.91) 

3. ปจจัยดานกลุมและองคการ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือมีการกําหนดขอบเขตของงานและบทบาทหนาท่ี

รับผิดชอบท่ีมีความชัดเจน อยูในระดับมาก ( =3.73, S.D.=.62) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือการแสดงความคิดเห็นรวมกันเพ่ือ

พัฒนาองคกรหรือหนวยงานท่ีสังกัดอยู อยูในระดับปานกลาง ( =3.47, S.D.=.73) 

4. ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือบรรยากาศในหนวยงานของ

ทานทําใหทานปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข อยูในระดับมาก ( =3.76, S.D.=.88) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือมีการ

เตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในสถานท่ีปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง ( =3.36, S.D.=.72) 

2. การเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกํา จังหวัด

พิษณุโลก จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล  

 ผลการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกํา จังหวัด

พิษณุโลก จําแนกตามเพศ และประเภทของบุคลากร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน จําแนกตามประสบการณการ

ทํางานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวาปจจัยดานงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       

ท่ีระดับ 0.05 

อภิปรายผล 

 1. ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลกในภาพ

รวมอยูในระดับมาก เพราะวาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน คือ ปจจัย

ดานงาน โดยมีปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับเวลาท่ีตองปฏิบัติ และปจจัยดานสวนบุคคล โดยมีความ

ตองการในการเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณี สรรคนิกร (2554) ไดศึกษาปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สวนกลาง)    

ผลการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นของขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สวนกลาง) เก่ียวกับปจจัยดานการ

ปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับปริศนา พิมพา (2559) ท่ีศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก 

1.1 ปจจัยดานสวนบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะวา บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความคิดเห็น

ตอปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน โดยมีความตองการในการเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน และความตองการไดรับยกยอง

ชมเชยจากการทํางานท่ีสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชินวัฒน เกียรติสันติกุล (2555) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึง

พอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา บุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี มีระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน ดานปจจัยสวนบุคคลอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ สมใจ ลักษณะ 

(2558) ไดกลาววา บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพในการทางาน คือ บุคคลท่ีตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถ ใชกลวิธีหรือเทคนิค

ในการสรางผลงานไดมาก เปนผลงานท่ีมีคุณภาพ เปนท่ีพึงพอใจในการทํางาน เปนบุคคลท่ีจะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของ

ผลงาน 

1.2 ปจจัยดานงาน โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะวา บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความคิดเห็นตอ

ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน โดยปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับเวลาท่ีตองปฏิบัติ และงานท่ีไดรับ
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มอบหมายเหมาะสมกับความรูความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียพร พึงไชย (2556) ไดศึกษาแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวน

ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดานลักษณะของงานอยูในระดับมาก 

1.3 ปจจัยดานกลุมและองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะวา บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ

คิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน มีการกําหนดขอบเขตของงานและบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบท่ีมีความชัดเจน และมี

ความรูสึกมั่นคงในหนาท่ีการงานเมื่อไดปฏิบัติงานอยูในหนวยน้ี สอดคลองกับงานวิจัยของ ชินวัฒน เกียรติสันติกุล (2555)       

ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี ผลการศึกษาพบวาบุคลากรเทศบาล

นครนนทบุรี มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน ดานกลุมและองคกรอยูในระดับมาก 

1.4 ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะวาบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน โดยบรรยากาศในหนวยงานทําใหทานปฏิบัติงานไดอยาง

มีความสุขและวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการปฏิบัติงานทันสมัยเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ธานี แสงจันทร (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดท่ีทําการปกครอง

จังหวัดอํานาจเจริญ ผลการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักท่ีทําการปกครอง 

จังหวัดอํานาจเจริญ พบวา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง 

 2. การเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางระกําจังหวัด

พิษณุโลก 

2.1 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เพราะวา มีการกําหนดปจจัยดานในดาน ๆ ท่ีมีผล

ตอความสําเร็จในการทํางาน และประสิทธิภาพท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีการกําหนดแผนงาน 

โครงการ นโยบายสอดคลองกับความตองการและเปาหมายของบุคลากร มีระบบโครงสรางการบริหารงาน ท่ีชัดเจน ชวยให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ จึงทําใหไมมีความแตกตางในดานเพศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรียพร      

พึงไชย (2556) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบล

คลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล ท่ีมีเพศ ตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบล

คลองสามไมแตกตางกัน 

2.2 จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวาปจจัย     

ดานงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพราะวาประสบการณการทํางานในการปฏิบัติงานท่ี

แตกตางกันทําใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร และการไดรับการฝกอบรมศึกษาดูงาน จึงมีผลตอ

ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ จันทะนาม (2560) ไดศึกษาเรื่องปจจัย

กระบวนทัศนทางการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานสวนการคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขต

จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย พบวาการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของพนักงานสวนการคลังกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานการคลังของพนักงานสวนการคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ประสบการณการทํางาน                   

ท่ีแตกตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสวนการคลงั แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2.3 จําแนกตามประเภทของบุคลากรโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เพราะวาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน สงเสริมใหบุคลากรทุกประเภทเขารวมสัมมนาอบรม เชิงวิชาการตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และประสบการณ จะทํา

ใหบุคลากรรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอองคการ มีความชํานาญในการทํางานมากข้ึน สงผลทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ            

เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จึงทําใหไมมีความแตกตางในประเภทของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวารุณี   
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ขําสวัสดิ์ (2558) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด

เพชรบุรี ผลการศึกษาพบวาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลัง พบวา บุคลากรขององคการบริหารสวน

ตําบลท่ีมีตําแหนงงานตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน  

 

 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

1. ปจจัยดานบุคคล ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือความตองการในการเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดังน้ันผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการสรางปจจัยค้ําจุน เพ่ือใหบุคลาการมีความกาวหนาในการปฏิบัติงาน เชน การไดเลื่อน

ตําแหนงท่ีสูงข้ึน การไดสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการปฏิบัติงานของตัวบุคลากร 

2. ปจจัยดานงาน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับเวลาท่ีตองปฏิบัต ิ

ดังน้ันผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการวางแผน โดยมุงเนนการเทียบเคียงจากแผนปฏิบัติการประจําปท่ีผานมา โดย

กําหนดปริมาณงานท่ีมีความเหมาะสมกับเจาหนาท่ี  

 3. ปจจัยดานกลุมและองคการ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือมีการกําหนดขอบเขตของงานและบทบาทหนาท่ี

รับผดิชอบท่ีมีความชัดเจน ดังน้ันผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํา ขอบขาย ภาระงาน และมีคําสั่งมอบหมายงาน

อยางชัดเจน โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลท่ีผูบังคับบัญชาสามารถนํามาประกอบในการติดตามการปฏิบัติงานได     

4. ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือบรรยากาศในหนวยงานของ

ทานทําใหทานปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข ดังน้ันผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทสําคัญในการประสาน

ความสัมพันธระหวางบุคลากรกับบุคลากรใหมีการรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน ไมแบงพรรคแบงพวกกัน  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ศึกษาความสัมพันธกับปจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการศึกษาและพัฒนา 

เพ่ือจะไดขอมูลท่ีเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

 2. พัฒนาการศึกษาในรูปแบบอ่ืน เชนการสัมภาษณเชิงลึก การศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือพัฒนาเติมเต็มผลการศึกษา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรม ความพึงพอใจและศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลอืกรับประทานอาหาร

ของนักทองเท่ียวชาวจีน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนชองทางแนะนําอาหารไทยใหเปนท่ีนิยมตอนักทองเท่ียวชาว

จีน การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมประชากรตัวอยาง ไดแก ผูบริโภคชาวจีนท้ังชายและหญิงจํานวน 100 คน ท่ี

เคยรับประทานอาหารไทยในรานอาหารและแหลงทองเท่ียว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยผูวิจัยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-

30ป สถานภาพโสด อาชีพพนักงานเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี โดย

พฤติกรรมท่ีเลือกรับประทานอาหารไทยเพราะวารสชาติของอาหารและราคาท่ีไมแพง แหลงขอมูลท่ีนักทองเท่ียวชาวจีนทราบ

น้ันมีสื่อโฆษณา สื่อโทรทัศน  สื่อออนไลน(Weibo) ตามดวยสื่อออนไลน(We Chat)ผลสรุปวาสื่อออนไลน(Weibo) มีความ

นิยมอยูในระดับมากท่ีสุด ปจจัยท่ีนักทองเท่ียวชาวจีนเลือกรับประทานอาหารไทยคือ การบริการของรานคา รองลงมาเปนวิว

ทิวทัศนและบรรยากาศ โดยภาพรวมของนักทองเท่ียวชาวจีนในจังหวัดเชียงใหมน้ันมีความพึงพอใจตออาหารไทยอยูในระดับ

มากถึงปานกลาง ผลการวิจัยยังสามารนําไปใชในการประกอบธุรกิจท่ีดําเนินการเก่ียวของกับอาหารไทยหรือธุรกิจอ่ืนท่ีใกลเคียง

และสามารถนําไปตอยอดในการศึกษาคนควาตางๆ รวมถึงชองทางการตลาดผานสื่อออนไลนท่ีกําลังเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวชาวจีน 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรม นักทองเท่ียวชาวจีน ความพึงพอใจ 

 

Abstract 

The purpose of this research was to 1) To study behavior and satisfaction in choosing Thai food 

consumption of Chinese tourists in Mueang District Chiangmai Province 2) To study factors affecting food 

choices of Chinese tourists in Mueang District, Chiang Mai Province 3) To be a channel to recommend Thai 

food that is popular with Chinese tourists The research was quantitative research. The sample group is 

100 Chinese consumers, both male and female. Who used to eat Thai food in restaurants and tourist 

attractions in Mueang District, Chiang Mai Province During the period from July to October 2562, The 

researcher used questionnaires as a tool and collected data in the research. Analyze the data and 

analyze it with the finished program. SPSS and Google Online Questionnaires (Google Forms) The research 

found that most of the respondents are female, 20-30 years old, single status, occupation, a private 

employee. Estimate salary 30,001 - 40,000 baht. Bachelor's degree. The behavior of choosing Thai food 
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because of the taste of food and the price is not expensive. Information sources that Chinese tourists 

know are advertising media, television media, online media (Weibo), followed by online media (We Chat). 

The conclusion is that online media (Weibo) is popular at the highest level. The factor that Chinese 

tourists choose to eat Thai food is Store service Next is the view and scenery. In general, Chinese tourists 

in Chiang Mai are satisfied with Thai food at a high to moderate level. The research results can also be 

used to operate businesses related to Thai food or other businesses that are nearby and can be used in 

many studies, including marketing channels through popular online media.  Of Chinese tourists. 

 

Keywords : Behavior Chinese tourists    Satisfaction 

 

บทนํา 

อาหารเปนหน่ึงในปจจัยสี่ ท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย อันมีผลในการเสริมสรางรางกายและ

สติปญญาตลอดจนสภาพจิตใจท่ีดี ความหลากหลายและความแตกตางของมนุษยแตละเผาพันธุ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค

อาหารซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต อาหารในท่ีน้ีจึงมีความแตกตางไปตามพฤติกรรมการบริโภค ความแตกตาง

ดังกลาวมีท้ังสวนท่ีเปนตัวชนิดของอาหารและในสวนท่ีชวยเสริมซึ่งทําใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารในลักษณะตาง ๆ 

ตามมา ไมวาจะเปนอาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุน และยังมีอาหารอีกมากมายท่ีมีลักษณะและรสชาติท่ีโดดเดนแตกตาง

กันออกไปตามแตละพ้ืนท่ี ปจจุบันน้ีอาหารไทยกําลังไดรับความนิยมอยางสูงและแพรหลายไปสูประเทศตางๆ ท่ัวโลกอยาง

รวดเร็ว ทําใหไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะนักเท่ียว

ชาวจีนท่ีเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยในชวงตนปประมาณการของปพ.ศ.2562 โดยกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เผย

สถิติจํานวนนักเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทยเปนอันดับ 1 ของกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ดังน้ันผูวิจัย

จึงใหความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยในเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตออาหารไทยในจังหวัด

เชียงใหม เพ่ือศึกษาทางดานพฤติกรรม ดานความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกรับประทานอาหารไทย รวมท้ังศึกษา

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับประทานอาหารของนักทองเท่ียวชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม  และเพ่ือเปนชองทางแนะนําอาหาร

ไทยใหเปนท่ีนิยมตอนักทองเท่ียวชาวจีน 

เหตุผลท่ีผูวิจัยใหความสนใจในการศึกษาวิจัยในจังหวัดเชียงใหม เน่ืองจากธนาคารแหงประเทศไทย หรือ ธปท. เผย

รายงานวา จังหวัดเชียงใหมติด 1 ใน 10 เมืองท่ีชาวจีนช่ืนชอบบรรยากาศทองเท่ียวแบบเรียบงาย รวมท้ังอาหารและ

วัฒนธรรมท่ีนาประทับใจและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมตามทัศนะของนักทองเท่ียวเพ่ือความยั่งยืน

ท้ังน้ีเพ่ือนําขอมูลไปปรับใชกับเมนูอาหาร พรอมท้ังแนวทางในการพัฒนาทางดานรสชาติและหนาตาของอาหารไทยท่ีนิยมเปน

สวนนอยใหไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวชาวจีนมากยิ่งข้ึน สําหรับผูท่ีสนใจทางดานอาหารสามารถนําขอมูลจากงานวิจัย

มาสรางเปนโฆษณาอาหารผานสื่อออนไลน(Weibo) และเปนสวนหน่ึงในการตัดสินใจในการสรางเมนูอาหารไทยเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวชาวจีน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนรวมไปถึงขอมูล

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามซึ่งแบบออกเปน 3 สวนดังน้ี 

  สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-List) มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ 
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  สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการประเมินความพึงพอใจการบริโภคอาหารไทยของนักทองเท่ียวจีน ประกอบดวย

ช่ือเมนูอาหาร จํานวน 15 เมนูโดยมีกระบวนการเลือกเมนูอาหารจากแบบสอบถามปลายเปดกอน (Google Forms) มี

ท้ังหมด 28 เมนู โดยมี 15 เมนูท่ีคนจีนนิยมรับประทานมากท่ีสุด ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดคานํ้าหนักของการประเมินเปน 5 

ระดับตามวิธีของลิเคิรท (Likert) (ชัยณรงค ขวัญวงศ.2560)  

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนักทองเท่ียวจีนและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ใน

การเลือกบริโภคอาหารไทยของนักทองเท่ียวจีน ผูวิจัยไดทําการประชุมเพ่ือทําความเขาใจเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิจัยเพ่ือท่ีจะ

เขาไปแจกแบบสอบถามกับนักทองเท่ียวชาวจีนใหมีความเขาใจตรงกันในเรื่องของขอคําถามจากน้ันไดจัดทําการลงพ้ืนท่ีเก็บ

ขอมูลจํานวน 4 คน โดยกระจายการเก็บขอมูลแบบสอบถาม ในแหลงทองเท่ียวและสถานท่ีท่ีมีกลุมนักทองเท่ียวชาวจีน ใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หลังจากเก็บแบบสอบถามจึงนําขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ

คําตอบในแบบสอบถาม และนําขอมูลท่ีไดในแบบสอบถามมาทําการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของแบบสอบถามและ

นําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยมผีลการวิจัยตรงตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

 

ตารางท่ี1 ดานเพศ 

เพศ รอยละ 

หญิง 70% 

ชาย 30% 

 

      ตารางท่ี2 ดานอายุ 

ชวงอายุ รอยละ 

20-30ป 65.7% 

31-40ป 23.2% 

41-50ป 5.1% 

51-60ป 2% 

60ปข้ึนไป 2% 

อายุต่ํากวา20ป 2% 

 

ตารางท่ี3 ดานสถานภาพ 

สถานภาพ รอยละ 

โสด 59.8% 
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สมรส 40.2% 

หมาย/หยาราง 0% 

 

ตารางท่ี4 ดานอาชีพ 

อาชีพ รอยละ 

พนักงานเอกชน 64.8% 

ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 17.6% 

นักเรียน/นักศึกษา 9.9% 

รับราชการรัฐวิสาหกิจ 5.5% 

เกษียณ/วางงาน 2.2% 

 

     ตารางท่ี5 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายได รอยละ 

30,001-40,000 บาท 40.4% 

50,001-60,000 บาท 21.2% 

60,000 บาทข้ึนไป 18.2% 

ต่ํากวา20,000 บาท 15.2% 

20,000-30,000 บาท 3% 

40,001-50,000บาท 2% 

 

ตารางท่ี6 ดานการศึกษา 

การศึกษา รอยละ 

ปริญญาตร ี 61.6% 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 21.2% 

ปริญญาโท 14.1% 

สูงกวาปริญญาโท 3.1% 
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  การวิเคราะหขอมลูเก่ียวกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหมโดยภาพรวม

ท้ังหมดจํานวน 15 เมนู แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตออาหาร

ไทยในจังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวม ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ภาพท่ี 1 ความพึงพอใจ 

    

  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหม ท้ัง

จําแนกโดยภาพรวม แบงเปนรายดาน 3 หัวขอใหญ ไดแก เพราะเหตุใดถึงชอบรับประทาน ทานทราบขอมูลจากสื่อแหลงใด 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

            ภาพท่ี 2 

   

ภาพท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลของนกัทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหม 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหม โดย

ภาพรวมของหัวขอเพราะเหตุใดถึงชอบรับประทาน พบวา มากท่ีสุด คือ รสชาติอรอย มีจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 91.7% 

รองลงมา ราคา มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 26% อาหารมีหนาตาท่ีหนารับประทาน มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 

22.9% เปนท่ีนิยม มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14.6%  รีวิวจากเน็ตไอดอล มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.2% 

ตามลําดับ 

  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหม โดย

ภาพรวม ของหัวขอทานทราบขอมูลจากสื่อแหลงใด พบมากท่ีสุดในประเภทสื่อออนไลน คือ Weibo มีจํานวน 58 คน คิดเปน

4.57 
4.52 

4.13 
4.24 
4.26 

4.12 
4.12 
4.11 

3.72 
4.03 

4.49 
3.98 

3.8 
4.22 

3.94 
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ทบัทิมกรอบ 

ขา้วเหนียวมะม่วง 

ไก่ผดัเม็ดมะม่วงหิมพานต ์

ขา้วซอย 

ขา้วคลกุกะปิ 

ขา้วขาหม ู

ขา้วไข่เจียว 

ยาํวุน้เสน้ 

ผดัผกับุง้ไฟแดง 

ผดัไทย 

ปผูดัผงกะหรี่ 

ลาบหม ู

กะเพราหมสูบั 

ตม้ยาํกุง้ 

สม้ตาํ 

นอ้ยท่ีสุด 

ความพงึพอใจ 

นอ้ย ปานกลาง มาก     มากท่ีสุด 

997 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

รอยละ 63% รองลงมา We chat มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 54.3% Facebook มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 

17.4% YouKu มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 15.2% YouTube channels มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 15.2% 

Twitter มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.4% ตามลําดับ และรองลงมาจะเปนประเภทสื่อโฆษณา และประเภทสื่อโฆษณา

ท่ัวไป ตามลําดับ 

  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหม โดย

ภาพรวมของปจจัยดานสิ่งแวดลอม พบวา มากท่ีสุด คือ การบริการของรานคา มีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 59.1% 

รองลงมา วิวทิวทัศนและบรรยากาศ มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 52.7% อาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ มีจํานวน 38 คน 

คิดเปนรอยละ 40.9% บรรจุภัณฑ มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.6% ตามลําดับ ผลการวิจัยพบวา ผลท่ีไดรับตรงตาม

จุดประสงคท่ีไดคาดการณไว  

 

การอภิปรายผล 

  ผูวิจัยขอสรุปการอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี ผลการวิจัยพบวา ผลท่ีไดรับตรงตามจุดประสงคท่ีไดคาดการณไว ท้ังน้ี

เปนเพราะ การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีความ

สอดคลองกับงานวิจัยของ จูชุนผิง (2558) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาว

จีนท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจของนักเท่ียวชาวจีนท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดคือ

ดานสถานท่ีทองเท่ียว รองมาคือท่ีพัก ดานสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ ดานอาหารและเครื่องดื่มเปนตน และยังมีความ

สอดคลองกับผลงานวิจัยอ่ืน ๆ อีกมาก ท้ังงานวิจัยเรื่องอาหารไทย งานวิจัยการทองเท่ียวในประเทศไทยและการทองเท่ียวใน

จังหวัดเชียงใหม ท้ังน้ีเปนเพราะวาผลจากงานวิจัยท่ีออกมามีความแนชัดถึงพฤติกรรม ความพึงพอใจ และปจจัยของ

นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตออาหารไทยในการเลือกรับประทานอาหาร ดังน้ันจากงานวิจัยท่ีสอดคลองทําใหผูวิจัยเขาใจถึง

งานวิจัยท่ีตองการศึกษามากยิ่งข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

  ผลการวิจัยน้ีเปนรูปแบบการสํารวจเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตออาหารไทยใน

จังหวัดเชียงใหม สามารถนําไปใชในการประกอบธุรกิจท่ีดําเนินการเก่ียวของกับอาหารไทยหรือธุรกิจอ่ืนท่ีใกลเคียงและ

สามารถนําไปตอยอดในการศึกษาคนควาตางๆ รวมถึงชองทางการตลาดผานสื่อออนไลนท่ีกําลังเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียว

ชาวจีน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี  

1. ผูท่ีสนใจท่ีประกอบธุรกิจทางดานอาหารไทยสามารถนําขอมูลดังกลาวไปเปนสวนในการตัดสินใจในการสราง

เมนูอาหาร พัฒนาและปรับปรุงอาหารใหตรงความตองการของกลุมเปาหมาย 

2. จากการศึกษาวิจัยพบวาสื่อออนไลน Weibo เปนท่ีนิยมมากท่ีสุดของนักทองเท่ียวชาวจีนในปจจุบัน ดังน้ัน       

ผูประกอบธุรกิจทางดานอาหารสามารถนําขอมูลมาเผยแพรผานทางสื่อออนไลน Weibo เพ่ือใหอาหารเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน 

3. ผูท่ีสนใจสรางแอพพลิเคช่ันเก่ียวกับอาหารไทยท่ีกําลังเปนท่ีนิยมของกลุมนักทองเทียวชาวจีน สามารถนําขอมูล

ดังกลาวมาสรางแอพพลิเคช่ันการแนะนําเมนูอาหาร 

4. จากการศึกษาวิจัยพบวา อาหารบางประเภทและแหลงขอมูลทางอาหาร ในปจจุบันไมเปนท่ีรูจักมากพอ เชน 

ลาบหมู กะเพราหมูสับ เปนตน ดังน้ันควรท่ีจะเผยแพรขอมูลอาหารผานทางสื่อออนไลนใหเปนท่ีรูจักสําหรับนักทองเท่ียว 

ชาวจีนมากข้ึน  
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สรุปผลการวิจัย 

การนําเสนอสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอเปนภาพรวม และขอสรุปผลการวิจัยท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคของ

การวิจัยท่ีตั้งไว ดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหมน้ันพบวา พฤติกรรมของ

นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกรับประทานอาหารไทยเพราะวารสชาติของอาหาร และไดแสดงความคิดเห็นวาชอบรสชาติเปรี้ยว

และเผ็ด รองลงมาคือสวนของราคา เพราะราคาของอาหารไทยมีราคาไมแพงจึงเปนอีกหน่ึงตัวเลือกท่ีทําใหนักทองเท่ียวชาว

จีนช่ืนชอบ แหลงขอมูลท่ีนักทองเท่ียวชาวจีนทราบน้ันมีสื่อโฆษณา สื่อโทรทัศน  สื่อออนไลน ผลสรุปวาสื่อออนไลนมีความ

นิยมอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก Weibo รองลงมาเปน WeChat และอีกสวนหน่ึงของพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร 

คือ ดานปจจัยสิ่งแวดลอม ไดแก การบริการของรานคา รองลงมาเปนวิวทิวทัศนและบรรยากาศ พฤติกรรมเหลาน้ีจึงเปนปจจยั

ท่ีทําใหนักทองเท่ียวชาวจีนเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ดานความพึงพอใจโดยภาพรวมไดผลสรุปวา มีความพึงพอใจตอ

อาหารไทยอยูในระดับมากถึงปานกลาง เมนูอาหารซึ่งเปนท่ีรูจักและช่ืนชอบ ไดแก ทับทิมกรอบ รองลงมาคือขาวเหนียว

มะมวง และปูผัดผงกะหรี่ ผลโดยรวมสรุปวา อาหารท่ีอยูใน15เมนู  มีท้ังท่ีเปนท่ีรูจักและเปนท่ีรูจักนอย ดังน้ันผูวิจัยจึงตองนํา

ขอมูลท่ีไดไปปรับใชกับเมนูอาหาร พรอมท้ังแนวทางในการพัฒนาทางดานรสชาติและหนาตาของอาหารไทยท่ีนิยมเปนสวน

นอยใหไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวชาวจีนมากยิ่งข้ึน สําหรับผูท่ีสนใจทางดานอาหารสามารถนําขอมูลจากงานวิจัยมา

สรางเปนโฆษณาอาหารผานสื่อออนไลน(Weibo) และเปนสวนหน่ึงในการตัดสินใจในการสรางเมนูอาหารไทยเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของนักทองเท่ียวชาวจีน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมผลการวิจัยยังสามารนําไปใชในการประกอบธุรกิจท่ี

ดําเนินการเก่ียวของกับอาหารไทยหรือธุรกิจอ่ืนท่ีใกลเคียงและสามารถนําไปตอยอดในการศึกษาคนควาตางๆ  รวมถึงชองทางการตลาด 

ผานสื่อออนไลนท่ีกําลังเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวชาวจีน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

     การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยตองการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีตออาหารไทยใน จังหวัด

เชียงใหม มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจรวมถึงปจจัยท่ีนักทองเท่ียวชาวจีนมีตออาหารไทย สําหรับผูท่ี

ตองการประกอบธุรกิจทางดานอาหารสามารถนําขอมูลท่ีไดไปเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงอาหาร และสามารถแนะนํา

อาหารไทยใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน  

การดําเนินงานวิจัยสามารถเปนไปตามกําหนดของแผนการดําเนินวิจัย โดยไดรับความกรุณาจากคณะผูเช่ียวชาญท่ี

ชวยช้ีแนะเน้ือหาและปรับเปลี่ยนแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยจนครบถวนสมบูรณ และไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก

นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีตอบแบบสอบถามทุกทาน  

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีปรึกษาการวิจัย ดร.พนัส มัต

ยะสุวรรณ อาจารย HAN RUI อาจารย ZHIHUI SUN  ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยเจริญ ท่ีใหคําปรึกษา และ ผูชวยศาสตราจารย เภทรา พงศ

ศักดิ์ศรี  อาจารยนิภาวรรณ เจวาไตย นายสิทธิกร อาจหาญ ช้ีแนะแนวทางในการวิจัยครั้งน้ีตลอดจนขอบคุณนักศึกษาช้ันปท่ี 

4 สาขาวิชาภาษาจีน รวมไปถึงรองผูชวยศาสตราจารย ดร. ธัชคณิน จงจิตวิมล คณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

หนวยงานตางๆ ดังท่ีไดกลาวมาขางตนท่ีไดมีสวนชวยสนับสนุนใหงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
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แรงจูงใจท่ีสงผลตอความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  

THE MOTIVATION AFFECTING DEMAND THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL POTENTIAL IN LOCAL 

GOVERNMENT ORGANIZATIONS IN TAPHAN HIN DISTRICT, PHITCHIT PROVINCE 
 

ปาริชาติ  ดาวเรือง  

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

corresponding author e-mail : parichat.d@psru.ac.th 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอความตองการในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 3) เพ่ือกําหนดแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เปนการวิจัยเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอตะพานหิน จังหวัด

พิจิตร วิธีการสุมตัวอยางเปนแบบเจาะจงและใชสูตรสําเร็จของ Taro Yamane จํานวน 235 คน สวนการวิจัยเชิงคุณภาพเปน

การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 12 คน เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถามกับแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test และ  

F-test  ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานความ

รับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงานและดานการไดรับการยอมรับนับถือ ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอความ

ตองการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอความตองการในการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคือกระตุนใหบุคลากร 

มีความกระตือรือรนในการพัฒนาศักยภาพตนเองอยางตอเน่ือง ผูบริหารควรทราบความตองการในดานการพัฒนาท่ีแทจริง

ของบุคลากร รวมถึงมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการพัฒนาในดานตางๆ เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตอบุคลากรและองคการในระยะยาวตอไป 

คําสําคัญ : แรงจูงใจ, ความตองการ, การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the motivation that affects the development of 

personnel potential in local government organizations, To compare factors that affects demand the 

development of personnel potential in local government organizations and set guidelines for personnel 

development of personnel potential in local government organizations in Taphan Hin District, Phichit 

Province. The research is a mixed method: quantitative and qualitative research. The samples were 235 

personnel who work in local government organizations in Taphan Hin District, Phichit Province by 

purposive sampling and Taro Yamane’s formula and the qualitative research section is an interview with 

key informants were 12 people the permanent secretary of the local government. The data were 

collected by using a questionnaire and analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test 

and F-test. The finding indicated that motivation affecting the development of personnel potential overall 

was at a high level.  When considered by items, it was found that the highest mean was on operational 

success, then on the job characteristics, Responsibility, Job progress and recognition. From the 
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comparison results of factors affecting the needs of personnel development potential, it was found that 

different education level affected the needs on development of personnel potential significantly different 

at 0.05 and the guideline for personnel development is to stimulate the personnel’s eagerness for self-

development continuously.  The administrators should be aware of the real need including plan to 

allocate budgets sufficient for various development for the efficiency and effectiveness for personnel and 

organization in the long term. 

Key words: Motivation, Needs, Personnel development potential 

บทนํา  

 ปจจุบันปฏิเสธไมไดวาท้ังองคกรภาครัฐและภาคเอกชน มีความตื่นตัวเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมเรื่อง

การพัฒนาศักยภาพของคนและระบบใหมีภูมิคุมกัน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

องคการจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาตลอดเวลาและตอเน่ืองเพ่ือใหกาวทันคูแขง รวมถึงตองพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร เพราะบุคลากรถือเปนทรัพยากรสําคัญท่ีสุดขององคการ และเปนกลไกสําคัญตอการขับเคลื่อนองคการใหประสบ

ความสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีองคการกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ หากองคการมีความพรอมและสามารถพัฒนา

บุคลากรในทุกระดับไดอยางถูกตองเหมาะสมและรวดเร็วเทาใดยอมไดเปรียบคูแขงขันมากเทาน้ัน การพัฒนาศักยภาพจึงเปน

ฐานความคิดท่ีสําคัญสําหรับทุกคนในองคการท่ีควรยึดถือเปนหลัก เพราะการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหการปรับตัวเขากับ

สิ่งแวดลอม เพ่ือการดํารงชีวิตท่ีเปนอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ หากไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาวการณ 

ท่ีเปลี่ยนแปลง อาจสงผลเสียท้ังตอตนเองและตอองคการใหไดรับความเสียหายไมมากก็นอย และทามกลางกระแสแหงโลกา 

ภิวัตน (Globalization) องคการใดท่ีมีการเรียนรูและมีการปรับตัวท่ีดียอมประสบความสําเร็จเหนือคูแขงอยางมีคุณภาพ 

 ทวาองคการจะทําอยางไรเพ่ือเปนแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความตองการในการพัฒนาศักยภาพไดดวยตนเอง  

ซึ่งความเปนจริงแลวพฤติกรรมแรงจูงใจของบุคลากรแตละคนยอมแตกตางกัน บางกลุมอาจมิตองอาศัยการบังคับบัญชาอยาง

เขมงวดก็สามารถสรางแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพไดดวยตนเองทําใหเกิดพฤติกรรมการทํางานท่ีดียูเสมอ ตางจากอีกกลุม

ท่ีตองอาศัยแรงผลักดันและแรงจูงใจท่ีแฝงอยูในรูปแบบของผลตอบแทน โบนัส สวัสดิการ ความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน 

ดังจะเห็นไดจากหลายผลงานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องแรงจูงใจท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคการ  พบวา บุคลากร

สวนใหญ ไมตองการหยุดพัฒนาความสามารถท้ังดานการพัฒนาทักษะหรือการเรียนรู แตกลับมีตองการพัฒนาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

เพ่ือใหเกิดสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือ มีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  ทําใหบุคคลเกิดความตระหนักใน

ความรับผิดชอบตอลักษณะงานท่ีตนไดรับมอบหมาย ปจจุบันความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีใหเลือก

มากมายหลายดาน อาทิเชน ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดานภาษาอังกฤษ ในดานสายอาชีพ การเปนผูนํา ทักษะการพูดในท่ี

สาธารณะ เปนตน แตปญหาและอุปสรรคท่ีพบวายังไมไดถูกปรับปรุงหรือไดรับการตอบสนองความตองการเทาท่ีควร เกิดจาก

การกําหนดนโยบายจากผูมีอํานาจสั่งการท่ีมิไดมีการสอบถามความตองการของผูปฏิบัติงานโดยตรง ทําใหผูปฏิบัติมิไดมีสวน

รวมในการแสดงความคิดเห็นตอเรื่องท่ีตองการพัฒนา ทําใหการพัฒนาศักยภาพน้ันไมสอดคลองและไมตรงประเด็นกับความ

ตองการของผูปฏิบัติเทาท่ีควร แนวคิดดั้งเดิมของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมองวาบุคคลไมมีความจําเปนท่ีตอง

พัฒนาศักยภาพเพียงแคทํางานตามสั่งหรือท่ีไดรับมอบหมายก็เพียงพอแลว จึงไมจําเปนตองสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากร  

แตสถานการณโลกปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปมาก องคการท่ีสรางคนดี คนเกงไดแลว แตไมมีเทคนิคในการสรางแรงจูงใจใน

การพัฒนาศักยภาพใหแกบุคคลเหลาน้ี ท่ีมีพ้ืนฐานเปนผูมีความกระตือรือรน ใฝเรียน หาความรูใสตนอยูเสมอ แนนอนวา 

องคการอาจไมสามารถรักษาบุคลากรประเภทน้ีไวได ทําใหเกิดการสูญเสียบุคลากรท่ีมีคุณภาพไปเพ่ือคนหาองคการท่ีทันสมัย 

มีความกาวหนาทันเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลซึ่งตรงกับความตองการ  การสงเสริมแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพจึงเปนสิ่งท่ี

สําคัญและจําเปนท่ีทุกองคการไมควรมองขาม ถึงแมวาจะเสียเวลาและคาใชจายในการดําเนินการจํานวนมากพอสมควร แตผู

ท่ีไดรับประโยชนสูงสูดก็คือองคการและตอตัวบุคลากร กอใหเกิดความภูมิใจและเห็นคุณคาในตนเอง สรางความนาเช่ือถือและ

ไดรับเกียรติยกยองจากสังคม ซึ่งเปนหน่ึงในระดับความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษยน่ันเอง  
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ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคลากรดานทรัพยากรบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขตอําเภอตะพานหิน 

จังหวัด  ไดเห็นสภาพปญหาการขาดความใสใจ  ขาดความกระตือรือรน ความทุมเทในการปฏิบัติงานของบุคลากรในพ้ืนท่ี  

จึงสนใจท่ีจะศึกษาปญหา รวมถึงปจจัยใดจะเปนเหตุจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกลาวได และหาแนวทางในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันจะเปนประโยชนยิ่งตอการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการทํางานขององคการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอความตองการในการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 3) เพ่ือกําหนดแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรและสามารถนํามาเปนแนวทาง

ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังศึกษาขอเสนอแนะ

เก่ียวกับปญหาและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพัฒนาองค

ความรู ความสามารถของคนในองคกร อันจะสงผลใหเกิดการยกระดับมาตรฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ

ตะพานหิน จังหวัดพิจิตรใหดียิ่งข้ึนตอไป 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสม โดยการวิจัยเชิงปริมาณเปนการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง โดยใชสูตรสําเร็จรูปของ Taro Yamane จํานวน 235 คน สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณขอมูลเชิงลึก 

(in-depth interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (key informant) ไดแก ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน 

จังหวัดพิจิตร จํานวน 12 คน 

 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีโดยผูวิจัยไดแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ  

     สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบสอบถาม 1 ฉบับ โดยยึดตามวัตถุประสงคและกรอบ 

แนวคิดในการวิจัย แบงออกเปน 4 ตอน คือ  

                   ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระดับเงินเดือน  ประเภทบุคลากร สังกัดกองและประสบการณทํางาน   

      ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับแรงจูงใจท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ใน 5 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับ

การยอมรับนับถือ  ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงานและดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ                                                                                                              

      ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความตองการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ใน 4 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา

ในงานอาชีพและดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู 

      ตอนท่ี 4 เปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 สวนท่ี 2 เปนแบบสัมภาษณเก่ียวปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ใน 4 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนาในงาน

อาชีพและดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู 

 จากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอคําแนะนําเพ่ิมเติม ปรับปรุง

สํานวนภาษา ตัดขอความท่ีสื่อความหมายไมชัดเจนหรือซ้ําซอนและจัดขอความใหสั้นกะทัดรัด เมื่ออานแลวสามารถเขาใจงาย 

ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย และนําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จแลวไปหาคุณภาพดวยการหา 
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ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาความถูกตองและสมบูรณของเครื่องมือโดยนําเครื่องมือฉบับรางใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน  

3 ทาน โดยผูวิจัยไดดําเนินการหาคา IOC ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ไดคาเทากับ 1.00 พรอมกันน้ีผูวิจัยไดปรับปรุง

เครื่องมือใหสมบูรณตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  จึงนําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) แลวนํามาทดลองใช (Try Out) 

กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิประทับชาง จังหวัดพิจิตร จํานวน 30 คน หลังจากน้ัน 

นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งแสดงคาความนาเช่ือถือ 

ไดคาเทากับ 0.959 

    3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิจัยเชิงปริมาณเปนการจัดเก็บขอมูลโดยทําการแจกแบบแบบสอบถามแกบุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามจํานวนตัวอยางท่ีกําหนดไว แลวทําการ

เรียกเก็บทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม สวนการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกกับปลัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท้ัง 12 แหง 

    4.  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดไปดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม

แตละฉบับ และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

   ตอนท่ี 1 คือขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลโดยแจก

แจงความถ่ี และการหาคารอยละ (percentage)  โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : S.D.)  

  ตอนท่ี 2 คือระดับแรงจูงใจท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต 

อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประกอบดวย 5 ดาน  

  ตอนท่ี 3 คือระดับความตองการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ 

ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประกอบดวย 4 ดาน  

 

  ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอความตองการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยใชสถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (mean) ตาม

ปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติวิเคราะหดังน้ี กรณีตัวแปรอิสระมี 2 กลุม ไดแก เพศ ใชการทดสอบคา t-test กรณีตัวแปรอิสระ 

มีมากกวา 2 กลุมข้ึนไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน  ประเภทบุคลากร สังกัดกองและประสบการณทํางาน  

ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดวยสถิติ F-test (One-Way ANOVA)  

  ตอนท่ี 5 เปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ ใชการวิเคราะหสาระเปนรายประเด็นในแตละดานท้ังหมด 4 ดาน 

 

ผลการวิจัย   

  1. จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน  

ประเภทบุคลากร สังกัดกองและประสบการณทํางาน สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง  

31-40 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตร ีมีเงินเดือนระหวาง 15,001 – 20,000 บาท เปนพนักงานสวนทองถ่ิน/ตําบล สังกัด

สํานักงานปลัด และมปีระสบการณทํางานระหวาง 1-10 ป 

 2. วิเคราะหระดับแรงจูงใจท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ 

ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สรุปไดวา 

 

ตารางแสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ระดับแรงจูงใจท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยแบงออกเปนท้ังหมด 5 ดาน 
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แรงจูงใจท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร Mean ( X ) S. D. แปรผล 

1. ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 3.940 .515 มาก 

2. ดานการไดรับการยอมรบันับถือ 3.705 .582 มาก 

3. ดานความรับผิดชอบ 3.889 .567 มาก 

4. ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 3.764 .700 มาก 

5. ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ 3.895 .587 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.839 .459 มาก 

 

จากตารางพบวาระดับแรงจูงใจท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ

ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  =3.839) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  รองลงมาคือดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา 

ในหนาท่ีการงานและดานการไดรับการยอมรับนับถือ ตามลําดับ 

 

 3.  ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอความตองการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ท้ังหมด 4 ดาน พบวา  

 เพศ อายุ ระดับเงินเดือน ประเภทบุคลากร สังกัดกองและประสบการณทํางานท่ีตางกัน มีผลตอระดับความตองการ

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ระดับการศึกษาท่ีตางกัน มีผลตอระดับความตองการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เจนจิรา  ทาแกง (2559) ท่ีศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพกับหลักการสราง

องคการแหงการเรียนรู ของบริษัทยาคอบส ดาวเออร เอ็กเบิรกส ทีเอช จํากัด พบวาระดับการศึกษาท่ีตางกันมีผลตอความ

ตองการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

  

 

 

  

 4. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

พบวา   

 1. ดานการศึกษา 

    ปรับทัศนคติบุคลากรในการเรียนรูและพัฒนาตน พัฒนาทักษะใหเกิดการเรียนรูท่ีทันกับยุคดิจิตัล เชน เทคโนโลยีท่ี

เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจะชวยลดเวลาในการทํางาน การแสวงหาความรูท้ังจากภายในและ

ภายนอกองคการอยูเสมอ องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดใหมีการทดสอบความรูท่ัวไปท่ีเก่ียวกับองคการและความรู

ความสามารถเฉพาะตําแหนง เพ่ือทดสอบความรูและทักษะท่ีจําเปน รวมถึงควรมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแกบุคลากรท่ีมี

ศักยภาพ มีความใฝรูโดยจัดการคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับโอกาสดวยเกณฑท่ีเหมาะสม เสมอภาค ไมลําเอียง ไมเลือก

ปฏิบัติ ไมเลือกพวกพองกันเอง เปนตน  

2. ดานการฝกอบรม 

    บุคลากรควรกระตือรือรนในการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ มากข้ึนกวาเดิม ท้ังท่ีเปนหลักสูตรเฉพาะ

ตําแหนงและท่ีเก่ียวของ เน่ืองจากระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับตางๆ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพ่ือใหเกิดความ

ชํานาญ รอบรู เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประโยชนสูงสุดแก

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี และตองการใหสํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถ่ินจังหวัดควรเปนหนวยงานหลักในการเปนชวยเหลือ
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และตอบขอซักถามในประเด็นปญหาตางๆอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดอบรมแตละหลักสูตรควรพิจารณาคุณสมบัติ

วิทยากรผูมาถายทอดความรูจากผูมีประสบการณจริงและเปนท่ียอมรับนับถืออยางกวางขวางทําใหไดประโยชนอยางแทจริง 

ซึ่งถือเปนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหบุคลากรบางทานไมเขารับการฝกอบรมเพราะยึดตัววิทยากรเปนหลัก 

3. ดานการพัฒนาในงานอาชีพ 

 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ควรกระจายสถานท่ีในการจัดหลักสูตรฝกอบรมของแตละสายงานอาชีพ โดย

กระจายออกเปนแตละภาค เพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคลากรในการเดินทาง ไมตองเดินทางไกลซึ่งสวนใหญกรมฯ มักจัด

อบรมแตเพียงภาคกลาง และเปนการประหยัดงบประมาณในการเดินทาง คาท่ีพัก เน่ืองจากบางคนมีเหตุผลท่ีไมสามารถเดิน

ทางไกลไปอบรมหลายๆ วันได และตองการใหจัดหลักสูตรระยะเวลาสั้น เพียง 2-3 วัน ก็เพียงพอแลว 

 4. ดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู 

 ควรมีการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีศักยภาพโดดเดนและเปนท่ียอมรับของพ้ืนท่ี ท่ีสามารถเปนตนแบบ

หลักในการถายทอดความรูและการแกไขปญหาตางๆ โดยจัดใหมีชุมชนแหงการเรียนรูในแตละดานหรือจัดตามตําแหนงสาย

อาชีพ เปนตน เพ่ือฝกการเปนผูนําทีมและเกิดความสามัคคี การเก้ือกูลกันในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง และยังเปนการ

ลดงบประมาณในการจัดสงบุคลากรไปฝกอบรมในหลักสูตรท่ีมีคาใชจายสูง รวมถึงเปนการสรางเครือขาย 

องคความรูท่ีเขมแข็งของชุมชนไดอีกดวย 

 

อภิปรายผล     

 การศึกษาแรงจูงใจท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน 

จังหวัดพิจิตร พบวา 

 1.  ระดับแรงจูงใจท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน 

จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน รองลงมาคือดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน และดานการ

ไดรับการยอมรับนับถือ ตามลําดับ หากพิจารณาเปนรายดานพบวา 

 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการปฏิบัติงานของบุคลากรไดรับความชวยเหลือและความรวมมือ 

ท่ีดีจากเพ่ือนรวมงานทําใหงานประสบความสําเร็จลุลวง มีความรูความเขาใจในการศึกษาขอปฏิบัติในการทํางานจากหนังสือ 

กฎ ระเบียบตางๆ ของหนวยงาน และสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบัติงานไดดวยตัวเองจนสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เพ็ญพิชชา การาช (2558) ท่ีศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในเขต

พ้ืนท่ีอําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในเขตพ้ืนท่ี 

อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 การไดรับการยอมรับนับถือ 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผลงานท่ีไดรับการยอมรับน้ันเกิดจากความรูความสามารถอันเปน 

ท่ีประจักษ เมื่อมีโอกาสเสนอความคิดเห็นมักไดรับการยอมรับอยูเสมอ จึงทําใหเกิดการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา  

เพ่ือนรวมงานและจากประชาชนผูมารับบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา  ปลื้มภักตร (2558) ท่ีศึกษาเรื่องแรงจูงใจ

ในการปฎิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก 

 ดานความรับผิดชอบ 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะงานท่ีไดรับมอบหมายมีความชัดเจนในอํานาจหนาท่ี มีการนํา 

องคความรูท่ีไดจากการศึกษา ฝกอบรม สัมมนามาประยุกตใชในงานอยางเปนรูปธรรม รวมถึงปริมาณงานในตําแหนง 

ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติมีความเหมาะสมและเปดโอกาสใหใชความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรวีร 
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วงษธนชัยสิริ (2558) ท่ีศึกษาเรื่องกลยุทธการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดสระบุรี พบวา

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดสระบุรี ดานความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบังคับบัญชาเปดโอกาสและสงเสริมใหไดรับการศึกษาหาความรู

เพ่ิมเติม เชน การฝกอบรม การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ผูบังคับบัญชาสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการเลื่อนระดับ

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนโดยการพิจารณาจากความรูความสามารถของบุคลากร และยังสามารถขอเปลี่ยนสายงานในหนวยงาน

เดียวกันไดเพ่ือใหเกิดการเรียนรูระบบงานและประสบการณใหม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภากร เคหัง (2558) ท่ีศึกษา

เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พบวาแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ดานความกาวหนาในอนาคตโดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก 

ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  

  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะงานท่ีปฏิบัติชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะตลอดจนประสบการณ 

ในการทํางานใหสูงข้ึน โดยผูบังคับบัญชามีการแบงขอบเขตงานอยางชัดเจน ตรงกับความรูความสามารถและสอดคลอง 

กับตําแหนงงานโดยตรง อีกท้ังยังไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคและไดรับการเปดโอกาสใหพัฒนาศักยภาพอยางเต็มท่ี  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เจษจรัส นามอาษา (2559) ท่ีศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฎิบัติงานกับ

ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พบวาแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

สรุป  

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สามารถสรุปไดวา ในบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัด

พิจติรท้ัง 12 แหงน้ี บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สวนใหญเปน

เพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีเงินเดือนอยูระหวาง 15,001-20,000 บาท เปนพนักงาน

สวนทองถ่ิน/ตําบล ในสังกัดสํานักงานปลัดและมีประสบการณในการทํางานอยูระหวาง 11-20 ป นอกจากน้ีผูวิจัยพบวาระดับ

การศึกษามีผลตอความตองการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะระดับการศึกษาสงผลตอความ

เจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานดานตําแหนง รวมถึงสงผลตอความรอบรูในภาระงานท่ีรับผิดชอบตางกัน และในดาน

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานมีผลตอแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมากท่ีสุด อาจเกิดจากกําลังใจท่ีดีจาก

ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานท่ีคอยใหความชวยเหลือและการรวมมือท่ีดีในการแกไขปญหา เปนผลใหงานเปนท่ียอมรับนับ

ถือสงผลใหเกิดการพัฒนาตนเองตองานท่ีรับมอบหมาย และดวยมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีไวอยางชัดเจน ปริมาณงานท่ี

รับผิดชอบมีความเหมาะสมทําใหมีเวลาท่ีจะใชในการคิดสรางสรรคผลงานนวัตกรรมอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอองคการ ถือเปน

ความนายินดีท่ีแตละองคการมีผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนท่ีดีใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดของตน โดย

สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาเรียนรูสิ่งตางๆ ดวยตนเองผานระบบเทคโนโนโลยีทุกครั้งเมื่อมีโอกาสแมวา

งบประมาณท่ีวางแผนไวไมเพียงพอแตสามารถหาทางแกไขไดโดยการโอนงบประมาณในสวนของการฝกอบรมเพ่ิมเติมใหอยาง

เหมาะสม ทําใหบุคลากรมีโอกาสท่ีจะกาวหนาในสายอาชีพไดโดยทัดเทียมกัน และจากการสอบถามขอเสนอแนะแนวทางใน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไดรับการเสนอวาบุคลากรเองควรมีทัศนคติท่ีดีตอการพัฒนาศักยภาพตนเอง ใหความสําคัญตอ

เพ่ิมเติมทักษะ ความรูความสามารถของตนเองอยางตอเน่ืองท้ังในหลักสูตรเฉพาะและท่ีเก่ียวของเพราะไมมีขอจํากัดในเรื่อง

ของงบประมาณ  ควรมีนโยบายและแนวทางในการบริหารการฝกอบรมอยางชัดเจนมากข้ึนเปนมาตรฐานเดียวกัน มีเกณฑ

เก่ียวกับการสงตัวบุคลากรไปอบรมท่ีเหมาะสมชัดเจนมากข้ึน เพ่ือสอดคลองกับระบบยุติธรรม มีการประเมินผลหลังการ

ฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือทราบความตองการของบุคลากรอยางเหมาะสมหรือตองปรับปรุงสวนไหน เพราะบางหลักสูตร
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อาจไมจําเปนตอความตองการของพนักงานเทาท่ีควร ผูบริหารควรปฏิบัติตอบุคลากรทุกประเภทแบบเดียวกันไมเหลื่อมล้ํา ให

อํานาจในการปฏิบัติงานตามตําแหนงอยางเต็มท่ี มีการกระจายอํานาจความรับผิดชอบใหแกบุคลากรในระดับตางๆ อยาง

เหมาะสมและชัดเจน หากเปนไปไดจริงจะทําใหบุคลากรมีความสุขและตองการท่ีจะพัฒนาตนเองโดยเห็นผลสําเร็จของงานท่ี

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรเปนสําคัญอยางเต็มใจและภาคภูมิใจ 
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การศึกษาความหมายของกริยารูป TE ท่ีปรากฎในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีจดุมุงหมายเพ่ือศกึษาความหมายและความถ่ีของกริยารูป te ในภาษาญี่ปุน ท่ีปรากฎในขาวออนไลน NHK 

หมวดการเมือง รวบรวมขอมูลจากจากขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม - วันท่ี 31 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562 จํานวน 100 ประโยค ศึกษากริยารูป te ท่ีปรากฏดวยความถ่ี และคารอยละ ผลการวิจัยพบวา กริยารปู te ท่ี

ปรากฎในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง มีการใชในความหมายแสดงลาํดับของเหตุการณกอน-หลังมากท่ีสดุพบ 57 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 57 รองลงมา คือ ใชในความหมายขยายเหตุการณหลักและความหมายแสดงสาเหตุ พบ 27 ครั้งและ 12 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 27 และรอยละ 12 ตามลําดับ สวนความหมายแสดงเหตุการณเกิดเรียงกัน มีการใชนอยท่ีสุด พบเพียง 4 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 4  

คําสําคัญ : กริยารูป te ความหมาย ขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง 

 

Abstract 

  This research aimed to analyze the meaning and frequency of Japanese “te form” verb  appeared in 

political NHK online news. 100 sentences were collected from July 1 - July 31, 2019. The data were 

analyzed by using frequency and percentage. The result showed that  “te form” verb that appeared in 

political NHK online news was most used  57 times (57.00%) in the sequence of events before and after 

meaning. It was used 27 times (27.00%) and 12 times (12.00%) in expanding the main event meaning and 

cause meaning respectively.  It was used only 4 times (4.00%) in chronology meaning.  

 

keywords:  te form verb, meaning,  political NHK online news  
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บทนํา 

ภาษาเปนสิ่งสําคัญท่ีมนุษยใชในการสื่อสารกัน ระหวางผูสงสารและผูรับสาร เพ่ือถายทอดและแลกเปลีย่นความคดิขอมูล

ขาวสาร หรือความรูสึก ซึ่งอยูในรปูแบบของตัวอักษร สัญลักษณหรอืทาทาง แตหากผูสงสารขาดความรู ความเขาใจในการใช

ภาษาไดอยางถูกตอง อาจสงผลทําใหเกิดการเขาใจผิดหรือสื่อสารผิดได ดังน้ันการเรียนรูภาษาของแตละชาติก็มีความสําคญั

อยางยิ่ง นอกเหนือจากการเรยีนรูภาษาชาติของตนเองเพียงอยางเดียว ซึ่งภาษาแตละภาษามโีครงสรางทางไวยากรณเปน

เอกลักษณเฉพาะตัวท่ีแตกตางกัน ภาษาญี่ปุนก็เปนภาษาหน่ึงท่ีมโีครงสรางทางไวยากรณเปนเอกลกัษณเฉพาะตัว จึงเปน

ปญหาสาํหรับผูเรยีนภาษาญี่ปุนในการเรยีนรูและเขาใจไวยากรณอยางถูกตอง ดวยเหตุน้ีการเรียนไวยากรณจึงเปนพ้ืนฐาน ท่ี

จะทําใหผูเรียนภาษาตางประเทศเขาใจหลักภาษาและใชภาษาไดถูกตองมากข้ึน 

กริยารูป te เปนกริยารูปหน่ึงในภาษาญี่ปุนท่ีมีการผันท่ีหางคํา เพ่ือใหสามารถเช่ือมตอกับวลี และสาํนวนท่ีตามหลังมาได 

รวมถึงสามารถนําไปสรางประโยค เพ่ือใหเกิดความหมายตาง ๆ ได  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของพบวา กริยา

รูป te มีความหมายและวิธีใช 4 ความหมาย ไดแก 1) แสดงสาเหตุ มักปรากฏเมื่อภาคแสดงในอนุประโยคหรือประโยคหลัก

เปนคําชนิดไมสามารถแสดงเจตนาได เชน あなたにお会いできてとてもうれしくと思います。(ดีใจเปนอยางมากท่ีได

พบคุณ) คํากริยา お会いできる เปนคํากริยาไมแสดงเจตนา 2) แสดงลําดับเหตุการณกอน-หลัง คือ ใชในเหตุการณท่ีไม

สามารถสลับตําแหนงการเกิดได เชน デパートへ行って買い物をしました。(ไปหางสรรพสินคาแลวก็ซื้อของ)เหตุการณใน

อนุประโยค デパートへ行って ตองเกิดกอน จึงเกิดเหตุการณซื้อของได 買い物をしました  3) แสดงเหตุการณเกิดเรียงกัน 

มีลักษณะเปนประโยคอิสระท่ีปรากฏรวมกับประโยคหลักมากกวาเปนเพียงอนุประโยคดวยเหตุน้ีหลายครั้งจึงสลับลําดับ

ประโยคได เชน お爺さんは山へ滝を探しに行って、おばあさんはうちで料理の準備をした。(ตาไปหาฟนในภูเขา 

สวนยายเตรียมอาหารท่ีบาน) ประโยคตัวอยางขางตนสามารถสลับประโยคในการกลาวได おばあさんはうちで料理の準備

をして、おじいさんは山へたきを探しに行った。(ยายเตรยีมทําอาหารท่ีบาน สวนตาไปหาฟนในภูเขา) และ 4) ขยาย

เหตุการณหลัก สามารถละออกจากประโยคไดเน่ืองจากมีหนาท่ีคลายคํากริยาวิเศษณ เชน 太郎は（はしを使って）ご飯を

食べた。（はしを使って）แสดงเพียงวิธีการเกิดกิริยาอาการเทาน้ัน ไมใชสวนประกอบสําคัญของประโยค ณัฏฐิรา ทับทิม 

(2560. ) 

การท่ีกริยารูป te มีการใชหลากหลายความหมาย และหลากหลายบริบทดังกลาว ทําใหผูเรียนเกิดความสับสนวา กริยารูป te 

ในประโยคน้ัน ๆ มีการใชในความหมายใด จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใช กริยารูป te                                     

ของ ณัฏฐิรา ทับทิม (2560) พบวา ผูเรียนสามารถเลือกใชการใชรูป te  ในความหมายแสดงลาํดับเหตุการณกอน-หลัง ได

ถูกตอง รอยละ 78.87 แตงานวิจัยดังกลาวไมไดศึกษาการใชกริยารปู te ในความหมายอ่ืน ๆ ซึ่งนาสนใจวา กริยารูป te มีการ

ใชในความหมายอ่ืน ๆ มากนอยเพียงใด ขาวออนไลน เปนชองทางการเขาถึงขอมูลและขาวสารของผูรับสาร และเปนชอง

ทางการเผยแพรขอมูลและขาวสารของผูสงสารผานอินเตอรเน็ต ขาวออนไลนมีหลายประเภท เชน ขาวเศรษฐกิจ ขาวสังคม 

ขาวการเมือง ขาวอาชญากรรม ขาวกีฬา เปนตน ขาวการเมืองจดัเปนขาวหนักท่ีมีเน้ือเรื่องในเชิงสาระ เปนขาวท่ีเก่ียวกับ

กิจกรรม ความเคลื่อนไหวทางการเมืองตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอคนสวนใหญในสังคม เน้ือขาวเปนสวนประกอบของโครงสรางหลัก

ของขาว ท่ีอธิบายหรือขยายรายละเอียดของสวนประกอบอ่ืน ๆ เพ่ือใหผูอานเขาใจเรื่องราว และลาํดับความสําคัญท่ีเกิดข้ึน

อยางชัดเจน จากการสาํรวจเน้ือหาขาวออนไลน NHK หมวดการเมอืงเบ้ืองตน พบวา มีการใชกริยารปู te คอนขางมาก แต

ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ผูเรยีนภาษาญีปุ่นชาวไทยไมเขาใจวา กริยารูป te น้ัน ๆ ใชในความหมายใด 

จากความสําคัญและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะวิเคราะหและศึกษาความถ่ีของกริยารูป te ท่ีปรากฏในขาวออนไลน 

NHK หมวดการเมือง วา มีการใชในความหมายใด และมีการใชมากนอยเพียงใด ซึ่งผลการศึกษาท่ีไดจะทําใหเขาใจความหมาย 
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และบริบทในการใชกริยารูป te มากข้ึน และเปนแนวทางสําหรับผูเรยีนในการเลือกใชกริยารูป te ไดอยางถูกตองเหมาะสม

กับความหมาย และบริบทรวมถึงเปนแนวทางสําหรับผูสอน ในการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนกริยารูป te เพ่ือให

ผูเรยีนมีความเขาใจ และสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองมากยิ่งข้ึน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความหมายกริยารูป te จากเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดเกณฑการวิเคราะห  

2. สํารวจและรวบรวมขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง ระหวางวันท่ี 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 100 

ประโยค 

3. วิเคราะหความหมายของกริยารูป te แตละประโยค ท่ีปรากฏในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง 

4.  นําผลการวิเคราะหความหมายของกริยารูป te ใหผูเช่ียวชาญดานภาษาญี่ปุน จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ

ความถูกตอง และเหมาะสม พรอมท้ังปรับปรุงแกไขตามขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญดานภาษาญี่ปุน 

5. หาความถ่ีและคารอยละของความหมายของกริยารูป te ท่ีปรากฏในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง 

6. นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย สรุป และอภิปรายผล 

 

ผลการวิจยั 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความหมายของกริยารูป te ท่ีปรากฎในขาวออนไลน NHK หมวดการเมอืง ผูวิจัยนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคดงัน้ี 

 ผลการศึกษาความหมายกริยารูป te แตละความหมาย ท่ีปรากฏในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง จํานวน 100 

ประโยค แสดงดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 แสดงคาความถ่ีและคารอยละของการใชกริยารูป te แตละความหมาย ท่ีปรากฏในขาวออนไลน NHK                

           หมวดการเมือง 

ความหมาย ความถี่ รอยละ 

แสดงสาเหต ุ 12 12 

แสดงลําดับของเหตุการณกอน-หลัง 57 57 

แสดงเหตุการณเกิดเรียงกัน 4 4 

ขยายเหตุการณหลัก 27 27 

รวม 100 100 

 

 

จากตาราง 1 พบวากริยารูป te ท่ีปรากฏในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง มีการใชในความหมายแสดงลําดับเหตุการณ 
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กอน-หลังมากท่ีสุด พบ 57 ครั้ง คิดเปนรอยละ 57 รองลงมา คือ ใชในความหมายขยายเหตุการณหลักและความหมายแสดง

สาเหตุ พบ 27 ครั้ง และ 12 ครั้ง คิดเปนรอยละ 27 และรอยละ 12 ตามลําดับ สวนความหมายแสดงเหตุการณเกิดเรียงกันมี

การใชนอยท่ีสุด พบ 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 4  

 

 

 

ภาพ 1 แผนภูมิแทงแสดงคารอยละของกริยารูป te ท่ีปรากฏในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง 

 

จากภาพ 1 พบวา กริยารูป te ท่ีปรากฏในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง มีการใชในความหมายแสดงลําดับเหตุการณ 

กอน-หลังมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57 รองลงมา คือ ใชในความหมายขยายเหตุการณหลักและความหมายแสดงสาเหตุ คิดเปน

รอยละ 27 และรอยละ 12 ตามลาํดับ สวนความหมายแสดงเหตุการณเกิดเรยีงกัน มีการใชนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 4 

 

ตัวอยางประโยคการใชกริยารูป te ในความหมายแสดงลําดับเหตุการณ กอน-หลัง 

     1.   たちがのざされたをして、に。พวกวัยรุนทําลายประตูท่ีปดของสภานิติ  

         บัญญตัิและเขาไปในหอง 

- เหตุการณในอนุประโยค たちがのざされたをして (พวกวัยรุนทําลายประตูท่ีปด 

ของสภานิติบัญญัต)ิ ตองเกิดกอน จึงจะเกิดเหตุการณ に (เขาไปในหอง) 
     2.   ＮＨＫのをて、42のにしてし、で９しました。                                                                                                                                                           

           หลังจากทํางานเปนนักขาวของ NHK เขาไดรับการเสนอช่ือเขาเปนผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในป 2510 และ     

           ชนะ 9 ครั้งโดยรวม 

           - เหตุการณในอนุประโยคＮＨＫのをて (หลังจากทํางานเปนนักขาวของ NHK) ตองเกิดกอน จึงจะเกิด         
           เหตุการณ 42のにしてし、で９しました  (เขาไดรับ     

           การเสนอช่ือเขาเปนผูสมคัรสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในป 2510 และชนะ 9 ครั้งโดยรวม) 
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ตัวอยางประโยคการใชกริยารูป te ในความหมายขยายเหตุการณหลัก 

3.  のがあるはにづいて やなどのサービスを１ 

    のでけることができ、それのはでまかなわれます。     
คนพิการอยางรุนแรงสามารถรับบริการดูแลไดเชนการอาบนํ้าและอาหารโดยมีคาใชจายของตนเองสูงถึง 10% ตามกฎหมาย

การสนับสนุนท่ีครอบคลุมสําหรับคนพิการและคาใชจายอ่ืน ๆ จะไดรับการคุมครองโดยคาใชจายสาธารณะ 

- にづいて (ตามกฎหมายการสนับสนุนท่ีครอบคลุมสาํหรับคนพิการ) สามารถละออกจากประโยคได  

 

4. G20のとべてのはもわっていない。                                  สถานการณในสหรัฐอเมริกาและจีนไมได

เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับกอนหนาโอซากา G20 

- G20のとべて (เมื่อเทียบกับกอนหนาโอซากา G20) สามารถละออกจากประโยคได   
 

ตัวอยางประโยคการใชกริยารูป te ในความหมายแสดงสาเหตุ 

5. のをしたいとかわれて、カルチャーショックがすごくあった。                                           ถูกบอกวาอยากพูด

แบบธรรมดา หลังจากมีวัฒนธรรมใหมเขามา 

- のをしたいとかわれて (ถูกบอกวาอยากพูดแบบธรรมดา) แสดงสาเหตุในประโยค 

     6. ではをめて、これまでもくのがわれてきた。           
มีการเสียสละมากมายในโลกเพ่ือหาประชาธิปไตย 

- ではをめて (เพ่ือหาประชาธิปไตย) แสดงสาเหตุในประโยค 

ตัวอยางประโยคการใชกริยารูป te ในความหมายแสดงเหตุการณเกิดเรียงกัน 

7.  はのにって、のをいました。นายกรัฐมนตรี     อาเบะ ไดปรับคณะรัฐมนตรีชวงบายและไดแตงตั้งเจาหนาท่ี

พรรคประชาธิปตยเสรีนิยม 

- ประโยคสามารถสลับประโยคในการกลาวได のをって、はのにちました。(ไดแตงตั้งเจาหนาท่ีพรรคประชาธิปตยเสรีนิยม

และนายกรัฐมนตรีอาเบะ ไดปรับคณะรัฐมนตรีชวงบาย) 

8. 「終戦の日」の 15日、安倍総理大臣は、政府主催の全国戦没者追悼式に出席するのに先立って、戦没

者墓苑を訪れ、花束をささげて戦没者の霊を慰めました。 

(วันสิ้นสุดสงครามวันท่ี 15 นายกรัฐมนตรีอาเบะเขารวมในพิธีอนุสรณสงครามแหงชาติท่ีรัฐบาลสนับสนุนและมอบชอดอกไม

เพ่ือปลอบประโลมผูท่ีตายในสงคราม) 

- ประโยคสามารถสลับประโยคในการกลาวได「終戦の日」の 15日、安倍総理大臣は、花束をささげて戦没者の霊

を慰めして、政府主催の全国戦没者追悼式に出席するのに ちました。(วันสิ้นสุดสงครามวันท่ี 15 นายกรัฐมนตรีอา

เบะ มอบชอดอกไมเพ่ือปลอบประโลมผูท่ีตายในสงครามและเขารวมในพิธีอนุสรณสงครามแหงชาติท่ีรฐับาลสนับสนุน) 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยท่ีพบวา กริยารูป te ท่ีปรากฎในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง มีการใชในความหมายแสดงลาํดับของ

เหตุการณกอน-หลังมากท่ีสุดน้ัน เปนไปตามหลักการใชกริยารูป te ท่ีณัฏฐิรา ทับทิม (2560 น. 1-20) ไดกลาวไววา กรณีท่ีใช

กริยารูป te ในความหมายแสดงลาํดับของเหตุการณกอน-หลัง จะไมสามารถสลับตําแหนงการเกิดได เน่ืองจากเปนการกระทํา

ตอเน่ืองตามลาํดับกอน-หลัง ซึ่งเปนลักษณะเดนเฉพาะ ท่ีแตกตางจากความหมายแสดงเหตุการณเกิดเรยีงกัน ท่ีมีการใช

ใกลเคียงกัน อีกท้ังลักษณะของเน้ือขาวท่ีเขียนสวนใหญจะเปนเน้ือหาเก่ียวกับการเกิดเหตุการณกอน-หลังดังท่ี ฤทัยวรรณ โชค

ทวีพาณิชย (2550) ไดอธิบายการเขียนขาววา เน้ือขาวเปนสวนท่ีอธิบายหรือขยายรายละเอียดของสวนประกอบอ่ืน ๆ ขางตน 

เพ่ือใหผูอานทราบเรื่องราวและเขาใจลําดับความสําคัญของเหตุการณ ท่ีเกิดข้ึนอยางละเอียดชัดเจน ดังน้ัน กริยารูป te แสดง

ความหมายลําดบัเหตุการณกอน-หลัง จึงถูกนํามาใชในการเขียนขาวมากท่ีสุด  

สําหรับกริยารูป te ความหมายขยายเหตุการณหลัก ท่ีพบวามีการใชรองลงมาน้ัน เน่ืองจากกริยารปู te ความหมายขยาย

เหตุการณหลักท่ีปรากฏในขาวน้ันเปนเพียงการขยายเหตุการณ สามารถละประโยคท่ีมีการใชกริยารูป te ได แตความหมายยัง

เหมือนเดมิ สวนกริยารูป te ในความหมายแสดงสาเหตุท่ีพบในขาว รองลงมาจากกริยารูป te ความหมายขยายเหตุการณหลัก 

อาจเปนเพราะใชรูปไวยากรณอ่ืน ๆ มากกวาการใชกริยารูป te ในการเขียนเหตุการณในขาว สําหรับกริยารูป te ใน

ความหมายแสดงเหตุการณเกิดเรยีงกันท่ีพบนอยท่ีสุดน้ัน อาจเน่ืองจากเน้ือหาในขาว ท่ีสามารถสลับตําแหนงการเกิด

เหตุการณน้ันเกิดข้ึนไดนอย  ดังน้ัน  ในการเขียนเน้ือขาวจึงใชกรยิารูป te ความหมายแสดงลําดบัเหตุการณกอน-หลังมาก

ท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐิรา ทับทิม (2560) ท่ีศึกษาเรื่อง การใชรูป te tekara ta atode ของผูเรียน

ภาษาญี่ปุนชาวไทยในมหาวิทยาลยั 8 แหง พบวา การใชกริยารูป te ในความหมายแสดงลําดับเหตุการณกอน-หลังน้ัน ผูเรียน

ใชถูกตองมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก เปนความหมายท่ีพบและใชบอยมากกวาความหมายอ่ืน จึงทําใหผูเรียนเขาใจและ

เลือกใชกริยารูป te ความหมายแสดงลําดับเหตุการณกอน-หลัง ไดถูกตอง 
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การศึกษาการใชคําอุทานภาษาญ่ีปุนท่ีปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะ  

A STUDY OF JAPANESE INTERJECTIONS USAGE APPEARED IN ANIME “GINTAMA” 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการใชคําอุทานภาษาญี่ปุนท่ีปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะป 9 จํานวน 13 ตอน โดยหา

ความถ่ีเปนคารอยละของคําอุทานตามบริบทท่ีปรากฏในอนิเมะเรื่องดังกลาว ผลการวิจัยพบวาคําอุทานในภาพรวมพบวา 

ประเภทของคําอุทานท่ีมีการใชมากท่ีสุดคือ คําอุทานประเภทแสดงอารมณ มีคาความถ่ี 97 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 58.08 

รองลงมาคืออุทานประเภทเรียกใหรูตัว มีคาความถ่ี 47 ครั้ง คิดเปนรอยละ 27.33 และคําอุทานท่ีพบการใชนอยท่ีสุดคือคํา

อุทานประเภทตอบรับหรือปฏิเสธ พบความถ่ี 23 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.77 

คําสําคัญ :   การใช คําอุทานภาษาญี่ปุน อนิเมะ  

Abstract 

 This research aims to study the use of Japanese interjection in anime entitled Gintama season 9 

including 13 episodes, by finding percentage of frequency of interjection for context shown in the anime. 

The results found that the most used interjection type is expression at frequency of 97 times or 58.08 

percent, followed by calling at the frequency of 47 times or 27.33 percent and the least is accepting or 

refusing at the frequency of 23 times or 13.77 percent. 

keywords : Usage Appeared, Japanese Interjections, Anime 
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บทนํา   

คําอุทาน เปนคําท่ีคุนหูเราอยางมากมาย แตหลายคนอาจจะยังไมเขาใจความหมายของคําอุทานอยางแทจริง คิดวา

คําอุทานน้ันเปนเพียงประโยคหรือคําๆหน่ึง ซึ่งพูดข้ึนมาขณะตกใจโดยท่ีไมไดตั้งใจ ก็สามารถเปนคําอุทานได แตในความเปน

จริงแลวน้ันความหมายและขอบเขตของคําอุทานน้ันกวางขวางมากกวาน้ัน คําอุทานท่ีมักพบกันบอยมีดวยกัน 3 รูปแบบ ไดแก 

คําอุทานเพ่ือบงบอกอาการ  เปนคําอุทานท่ีใชบอกอาการ บอกความรูสึกของผูพูด เชน ความรูสึกตกใจ ประหลาดใจ รองเรียก 

โกรธแคน เสียใจ ปลอบโยน เขาใจ สงสัย รับรู ทักทวง โลงใจ เปนตน  และคําอุทานในบทรอยแกวหรือรอยกรอง  ใชในบท

รอยกรองเทาน้ัน เชน โอ อา แฮ เฮย เอย เปนตน และคําอุทานเพ่ือใชในการเสริมบทสนทนา คือคําอุทานท่ีผูพูดใชเพ่ิมเติม

เสริมคําข้ึนมาโดยท่ีไมมีความหมายแตอยางใด มักจะเปนลักษณะเติมหนา ตอทาย หรือแทรกกลางระหวางคําพูด เพ่ือเปนการ

เนนความหมายท่ีจะพูดใหชัดเจนและเปนท่ีนาสนใจยิ่งข้ึน (สงา กาญจนาคพันธุ, 2016) 

 ในขณะท่ี คําอุทานภาษาญี่ปุน(感動詞 : kandoushi) มี 3 ประเภท ไดแก 1.)คําอุทานท่ีแสดงอารมณโดยตรง ซึ่ง

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคําอุทานแสดงอารมณโดยตรง โดยสามารถจําแนกประเภทของคํา

อุทานแสดงอารมณออกเปน 6 ประเภท ไดแก 1.1 คําอุทานแสดงอารมณแปลกใจ เชน Hee! Soo-desu-ka! หือ! ยังง้ันหรือ

ครับ 1.2 คําอุทานแสดงอารมณตกใจ เชน Otto abunai! เฮย! ระวัง 1.3 คําอุทานแสดงอารมณไมพอใจ เชน Maa! Kuyashii! 

แหม! นาโกรธจริงจริ๊ง!( เฉพาะผูหญิง) 1.4 คําอุทานแสดงอารมณสงสัย เชน Oya'? Dare-daro-o? เอ! ใครกัน 1.5 คําอุทาน

แสดงอารมณออนใจภายหลังท่ีปฏิบัติเรื่องทียากลําบากสําเร็จ เชน Yareyare! Kore-de sun-da! เออ!(ในท่ีสุดก็) เสร็จสิ้นแลว 

(รูสึกเหน่ือยจริงๆ) 1.6 คําอุทานแสดงอารมณช่ืนชม  Maa! suteki! แหม! วิเศษจังเลย! (เฉพาะผูหญิง) 2.) คําอุทานท่ีเรียกให

รูตัว เชน Oi! Mate!เฮย! หยุดกอน(ตํารวจกําลังไลตามผูราย), Kora'! Atchi-e ike! เฮย! ไปใหพน (เฉพาะผูชาย และ 3.) คํา

อุทานตอบรับหรือปฏิเสธ เชน Hai, sayoo-de gozaimasu. (สุภาพท่ีสุด) ครับ,ใชครับ(คะ), Iie, chigai-masu. ไมใชครับ

(สุภาพท่ีสุด) ตาเกยิโร โทมีตา และ ปรียา อิงคาภิรมย โฮะริเอะ (2548: 202-208)  

 จากขางตนจะเห็นไดวาคําอุทานภาษาญี่ปุนน้ันมีความแตกตางจากคําอุทานภาษาไทย มักจะปรากฏอยูขางหนา

ประโยคแยกจากคําชนิดอ่ืน และจะไมปรากฏรวมกับคําชนิดอ่ืน อีกท้ังคําอุทานหน่ึงคํามีหลายความหมายซึ่งข้ึนอยูกับบริบทท่ี

ใช แตคําอุทานภาษาไทยน้ันสามารถเขาใจไดอยางเรียบงายไมซับซอน ดังน้ันการเขาใจความหมายและการใชคําอุทานน้ัน 

ผูวิจัยคิดวาเปนเรื่องยากสําหรับผูเรียนภาษาญี่ปุนท่ีเปนชาวไทย 

 และเมื่อสํารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับคําอุทานภาษาญี่ปุน ผูวิจัยพบวาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับคํา

อุทานภาษาญี่ปุนน้ันมีนอยมาก และยังไมมีใครทําเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับคําอุทานภาษาญี่ปุนผานสื่ออนิเมะท่ีใหท้ังเสียง

และภาพท่ีสามารถมองเห็นอากัปกิริยาของตัวละคร สีหนา ทาทาง และฟงนํ้าเสียงผานสื่อ ท้ังยังเปนแหลงภาษาจากเจาของ

ภาษาอีกดวย การศึกษาผานสื่อสามารถเขาถึงไดงาย และสะดวก ผูวิจัยจึงนําอนิเมะเรื่องกินทามะ 銀魂 (Gintama)  ท่ีเปนสื่อ

ท่ีใหท้ังเสียงและภาพใกลเคียงกับภาพยนตรมาเปนสื่อในการศึกษาคําอุทานภาษาญี่ปุน ดังท่ี อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, ถิรนันท วน

วัช ศิริวงค และ สุจิรา สุวีรานนท (2542) ยังไดกลาวถึงประโยชนของการนําภาพยนตรมาใชในการจัดการเรียนการสอนวา 

ภาพยนตรมีประโยชนหลายประการ เชนเปนสิ่งท่ีดึงดูดความสนใจ กระตุนและเราใหผูเรียนสนใจบทเรียนอยางสูง เปนแหลง

พูดภาษาท่ีแทจริงท่ีผูเรียนสามารถฟงการสนทนาโตตอบ เห็นกิริยาทาทางในสถานการณจริง  
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 อนิเมะ35เรื่อง35กินทามะแตงข้ึนโดย โซะระจิ ฮิเดอะกิ (Sorachi Hideaki, 空知英秋) เริ่มออกอากาศท่ีประเทศไทย 

เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ.2546 ซึ่งเปนเรื่องราวเก่ียวกับซากาตะ กินโทกิ อดีตซามูไรท่ีทําอาชีพรับจางอิสระพรอมดวย ชิมูระ 

ชินปาจิ และ คางุระ เพ่ือหาเงินมาเลี้ยงชีพในยุคท่ีซามูไรตกต่ํา เน่ืองจากการรุกรานของมนุษยตางดาว เน้ือเรื่องเปนการ

ผสมผสานระหวางแนวยอนยุคและแนววิทยาศาสตร ลักษณะแนวเรื่องเปนแนวตลกและตอสู ในญี่ปุน กินทามะเปนการตูนท่ี

ไดรับความนิยมเปนอยางสูง ติดอันดับใน 20 อันดับแรกของการตูนท่ีมียอดขายสูงสุด1 กระแสตอบรับของการตูนกินทามะมี

ท้ังดานบวกและดานลบ ดานบวกคือความช่ืนชอบเน้ือหาท่ีตลกขบขันและมีเน้ือเรื่องท่ีสนุกตื่นเตน ในอนิเมะเรื่องกินทามะ ซา

กาตะ กินโทกิ ท่ีเปดรานรับจางสารพัดโดยในปท่ี 9 ตั้งแตตอนท่ี 1 ถึง 13 ซากาตะ กินโทกิ เจอกับคนหลายๆชนช้ัน และ

หลายๆชวงวัยอายุ  ซึ่งผูวิจัยพบคําอุทาน และพบคําอุทานภาษาญี่ปุนใหมๆนอกบทเรียนมากข้ึนอีกดวย  

 จากขอมูลดังกลาวน้ี  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาคําอุทานในอนิเมะเรื่องกินทามะป 9 จํานวน 13 ตอน เพ่ือศึกษา

การใชคําอุทานภาษาญี่ปุน และหาความถ่ีเปนคารอยละของคําอุทานตามบริบทท่ีปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะป 9 จํานวน 

13 ตอนโดยใชกรอบแนวคิดของ ตาเกยิโร โทมีตา และ ปรียา อิงคาภิรมย โฮะริเอะ (2548) มาเปนเกณฑในการวิเคราะห

ประเภทของคําอุทาน รวมถึงความหมายและบริบทหรือสถานการณท่ีนําไปใช สําหรับผูเรียนภาษาญี่ปุนหรือผูท่ีสนใจใน

ภาษาญี่ปุนจะไดสารสนเทศ ทําใหรูวาคําอุทานมีก่ีประเภท มีการใชในบริบทหรือสถานการณอยางไรบาง และสามารถนําไปใช

ในการสื่อสารไดถูกตอง และเหมาะสม 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. รวบรวมคําอุทานภาษาญี่ปุนท่ีปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะจากการดูอนิเมะ บันทึกคาความถ่ีท่ีพบพรอมกับ

ความหมาย 

2. เมื่อจดบันทึกคําอุทานท่ีปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะท้ัง 3 ประเภท แลวนํามาวิเคราะหในรูปแบบตารางและ

แผนภูมิ โดยแยกตามประเภทและหนาท่ี พรอมยกตัวอยางการใชในบริบทหรือสถานการณ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือแบบบันทึกขอมูลมีข้ันตอนการทําดังน้ี 

1. ศึกษาประเภทของคําอุทานในภาษาญี่ปุนจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดแนวทางในการ

วิเคราะห 

2. บันทึกขอมูลเปนรูปแบบตาราง 

3. นําตารางการวิเคราะหขอมูลนําเสนออาจารยทีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเกณฑท่ีใชใน

การวิเคราะห 

 

1
 จากการจัดอันดับอนิเมะเร่ืองที่ผูชมอนิเมะสนใจมากที่สุดจากทางเว็บไซต Online Station เมื่อป พ.ศ.2561  
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ผลการวิจัย  

 จากผลการวิจัยขางตน มปีระเด็นสําคัญนํามาอภิปรายไดดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาความถ่ีจากมากไปนอยของคําอุทานแตละประเภทโดยแบงตามหลักการของ ตาเกยิโร โทมีตา และ 

ปรียา อิงคาภิรมย โฮะรเิอะ (2548)   

ตารางท่ี 1 แสดงความถ่ีของคําอุทานท่ีพบในอนิเมะเรื่องกินทามะ ป 9 ตั้งแตตอนท่ี 1 ถึง 13  

ประเภทของคําอุทาน ความถ่ีท่ีพบ รอยละ 

1.คําอุทานแสดงอารมณ 97 58.08 

2.คําอุทานเรียกใหรูตัว 47 28.14 

3.คําอุทานตอบรับหรือปฎิเสธ 23 13.77 

รวม 167 100 

  จากตารางท่ี 1 คําอุทานท่ีปรากฏคาความถ่ีมากท่ีสุดคือคําอุทานท่ีทําหนาท่ีแสดงอารมณ ซึ่งมีคาความถ่ี 97 ครั้ง 

หรือคิดเปนรอยละ 58.08 รองลงมาคือ คําอุทานท่ีเรียกใหรูตัวมี 47 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 28.14  และคําอุทานตอบรับหรือ

ปฏิเสธมี 23 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 13.77 ตามลําดับ 

 ตารางท่ี 2 แสดงความถ่ีของคําอุทานแสดงอารมณท้ัง 6 ประเภทโดยแบงตามหลักการของ ตาเกยิโร โทมีตา และ 

ปรียา อิงคาภิรมย โฮะริเอะ (2548)  ท่ีพบในอนิเมะเรื่องกินทามะ ป 9 ตั้งแตตอนท่ี 1 ถึง 13  

หนาท่ีในการสื่อความหมาย ความถ่ีท่ีพบ รอยละ 

      1.1 คําอุทานแสดงอารมณแปลกใจ 53 31.71 

      1.2 คําอุทานแสดงอารมณตกใจ 23 13.77 

      1.3 คําอุทานแสดงอารมณไมพอใจ 13 7.78 

      1.4 คําอุทานแสดงอารมณสงสัย 4 2.40 

      1.5 คําอุทานแสดงอารมณออนใจภายหลังท่ีปฏิบัติเรื่องท่ียากลําบากสาํเร็จ 3 1.80 

      1.6 คําอุทานแสดงอารมณช่ืนชม 1 0.60 

รวมความถ่ีคําอุทานแสดงอารมณ 97 58.08 
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  จากตารางท่ี 2 คําอุทานแสดงอารมณท้ัง 6 อุทานแสดงอารมณท่ีปรากฏมากท่ีสุดคือคําอุทานแสดงอารมณแปลกใจ 

มีคาความถ่ี 53 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 31.71 รองลงมาคือคําอุทานแสดงอารมณตกใจ 13.77 และคําอุทานแสดงอารมณไม

พอใจ ท่ีมีคาความถ่ี 23 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 7.78 ตามลําดับ 

2. ผลการศึกษาคําอุทานท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ของคําอุทานประเภทแสดงอารมณท่ีปรากฏในอนิเมะเรื่องกิน

ทามะ ป 9 ตั้งแตตอนท่ี 1  ถึงตอนท่ี 13 

ตารางท่ี 3 แสดงความถ่ีของคําอุทานแสดงอารมณประเภทคําอุทานแสดงอารมณแปลกใจ 

ท่ี คําอุทาน ความถ่ี รอยละ 

1.  え 9 16.98 

2.  えー 6 11.32 

3.  あ 5 9.43 

 

 จากตารางท่ี 3 คําอุทานแสดงอารมณแปลกใจ พบคําอุทานท่ีมีคาความถ่ีมากท่ีสดุ 3 อันดับแรก ไดแก え มีคาความถ่ีใน

การใชมากท่ีสุด 9 ครั้ง คิดเปนรอยละ 16.98 รองลงมาไดแกคําวา えー พบคาความถ่ี 6 ครั้ง หรือคดิเปนรอยละ 11.32 และ

คําวา あ ท่ีมีความถ่ี 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 9.43 ตามลําดับ 

ยกตัวอยาง เชน  

 ตัวอยางท่ี 1 ซากาตะ กินโทกิและเพ่ือนๆ ชวยกันออกตามหาฝกดาบท่ีเปนภรรยาของดาบเอ็กซคาริเบอร และยังเลา

ตํานานของตัวเองและภรรยาใหฟง 

ชินปาจิ:  え、さやこさん？  E, Sayakosan? เอะ คุณซายาโกะ (ตอนท่ี 6 นาทีท่ี 10:51)   

ตารางท่ี 4 แสดงความถ่ีของคําอุทานแสดงอารมณประเภทคําอุทานแสดงอารมณตกใจ 

ท่ี คําอุทาน ความถ่ี รอยละ 

1.  え 7 30.43 

2.  えー 5 21.74 

3.  あ  
2 8.70 

4.  へい 

 

 จากตารางท่ี 4 คําอุทานแสดงอารมณตกใจ พบคําอุทานท่ีมีคาความถ่ีมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก え มีคาความถ่ีมาก

ท่ีสุด 7 ครั้ง ในการใชแสดงอารมณตกใจ หรือคิดเปนรอยละ 29.41 รองลงมาไดแกคําวา えー มีความถ่ี 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

21.74 และ あ, へい ท่ีปรากฏคาความถ่ีเทากัน 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 11.76  

ยกตัวอยาง เชน 
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 ตัวอยางท่ี 2 กลุมไอดอลกาแล็กซี่ คิงดอม บิช 48 ไดจัดงานจับมือแฟนคลับข้ึนเพ่ือแขงกลับกลุมไอดอล ข้ีมูกเพชร 48 

ของโอซึจังและคางูระ แลวฐานแฟนคลับเกือบท้ังหมดของข้ีมูกเพชร 48 ก็กลายไปเปนแฟนคลับของกาแล็กซี่ คิงดอม บิช 48 

ทําใหชินปาจิท่ีเปนแฟนคลับของโอซึจังตกใจเปนอยางมาก 

ชินปาจิ:  へい、ちょっと待って。 Hei, Chotto matte. เฮยรอดวย (ตอนท่ี 8 นาทีท่ี 07:09 )  

ตารางท่ี 5 แสดงความถ่ีของคําอุทานแสดงอารมณประเภทคําอุทานแสดงอารมณไมพอใจ 

ท่ี คําอุทาน ความถ่ี รอยละ 

1.  おい 6 46.15 

2.  ばか 2 15.38 

 

  จากตารางท่ี 5 คําอุทานแสดงอารมณไมพอใจ พบคําอุทานท่ีมีคาความถ่ีมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก おい มี

คาความถ่ีมากท่ีสุด 6 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 46.15 รองลงมาไดแกคําวา ばか มีความถ่ี 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 15.38 

ตามลําดับ 

ยกตัวอยาง เชน 

 ตัวอยางท่ี 3  คุณพอของคางูระและซากะตะ กินโทกิท้ังสองคนพยายามพูดขอเสียของคางูระใหแฟนหนุมของคางูระฟง

เพ่ือท่ีจะลมเลิกความคิดท่ีจะแตงงานกัน แตชินปาจิกลับบอกวาเพ่ือท่ีจะรูวาคางูระและแฟนหนุมน้ันจะเขากันไดรึเปลาจึง

แนะนําใหคางูระกับแฟนไปออกเดทกัน แตคางูระกับพบวาการเดทในครั้งน้ีมันนาเบ่ือมาก 

คางูระ:  おい、めんどくさいある。 Oi ,mendokusai aru. เฮอ นาเบ่ือจังเลย (ตอนท่ี 2 นาทีท่ี10:40) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงความถ่ีของคําอุทานแสดงอารมณประเภทคําอุทานสื่ออารมณสงสัย 

ท่ี คําอุทาน ความถ่ี รอยละ 

1.  え 

1 25 
2.  え何 

3.  そう 

4.  何 

 

 จากตารางท่ี 6 พบคําอุทานสื่ออารมณสงสัย ไดแก え, え何, そう และ  何 มีคาความถ่ีในการปรากฏเทากัน 1 ครั้ง คิด

เปนรอยละ 25ยกตัวอยาง เชน 

 ตัวอยางท่ี 4 กลุมไอดอลกาแล็กซี่ คิงดอม บิช 48 ไดจัดงานจับมือแฟนคลับข้ึนเพ่ือแขงกลับกลุมไอดอล ข้ีมูกเพชร 48 

ของโอซึจังและคางูระ และตั้งมานเพ่ือใหเหลาแฟนคลับเขาไปจับมือกับเหลาไอดอลกาแล็กซี่ คิงดอม บิช 48ในท่ีลับตาคน 

เหลาแฟนคลับ:  そう、何今の？So, nani imano? ง้ันเหรอ, อะไรนะตอนน้ีหรอ (ตอนท่ี 9 นาทีท่ี06:10 ) 
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ตารางท่ี 7 แสดงความถ่ีของคําอุทานแสดงอารมณประเภทคําอุทานแสดงอารมณออนใจภายหลังท่ีปฏิบัติเรื่องท่ียากลําบาก

สําเร็จ 

ท่ี คําอุทาน ความถ่ี รอยละ 

1.  いやー 

1 33.33 2.  いや 

3.  まぁま 

 

 จากตารางท่ี 7 พบคําอุทานแสดงอารมณออนใจภายหลังท่ีปฏิบัติเรื่องท่ียากลําบากสําเร็จ ไดแก いやー, いや และ     

まぁま มีคาความถ่ีเทากัน 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 33.33  

ยกตัวอยาง เชน 

 ตัวอยางท่ี 5  ซากะตะ กินโทกิและเพ่ือนๆไดแตงตัวเลียนแบบการตูนเรื่องอ่ืนเพ่ือมาแขงขันการตอสู แตเหลาซามูไรท่ีอยู

ในสังกัดของโอกิตะตางตอวา แตโอกิตะก็ไมสนใจ 

โอกิตะ: まぁま、彼が望むように彼にさせてください。Maama, kare ga nozomu yo ni kare ni sasete kudasai. 

เอาเถอะ ใหมันทําในสิ่งท่ีมันตองการเหอะ (ตอนท่ี 7 นาทีท่ี 12:23 ) 

 

ตารางท่ี 8 แสดงความถ่ีของคําอุทานแสดงอารมณประเภทคําอุทานแสดงอารมณช่ืนชม 

ท่ี คําอุทาน ความถ่ี รอยละ 

1.  あれ 1 100 

 

  จากตารางท่ี 8 พบคําอุทานแสดงอารมณช่ืนชม คือคําวา あれ มีคาความถ่ี 1 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 100 

ยกตัวอยาง เชน 

 ตัวอยางท่ี 6 ซากะตะ กินโทกิ ชินปาจิ คางูระและเหลาผูพิทักษวิญญาณของท้ังสามคนพาไปเขารวมการแขงขันปาลูก

บอลแตทีมตรงขามของท้ังสามกลับปาไดเยอะกวาและแมนกวา 

  คางูระ:  あれ、おかしいある。Are, okashii aru โฮ สนุกสุดๆไปเลย (ตอนท่ี 13 นาทีท่ี 05:04) 
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 3. ผลการศึกษาคําอุทานท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ของคําอุทานประเภทเรียกใหรูตัวท่ีปรากฏในอนิเมะ        

เรื่อง กินทามะ ป 9 ตั้งแตตอนท่ี 1  ถึงตอนท่ี 13 

ตารางท่ี 9 แสดงความถ่ีของคําอุทานประเภทเรียกใหรูตัว 

ท่ี คําอุทาน ความถ่ี รอยละ 

1.  おい 33 70.21 

2.  ちょっと 4 8.51 

3.  おいおい 2 4.26 

 จากตารางท่ี 9 คําอุทานเรียกใหรูตัว พบคําวา おぃ มีมากท่ีสุดถึง 33 ครั้ง คิดเปนรอยละ 70.21 รองลงมาไดแก

คําอุทานคําวา ちょっと มีคาความถ่ี 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 8.51 และ おいおい มีคาความถ่ี 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 4.26

ยกตัวอยาง เชน 

 ตัวอยางท่ี 7 ณ รานสารพัดรับจางกินจัง ตัวละครหลักน่ังกินขาวพรอมหนากับพอของคางุระหรืออุมิโบสึ โดยซากา

ตะ กินโทกิ เอยข้ึนมากับอุมิโบสึใหถามคางุระเรื่องท่ีกําลังมีแฟนไดแลว 

ซากาตะ กินโทกิ: おぃ、早く聞いた！Oi, hayaku kiita ! เฮย รีบๆถามดิ  (ตอนท่ี 1 นาท่ีท่ี 12:39) 

 

4. ผลการศึกษาคําอุทานที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ของคําอุทานประเภทตอบรับหรือปฏิเสธที่ปรากฏใน    อนิ

เมะเร่ืองกินทามะ ป 9 ตั้งแตตอนที่ 1  ถึงตอนที่ 13  

5.  

ตารางท่ี 10 แสดงความถ่ีของคําอุทานประเภทตอบรับหรือปฏิเสธ 

ท่ี คําอุทาน หนาท่ี ความถ่ี รอยละ 

1. 
あぁ ตอบรับ 

4 17.39 いや ปฏิเสธ 

2. うん 

ตอบรับ 
3 13.04 

3. 

おれは 

2 8.70 や 
ปฏิเสธ 

いえ 

 

 จากตารางท่ี 10 คําอุทานตอบรับหรือปฏิเสธ พบคําวา  あぁ, いや มีคาความถ่ีมากท่ีสุด 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

17.39 รองลงมาคือคําวา うん มีความถ่ี 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.04 และคําวา おれは, や และ いえ ท่ีมีคาความถ่ีเทากัน 2 

ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 8.70 

ยกตัวอยางคําอุทานตอบรับ เชน 

 ตัวอยางท่ี 8  คางุระพาไดหรือแฟนมาท่ีรานสารพัดรับจางกินจัง จากน้ันซากาตะ กินโทกิจึงชวนดื่มชา ไดจึงตอบ

กลับไดหรือแฟนของคางุระ: うん、気にしない、私はチューインガムです。Un, kinishinai, watashi wa 

chuingamudesu. อือ ไมเปนไรหรอก ฉันกําลังเคี้ยวหมากฝรั่ง (ตอนท่ี 2 นาท่ีท่ี 05:00) 
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อภิปรายผล  

 จากการวิเคราะหคําอุทานภาษาญี่ปุนท่ีปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะ ป 9 จํานวน 13 ตอน จากผลการศึกษา

สามารถอภิปรายได ดังน้ี 

1. คําอุทานแสดงอารมณ มีคาความถ่ี 97 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 58.08 มีท้ังหมด 6 อารมณ คําอุทานท่ีพบมากท่ีสุด 

คือคําวา え(คําอุทานแสดงอารมณแปลกใจ) มีคาความถ่ี 9 ครั้ง คิดเปนรอยละ 5.23 รองลงมาคือคําวา え(คําอุทาน

แสดงอารมณตกใจ) ความถ่ี 7 ครั้ง คิดเปนรอยละ 4.07 และคําวา えー(คําอุทานแสดงอารมณแปลกใจ), おい(คํา

อุทานแสดงอารมณไมพอใจ) ท่ีมีคาความถ่ี 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.49 

2. คําอุทานท่ีเรียกใหรูตัวมี 47 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 28.14 พบความถ่ีของคําอุทานคําวา おぃ มีมากท่ีสุดถึง 33

ครั้ง คิดเปนรอยละ 19.19 รองลงมาไดแกคําอุทานคําวา ちょっと  มีคาความถ่ี 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 2.33 และ お

いおい มีคาความถ่ี 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 1.16 

3.    คําอุทานตอบรับหรือปฏิเสธ มีความถ่ี 23 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 13.77 พบความถ่ีของคําอุทานคําวา あぁ(คํา

อุทานตอบรับ),  いや(คําอุทานปฏิเสธ) มีคาความถ่ีมากท่ีสุด 4 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 2.33 รองลงมาคือคําอุทาน

คําวา うん มีคาความถ่ี 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 1.74 และคําวา や, いえ(คําอุทานปฏิเสธ)  มีคาความถ่ี 2 ครั้ง หรือ

คิดเปนรอยละ 1.16 ตามลําดับ   

 ผูวิจัยพบวาคําอุทานภาษาญี่ปุนสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแกคําอุทานแสดงอารมณ คําอุทานท่ีเรียกให

รูตัว และคําอุทานตอบรับหรือปฏิเสธ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ ตาเกยิโร โทมีตา และ ปรียา อิงคาภิรมย โฮะริเอะ (2548) 

แตทวาคําอุทานแตละคําไมสามารถกําหนดไดอยางตายตัววาเปนคําอุทานประเภทไหน เพราะตองอาศัยบริบทหรือ

สถานการณท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน รวมถึงนํ้าเสียงของผูพูด ลักษณะทาทางประกอบ จึงจะเขาใจความหมายของคําอุทานดังกลาว 

 

สรุปผลการวิจัย   

 การวิจัยเรื่องการศึกษาการใชคําอุทานภาษาญี่ปุนท่ีปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะ 銀魂 (Gintama)  ป 9 จํานวน 

13 ตอน ผลปรากฏวา คําอุทานท่ีทําหนาท่ีแสดงอารมณ มีคาความถ่ี 97 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 58.08 คําอุทานท่ีเรียกให

รูตัวมี 47 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 28.14 และคําอุทานตอบรับหรือปฏิเสธมี 23 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 13.77  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ค าและชนิดของค าที่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและ
ความถี่ของสภาพและอากัปกิริยา และศึกษาความถี่ตามชนิดของค าและค าศัพท์ที่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับ
และความถี่ของสภาพและอากัปกิริยา แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ต ารามินนะ โนะ นิฮงโกะ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เล่ม 
1-4  และ เว็บไซต์ Tsukuba  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ค ากริยาวิเศษณ์แสดง
ระดับและความถี่ในต ารา มินนะ โนะ นิฮงโกะ (ฉบับปรับปรุง) เล่มที่ 1-4 มีทั้งหมด 19 ค า ส่วนใหญ่ปรากฏร่วมกับค ากริยา
มากที่สุด ยกเว้น  totemo (とても)  และ motto (もっと) ปรากฏร่วมกับค าคุณศัพท์มากที่สุด ค ากริยาวิเศษณ์ที่มีความถี่ใน
การใช้มากที่สุดคือ yoku  (よく) ร้อยละ 33.47 รองลงมาคือ sukoshi (すこし) และ totemo   (とても) ร้อยละ 9.45 และ 
9.42 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาค าศัพท์ที่มีความถี่สูงทีป่รากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์ทั้ง 3 ค าดังกล่าว พบว่า yoku (よく) 

เกิดร่วมกับ ค ากริยา naru (なる) มากที่สุด  sukoshi (すこし) เกิดร่วมกับ ค ากริยา chigau (違う) มากที่สุด ส่วน 
totemo (とても) เกิดร่วมกับค าคุณศัพท์ ureshii ( 嬉しい) มากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : ค ากริยาวิเศษณ์ ค าปรากฏร่วม ภาษาญี่ปุ่น   
 

Abstract 

The objectives of the study were to examine the usage of adverb collocations and to 

study the frequency of words co-occurring with adverbs. The data were collected from the textbook 

Minna no Nihongo (2nd Edition) 1-4 and Tsukuba website. The data were analyzed by using frequency and 

percentage. The findings indicated that adverbs of level and frequency most commonly occurred with 

verbs except totemo (とても) and motto (もっと) occurred most with adjectives. Considering the 

frequency of usage, yoku (よく) is the most frequently used (33.4 %).  Followed by sukoshi (すこし) and 

totemo (とても) (9.45 % and 9.42 %,) respectively.  Considering the words co-occurring with adverbs, it 

was found that verb naru (なる) is the most frequently occurred with “yoku”, verb chigau (違う) is the 

most frequently occurred with sukoshi (すこし) and adjective ureshii (嬉しい) is the most frequently 

occurred with totemo (とても) 

 

keywords:  adverbs, collocation, Japanese 
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บทน า   
ค ากริยาวิเศษณ์ คือ ค าที่มีความหมายด้านศัพท์ ท าหน้าที่ขยายภาคแสดงของประโยค คือ ขยายค ากริยา 

ค าคุณศัพท์ ค านาม และค ากริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง เพื่อให้ข้อมูล บอกรายละเอียด สภาพ และสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ดังที่ ณัฏฐิรา ทับทิม (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ค ากริยาวิเศษณ์ คือ ค าที่มีความหมายด้านศัพท์แต่ไม่สามารถเป็น
ส่วนประกอบของประโยคได้โดยล าพัง ท าหน้าที่เป็นค าขยายภาคแสดง กล่าวคือ ค ากริยาวิเศษณ์จะขยายค ากริยา ค าคุณศัพท์ 
และค ากริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง ในภาษาญี่ปุ่นแบ่งค าคุณศัพท์และค ากริยาวิเศษณ์ออกจากกัน ภาษาญี่ปุ่นแบ่งค ากริยาวิเศษณ์
เป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1) ค ากริยาวิเศษณ์แสดงท่าทาง สภาพ 2) ค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดบัและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยา 
และ 3) ค ากริยาวิเศษณ์ขยายส่วนมาลาของภาคแสดง ซึ่งในการเลือกใช้ค ากริยาวิเศษณ์ จะต้องค านึงถึงค าและชนิดของค าที่
ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์ จึงจะเข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้จริง  

ค าปรากฏร่วมคือ กลุ่มค าตั้งแต่สองค าขึ้นไปอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเป็นธรรมชาติ แล้วสร้างหน่วยความหมายใด
หน่วยความหมายหนึ่งข้ึนมาร่วมกัน มีการจัดวางค าในต าแหน่งตามที่เจ้าของภาษานิยมและเห็นว่าถูกต้อง โดยที่ไม่สามารถน า
ค าอื่น ๆ มาแทนท่ีค าใดค าหนึ่งได้ เนื่องจากไม่เป็นที่ถูกต้องตามแบบแผนของเจ้าของภาษา ดังที่ สุพรรณี ปิ่นมณี (2549) ได้
อธิบายลักษณะของค าปรากฏร่วมว่า เป็นการที่ค าตั้งแต่สองค าขึ้นไป ปรากฏอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเป็นธรรมชาติแล้วสร้าง
หน่วยความหมายใดหน่วยความหมายหนึ่งขึ้นมาร่วมกัน โดยบริบทในการอยู่ร่วมกันของค าจะเป็นตัวก าหนดว่า ความหมาย
ของวลีนั้น ๆ หรือค า ๆ นั้นในประโยคใช้ในความหมายใด ความหมายหลัก ความหมายรองหรือความหมายเชิงเปรียบ ดังนั้น 
ในการเลือกใช้ค าปรากฏร่วมที่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์ นอกจากต้องพิจารณาค าปรากฏร่วมแล้ว ผู้เรียนยังต้องต้อง
ค านึงถึงค าและชนิดของค าที่มาปรากฏร่วมด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่  เพราะในภาษาญี่ปุ่นมีการใช้ค ากริยาวิเศษณ์กับค ากริยา 
ค าคุณศัพท์ ค านาม และค ากริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง โดยอยู่ในรูปประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ เง่ือนไข การคาดการณ์ การสมมติ 
เพื่อให้ข้อมูล บอกรายละเอียด สภาพ และสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (อลีน เฉลิมชัยกิจ, 2557) 

ค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดบัและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยา เป็นค าที่ท าหน้าท่ีขยายกริยาและค าคณุศัพท์ที่เปน็
ภาคแสดงและขยายค ากริยาวิเศษณด์้วยกันเองเพื่อแสดงระดับและความถี่ของสภาพและกิริยาท่าทางที่เกิดขึ้น ส าหรับผู้ที่เรียน
ภาษาญี่ปุ่นหรือมีความสนใจในภาษาญี่ปุ่นควรที่จะรู้ชนิดของค ารวมถึงค าศัพท์ที่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์แต่ละค าว่า ค า
ชนิดใดบ้างที่มีความถี่ในการเกิดร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์นั้น ๆ และค าศัพท์ค าใดที่ใช้ร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์ เพื่อจะได้เข้าใจ
และใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความหมายและบริบท และสามารถสื่อสารสิ่งที่ต้องการไปยังผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง  
 จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความถี่ของชนิดของค าและค าศัพท์ที่ 
ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์ที่แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยาว่ามีอะไรบ้าง และมีความถี่ในการใช้ค ากริยา
วิเศษณ์ที่แสดงระดับและความถี่มากน้อยเพียงใด ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ ทราบชนิดของค าและค าที่ปรากฏร่วมกับ
ค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยาในภาษาญี่ปุ่น และทราบความถี่ของค าและชนิดของค าที่
ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยา  ตลอดจนเป็นแนวทางส าหรับผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นหรือผู้ที่สนใจในภาษาญี่ปุ่น เพื่อน าไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 
วยธีด าศนยนการวยจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวิธดี าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับค าปรากฏร่วมและค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและ
อากัปกิริยาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ 

2. ส ารวจและรวบรวมค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยาที่ปรากฏในต าราเรียน
ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น มินนะ โนะ นิฮงโกะ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2) เล่ม 1-4  
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3. หาความถี่การใช้ของค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยาจากเว็บไซต์ Tsukuba  
4. ค้นหาชนิดของค าและค าที่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์ที่มีความถี่สูงในการใช้จากเว็บไซต์ Tsukuba  
5. วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ จัดล าดับค ากริยาวิเศษณ์ตามความถี่ในการใช้จากมากไปหา

น้อยและหาความถี่ตามชนิดของค าที่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกริยา จากนั้น
หาความถีค่ าที่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยามากที่สุด  

6.  น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย สรุป และอภิปรายผล 

ผลการวยจัย  

การศึกษาค ากรยิาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากปักิริยาในหนังสือหนังสือมินนะ โนะ นิฮงโกะ 

(ฉบับปรังปรุงครั้งท่ี 2)  เลม่ที่ 1-4 ครั้งนี ้ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 1-3 ต่อไปนี ้

ตาราง 1 แสดงความถี่และร้อยละของการใช้ค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยา 

ล าดับ ค ากรยยาวยศศษ์  ความหมาย ความถี่ (คร้ัง) ร้อยละ 

1 よく บ่อย ๆ อย่างด ี 1,254,190 33.47 

2 すこし เล็กน้อย นิดหน่อย น้อย 354,195 9.45 

3 とても มาก 345,796 9.42 

4 かなり มากทีเดียว ค่อนข้าง 240,389 6.42 

5 ちょっと เล็กน้อย นิดหน่อย 226,756 6.05 

6 あまり ไม่ค่อย 220,459 5.88 

7 ほとんど แทบจะ ส่วนใหญ ่ 216,676 5.78 

8 もっと อีก กว่านี ้ 192,998 5.15 

9 なかなか ค่อนข้างจะ ไม่...ง่ายทีเดียว 154,817 4.13 

10 いつも ตลอดเวลา เสมอ ทุก ๆ ครั้ง 153,947 4.11 

11 ずっと ตลอดไป 108,744 2.90 

12 たくさん มาก 60,166 1.61 

13 ぜんぜん ไม่เคยเลย 50,871 1.36 

14 ずいぶん เหลือเกิน เป็นอันมาก มากทีเดยีว 34,332 0.92 

15 だんだん ค่อย ๆ ทีละน้อย 32,308 0.86 

16 ときどき บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง 28,416 0.76 

17 たまに บางครั้ง ไม่ค่อย นาน ๆ ท ี 27,107 0.72 

18 たいてい ตามปกต ิ 27,041 0.72 

19 だいたい ส่วนใหญ ่โดยทั่วไป 17,937 0.48 

รวม 3,747,145 100 
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จากตารางที ่1 พบว่า ค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิรยิาในหนังสือมินนะ โนะ นิฮง
โกะ (ฉบับปรังปรุง) เลม่ที่ 1-4 มีจ านวนทั้งหมด 19 ค า เมื่อพิจารณาความถี่ในการใช้ พบว่า ค าที่มีความถี่ในการใช้มากที่สุด
คือ よく ร้อยละ 33.47 รองลงมาคือ すこし และ とても ร้อยละ 9.45 และ 9.42 ตามล าดับ สว่นค าท่ีมีความถี่ในการใช้
น้อยที่สุดคือだいたい ร้อยละ 0.48 

ตารางที่ 2 แสดงความถี่ ร้อยละของชนิดของค าที่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพแล ะ

อากัปกิริยา 

ล าดับ 
ค ากรยยา
วยศศษ  ์ 

ชนยดของค าท่ีปรากฏร่วม 

ค ากรยยา ค าคุ์ศัพท  ค านาม ค ากรยยาวยศศษ์  

ความถ่ี รอ้ยละ ความถ่ี รอ้ยละ ความถ่ี รอ้ยละ ความถ่ี รอ้ยละ 

1 よく 264,162 27.66 1,072 0.30 0 0 1,043 6.51 

2 すこし 87,155 9.13 26,897 7.53 7,193 1.37 1,853 11.57 

3 とても 51,610 5.40 100,427 28.12 73,169 13.95 1,005 6.28 

4 かなり 54,469 5.70 52,570 14.72 20,319 3.87 1,384 8.64 

5 ちょっと 67,292 7.05 29,120 8.15 12,911 2.46 2,449 15.30 

6 あまり 79,165 8.29 33,773 9.46 5,927 1.13 661 4.13 

7 ほとんど 67,292 7.05 22,242 6.23 2,441 0.47 446 2.79 

8 もっと 41,655 4.36 42,097 11.79 12,814 2.44 3,407 21.28 

9 なかなか 54,360 5.69 23,710 6.64 6,360 1.21 539 3.37 

10 いつも 25,171 2.64 4,265 1.19 3,711 0.71 1,395 8.71 

11 ずっと 40,130 4.20 7,619 2.13 3,063 0.58 726 4.53 

12 たくさん 52,409 5.49 145 0.04 127 0.02 61 0.38 

13 ぜんぜん 27,055 2.83 4,646 1.30 1,899 0.36 247 1.54 

14 ずいぶん 10,305 1.08 3,777 1.06 1,150 0.22 152 0.95 

15 だんだん 10,332 1.08 3,584 1.00 159 0.03 151 0.94 

16 ときどき 10,368 1.09 441 0.12 245 0.05 120 0.75 

17 たまに 8,111 0.85 318 0.09 145 0.03 115 0.72 

18 たいてい 1,537 0.16 258 0.07 191 0.04 156 0.97 

19 だいたい 2,401 0.25 151 0.04 246 0.05 100 0.62 

รวม 954,979 64.52 357,112 24.13 152,070 10.27 16,010 1.08 
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 จากตารางที่ 2 พบว่าโดยภาพรวม ค ากริยาวิเศษณ์ทั้ง 19 ค า ส่วนใหญ่เกิดร่วมกับค ากริยามากที่สุดคือ 954,979 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.52 รองลงมาคือ ค านาม 152,070 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.13 ค าคุณศัพท์ 357,112 ครั้ง คิดเป็น 
ร้อยละ 10.27 ยกเว้น とても กับ もっと ปรากฏร่วมกับค าคุณศัพท์มากกว่าค ากริยา ส่วนค ากริยาวิเศษณ์ที่เกิดร่วมกับ
ค ากริยาวิเศษณ์ด้วยกันพบน้อยที่สุด 16,010 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.08  

 

ภาพ 1 แผนภูมิแท่งแสดงความถี่และร้อยละชนิดของค าที่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวเิศษณ์  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

 
 จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าชนิดของค าที่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและ
อากัปกิริยา มากสุดคือ ค ากริยา ร้อยละ 64.52 รองลงมาคือ ค าคุณศัพท์ และ ค าคุณนาม ร้อยละ 24.13 และ 10.27 
ตามล าดับ ส่วนค ากริยาวิเศษณ์ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์ด้วยกันเองน้อยที่สุด ร้อยละ 1.08 

ตารางที ่3  แสดงค าที่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยาแยกตามชนิดของค า 

 
ค ากรยยา
วยศศษ  ์ 

 
ความถี่ของ 
ค าปรากฏ

ร่วม 

ค าที่ปรากฏร่วมแยกตามชนยดของค า 

ค ากรยยา 
ความถี่ 
(คร้ัง) 

ค าคุ์ศัพท  
ความถี่ 
(คร้ัง) 

ค านาม 
ความถี่ 
(คร้ัง) 

ค ากรยยา
วยศศษ  ์ 

ความถี่ 
(คร้ัง) 

よく 1,254,190 良くなる 28,405 良く美味しい 148 - - 良くよく 169 

すこし 354,195 少し違う 5,080 少し高い 1,724 少し残念だ 278 少しほっと 463 

とても 345,796 とても分かる 3,203 とても嬉しい 10,888 とても大切だ 6,917 とてもとても 182 

 จากตาราง 3 พบว่า よく เกิดร่วมกับค ากริยา なる ค าคุณศัพท์ 美味しい และค ากริยาวิเศษณ์ よく มากที่สุด 

แต่ไม่ปรากฏร่วมกับค านาม ส าหรับ すこし เกิดร่วมกับค ากริยา 違う ค าคุณศัพท์ 高い ค านาม 残念だ และค ากริยาวิเศษณ์
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ほっと มากที่สุด ส่วน とても เกิดร่วมกับค าคุณศัพท์ 嬉しい ค านาม 大切だ ค ากริยา 分かる และค ากริยาวิเศษณ์ とて

も มากที่สุด 

อภยปรายผล  

  จากผลจากวิจัยมีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผลดังนี้  
  1. ค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ในภาษาญี่ปุ่น ทีพบว่า มีการใช้ร่วมกับค ากริยามากที่สุดนั้นเป็นเพราะ

ค ากริยาวิเศษณ์มีหน้าทีข่ยายค ากริยา ค าคุณศัพท์ และค ากริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง ดังที่ ณัฏฐิรา ทับทิม (2557, น.126-127) 
ได้อธิบายไว้ว่า ค ากริยาวิเศษณ์ คือ ค าที่มีความหมายด้านศัพท์แต่ไม่สามารถเป็นส่วนประกอบของประโยคได้โดยล าพัง ท า
หน้าที่เป็นค าขยายภาคแสดง แต่ในทางกลับกันค ากริยาวิเศษณ์มักจะไม่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์ด้วยกันเองเพราะ
ค ากริยาวิเศษณ์เป็นค าท่ีขยายค ากริยาหรือค าคุณศัพท์เป็นหลัก 
 2. ค ากริยาวิเศษณ์ที่มีความถี่ในการใช้มากที่สุดคือ よく ปรากฏร่วมกับกริยามากที่สุด และเมื่อพิจารณา 
ค าที่ปรากฏร่วมพบว่า ใช้กับค ากริยา なる มากที่สุด นั้น เนื่องจาก ค ากริยาดังกล่าว เป็นค ากริยาแสดงสภาพ อาการ การ
กระท า จึงสามารถเกิดร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและสภาพของอากัปกริยาได้ (ณัฎฐิรา ทับทิม, 2559 น.11)     

とても ที่ปรากฏร่วมกับค าคุณศัพท์มากที่สุด และเมื่อพิจารณาค าที่ปรากฏร่วมพบว่า ใช้กับคุณศัพท์ 嬉しい มากที่สุดนั้น
เนื่องจากเป็นค าคุณศัพท์ใช้อธิบายอารมณ์ความรู้สึก และใช้พรรณนาลักษณะของคนหรือสิ่งของหรือสิ่งต่าง ๆ การใช้ค ากริยา
วิเศษณ์ とても  กับค าคุณศัพท์ดังกล่าว จึงเป็นการเสริมความหมายของค าคุณศัพท์ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น (ณัฎฐิรา ทับทิม, 
2559 น.18-21)   

สรุปผลการวยจัย   
 1. ค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยาที่มีความถี่ในการใช้มากที่สุดคือ よく รองลงมา
คือ すこし และ とても ตามล าดับ ส่วนค าท่ีมีความถี่ในการใช้น้อยที่สุดคือ だいたい  

 2. ค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ส่วนใหญ่ปรากฏร่วมกับค ากริยามากท่ีสุด รองลงมาคือค าคุณศัพท์ ค านาม 
และค ากริยาวิเศษณ์ ยกเว้น とても และ もっと ปรากฏร่วมกับค าคุณศัพท์มากที่สุด รองลงมาคือค ากริยา ค านาม และ
ค ากริยาวิเศษณ์  
 3. ค าที่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกริยา よく มากที่สุด คือค ากริยา
なる แต่ไม่ปรากฏร่วมกับค านาม ส าหรับ すこし เกิดร่วมกับค ากริยา 違う มากที่สุด ส่วน とても เกิดร่วมกับค าคุณศัพท์   

嬉しい มากที่สุด   
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ี

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือประชาชนผูถือสวัสดิการแหงรัฐท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ใช

วิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจงและกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรสําเร็จของ Taro Yamane จํานวน 386 คน 

เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนาหาคาแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและคา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานหาคา t-test และ F-test One-Way ANOVA สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการ

สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) จํานวน 15 คน ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนตอสภาพการ

ขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอ

สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการ

เขาถึงสิ่งจําเปนพ้ืนฐาน รองลงมาคือดานการมีงานทํา ดานการฝกทักษะอาชีพและดานการชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุน ผล

การเปรียบเทียบพบวา รายได สถานภาพสมรสและสถานภาพผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของ

ประชาชนตอสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และแนวทางการสงเสริมการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือ ควรมีการกําหนดนโยบายและกิจกรรมท่ีสงเสริมให

ประชาชนผูมีรายไดนอยเกิดการสรางงาน สรางรายได สามารถเปนเปนท่ีพ่ึงตอตนเองและคนในครอบครัวได เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐอยางยั่งยืน เปรียบเสมือนกับการใหเครื่องมือในการหาปลาแก

ประชาชน โดยไมเนนใหปลาโดยการมอบเงินผานบัตรสวัสดกิารแหงรัฐแกประชาชนเพียงอยางเดยีว อันจะสงผลใหประชาชนผู

มีรายไดนอยเกิดภูมิคุมกันในตัวท่ีแข็งแกรงและสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมตอไปไดอยางมีความสุข 

คําสําคัญ : นโยบาย, บัตรสวัสดิการแหงรัฐ, การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

Abstract 

The purpose of this research was to study the condition of the Mobility of State Welfare Policy 

(Ticket for Low Income Earning People) Affecting the Development Quality of Life for the People in 

Sawankhalok Disrict, Sukhothai Province.  It is a mixed method: quantitative and qualitative.  The samples 

were 386 people holding the state welfare in Sawankhalok District, Sukhothai Province by using purposive 

sampling and Taro Yamane’s formula.  The data were collected by using a questionnaire and analyzed by 
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using descriptive statistics: frequency, mean and standard deviation and inferential statistics: t-test, F-test 

One-Way ANOVA.In terms of qualitative research, the interview with 15 key performants was administered.  

The findings The findings were as follows:  the people’s opinions towards the mobility of State Welfare 

Policy (Ticket for Low Income Earning People) Affecting the Development Quality of Life for the People in 

Sawankhalok Disrict, Sukhothai Province overall were at a high level and when considered by items, it was 

found that the highest mean was the accessibility of basic needs followed by working facet, career skill 

training and the assistance of capital accessibility.  From the comparative results, it was found that 

income, marital status, and the state welfare ticket holding status were factors affecting the public 

opinions towards the condition of the mobility of State Welfare Policy (Ticket for Low Income Earning 

People) Affecting the Development Quality of Life for the People with significantly different at 0.05 and 

the model to support the mobility of State Welfare Policy (Ticket for Low Income Earning People) 

Affecting the Development Quality of Life for the People, they should set up the policy and activities 

which support the low income people in creating jobs, incomes, being self-sufficient and family members 

for the development of quality of life to the low income people holding the tickets for state welfare 

sustainably comparatively giving the way how to fish for those people instead of giving fish (by giving 

money towards the ticket of state welfare solely).  This will enable them to immunize and survive in the 

happy society. 

keywords :  Policy, ticket for state welfare, development of quality of life 

 

บทนํา 

 สถานการณความยากจนในประเทศไทยถือเปนปญหาท่ีทุกรัฐบาลตางใหความสําคัญในการแกไขเยียวยา ผูคนใน

หลายพ้ืนท่ีกําลังประสบปญหาความยากจน และขาดโอกาสท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายดาน จากปจจัยตางๆ เชน ความ

เหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และการเขาถึงการศึกษา ซึ่งเปนอุปสรรคท่ียิ่งใหญตอการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงมุงเนน

การขจัดความยากจน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางศักยภาพของคนและชุมชน เพ่ือนําทักษะท่ีไดไปตอยอด

อยางมีประสิทธิภาพและสรางรายไดอยางยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอยางเทาเทียมและท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี แมวาสถานการณ

ความยากจนของไทยจะลดลงในทุกๆป แตสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติยังคงเห็นวามีความจําเปนตอง

ดาํเนินการแกปญหาในเรื่องการเขาถึงการบริการภาครัฐในกลุมเปาหมายคนยากจนเรื้อรัง เพราะเปนกลุมท่ีมีโอกาสหลุดจาก

ภาวะความยากจนไดยากมาก ซึ่งควรตองมีการคนหาเปาหมายและการจัดสวัสดิการทางสังคมอยางเจาะจงใหกับกลุมน้ีเพ่ือให

ความยากจนหมดไปในอนาคต 

 ดวยเหตุน้ีเองปญหาความยากจนจึงยังคงเปนปญหาสําคัญของประเทศไทยอยู และจําเปนท่ีตองหาทางเยียวยาแกไข

ผานนโยบายและมาตรการตางๆของรัฐ ในการปรับปรุงระบบสวัสดิการและบริการพ้ืนฐานใหสามารถครอบคลุมและมีคุณภาพ

เพียงพอกับความตองการของคนในสังคม และตองเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมสามารถเขาถึงอยางเทาเทียมและใชไดอยาง

เปนธรรม เพ่ือพยายามลดชองวางของความยากจนใหเกิดการกระจายรายไดท่ีเทาเทียมกันใหมากข้ึน ซึ่งนโยบายของภาครัฐท่ี

ผานมาเนนนโยบายเรื่องการแกปญหาความยากจน ซึ่งไดผลในบางระดับแตยังไมไดลดความเหลื่อมล้ําอยางแทจริง เพราะคน

จนแมจะมีสภาพท่ีดีข้ึนแตก็ยังไมเกิดการลดชองวางของรายไดสูงสุดกับรายไดท่ีต่ําท่ีสุดไดอยางมีประประสิทธิผล รัฐบาลตอง

จึงตองช่ังนํ้าหนักในการออกนโยบายอยางรอบดาน เพราะบางนโยบายมีท้ังผลดีและผลเสีย โดยเฉพาะนโยบายกระตุน

เศรษฐกิจและนโยบายประชานิยมตางๆท่ีสรางผลดีในระยะสั้นแตจะผูกพันเปนผลกระทบในระยะยาว ดังน้ันหน่ึงในแนว

ทางแกไขปญหานอกจากการใชนโยบายและมาตรการภาครัฐแลว การสนับสนุนใหผูท่ีประสบปญหาความยากจนใชแนวทาง
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ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตและพัฒนาชองทางการทํามาหากิน ใหรูจักทํามาหากินใหเปน และใชจายอยาง

เหมาะสม อาจเปนหน่ึงในแนวทางท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนอยางแทจริง 

 มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีจุดเริ่มตนจากแนวความคิดของรัฐบาลท่ีตองการผลักดัน

ยุทธศาสตร National e-Payment ซึ่งมุงการโอนเงินสวัสดิการแหงรัฐผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหกับประชาชนผูข้ึน

ทะเบียนซึ่งทําใหเกิดการชวยเหลือไดตรงกับกลุมเปาหมายท่ีตองการอยางแทจริง โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐจึงถือกําเนิด

ข้ึนมารองรับกับขอมูลปจจุบัน เพ่ือเปนการแสดงตัวตนไดถูกตองวาเปนตัวจริง ท่ีผานการตรวจสอบคุณสมบัติมาแลว เพ่ือให

สามารถดําเนินการโอนเงินสวัสดิการจายตรงใหกับผูมีสิทธิจริงๆไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนเหตุใหมีความจําเปนตองมีการ

ลงทะเบียนผูยากจนเกิดข้ึน 

 โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนนวัตกรรมในการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยใหพนจากปญหาความยากจน

ของรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ดวยการเปดโอกาสใหประชาชนผูมีคุณสมบัติตามท่ี

กําหนดลงทะเบียนกับกระทรวงการคลัง จากน้ันจะดําเนินการออกบัตรสวัสดิการเพ่ือนําไปใชในการชวยลดคาใชจายในการ

เดินทางและคาครองชีพการซื้อสินคาในราคาถูกกวาทองตลาดรอยละ 15-20 ซึ่งจัดจําหนายผานรานคาธงฟาประชารัฐ รานคา

โชหวยและรานคาชุมชนซึ่งอยูในการสงเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยกระทรวงการคลังเปนผูกําหนดวงเงินสําหรับ

คาใชจายผานบัตรเปนรายเดือน ซึ่งเริ่มดําเนินโครงการตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ท่ีผานมา ซึ่งการใหความชวยเหลือผาน

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ จะทําใหการชวยเหลือจากภาครัฐถูกกลุมเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุด โดยภาครัฐมีขอมูลในการ

ติดตามประเมินผลการใหสวัสดิการในแตละประเภท และนํามาปรับปรุงการใหสวัสดิการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความ

ตองการในแตละพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนรวมท้ังสามารถกํากับติดตามคาใชจายสวัสดิการตางๆไดอยางเปนระบบ 

 การดําเนินโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐในปงบประมาณ 2560 ท่ีผานมา มีประชาชนผูมีคุณสมบัติท่ีมีรายไดนอย

และมีฐานะยากจนในอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนผู ถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐกับ

กระทรวงการคลังแลวท้ังสิ้นจํานวน 17,600 คน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหผูวิจัยในฐานะท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย มีความสนใจท่ีจะศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ีสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพ่ือทําใหทราบวาการดําเนินนโยบายจะสงผลใหประชาชน

ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ไดรับประโยชนจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการมีงานทํา ดานการฝกทักษะอาชีพ ดานการ

ชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุนและดานการเขาสิ่งจําเปนพ้ืนฐานมากนอยเพียงใด อีกท้ังมีปจจัยใดท่ีสงผลตอสภาพการ

ขับเคลื่อนนโยบายรวมถึงการศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางการสงเสรมิโครงการบัตรสวัสดกิารแหงรัฐ เพ่ือนําผลการวิจัยท่ี

ไดรับไปใชในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหเกิดการผลักดันการทํางานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan) ของรัฐบาลท่ีมุงเนนการดําเนิน

ธุรกรรมทางการเงินใหเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว และลดปริมาณเอกสารทางการเงินเพ่ือเตรียมพรอมเขาสูสังคมไรเงินสด 

(Cashless Society) ในอนาคตตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากประชาชนผูถือสวัสดิการแหงรัฐท่ีอาศัยอยูใน

เขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จํานวน 10,842 คน และใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรสําเร็จรูปของ 

“Taro Yamane” ท่ีจํานวน 386 คน 
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 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีโดยผูวิจัยไดแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ  

 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) 1 ฉบับ โดยยึดตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัยแบง

ออกเปน 3 ตอน คือ  

                 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได 

สถานภาพสมรสและสถานภาพผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ   

     ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ี

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก ใน 4 ดาน ไดแก ดาน

การมีงานทํา ดานการฝกอาชีพ ดานการชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุนและดานการเขาถึงสิ่งจําเปนพ้ืนฐาน                                                                                                              

     ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 สวนท่ี 2 เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมี

รายไดนอย) ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ใน 4 ดาน ไดแก ดานการ

มีงานทํา ดานการฝกอาชีพ ดานการชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุนและดานการเขาถึงสิ่งจําเปนพ้ืนฐาน 

 จากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาคนควาอิสระ เพ่ือขอคําแนะนําเพ่ิมเติม ปรับปรุง

สํานวนภาษา ตัดขอความท่ีสื่อความหมายไมชัดเจน หรือซ้ําซอนและจัดขอความใหสั้นกะทัดรัด เมื่ออานแลวสามารถเขาใจ

งาย ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย จึงนําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จแลวไปหาคุณภาพดวยการหาความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเพ่ือความถูกตองและสมบูรณของเครื่องมือ โดยนําเครื่องมือฉบับรางใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน       

3 ทาน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการหาคา IOC ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ไดคาเทากับ 1.00 พรอมกันน้ีผูวิจัยไดปรับปรุง

เครื่องมือใหสมบูรณตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ และนําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดย

วิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) แลวนํามาทดลองใช (Try Out) กับ

กลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษาวิจัยจํานวน 30 คน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หลังจากน้ันนําแบบสอบถามท่ีไดมา

ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งแสดงคาความนาเช่ือถือไดเทากับ 0.914 

    3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  จัดเก็บขอมูลโดยออกทําการแจกแบบแบบสอบถามแก 

ประชาชนผูถือสวัสดิการแหงรัฐท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไวแลวทํา

การเรียกเก็บทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม 

    4.  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดไปดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม

แตละฉบับ และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

   ตอนท่ี 1 คือขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลโดยแจก

แจงความถ่ี และการหาคารอยละ (percentage)  โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : S.D.)   

  ตอนท่ี 2 คือสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ีสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย 4 ดาน   

  ตอนท่ี 3 คือการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ี

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยใชสถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ย (mean) ตามปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติวิเคราะหดังน้ี กรณีตัวแปรอิสระมี 2 กลุมใชการทดสอบ

คา t-test กรณีตัวแปรอิสระท่ีมี 3 กลุมข้ึนไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดวยสถิติ F-test (One-Way ANOVA)  

  ตอนท่ี 4 เปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ ใชการวิเคราะหสาระเปนรายประเด็นในแตละดานท้ังหมด 4 ดาน 
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ผลการวิจัย   

  1. จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได สถานภาพสมรสและ

สถานภาพผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ สรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 51-60 ป มี

สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป มีเงินเดือนต่ํากวา 30,000 บาท มีสถานภาพสมรสและมีสถานภาพผูถือบัตร

สวัสดิการแหงรัฐเปนผูมีรายไดนอย 

 2. วิเคราะหสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สรุปไดวา 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมี

รายไดนอย) ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยแบงออกเปนท้ังหมด 

4 ดาน 

สภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย)  

ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
Mean ( X ) S. D. แปรผล 

1. ดานการมีงานทํา 3.741 .927 มาก 

2. ดานการฝกทักษะอาชีพ 3.635 .204 มาก 

3. ดานการชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุน 2.418 .816 นอย 

4. ดานการเขาถึงสิ่งจําเปนพ้ืนฐาน 4.349 .734 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.501 .670 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบวาสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ีสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  =3.501, S.D.=.670) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการเขาถึงสิ่งจําเปนพ้ืนฐาน ( X  =4.349, S.D.=.734) รองลงมาคือ

ดานการมีงานทํา ( X  =3.741, S.D.=.927) ดานการฝกทักษะอาชีพ ( X  =3.635, S.D.=.204) และดานการชวยเหลือใหเขาถึง

แหลงเงินทุน ( X  =2.418, S.D.=.816) ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล     

 1.จากการศึกษาสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ีสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบวา 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการเขาถึงสิ่งจําเปน

พ้ืนฐาน รองลงมาคือดานการมีงานทํา ดานการฝกทักษะอาชีพและดานการชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุน ตามลําดับ หาก

พิจารณาเปนรายดานพบวา 

 ดานการมีงานทํา 

 พบวาประชาชนมคีวามคิดเห็นตอสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ีสงผลตอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดานการมีงานทํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Gustavo A. Del Angel (2016) ท่ีศึกษาเรื่องการชําระเงินแบบไรเงินสดเพ่ือการเก็บรักษาเงิน

สดของประชาชนในประเทศเม็กซิโก พบวานอกจากการใชเงินสดดิจิทัลผานบัตรสวัสดิการท่ีรัฐบาลเปนผูใหบริการ สงผลให
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ประชาชนไดรับประโยชนอยางกวางขวางแลว รัฐบาลยังสงเสริมดานการจัดหางานใหกับประชาชนผูมีบัตรสวัสดิการเพ่ือใหเกิด

การสรางงาน และเปนการสรางความสามารถในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

 ดานการฝกทักษะอาชีพ 

 พบวาประชาชนมคีวามคิดเห็นตอสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ีสงผลตอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดานการฝกทักษะอาชีพ โดยภาพรวมอยูในระดบั

มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Jashim Khan (2011) ท่ีศึกษาเรื่องการรับรูของผูบริโภคเก่ียวกับโหมดการชําระเงิน : 

กรณีศึกษา : เงินสดหรือบัตร เปนการศึกษาจากประกรกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนท่ีอาศัยอยูในประเทศนิวซีแลนด พบวา

ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชเงินสดหรือบัตรเดบิตมีความรูสึกในเชิงบวกตอการชําระในสวนของสวัสดิการท่ีประชาชนไดรับ ซึ่ง

ชวยใหสามารถสรางประโยชนใหเกิดความสามารถในการประกอบอาชีพแกผูบริโภค 

 ดานการชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุน 

 พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Elise Klein and Sarouche Razi (2017) ท่ีศึกษาเรื่องการทดลองใชบัตรเดบิตเงินสดในภาค

ตะวันออกของเมืองเมืองคิมเบอรลีย รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย พบวาประชาชนผูมีรายไดนอยหรือมีฐานะยากจนในเมืองคอม

เบอรลียไดรับเงินผานบัตรเดบิตเงินสด แตไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในการนําไปใชประกอบอาชีพมากนัก ทําใหประชาชน

ไดรับประโยชนเฉพาะเงินใหเปลาท่ีทางรัฐเปนฝายจัดสรรให 

 ดานการเขาถึงสิ่งจําเปนพ้ืนฐาน 

 พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Kristen Smith (2017) ท่ีศึกษาเรื่องการทดลองใชบัตรเครดิตแทนเงิน

สดของประชาชนเพ่ือประโยชนตอสุขภาพและผลลัพธทางสังคมท่ีดีข้ึน พบวาประชาชนในเมืองเมลเบิรน รัฐวิคตอเรีย ประเทศ

ออสเตรเลีย มีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพท่ีดีข้ึนเน่ืองจากบัตรสวัสดิการท่ีรัฐออกใหไมสามารถนําไปใชในการซื้อเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลได แตสามารถนําไปใชในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตไดตามวงเงินท่ีรัฐบาลกําหนดไว 

สงผลใหประชาชนไดรับประโยชนดานปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปน 

 2.  ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) 

ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบวา  

 เพศ อายแุละอาชีพท่ีตางกัน มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหง

รัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไมแตกตาง

กัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 รายไดเฉลี่ยตอป สถานภาพสมรสและสถานภาพผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของ

ประชาชนตอสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05     

 3. แนวทางการสงเสริมการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ีสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบวา   

 ดานการมีงานทํา 

 สํานักงานจัดหางานในแตละจังหวัดเปนหนวยงานท่ีรบัผิดชอบโดยตรงในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู

มีบัตรสวัสดิการ (ผูมีรายไดนอย) ในดานการจัดหางานเพ่ือใหประชาชนมีอาชีพและมีรายได แตเน่ืองจากความตองการใน

ตลาดแรงงานหลายแหงมีการแขงขันท่ีคอนขางสูง ทําใหกลุมผูประกอบการและนายจางในบริษัทและกิจการหลายๆแหงมัก
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คัดเลือกแรงงานท่ีมีความรูความสามารถและดําเนินการจางเขาไปทํางานในสถานประกอบการของตนเอง ทําใหกลุมผูมีรายได

นอยสวนใหญท่ีขาดคุณสมบัติและมีศักยภาพไมเพียงพอกับตําแหนงงานในตลาดขาดโอกาส และมีความสามารถในการแขงขัน

ท่ีไมเพียงพอเมื่อเทียบกับแรงงานท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีกวา ดังน้ันทางสํานักงานจัดหางานควรมีการรวมปรึกษาหารือกับกลุม

ผูประกอบการ เพ่ือหาแนวทางรวมกันในการสรางโอกาสในการจางแรงงานใหกับระชาชนผูมีรายไดนอยอยางเปดกวางมาก

ยิ่งข้ึนกวาเดิม 

 ดานการฝกทักษะอาชีพ 

 ประชาชนผูมีรายไดนอยในบางพ้ืนท่ีอยูในภูมิลําเนาท่ีมีการจางงานในระดับต่ํา ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีน้ันอยูใน

ภาวะไมมงีานทําเปนจํานวนมาก ดังน้ันหนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบทุกภาคสวน ไดแก จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก , เกษตร

และสหกรณจังหวัดสุโขทัย , พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสุโขทัย , ปลัดอําเภอสวรรคโลก , พัฒนาชุมชนอําเภอสวรรคโลก ควร

ดาํเนินการประสานความรวมมือ เพ่ือใหเกิดการแกปญหาใหกับประชาชนในบางพ้ืนท่ีท่ีอยูในภาวะไมมีงานทํา พรอมกับการ

คนหาอัตลักษณและเอกลักษณท่ีเปนจุดเดนท่ีสามารถนํามากําหนดจุดแข็งในการพัฒนาพ้ืนท่ีน้ันๆเพ่ือใหเกิดการจางงานและ

การเสรมิสรางทักษะทางดานอาชีพตามมา 

 ดานการชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุน 

 การชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุนเปนความรับผิดชอบหลักของหนวยงานดานการเงินท่ีเขารวมโครงการ ไดแก 

ธนาคารออมสิน กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีหนาท่ีในการใหคําปรึกษาทางดานการเงิน

และการลงทุนใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย แตปญหาสําคัญคือประชาชนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐสวนใหญถูกปลูกฝงใหมี

ความคิดในการเปนลูกจาง จึงขาดวิธีคิดท่ีทําใหเกิดความคิดริเริ่มในการเปนเจาของกิจการหรือการมีธุรกิจเปนของตนเอง 

สงผลใหประชาชนผูมีรายไดนอยไมกลาตัดสินใจท่ีจะลงทุน สงผลใหประชาชนผูมีรายไดนอยขาดความรูในการเขาถึงแหลง

เงินทุนตางๆท่ีรัฐบาลและกลุมธุรกิจภาคเอกชนจัดสรรให ผูมีรายไดนอยสวนใหญจึงเลือกท่ีจะอยูแบบพอดีโดยการรับ

ประโยชนจากบัตรสวัสดิการแหงรัฐเพ่ือการดํารงชีวิตเปรียบเสมือนการอรับปลาเพียงอยางเดียว ไมเกิดการเรียนรูท่ีจะสราง

เครื่องมือในการหาปลาใหกับตนเอง ดังน้ันแนวทางการสงเสริมในการเขาถึงแหลงเงินทุนคือการสงเสริมใหเฉพาะประชาชนผูมี

รายไดนอยท่ีมีไอเดียและมีความคิดสรางสรรคในการวางแผนสรางกิจการหรือธุรกิจของตนเอง รวมท้ังในแงของการลงทุนยังมี

ความเปนไปไดวาการนําเงินทุนไปสรางธุรกิจหรือกิจการน้ันๆจะเกิดผลดีในระยะยาวกับผูมีรายไดนอยรายน้ันๆท่ีกําลังจะกาวสู

การเปนผูประกอบการในอนาคตตอไป 

 ดานการเขาถึงสิ่งจําเปนพ้ืนฐาน 

 โยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐน้ันสงผลใหประชาชนผูมรีายไดนอยไดรบัประโยชนจากบัตรสวัสดิการแหงรัฐเพียงพออยู

แลว อีกท้ังสามารถตอบสนองความตองการใหกับผูมีรายไดนอยเพ่ือใหเกิดการเขาถึงสิ่งจําเปนพ้ืนฐานท่ีควรจะไดรับ ไดแก 

การชวยลดคาใชจายในครัวเรือนและการคาใชจายในการเดินทาง ดังน้ันแนวทางในการสงเสริมคือทางรัฐบาลควรสนับสนุนให

มีการดําเนินนโยบายน้ีตอไป เพ่ือเปนการชวยเหลือประชาชนผูรายไดนอยใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมตอไปไดอยางมี

ความสุข  

  

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ท่ีสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สามารถสรุปไดวา ในบริบทของการดําเนินโยบายบัตร

สวัสดิการแหงรัฐในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประชาชนผูมีรายไดนอยท่ีเขารวมโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐสวน

ใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 51-60 ป มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป มีเงินเดือนต่ํากวา 30,000 บาท มี

สถานภาพสมรสและมีสถานภาพผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐเปนผูมีรายไดนอย ซึ่งจากผลการวิจัยพบวารายไดเฉลี่ยตอป 

สถานภาพสมรสและสถานภาพผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแตกตาง
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กัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูมีรายไดนอยท่ีเลี้ยงชีพเดี่ยวกับผูท่ีอยูเปนครอบครัว มีตนทุนชีวิตดานรายไดและรายรับไมเทากัน จึง

สงผลถึงการตระหนักในคุณคาและการตอบสนองตอความตองการดานประโยชนท่ีพึงไดรับจากบัตรสวัสดิการแหงแตกตางกัน 

นอกจากน้ีสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ดานการมีงานทําผูมีรายไดนอยสวนใหญขาดคุณสมบัติใน

ตําแหนงงานและมีศักยภาพไมเพียงพอตอความสามารถดานการแขงขันในตลาดแรงงาน ทางสํานักงานจัดหางานควรมีการ

รวมปรึกษาหารือกับกลุมผูประกอบการ เพ่ือหาแนวทางรวมกันในการสรางโอกาสในการจางแรงงานใหกับระชาชนผูมีรายได

นอยอยางเปดกวางมากยิ่งข้ึนกวาเดิม ดานการฝกทักษะอาชีพควรดําเนินการประสานความรวมมือ เพ่ือใหเกิดการแกปญหา

ใหกับประชาชนท่ีอยูในภาวะไมมีงานทํา เพ่ือใหเกิดการจางงานและการเสริมสรางทักษะทางดานอาชีพตามมา ดานการ

ชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุน ควรสงเสริมใหเฉพาะประชาชนผูมีรายไดนอยท่ีมีไอเดียและมีความคิดสรางสรรคในการ

วางแผนสรางกิจการหรือธุรกิจของตนเองเพ่ือใหกาวสูการเปนผูประกอบการในอนาคตตอไป และดานการเขาถึงสิ่งจําเปน

พ้ืนฐาน รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีการดาํเนินนโยบายน้ีตอไป เพ่ือเปนการชวยเหลือประชาชนผูรายไดนอยใหสามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมตอไปไดอยางมีความสุข ซึ่งจากผลการวิจัยดังกลาวทําใหเกิดหัวใจสําคัญอันเปนแนวทางการสงเสริมการขับเคลื่อน

นโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐน่ันคือควรมีการกําหนดนโยบายและกิจกรรมท่ีสงเสริมใหประชาชนผูมีรายไดนอยเกิดการสราง

งาน สรางรายได สามารถเปนเปนท่ีพ่ึงตอตนเองและคนในครอบครัวได เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนผูมี

บัตรสวัสดิการแหงรัฐอยางยั่งยืน เปรียบเสมือนกับการใหเครื่องมือในการหาปลาแกประชาชน โดยไมเนนใหปลาโดยการมอบ

เงินผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐแกประชาชนเพียงอยางเดียว อันจะสงผลใหประชาชนผูมีรายไดนอยเกิดภูมิคุมกันในตัวท่ี

แข็งแกรงและสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมตอไปไดอยางมีความสุข 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติท่ีของนักศึกษาภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีตอขาวโทรทัศน และเพ่ือเปรียบเทียมความแตกตางระหวางทัศนคติ ท่ีมีตอขาวโทรทัศน 

จําแนกตามเพศ อายุ คณะ และช้ันป ผลวิจัยพบวา 1) นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการชมขาวโทรทัศนทุกวันโดยชมขาว

โทรทัศน 15-30 นาทีในชวงเวลา 06.01-12.00 น. สวนใหญรับชมรายการโทรทัศนสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 ซึ่งชมขาว

โทรทัศนสถานท่ีท่ีบาน/ท่ีพักอาศัยมากท่ีสุด และมีพฤติกรรมในการชมขาวโทรทัศนเฉพาะชวงท่ีมีเน้ือหานาสนใจ มีลักษณะใน

การรับชมขาวโทรทัศนมีโทรทัศนสวนตัวเพ่ือเปดชมเองโดยอิสระ อีกท้ังยังชมขาวประเภทรายการขาว/วิเคราะหขาวประจําวัน

มากท่ีสุด ซึ่งชมขาวโทรทัศนแบบมีการนําเสนอเน้ือหาท่ีมีความหลากหลาย และเช่ือถือขาวโทรทัศนสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 

มากท่ีสุด 2) ทัศนคติตอการรับชมขาวโทรทัศนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.41 แตเมื่อแยกพิจารณาเปนราย

ดานแลวพบวา มีทัศนคติตอขาวโทรทัศนวามีเน้ือหานําเสนอขาวทันเหตุการณอยูในระดับสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.52 ซึ่งอยูใน

ระดับมาก รองลงมา ดานขาวโทรทัศนมีเน้ือหาเขาใจสภาพและปญหาสังคมมากข้ึน โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 ซึ่งอยูในระดับมาก 

และต่ําสุดคือ ดานขาวโทรทัศนมีเน้ือหาเกาะติดตามสถานการณตาง ๆ ไดดีโดยมีคาเฉลี่ย 4.36 ซึ่งอยูในระดับมาก 3)การ

เปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีทัศนคติตอขาวโทรทัศน ระหวางกลุมท่ีมี เพศ 

อายุ และช้ันป ตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน ยกเวน นักศึกษาท่ีอยูคณะตางกันมีทัศนคติตอขาววิทยุโทรทัศน แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    

 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ ขาวโทรทัศน 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study the media exposure behaviors and attitudes of 

regular program students from Pibulsongkram Rajabhat University on television news and to compare the 

differences between attitudes towards television news, classified by sex, age, faculty and year of study. 

The study showed that : Most of the students watched television news every day about 15-30 minutes 

between 06.01-12.00 A.M. Most of them watch TV programs from TV Thailand and TV Channel 3. They 

watched the TV mostly at homes or residences. They watched them only when there were interesting 

contents, by using their private television devices and watching them independently.  The programs they 

watched mostly were news and analyzing daily news which providing various contents. The channels they 

trusted mostly were Thailand Television and Channel 3. 2) The overall of their attitudes about watching 

television news was at a high level, with an average of 4.41. Considering their attitudes separately in each 

aspect, up to date news content was at a highest level with an average of 4.52, which was at a high level, 

followed by television news which providing them more understanding of social conditions and problems 

with an average of 4.44, which was at a high level.  The lowest was television news which they could 

follow various and up to date situations with an average of 4.36 which was at a high level. 3) Comparison 

of attitudes of the students from different gender, age and year of study, it was found that there was no 

different except students from different faculties who had different attitudes towards television news, at 

level 0.5, statistically. 

keywords : media exposure, attitude, television news 

 

บทนํา   

 ปจจุบันจากความเจริญเติบโตของเทคโนโลยี ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสื่ออินเทอรเน็ตเขามามีบทบาท

ตอการรายงานขาวของนักขาวท่ีจากเดิมตองรายงานขาวผานสื่อวิทยุกระจายเสียง ผานโทรทัศน ผานหนังสือพิมพ ขยับมาสู

เว็บไซต จนกระท่ังตองรายงานผานสื่อสังคมออนไลน ไมวาจะเปนเฟซบุก ทวิตเตอร เพราะประชาชนในสังคมนอกจากจะรับ

ขาวสารผานสื่อดั้งเดิมอยางหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศนแลว การเขามาของสื่อสังคมออนไลนดังกลาวทําให

พฤติกรรมการรับขาวสารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากข้ึน เน่ืองจากสวนใหญทุกคนมีหนาจอของตัวเองเปน

โทรศัพทมือถือ งานวิจัยของ วิโรจน ศรีหิรัญ (2560) พบวาสื่อสังคมออนไลนอยางเฟซบุก คือชองทางยอดนิยมของการเปดรับ

ขาวสารของคนกรุงเทพมหานครท่ีเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนท่ีมีช่ือเสียงและไดรับการยอมรับ ไดแก สื่อหนังสือพิมพ

ไทยรัฐและเดลินิวส สื่อโทรทัศนชอง 7 และชอง 3 โดยเปดรับท้ังสื่อหนังสือพิมพและหนังสือพิมพออนไลน เปดรับชมทาง
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เครื่องรับโทรทัศนและทีวีออนไลน รวมถึงเปดรับสื่อหนังสือพิมพและสื่อโทรทัศนเหลาน้ีผานชองทางสื่อสังคมออนไลนตางๆ 

โดยเฉพาะเฟซบุกของไทยรัฐ เดลินิวส ชอง 7 และชอง 3 ดวย 

กาญจนา แกวเทพ (2556) ไดแบงข้ันตอนการศึกษาการทําหนาท่ีของสื่อตามแนวทางทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อ 

(Normative Theories of Media Performance) เอาไว 2 ระดับ คือ ระดับโครงสราง (Structure) และระดับปฏิบัติงาน 

(Performance) ซึ่งท้ัง 2 ระดับน้ันกลาวถึงระดับนโยบายและเสรีภาพจากรัฐ กับกระบวนการตรวจสอบการทํางานในระดับ

องคกรดวยกรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเปนตัวกําหนด โดยหากจะแกไขปญหาของจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของสื่อมวลชน ตองแกในทุกระดับของสื่อ ไมสามารถแกไขเพียงแคระดับใดระดับหน่ึงเทาน้ัน 

ชวรงค ลิมปปทมปาณี (2558) ไดแสดงทัศนะถึงตัวสื่อมวลชน เมื่อคนสวนใหญสามารถติดตามสถานการณขาวสาร

ประจําวันไดจากชองทางสื่ออ่ืนๆ ไมวาจะเปน วิทยุ โทรทัศน เว็บไซตขาว หรือแมแตในโลกออนไลนอยาง โซเชียลมีเดีย การ

ตอบคําถามวา “ใครทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไร ทําไม และอยางไร” น้ัน นาจะไมใชหนาท่ีของหนังสือพิมพอีกตอไป แต

หนังสือพิมพในอนาคตตองตอบคําถามวา เมื่อเกิดเหตุการณอะไร ท่ีไหน ทําไมและอยางไรแลว ตองตอบคําถามวา แลว

เหตุการณจะเปนอยางไรตอไป รวมท้ังจะมีผลกระทบอยางไรตอผูบริโภคสื่อ ตองใชการรายงานขาวแบบตีความ (Interpretive 

Reporting) และการรายงานขาวเชิงสืบสวน (Investigative Reporting) มากข้ึน 

จากเหตุผลดังกลาวทําใหสนใจศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอขาววิทยุโทรทัศน เพ่ือนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการศึกษาและพัฒนาขาวสารจากสื่อ

โทรทัศนตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศนและทัศนคติของนักศึกษา

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอขาวโทรทัศนและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษา

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอขาวโทรทัศน จําแนกตามเพศ อายุ คณะ และช้ันป ประชากรเปนนักศึกษา

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจํานวน 11,719 คน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คา t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA หรือ f-test) และประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS for windows 

 

 

ผลการวิจัย  

   1. นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการชมขาวโทรทัศนทุกวันโดยชมขาวโทรทัศน 15-30 นาทีในชวงเวลา 06.01-12.00 

น. มากท่ีสุด รับชมรายการโทรทัศนสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 มากท่ีสุด ซึ่งชมขาวโทรทัศนสถานท่ีท่ีบาน/ท่ีพักอาศัยมากท่ีสุด 

และมีพฤติกรรมในการชมขาวโทรทัศนเฉพาะชวงท่ีมีเน้ือหานาสนใจ มีลักษณะในการรับชมขาวโทรทัศนมีโทรทัศนสวนตัวเพ่ือ

เปดชมเองโดยอิสระ อีกท้ังยังชมขาวประเภทรายการขาว/วิเคราะหขาวประจําวันมากท่ีสุด ซึ่งชมขาวโทรทัศนแบบมีการ

นําเสนอเน้ือหาท่ีมีความหลากหลาย และเช่ือถือขาวโทรทัศนสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 มากท่ีสุด  
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           2. ทัศนคติตอการรับชมขาวโทรทัศนผลปรากฏดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอขาวโทรทัศน  

เนื้อหา 
X̅ S.D. ระดับทัศนคติ 

1.ขาวโทรทัศนมีเน้ือหาขาวท่ีนําเสนอนาสนใจ 

2.ขาวโทรทัศนมีเน้ือหานําเสนอขาวทันเหตุการณ 

3.ขาวโทรทัศนมีเน้ือหาเน้ือหาขาวถูกตอง 

4.ขาวโทรทัศนมีเน้ือหาเกาะตดิตามสถานการณตาง ๆ ไดดี  

5.ขาวโทรทัศนมีเน้ือหาผูดําเนินรายการเสนอขาวเปนกลาง 

6.ขาวโทรทัศนมีเน้ือหาผูดําเนินรายการใชภาษาเขาใจงาย  

7.ขาวโทรทัศนมีเน้ือหาชวงเวลาออกอากาศเหมาะสม 

8.ขาวโทรทัศนมีเน้ือหาใชเปนหัวขอสนทนากับผูอ่ืน 

9.ขาวโทรทัศนมีเน้ือหามีโลกทัศนท่ีกวางไกล 

10.ขาวโทรทัศนมีเน้ือหาทราบความเคลื่อนไหว สถานการณท่ี

เกิดข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

11.ขาวโทรทัศนมีเน้ือหาเขาใจสภาพและปญหาสังคมมากข้ึน 

12.ขาวโทรทัศนมีเน้ือหามีประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน

และการทํางาน 

13.ขาวโทรทัศนมีภาพขาวและเสยีงท่ีนําเสนอนาสนใจ 

14.ขาวโทรทัศนมีเน้ือหาใชเปนหัวขอสนทนากับผูอ่ืน 

15.ขาวโทรทัศนมีเน้ือหาภาพและเสียงเขาใจสภาพและปญหาสังคม

มากข้ึน 

4.43 

4.52 

4.37 

4.36 

4.40 

4.40 

4.38 

4.37 

4.38 

 

4.39 

4.44 

 

4.40 

4.40 

4.42 

 

4.40 

0.72 

0.64 

0.67 

0.63 

0.64 

0.63 

0.67 

0.66 

0.67 

 

0.67   

0.67 

 

0.70 

0.70 

0.69 

 

0.76 

มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวมเฉลี่ย 4.41 0.39 มาก 

   จากตารางท่ี 1 แสดงวานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีทัศนคติตอการรับชมขาวโทรทัศนโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.41 ซึ่งอยูในระดับมาก แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีทัศนคติตอขาว

โทรทัศนวามีเน้ือหานําเสนอขาวทันเหตุการณอยูในระดับสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.52 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมา ดานขาว

โทรทัศนมีเน้ือหาเขาใจสภาพและปญหาสังคมมากข้ึน โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือ ดานขาวโทรทัศน

มีเน้ือหาเกาะติดตามสถานการณตาง ๆ ไดดีโดยมีคาเฉลี่ย 4.36 ซึ่งอยูในระดับมาก 

3. การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีทัศนคติตอขาวโทรทัศน ระหวางกลุม

ท่ีมี เพศ อายุ และช้ันป ตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน ยกเวน นักศึกษาท่ีอยูคณะตางกันมีทัศนคติตอขาววิทยุโทรทัศน 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

อภิปรายผล  

   จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการรับชมและทัศนคติของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามท่ีมีตอขาวโทรทัศน ของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นใหอภิปราย ดังน้ี 
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   การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีทัศนคติตอขาวโทรทัศน ระหวาง

กลุมท่ีมี เพศ อายุ และช้ันป ตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน ยกเวน นักศึกษาท่ีอยูคณะตางกันมีทัศนคติตอขาววิทยุโทรทัศน 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวบางสวนและสอดคลองกับแนวคิด

ของปรมะ สตะเวทิน(2546) ท่ีกลาววา การศึกษาเปนลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอผูรับสาร ดังน้ันคนท่ีไดรับ

การศึกษาในระดับท่ีตางกัน ยุคสมัยตางกัน ระบบการศึกษาแตกตางกัน สาขาวิชาแตกตางกัน จึงมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ 

และความตองการท่ีแตกตางกันไปอีกดวยและสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริ สารผลและคณะ(2552) ศึกษาความพึงพอใจของ

ผูชมรายการขาวกีฬาของสถานีโทรทัศนในเขต บางเขน การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูชมรายการ

ขาวกีฬาของ สถานีโทรทัศนในเขตบางเขน ในดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด จําหนาย )ดาน

พนักงาน และ )ดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางเปนประชากรในเขต บางเขน จํานวน 400 คน เครื่องมือทีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ เก่ียวกับขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษาอาชีพ และ รายได พรอมดวยคําถามท่ีเก่ียวของกับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของผูชมรายการขาว 

กีฬาของสถานีโทรทัศนในเขตบางเขน โดยสถิติที ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถีรอยละ คาเฉลี ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดวยวิธี t-test วิเคราะหคาความ แปรปรวนทางเดียว และทดสอบเปนรายคูในกรณีที มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยวิธี LSD จากผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี ความพึงพอใจของผูชมรายการขาวกีฬาของ

สถานีโทรทัศนใน เขตบางเขน ทั ง 4 ดาน อยูในระดับมาก ประชากรที มีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

ประชากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการสงเสริมการตลาด ประชากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตาง

กันมีความพึงพอใจแตกตางกันในดานผลิตภัณฑดาน ชองทางการจัดจําหนาย ดานพนักงาน และดานการสงเสริมการตลาด

ประชากรที มีอาชีพแตกตาง กัน มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และ 

ดานผลิตภัณฑ ประชากรที มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานดาน ผลิตภัณฑดานชองทางการจัด

จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 

 

สรุปผลการวิจัย   

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติท่ีมีตอสื่อโทรทัศนของนักศึกษา

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพ่ือเปรียบเทียมความแตกตางระหวางทัศนคติ ท่ีมีตอขาวโทรทัศน จําแนก

ตามเพศ อายุ คณะ และช้ันป สรุปผลวิจัยดังน้ี  

1. นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการชมขาวโทรทัศนทุกวันโดยชมขาวโทรทัศน 15-30 นาทีในชวงเวลา 06.01-

12.00 น. มากท่ีสุด รับชมรายการโทรทัศนสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 มากท่ีสุด ซึ่งชมขาวโทรทัศนสถานท่ีท่ีบาน/ท่ีพักอาศัย

มากท่ีสุด และมีพฤติกรรมในการชมขาวโทรทัศนเฉพาะชวงท่ีมีเน้ือหานาสนใจ มีลักษณะในการรับชมขาวโทรทัศนมีโทรทัศน

สวนตัวเพ่ือเปดชมเองโดยอิสระ อีกท้ังยังชมขาวประเภทรายการขาว/วิเคราะหขาวประจําวันมากท่ีสุด ซึ่งชมขาวโทรทัศนแบบ

มีการนําเสนอเน้ือหาท่ีมีความหลากหลาย และเช่ือถือขาวโทรทัศนสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 มากท่ีสุด  

2. ทัศนคติตอการรับชมขาวโทรทัศนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.41 แตเมื่อแยกพิจารณาเปนราย

ดานแลวพบวา มีทัศนคติตอขาวโทรทัศนวามีเน้ือหานําเสนอขาวทันเหตุการณอยูในระดับสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.52 ซึ่งอยูใน
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ระดับมาก รองลงมา ดานขาวโทรทัศนมีเน้ือหาเขาใจสภาพและปญหาสังคมมากข้ึน โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 ซึ่งอยูในระดับมาก 

และต่ําสุดคือ ดานขาวโทรทัศนมีเน้ือหาเกาะติดตามสถานการณตาง ๆ ไดดีโดยมีคาเฉลี่ย 4.36 ซึ่งอยูในระดับมาก  

3. การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีทัศนคติตอขาวโทรทัศน 

ระหวางกลุมท่ีมี เพศ อายุ และช้ันป ตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน ยกเวน นักศึกษาท่ีอยูคณะตางกันมีทัศนคติตอขาววิทยุ

โทรทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยการเอ้ือเฟอขอมูลท่ีเปนประโยชน และความรวมมือตางๆ ของหลายทาน ซึ่งใหการ

สนับสนุนคณะผูวิจัยตั้งแตเริ่มตนงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ อาจารยท่ีปรึกษาใหแกคณะผูวิจัย รวมท้ังสละเวลา

ใหคําแนะนํา และความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน เก่ียวกับแนวทางการวิจัย การปรับปรุงงานวิจัยและการนําเสนองานวิจัยน้ี

โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีทานคอยช้ีแนะ ทําใหคณะผูวิจัยไดรับขอมูลท่ีครบถวน และสามารถนํามาใชวิเคราะหวางแผน รวมท้ัง

แผนงานตางๆ และสรุปขอมูลไดอยางราบรื่น ซึ่งเปนประโยชนอยางมาก ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน รวมถึงผูท่ี

เก่ียวของทุกทาน ท่ีไมไดกลาวนามไวท่ีน้ีท่ีกรุณาสละเวลาเอ้ือเฟอขอมูลและใหความรวมมือในดานตางๆ ท่ีมีสวนชวยใหการจัด

โครงการวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี              
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การศึกษาวิธีใช้กลุ่มรูปค าแสดงหน้าที่สันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายขัดแย้ง 
A Study of the Usage of Conflict Meaning Conjunction Word Group in Japanese 

พรพิมล  โตมา1 สุกัญญา  เมืองชัย2  และต่อศักดิ์ ร่มสม้ซ่า*3   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

*Corresponding author e-mail: tor402001@yahoo.com 
  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีใช้กลุ่มรูปค าแสดงหน้าที่สันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายขัดแย้ ง 
“shikashi (しかし)” “keredomo (けれども) ” “dakedo (だけど) ” “tokoroga (ところが) ” “demo (でも) ” 
“soredemo (それでも) ” “tadash i(ただし) ” “noni (のに) ” “monono (ものの) ” และ “monowo (ものを)” 
รวบรวมประโยค 100 ประโยคจากหนังสือพจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น หนังสือโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น หนังสือไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่น ต ารามินนะ โนะ นิฮงโกะ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เล่ม 1-4 และเว็บไซต์ Kotonoha ผลวิจัยพบว่า กลุ่มรูปค า
แสดงหน้าท่ีสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายขัดแย้ง มทีั้งที่สามารถใช้ในรูปแบบประโยคที่แทนกันได้และไม่สามารถใช้แทน
กันได้ ส่วนสถานการณ์เลือกใช้ไม่สามารถใช้แทนกันได้ เนื่องจากการเลือกใช้กลุ่มรูปค าแสดงหน้าที่สันธานที่มีความหมาย
ขัดแย้งขึ้นอยู่กับสภาพหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และในส่วนของระดับของภาษานั้นพบว่า ส่วนใหญ่จะใช้ในภาษาพูดไม่เป็น
ทางการ รองลงมา คือ ภาษาพูดทางการ นอกจากน้ี กลุ่มรูปค าแสดงหน้าท่ีสันธานบางตัวยังสามารถใช้ในภาษาเขียนได้อีกด้วย 

 
ค าส าคัญ : กลุ่มรูปค าแสดงหน้าท่ีสันธาน ภาษาญี่ปุ่น ความหมายขัดแย้ง 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the usage of conflict meaning conjunction word group 

in Japanese: “shikashi, keredomo, dakedo, tokoroga, demo, soredemo, tadashi, noni, monono and 
monowo”. 100 sentences were collected from Japanese Sentences Dictionary Book, Japanese Structure 
Book, Japanese Grammar Books Minna no Nihongo (2nd Edition) 1-4 and Kotonoha website. The results 
revealed that conjunction word group in Japanese which have conflict meaning can be used in 
interchangeable structures and can't be used interchangeably. In the chosen situation, they cannot be 
used interchangeably due to the selection of conjunction word group depends on the condition or 
situation that occurs. For the form of language level, most are used in informal spoken languages, 
followed by the formal spoken language. In addition, some conjunctions can also be used in written 
language. 

 
Keyword: conjunction word group, Japanese, conflict meaning  
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บทน า  
ภาษาแต่ละภาษาล้วนมีโครงสร้างทางไวยากรณ์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป  จึงเป็นเรื่องยากส าหรับ

การเรียนภาษาต่างประเทศให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ปัจจัยส าคัญในการเรียนภาษาต่างประเทศ คือ ค าศัพท์ เพราะเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการเรียนภาษา นอกจากนี้จะต้องรู้ด้วยว่า ค าศัพท์นั้นจัดอยู่ ในค าชนิดใดเพื่อสามารถน าไปใช้ได้ถูกต้อง 
นักภาษาศาสตร์ได้ศึกษาชนิดและหน้าที่ของค าในการสื่อความหมายโดยสนใจศึกษาค าที่อยู่ในกลุ่มค าหลักและค าไวยากรณ์  
กันอย่างกว้างขวาง ณัฏฐิรา ทับทิม (2557, น. 123-158) กล่าวว่า ค าในภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มค า
เนื้อหากับกลุ่มค าหน้าที่ ชนิดของค าที่อยู่ในกลุ่มค าเนื้อหา ได้แก่ ค านาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ ค ากริยาวิเศษณ์ ค าสันธาน  
ค าขยายนาม ค าอุทาน  และค ากริยาช่วย ส่วนชนิดของค าที่อยู่ในกลุ่มค าหน้าที่ ได้แก่ ค าช่วยการก ค าช่วยแสดงสันธาน  
โทริทาเตะโจฉิ ค าช่วยลงท้าย และค าช่วยแสดงทัศนคติต่อผู้ฟัง  

ในภาษาญี่ปุ่นมีกลุ่มรูปค าแสดงหน้าที่สันธาน ประกอบด้วยค าสันธานและค าช่วยแสดงสันธาน ค าสันธานจัดอยู่ใน
กลุ่มค าเนื้อหา เป็นค าส าคัญในการเช่ือมค า วลี และประโยคเข้าด้วยกัน และเป็นค าที่แสดงว่าค า วลี และประโยคมี
ความสัมพันธ์แบบคล้อยตาม ขัดแย้ง ให้เลือก เปลี่ยนเรื่อง ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือยกตัวอย่าง เป็นต้น ส่วนค าช่วยแสดงสันธาน
จัดอยู่ในกลุ่มค าหน้าที่ ท าหน้าที่คล้ายค าสันธาน คือ เชื่อมประโยคกับประโยค แต่ต่างกันตรงที่ค าช่วยแสดงสันธานจะต้องอยู่
ท้ายภาคแสดงในประโยคหน้า (ณัฏฐิรา  ทับทิม, 2559, น. 240; ณัฏฐิรา  ทับทิม, 2557, น. 146) 

ค าสันธานมีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสาร แม้จะไม่มีบทบาทในการสื่อสารเทียบเท่ากับค าอื่น ๆ แต่ ก็มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อโครงสร้างทางไวยากรณ์  กล่าวคือ การพูดหรือการเขียน ค า วลี หรือ ประโยค ให้มีความต่อเนื่อง จ าเป็นจะต้องใช้
ค าสันธานและค าช่วยแสดงสันธานในการเช่ือม เพื่อแสดงความสัมพันธ์  จากการทบทวนเอกสารเรื่องค าสันธาน นักวิชาการ
หลายท่านได้แบ่งค าสันธานไว้คล้ายคลึงกันสรุปได้ว่า  ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
ค าสันธานที่เช่ือมในลักษณะเป็นเหตุเป็นผลกัน ค าสันธานที่เช่ือมในลักษณะของความขัดแย้ง  ค าสันธานท่ีเชื่อมในลักษณะการ
อธิบายข้อมูลเพิ่มเติม ค าสันธานท่ีเชื่อมเพื่อเปลี่ยนเรื่องที่ก าลังพูด  และค าสันธานที่เช่ือมในลักษณะเปรียบเทียบหรือให้เลือก
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (สุณีย์รัตน์  เนียรเจริญสุข, พัชราพรแก้ว, สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, 2557 น. 17-20; J-Campus, 2013; 
และณัฏฐิรา ทับทิม, 2557 น. 128-131) 

ค าสันธานแต่ละประเภทมีวิธีใช้แตกต่างกันในรูปแบบประโยค สถานการณ์เลือกใช้ และระดับของภาษา นอกจากนี้
ยังมีหลายค าที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วมีความหมายเหมือนกัน ท าให้เกิดปัญหากับผู้เรียนชาวไทย เพราะเกิดความสับสนในการ
ใช้และเข้าใจผิดคิดว่าสามารถใช้แทนกันได้ (สุณีย์รัตน์  เนียรเจริญสุข, พัชราพร แก้วกฤษฎางค์ และสมเกียรติ เชวงกิจวณิช, 

2557 : 21)  ผลการศึกษาความถี่ของค าสันธานและค าที่ท าหน้าที่เสมือนค าสันธานที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ของ  西
にし

（1995 
อ้างถึงใน ณัฏฐิรา ทับทิม, 2559 น. 240）พบว่า ประโยคที่ใช้ค าสันธานมีร้อยละ 15.89 โดยพบค าสันธานประเภทขัดแย้ง 
ได้แก่ しかし ประเภทให้ข้อมูลเพิ่มเติม また、そして และประเภทคลอ้ยตาม ได้แก่ だから จ านวนมาก แสดงให้เห็นว่า แม้
เนื้อข่าวที่มีพื้นที่จ ากัดก็มีการใช้ค าสันธานในระดับค่อนข้างสูง ในภาษาญี่ปุ่นมีกลุ่มรูปค าแสดงหน้าที่สันธานที่มีความหมาย
ขัดแย้ง ท้ังหมด 10 ค า แบ่งเป็นค าสันธาน 7 ค า ได้แก่「しかし、けれども、だけど、ところが、でも、それでも และ 
ただし」และค าช่วยแสดงสันธาน 3 ค า ได้แก่ 「のに、ものの และ ものを」ซึ่งแต่ละค าก็มีวิธีใช้แตกต่างกัน แม้จะมี
ความหมายเหมือนกัน จึงเป็นปัญหาส าหรับผู้เรียนในการเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม จากการศึกษาวิธีใช้ค าสันธานใน
ภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก ของสิรีธร อริยะเพชร และอรทัย อินพะหะ (2560) พบว่า มีความแตกต่างกันในรูปแบบ
ประโยค สถานการณ์เลือกใช้ และระดับของภาษา ซึ่งไม่สามารถใช้แทนกันได้ แต่มีบางตัวท่ีสามารถใช้แทนกันได้  
จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีใช้กลุ่มรูปค าแสดงหน้าที่สันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมาย
ขัดแย้ง จ านวน 10 ค า ว่ามีวิธีการใช้อย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูเ้รยีนภาษาญีปุ่่นท่ีจะสามารถน ากลุ่มรูปค าแสดงหน้าท่ี
สันธานที่มีความหมายขัดแย้งไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
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วิธดี าเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวิธดี าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับกลุ่มรูปค าแสดงหน้าท่ีสันธานในภาษาญี่ปุ่นท่ีมีความหมายขัดแย้งเพื่อก าหนด 

แนวทางในการวิเคราะห์ 
 2. อ่านและรวบรวมตัวอย่างประโยคที่มีการใช้กลุ่มรูปค าแสดงหน้าท่ีสนัธาน「しかし、けれども、だけど、とこ

ろが、でも、それでも、ただし、のに、ものの และ ものを」จากหนังสือพจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น หนังสือ
โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น หนังสือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ต ารามินนะ โนะ นิฮงโกะ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เล่ม 1-4 และเว็บไซต์ 
Kotonoha อย่างละ 10 ประโยค รวมทั้งสิ้น 100 ประโยค 

3. วิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างประโยคโดยแยกตามรูปแบบประโยค สถานการณ์เลือกใช้ และระดับของภาษาของการใช้ 
กลุ่มรูปค าแสดงหน้าท่ีสันธานแต่ละค าในแต่ละประโยค   

4. น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบแผนภูมิประกอบการบรรยาย สรุป และอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัย  

ผลการศึกษาวิธีการใช้กลุ่มรูปค าแสดงหน้าที่สันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายขัดแย้ง ผู้วิจัยน าเสนอผลเป็น
แผนภูมิแทง่แยกตามเกณฑ์การวิเคราะห์ 3 เกณฑ์ คือ รูปแบบประโยค สถานการณ์เลือกใช้ และระดับของภาษา โดยน าเสนอ
แยกเป็นการใช้ค าสันธาน และการใช้ค าช่วยแสดงสันธาน  

การใช้ค าสันธาน แสดงดังภาพ  1-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 แผนภูมิแท่งแสดงรูปแบบประโยค 

 
จากภาพ 1 พบว่า รูปแบบประโยคค าสันธานมี 5 รูปแบบ คือ S1คาดการณ์ + S2 ผลขัดแย้ง, S1บอกเล่า+S2ผล

ขัดแย้ง, S1บอกเล่า+S2 คาดการณ์, S1บอกเล่า+S2ตัวอย่าง และS1บอกเล่า+S2ข้อระวัง/ข้อยกเว้น เมื่อพิจารณารูปแบบ
ประโยคของแต่ละค าพบว่า しかし และ ところが มกีารใช้รูปแบบประโยคทีเ่หมือนกัน S1คาดการณ์ + S2 ผลขัดแย้ง   

けれども มีการใช้รูปแบบประโยค S1บอกเล่า+S2ผลขัดแย้ง だけど และ それでも มีการใช้รูปแบบประโยคที่เหมือนกัน 
S1บอกเล่า+S2ผลขัดแย้ง でも มีการใช้รูปแบบประโยค S1บอกเล่า+S2ตัวอย่าง และ ただし มีการใช้รูปแบบประโยค S1
บอกเล่า+S2ข้อระวัง/ข้อยกเว้น 

รูปแบบประโยค 
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ภาพ 2 แผนภูมิแท่งแสดงสถานการณเ์ลือกใช้ 

 
จากภาพ 2 พบว่า ค าสันธานมีสถานการณ์เลือกใช้ที่แตกต่างกัน しかし ใช้ในสถานการณ์ที่ข้อความข้างหลังนั้น

ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คาดการณ์เอาไว ้ だけど  ใช้แสดงเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นตามมาตรงกันข้ามกับท่ีคาดการณ์ไว้จากท่ีกล่าวมาก่อน
หน้านี ้けれども ใช้ในสถานการณ์ทีข่้อความที่จะกล่าวถึงต่อไปแตกต่างจากข้อความข้างหน้า でも ใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นปกติ
แต่ไม่มีทางเป็นไปได้ それでも ใช้กับเรื่องที่กล่าวมาข้างหน้าไม่ได้เป็นไปอย่างนั้น ところが มีการใช้อยู่ 2 สถานการณ์ คือ ใช้
ในสถานการณ์ทีผู่้พูดรู้สึกผิดคาดเนื่องจากสภาพท่ีกล่าวมานั้นเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดา และประโยคหลังจะมีเนื้อความขัดแย้ง
กับความหมายและความคาดหวัง และ ただし ใช้บอกข้อระวังหรือข้อยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้ว 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพ 3 แผนภูมิแท่งแสดงระดับของภาษา 

ระดับของภาษาค าสันธาน 

 

ระดับของภาษา 

สถานการณ์เลือกใช ้
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จากภาพ 3 พบว่า ค าสันธานมีการใช้ในระดับของภาษาที่แตกต่างกัน しかし และ だけど  ใช้ในระดับของภาษาที่
เหมือนกัน คือ ภาษาเขียนและภาษาพูดทางการ   ところが  ใช้ในภาษาพูดทางการ  けれども、 でも、 それでも และ た

だし ใช้ในระดับของภาษาที่เหมือนกัน คือ ภาษาพูดไม่เป็นทางการ 

 
การใช้ค าช่วยแสดงสันธาน แสดงดังภาพ 4-6  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 4 แผนภูมิแท่งแสดงรูปแบบประโยค 

จากภาพ 4  พบว่า ค าช่วยแสดงสนัธาน  のに、ものの และ ものを  มีการใช้รูปแบบประโยคที่เหมอืนกันท้ังหมด 
คือ S1普通形＋S2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 5 แผนภูมิแท่งแสดงสถานการณเ์ลือกใช้ 

 

 

รูปแบบประโยค 

สถานการณ์เลือกใช ้
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จากภาพ 5 พบว่า ค าช่วยแสดงสนัธานมีสถานการณ์เลือกใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้  のに  สามารถใช้ได้ 3 สถานการณ์ 
คือ สถานการณ์แสดงความสมัพันธ์ขัดแย้งแบบตรงกันข้ามแทนท่ีจะเป็นเหตเุป็นผลกัน  สถานการณ์แสดงการคาดการณผ์ิด 
เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด และสถานการณ์ที่เหตุการณไ์ม่เป็นเหตุเป็นผลกันตามที่ควรจะเป็น  ものの  ใช้ในสถานการณ์ที่กล่าว
โดยแฝงความรูส้ึกท่ีไม่พอใจจากเหตุที่ไม่พึงปรารถนา และ ものを ใช้ในสถานการณ์ทีก่ล่าวถึงเรื่องในอดีตหรือสภาพใน
ปัจจุบัน ส่วนข้อความหลังจะกลา่วถึงสิ่งที่จะไม่เกดิขึ้นหรือไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึ้น 
 

ภาพ 6 แผนภูมิแท่งแสดงระดับของภาษา 
 
จากภาพ 6 พบว่า  ค าช่วยแสดงสันธาน のに、ものの และ ものを มีการใช้ในระดับของภาษาที่เหมือนกันทั้งหมด 

คือ ใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ 
 

อภิปรายผล  
จากผลการวิจัย มีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผลดังนี้  
1. ค าสันธานทั้ง 7 ค า ได้แก่ しかし、けれども、だけど、ところが、でも、それでも และ ただし มีการใช้

ในรูปแบบประโยคทีเ่หมือนและแตกต่างกัน คือ しかし และ ところが ใช้ในรูปแบบประโยค S1คาดการณ์ + S2 ผลขัดแย้ง
เหมือนกัน แต่ไม่สามารถใช้แทนกันได้ ทั้งนี้เนื่องจาก しかし ใช้ในสถานการณ์ที่ผู้พูดไม่รู้ข้อมูล ส่วน ところが ใช้ใน
สถานการณ์ที่รู้ข้อมูลของผู้พูด ถ้าหากใช้ ところが ในสถานการณ์ที่รู้ข้อมูลของผู้พูดจะท าให้ภาษาไม่เป็นธรรมชาติ (ณัฏฐิรา 
ทับทิม, 2559 น. 244-245) だけど และ それでも ใช้ในรูปแบบประโยคเหมือนกัน คือ S1บอกเล่า + S2 ผลขัดแย้ง แต่
แตกต่างกัน คือ それでも ใช้ในสถานการณ์เรื่องที่กล่าวมาข้างหน้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น ส่วน だけど จะใช้ในสถานการณ์
เรื่องราวที่เกิดขึ้นตามมาเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้  และจะไม่ปรากฏร่วมกับประโยคที่แสดงความรู้สึก ความ
ต้องการ ความตั้งใจ โดยปกติจะไม่วางไว้กลางประโยค (บุษบา บรรจงมณี, ปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา แสงทองสุข และ   
วันชัย สีลพันธ์กุล, 2554 น. 253 ) 

2. ค าช่วยแสดงสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายขัดแย้งทั้ง 3 ค า ได้แก่ のに、ものの และ ものを มีการใช้ใน
รูปแบบประโยคที่เหมือนกัน S1普通形＋S2 เนื่องจากค าช่วยแสดงสันธานจะต้องอยู่ท้ายภาคแสดงในประโยคหน้า (ณัฏฐิรา 
ทับทิม, 2557 น. 146)  

 

 

ระดับของภาษา 
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สรุปผลการวิจัย   
ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

กลุ่มรูปค าแสดงหน้าที่สันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายขัดแย้งมีวิธีใช้ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน แยกตาม
รูปแบบประโยค สถานการณ์เลือกใช้ และระดับของภาษา กรณีของค าสันธานพบว่า มกีารใช้รูปแบบประโยคที่เหมือนกัน 2 คู่ 
คือ しかし กับ ところが และ だけど กับ それでも ส่วน けれども、でも และ ただし  มีการใช้รูปแบบประโยคที่
แตกต่างกัน  ในส่วนของสถานการณ์เลือกใช้ของค าสันธานทั้ง 7 ค าน้ัน มีสถานการณ์เลือกใช้ที่แตกต่างกันออกไป ไม่สามารถ
ใช้แทนกันได้ ในด้านระดับของภาษาพบว่า ส่วนมากจะใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ รองลงมาจะใช้ในภาษาพูดที่เป็น
ทางการ  แต่ しかし และ だけど สามารถใช้ในภาษาเขียนได้ด้วย ส าหรับค าช่วยแสดงสันธานทั้ง 3 ค า พบว่า มีการใช้ใน
รูปแบบประโยคและระดับของภาษาที่เหมือนกัน แต่แตกต่างกันในส่วนของสถานการณ์เลือกใช้ 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ที่
ให้การสนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี้ และขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านท่ีช่วยให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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"DRUNK TO FORGET” : BEHAVIOR NIGHT DISCO BEHAVIOR OF UNIVERSITY STUDENTS.  
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บทคัดยอ 

 บทความเรื่อง “เมาใหลืมเธอ”:พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา

สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ชิ้นนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมสงเคราะห โดยอาศัยเทคนิคการ

สัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษามุมมองความคิดเห็นของ

นักศึกษาท่ีมีตอสถานบันเทิงแตละแหงในจังหวัดพิษณุโลก 2)เพ่ือศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอคนพบท่ีสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัย 2 ประเด็น (1) 

สถานบันเทิงในมุมมองของนักศึกษา ประกอบไปดวย 4 ขอคนพบหลักไดแก 1.ทัศนคติของนักศึกษาตอสถาน

บันเทิงจังหวัดพิษณุโลก 2.แรงขับกับการไปเท่ียวกลางคืน 3.“เท่ียว”ไมผิดประเพณี 4.“เอาตัวรอด” (2) 

สาเหตุของพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษา ประกอบไปดวย 3 ขอคนพบหลักไดแก 1.“ผอนคลาย” 

ไดจริงหรือ? 2.สรางภูมิคุมกัน 3.เจอเพ่ือนและสังคมใหม ซ่ึงจากขอคนพบการวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นถึง

มุมมองความคิดเห็นและสาเหตุของพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษาอยางเห็นไดชัด 

คําสําคัญ : เท่ียวกลางคืน,พฤติกรรม,วัยรุน  

 

ABSTRACT 

 Articles "Drunk to forget" :Behavior night disco behavior of university students case 

study in Phitsanulok. This is a qualitative research in social work based on interview 

techniques Participatory observation the two main objectives. 1) To view the opinions of 

students on each of entertainment in Phitsanulok. 2)To study the behavior of the nightlife of 

University students Phibulsongkram. The key findings in this research study two issues. 

1)Entertainment in the perspective of students consists of four main findings. 1.The attitude 

of the students towards entertainment Phitsanulok. 2.Thrust into the night. 3."Search"not 

guilty tradition. 4."Survive" 2 cause of the behavior of student nightlife consists of three main 

findings. 1."Relax" is true? 2.immunization. 3.Meet new friends and socialize. The findings 
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from such research reflects the views and opinions of the behavior of student nightlife, 

obviously. 

keywords: disco, behavior, teenagers. 

 

บทนํา 

 ขอมูลจากองคการอนามัยโลกป 2557 ระบุวา ประชากรท่ัวโลกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มากกวา 

38% สําหรับประเทศไทยดื่มมากเปนอันดับท่ี 78 ของโลกมีอัตราเฉลี่ย 7.1 ลิตรตอคนและมีแนวโนมเพ่ิมมาก

ข้ึนในกลุมผูหญิง โดยสาเหตุท่ีหันมาดื่มเพราะตองการผอนคลายจากการทํางาน  การเรียน ความเทหตองการ

ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนฝูง ประกอบกับหาซ้ืองาย ใกลบาน ใกลสถานศึกษา เดินทางไมถึง 5 นาทีก็หาซ้ือได

แลว (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) ดานผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการด่ืมสุราของประชากร พ.ศ.2557 

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในสวนของการดื่มสุรา พบวา ประชากรอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไปจํานวน 54.8 ลาน

คนโดยผูชายมีอัตราการดื่มสุราสูงกวาหญิงประมาณ 4 เทาเพศชายเริ่มทดลองดื่มสุราครั้งแรกตั้งแตยังไมบรรลุ

นิติภาวะ(สํานักงานสถิติแหงชาติ,2558) 

การพัฒนาประเทศนั้น ท่ีตองคํานึงถึงอยางยิ่งคือการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติ เพราะคนเปนกําลัง

สําคัญท่ีจะนําพาประเทศไปสูความเจริญกาวหนาในการพัฒนาควรเริ่มจากต้ังแตเยาววัยเพ่ือใหเกิดวัตถุประ

สงคท่ีวางไวโดยเฉพาะเด็กวัยรุนซ่ึงจะเติบโตเปนผูใหญและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ สมควรท่ีจะ

ไดรับการอบรมปลูกฝงเจตคติท่ีดีงามเพ่ือเสริมสรางคุณสมบัติท่ีพึงปรารถนาตามความตองการของสังคม สอด

คลองกับเปาหมายการจดการศึกษา ของรัฐบาลท่ีจะใหแกและเยาวชน คือ ดานสติปญญา ดานสุขภาพอนามัย 

ดานจิตใจและสังคม ดานประกอบอาชีพเพ่ือให  เปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ และสามารถอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข แตปจจุบันพบวาปญหาท่ีพบมากในหมูวัยรุน คือการประพฤติตนไมเหมาะสมกับวัย ไดแก การเท่ียว

สถานบันเทิงเริงรมย การหนีเรียน การจัดกลุมม่ัวสุม เปนตน (วัลภา แซอ้ึง,2548) 

การพัฒนาประเทศท่ีผานมากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม อยางกวางขวาง มี

การนําความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการผลิต เกิดการจําหนาย การใหบริการอยาง

สลับซับซอน ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตและการรับรูของคนในสงคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีโอกาสในการเลือก

รับขาวสารท่ีหลากหลายตามรสนิยมของแตละบุคคลสามารถท่ี จะเรียนรูรับขอมูล  ขาวสารรอบโลกผ

านเครือขายคอมพิวเตอรและสื่อสําเร็จรูปตางๆ อยางไรก็ตาม ในทางตรงกันขาม กระแสวัฒนธรรมตะวันตก

และขอมูลขาวสารท่ีผานการกลั่นกรองผานสื่อในรูปตางๆ รวมท้ังธุรกิจบันเทิง โฆษณา ฯลฯ กอใหเกิดวัตถุ

นิยมและบริโภคนิยม ตลอดจนความฟุงเฟอ ในหมูคนรุนใหมรวมท้ังการถูกครอบงําทางวัฒนธรรม (สํานักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2540) โดยเฉพาะสงคมในเมืองซ่ึงมีการขยายตัวอยาง

รวดเร็ว สภาพแวดลอมทางกายภาพมีลักษณะเปนสังคมเมือง เปนเมืองท่ีประชากรอยูอยางหนาแนน 

สถานเริงรมยประเภทตางๆ เปนสิ่งแวดลอมทางสังคม ท่ีสังคมไทยรับเขามาเม่ือ ประมาณสอง

ทศวรรษกอน ธุรกิจยามราตรีในยุคนั้นท่ีรูจักกันคือ บาร (Bar)  และไนทคลับ (Nightclub) การนําเสนอ 

รูปแบบของสถานบันเทิงไมไดหยุดแตเพียงเทานี้ ธุรกิจเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก กลายเปนแหลงทองเท่ียว

ประเภทคอฟฟชอพ ดิสโกเธค คาราโอเกะ และผับ เกิดข้ึนมา มากมาย (จงจิตตโศภนคณาภรณ, 2540) 

โดยเฉพาะในเขตเมืองชลบุรีสถานบันเทิงตางๆ เปนสถานท่ีมีการม่ัวสุมของมึนเมา หลายครั้งหลายหนท่ีนําไปสู

ประกอบอาชญากรรมและ การติดสิ่งเสพติด และสถานบันเทองยังเปนสถานท่ีสงเสริมใหมีการม่ัวสุมและส่ํา

สอนทางเพศ เชน สถานท่ีนั่งภายในมุมมืด โดยไมเกรงผูพบเห็น เนื่องจากสภาพภายในมืดและขาดความสนใจ

ซ่ึงกันและกัน (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ, 2530) 

พฤติกรรมท่ีเปนปญหาของนักศึกษาวัยรุนท่ีไปม่ัวสุมกันตามสถานท่ีๆ ไมเหมาะสมกับสภาพและวัย

ของนักศึกษา นอกจากจะเสยการเรียนแลว แลวยังเสียเงินเสียทองและเสียเวลาโดยเปลา ประโยชนและขัดต

อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในสังคมไทยกอใหเกิดผลเสียตอตัววัยรุ นเอง ครอบครัว สถานศึกษา สังคม 

ประเทศชาติอีกดวย หากวาวัยรุนหันมาใชเวลาใหเปนประโยชน พัฒนาตนเอง เชน กิจกรรมทางการเรียน 

กิจกรรมทางการกีฬา ซ่ึงจะทําใหประเทศชาติไดพลเมือง ท่ีแข็งแรง สมบูรณมีสติปญญาและมีคุณภาพ ท่ีจะเป

นรากฐาน ของการพัฒนาประเทศตอไป และ ยังเปนการลดปญหาทางดานสังคมไดอีกดวย (กฤษณ ทองเลิศ, 

2539)  

 จากสถานการณดังกลาวชี้ใหเห็นวาพฤติกรรมการเท่ียวสถานบันเทิงของนักศึกษาวัยรุนเปนพฤติกรรม

ท่ีนาสนใจเนื่องจากเปนปญหากอใหเกิดผลเสียตอวัยรุนเอง ครอบครัว มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ 

จึงมีความจําเปนท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด

พิษณุโลก เนื่องจากนักศึกษาวัยรุนเปนกลุมใหญในระบบการศึกษาซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ 

ตลอดจนเปนศักยภาพแรงงานท่ีจะสรางความเจริญเติบโตใหกับประเทศ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) งานวิจัยเรื่อง “เมาใหลืมเธอ”:

พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้

อาศัยวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแบบสัมภาษณปลายเปด เปนเครื่องมือและ

กระบวนการสําคัญในการวิจัยเพ่ือใหไดขอมูลครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดเก็บ
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รวบรวมขอมูลดวยตนเองจากพ้ืนท่ีจริง การบันทึกและนําขอมูลมาทําการวิเคราะหจะดําเนินการตามระเบียบ

วิธีการทําวิจัยตามข้ันตอนท่ีทําการศึกษาอยางละเอียดและชัดเจนในเชิงลึก มีดังนี้ 

กลุมนักศึกษาท่ีเท่ียวสถานบันเทิง กลุมตัวอยางในการวิจัยไดมาดวยการเลือกตัวอยางอยางงาย 

จํานวน 3 คน เก็บขอมูลดวยการสรางขอคําถามข้ึนมา จํานวน 10 ขอ เพ่ือใชในการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล

ท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล ไดแก การนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณโดยการนํา

เทปมาแกะเพ่ือวิเคราะหขอมูล การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก โดยการเลือกประชากรมาอยางเจาะจง คือกลุมผู

ท่ีเท่ียวสถานบันเทิง ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยจะไดนํามาจัดรวบรวมหมวดหมู สรุป

ประเด็นสําคัญ และใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา หลังจากนั้นไดดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ

นักศึกษาท่ีเท่ียวสถานบันเทิง เพ่ือระดมความคิดในการหาแนวทางในการหาความหมายและปจจัยท่ีเสริมสราง

พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน เพ่ือใหออกมาสอดคลองกับจุดประสงคของพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ

นักศึกษา 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลดวยหลักการ วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) จากการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากวิธีการสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกต อยางมีสวนรวมและการสังเกต

ไมมีสวนรวมกับบริบทพ้ืนท่ีศึกษาจริง เพ่ือบรรยายและแปลผลตามขอเท็จจริงจากขอมูลพ้ืนท่ี และจากการท่ีได

รวบรวมและจําแนกตามประเภทของขอมูล แลวจัดขอมูลเปนหมวดหมู และยึดหลักวิเคราะหตามกรอบ

แนวความคิดในการศึกษาขางตน 

 สถานบันเทิงในมุมมองของนักศึกษา 

 1. ทัศนคติของนักศึกษาตอสถานบันเทิงจังหวัดพิษณุโลก ความคิดเห็นและความรูสึกในมุมมองของ

นักศึกษาคือ มีความประทับใจในการไปเท่ียวระดับหนึ่ง ในเรื่องระบบความปลอดภัยการดูแลจากการดท่ีผับ มี

การดคอยใหความสะดวกดูแลความปลอดภัย ในเรื่องการจอดรถและการทะเลาะวิวาท ในบางครั้งมีความรูสึก

วาแออัดจนเกินไป มีความรูสึกวาโตะรอบขางดื่มหนักจนเกินไปทําใหไมสามารถควบคุมสติและมีการโวยวาย 

มาหาเรื่องโตะอ่ืนๆ   

 2. แรงขับกับการไปเท่ียวกลางคืน  

  -แรงดึงดูดจากเพศตรงขาม อีกหนึ่งความสนใจของหนุมๆสาวๆ ท่ีไปเท่ียวสถานบันเทิงมี

ความสนใจในเพศตรงขาม 
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  -การอกหักในวันสอบเสร็จ เปนสาเหตุท่ีสําคัญของการไปเท่ียวสถานบันเทิงโดยนักศึกษาจะมี

ประโยคท่ีวา “อกหักอยากเมา” ถือวาเปนคําชักชวนจึงทําใหเปนแรงขับเคลื่อนในการไปเท่ียวสถานบันเทิง 

โดยใชคําวาอกหักอยากเมามาใชเปนขออางในการไปเท่ียวสถานบันเทิง   

  -อยากเมาใหลืมเธอ(ความรัก) การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาและเยาวชน

กอใหเกิดผลกระทบมากมาย และในปจจุบัน นักศึกษา ตองเรียนและพักอาศัยทามกลางรานจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ซ่ึงความหนาแนนของรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอบสถานศึกษามีผลตอการเพ่ิมแรงจูงใจ

ในการดื่มและสรางทัศนคติทางบวกตอการด่ืม รวมท้ังเพ่ิมจํานวนการเปนนักดื่ม และเม่ือความรักพังลงก็ยิ่ง

เพ่ิมแรงขับในการเปนนักดื่มเพ่ิม 

  -การจัดงานปารตี้ตางๆ ของสถานบันเทิง เชน มีการเชิญดารา นักรอง และเน็ตไอดอลมา

สรางความบันเทิงในยามคํ่าคืน ปารตี้คืนวันฮาโลวีน ปารตี้เรืองแสง ฯลฯ 

  -การไปดื่มเพ่ือคลายความทุกข เม่ือมีความทุกขใจ การด่ืมสุราจะทําใหผูดื่มมีความรูสึกตัว

นอยลง มีความสนุกเพ่ิมข้ึน อยากสนุกมากข้ึน จึงทําใหลืมความทุกขใจไดชั่วขณะ 

  -เพ่ือนชักชวนใหดื่ม การเขากลุมเพ่ือนและตองการเปนท่ียอมรับของเพ่ือนเม่ือเพ่ือนชวนก็

เลยยอมตามเพ่ือน 

 3. “เท่ียว” ไมผิดประเพณี ไมผิดประเพณีแตผิดท่ีความคิดของบุคคลในสมัยกอนและกลุมอนุรักษ

นิยม ผิดท่ีคานิยมทางเพศตามสังคมและวัฒนธรรมไทย กําหนดบรรทัดฐานทางครอบครัวและสังคม การ

ปลูกฝงบุตรหลานจะถูกปลูกฝงโดยการอบรมเลี้ยงดูใหเคารพเชื่อฟงคําสั่งสอนของบิดามารดาอยางเครงครัด 

วิถีชีวิตตลอดจนวิธีการดําเนินชีวิตจะตองอยูในขอบเขตท่ีทางครอบครัวไดวางเอาไว คิดวาการเท่ียวกลางคืนจะ

ดูไมเหมาะสม เพราะวาอันตราย  และผิดกฎท่ีครอบครัวตั้งไว เชน การใหผูหญิงตองอยูกับบานอยางเดียว จึง

ทําใหผูหญิงตองถูกกดข่ีขมเหงดวยความไมเสมอภาคทางเพศ 

 4. “เอาตัวรอด”แนนอนวาการไปเท่ียวกลาคืนยอมมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายตอตัวเอง ตองมี

วิธีการรับมือ การทําใหตัวเองปลอดภัยจากสถานการณตางๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับตัวเราเองและผูอ่ืน ซ่ึงการเอา

ตัวรอดจากสถานการณตางๆ คือ อยาไวใจใครงายๆ ความไวใจ ถือเปนสาเหตุอันดับหนึ่งท่ีทําใหผูหญิงตกเปน

เหยื่อไดมากท่ีสุด เพราะความไวใจมักจะทําใหเราลดความระมัดระวังตัวลงจนอาจถูกทํามิดีมิรายไดโดยไมรูตัว 

ไมด่ืมแกวของคนแปลกหนา มีสติตื่นตัวอยูเสมอ จําเปนอยางมากท่ีตองตั้งสติเปนพิเศษ คอยระมัดระวังแกว

เครื่องดื่มของตัวเองอยูเสมอ และไมดื่มหนักจนไมรูสติของตัวเอง  และท่ีสําคัญคือการแตงกายลอแหลม

จนเกินไป เพราะในสถานบันเทิงเปนพ้ืนท่ีอับโคจร ซ่ึงอาจจะเกิดอันตรายตอเราไดตลอดเวลา เชน การแตะ
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เนื้อตองตัว และถาหากไปเท่ียวสถานบันเทิงคนเดียวสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ อยาขาดการติดตอและกินใหรูสติมาก

ท่ีสุด 

สาเหตุของพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษา 

 1. “ผอนคลาย” ไดจริงหรือ ? สําหรับเรื่องความเครียด ความรูสึกหดหู ไมสบายใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ในชีวิตก็ทําใหเราอยากปลดปลอยความรูสึกท่ีไมดีออกมา อยากพบปะเพ่ือน อยากพูดคุยปลอดปลอยหรือ

ระบายความเครียดนั้นออกมา ทุกคนก็จะนึกถึงสถานบันเทิงท่ีใหความบันเทิงในยามคํ่าคืน ผูวิจัยไดวิเคราะห

ขอมูลจากการสัมภาษณไดวา การเท่ียวกลางคืนทําใหผอนคลายไดจริง ไดปลดปลอยความเครียด ความหดหูท่ี

สะสมมา และยังมีความสุข ความสนุก และไดเตน การเตนทําใหไดรูสึกผอนคลาย เพ่ิมอารมณในการเท่ียวให

สนุก และยังเปนการออกกําลังกายอีกดวย 

 2. สรางภูมิคุมกัน การท่ีเราไดเจอโลกภายนอก เรียนรูประสบการณใหม ท่ีทําใหรูทันตอสถานการณ 

และสามารถนําไปปรับใชเพ่ือใหตัวเองปลอดภัย ทําอยางไรใหเอาตัวรอดไดจากสถานการณนั้นๆ 

 3. เจอเพ่ือนและสังคมใหม สถานบันเทิงยอมมีผูคนมากมายมาบรรจบในสถานบันเทิงยามคํ่าคืน 

แนนอนตองเจอสังคมใหมๆ เพ่ือนใหม ซ่ึงการไปเท่ียวกลางคืนตางคนตางไปกันเปนกลุมเพ่ือความสนุกกัน การ

เจอกันในสถานท่ีท่ีหนึ่งคงเปนแรงจูงใจอะไรสักอยางท่ีทําใหไดพบเพ่ือนใหมและไดเปดประสบการณใหมกับ

เพ่ือนใหม แตตองมีความระมัดระวังในระดับหนึ่งอยาไวใจกันงายๆ เพราะรูหนาแตยังไมรูใจ 

อภิปรายผล 

 พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีการเรียนรูและสัญชาติญาณของตนเอง 

ก็จะสามารถนํามาอธิบายหรือนํามาใชในการอางอิงเก่ียวกับมนุษยโดยปกติ มนุษยทุกคนตองการอยากรูอยาก

ลอง การลองผิดลองถูก ทําใหมนุษยสามารถกาวขามไปขางหนาอยางไมกลัวอุปสรรค นั้นหมายถึงการเรียนรู 

การใชชีวิตในท่ีสาธารณะในยามวิการณ การเท่ียวกลางคืนเปนสิ่งท่ีไมผิดกฎหมายหากบางคนเลือกท่ีจะใชชีวิต

กลางคืนเพียงเพราะตองการเรียนรูและหาประสบการณใหมๆ ก็จะเปนเรื่องท่ีนาสงเสริม แตในอีกมุมหนึ่งหาก

กลุมวัยรุนเลือกใชเวลายามวิการณเพ่ือม่ัวสุมและทําสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ก็ไมสมควร เพราะฉะนั้นเราไมสามารถ

ตัดสินไดเลยวา บุคคลท่ีเท่ียวกลางคืนเปนคนไมดี สัญชาติญาณของมนุษยทุกคนจะตอบสนองตอสิ่งเราหรือสิ่ง

กระตุนในตัวเองแสดงพฤติกรรมออกมาโดยทันที การเท่ียวการคืนมันก็มาจากสิ่งเรารอบๆตัวของเรา เชน 

เพ่ือน ผับ รานเหลา รานอาหาร ท่ีกลถมวัยรุนหรือคนท่ัวไปนิยมท่ีจะเขา วัยรุนสวนใหญเปนวัยคึกคะนองทําให

สัญชาติญาณความอยากรูอยากลองเกิดข้ึน 

สรุปผลการศึกษา 
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 พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษา เม่ือนํามาวิเคราะหกับการทบทวนวรรณกรรมก็จะสามารถ

นํามาอธิบายหรือนํามาใชในการอางอิงเก่ียวกับมนุษยโดยปกติ มนุษยทุกคนตองการอยากรูอยากลอง การลอง

ผิดลองถูก ทําใหมนุษยสามารถกาวขามไปขางหนาอยางไมกลัวอุปสรรค  นั้นหมายถึงการเรียนรู การใชชีวิตใน

ท่ีสาธารณะในยามวิการณ การเท่ียวกลางคืนเปนสิ่งท่ีไมผิดกฎหมายหากบางคนเลือกท่ีจะใชชีวิตกลางคืนเพียง

เพราะตองการเรียนรูและหาประสบการณใหมๆ ก็จะเปนเรื่องท่ีนาสงเสริม แตในอีกมุมหนึ่งหากกลุมวัยรุน

เลือกใชเวลายามวิการณเพ่ือม่ัวสุมและทําสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ก็ไมสมควร เพราะฉะนั้นเราไมสามารถตัดสินไดเลย

วา บุคคลท่ีเท่ียวกลางคืนเปนคนไมดี สัญชาติญาณของมนุษยทุกคนจะตอบสนองตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนใน

ตัวเองแสดงพฤติกรรมออกมาโดยทันที การเท่ียวการคืนมันก็มาจากสิ่งเรารอบๆตัวของเรา เชน เพ่ือน ผับ ราน

เหลา รานอาหาร ท่ีกลุมวัยรุนหรือคนท่ัวไปนิยมท่ีจะเขา วัยรุนสวนใหญเปนวัยคึกคะนองทําใหสัญชาติญาณ

ความอยากรูอยากลองเกิดข้ึน โดยสวนใหญแลวนั้นจากผลการวิจัยไดพบประเด็นท่ีสําคัญ2ประเด็นใหญ

ดังตอไปนี้ สถานบันเทิงในมุมมองของนักศึกษา ประกอบดวย  1.ทัศนคติของนักศึกษาตอสถานบันเทิงจังหวัด

พิษณุโลก 2. แรงขับกับการไปเท่ียวกลางคืน 3. “เท่ียว” ไมผิดประเพณี 4. “เอาตัวรอด” สาเหตุของ

พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษา 1.“ผอนคลาย” ไดจริงหรือ ? 2. สรางภูมิคุมกัน 3. เจอเพ่ือนและ

สังคมใหม 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยในครั้งนี้ไดรับความรวมมือจากทานอาจารยผูสอนท้ัง 3ทานในการศึกษาและหาขอมูล 

ตลอดไปจนถึงการวิเคราะหขอมูลเพ่ือนํามาใชในการวิจัย ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูง 

ขอขอบคุณนักศึกษาผูใหสัมภาษณ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใหขอมูลเก่ียวกับการไปเท่ียวสถานบันเทิงท่ีเปนกลุม

ตัวอยางท่ีใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บรวบรวม ขอมูล นักศึกษาผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณ 

ผูวิจัยไดขอมูลมาวิเคราะหและสามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยในครั้งนี้ได ขอขอบพระคุณอาจารยปริญญา 

หวันเหล็ม อาจารย สุเทพ คําเมฆและอาจารยชัยพร อุโฆษจันทร   อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีไดกรุณาให

ความรู คําแนะนํา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนและใหคําแนะนําในการสรางเครื่องมือกรุณา

ชวยตรวจสอบและแกไข ชื่อ เรื่อง และ Abstract ใหมีความสมบูรณและถูกตองมากยิ่งข้ึน ในการทําวิจัยใน

ครั้งนี้ สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณบูรพคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

คณาจารยท่ีไดถายทอดวิธีวิทยาการวิจัยใหแกผูวิจัย 
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บทคัดย่อ 
บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1.ความหมายของคนเลี้ยงสุนัข 2.ศึกษาปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิต

ของผู้เลี้ยงสุนัข และ 3.ศึกษากระทบทางด้านบวกและทางด้านลบโดยใช้การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์เป็น
เครื่องมือในการวิจัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัข ของชุมชนบ้านเหนือ โดย
อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพในงานสังคมสงเคราะห์เป็นเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยการน าเทปมา
แกะเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการเลือกประชากรมาอย่างเจาะจง คือกลุ่มผู้ที่เลี้ยง
สุนัขโดยตรง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล โดยมีข้อค้นพบส าคัญคือ 1.ผู้เลี้ยงสุนัข ชุมชนบ้านเหนือ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความหมายของสุนัข ไว้ว่า “เพ่ือน” กล่าวคือ ผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่มีการให้
ความหมายที่เหมือนกัน เนื่องจาก สุนัขเปรียบเสมือนเพ่ือนของผู้เลี้ยงสุนัข เพราะจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า 
ผู้เลี้ยงสุนัข อาศัยอยู่บ้านเพียงล าพัง ต้องการคนในครอบครัวที่จะรับฟังปัญหาชีวิต รวมถึงท าให้เกิดเสียง
หัวเราะกับผู้เลี้ยงสุนัขได้ ความหมายความในที่นี่จะเป็นใครไม่ได้นอกจากเพ่ือนเพราะ เพื่อนในที่นี่คือ การเลี้ยง
แบบครอบครัว การมอบความรัก มอบความอบอุ่นให้แก่กัน หรือการอยู่เป็นเพ่ือนกันในทุกวัน  2.ผู้เลี้ยงสุนัข 
ชุมชนบ้านเหนือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัข มีทั้งด้านบวกและด้านลบ 
กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ก่อนเลี้ยงสุนัขเป็นทางด้านลบ คือ “ความเหงา” 
ความต้องการความรักจากครอบครัว หรือเพ่ือน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกจะไปท างานไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนที่ต้องการ
ครอบครัว จึงท าให้รู้สึกเหงา เพราะไม่รู้จะคุยกับใคร อีกท้ังยังพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางอารมณ์หลังจากที่น าสุนัขมาเลี้ยงไปในทางด้านบวก คือ ท าให้อารมณ์ดี ไม่เหงาเพราะ มีเพ่ือน เหมือนกับ
การมีครอบครัวที่อยู่เคียงข้าง เมื่อผู้เลี้ยงอยู่คนเดียวหรือลูกไม่มีเวลาให้แต่เขายังมีสุนัขที่เป็นเพ่ือน เขาสามารถ
คุยกับสุนัขได้ สุนัขรับฟังเขา เขาสามารถเล่นกับสุนัขได้ สุนัขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเขาได้มันท าให้
จิตใจสดชื่นแจ่มใส จึงส่งผลให้ผู้เลี้ยงเกิดคุณค่าในชีวิตมากขึ้น 

 

 ค าส าคัญ: สัตว์เลี้ยง, ผู้เลี้ยงสุนัข, คุณค่าในชีวิต 
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Abstract 

This article is intended to study 1. The meaning of the dog 2. Studying factors that 
enhance a dog's life and 3. Study the positive and negative impacts by using social work 
research as a research tool The samples used in this research are dog breeder groups. Of 
Ban Nuea community By using qualitative research in social work as a tool To use in 
interviews Analyze the data obtained from the sample interview. Data analysis is the data 
obtained from the interview by using tape to analyze the data. Interviewing key informants 
By selecting specific populations Is a group of people who directly raise dogs Data obtained 
from interviews with data providers With the key findings being 1. Dog shepherd Ban Nuea 
community There is a comment about the definition of dogs as "friends". That is to say, most 
dog owners have the same meaning because dogs are like friends of dogs. Because the 
analysis concludes that Dog shepherd Live at home alone Needing family members to listen 
to life problems Including causing laughter to the dogs The meaning here cannot be anyone 
except friends because Friends here Family rearing Giving Give each other warmth Or being 
friends everyday. 2.Dog shepherd Ban Nuea community There are opinions about the factors 
that enhance the life of the dog shepherd. There are both positive and negative aspects, 
that is, most informants have emotional behaviors before raising a dog. The negative side is 
"loneliness". Needs love from family or friends, which most children do not have time to 
work for. With people who need family Therefore makes you feel lonely Because I don't 
know who to talk with Moreover, it is found that most of the changes in emotional behavior 
after adopting a dog in a positive way make good mood not lonely because having friends is 
like having a family beside. When the person is alone or the child does not have time to 
give, but he still has a friend dog. He can talk to the dog. The dog listens to him. He can 
play with dogs. Dogs create smiles and laughter for him, it makes the mind clear and fresh. 
Therefore resulting in the person raising more value in life. 

 
keyword: pets, dog shepherd, value in life 
 
บทน า 

ในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากท าให้วิถีชีวิต
ของคนไทยเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยโดยการขยายตัวของสังคมเมืองท าให้รูปแบบครอบครัวของคนไทยมี
ลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นและรูปแบบพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขของคนไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปจาก
แต่เดิมท่ีคนไทยมักจะเลี้ยงสุนัขไว้เพ่ือเฝ้าบ้านเท่านั้นแต่ในปัจจุบันมีการเลี้ยงสุนัขเพ่ือคลายเหงาหรือเลี้ยงเป็น
งานอดิเรกกันมากขึ้น (ณัฐธ์สิริแฉล้มวงศ์, 2552) การเลี้ยงสุนัขในลักษณะนี้ผู้เลี้ยงมักจะมองเห็นสุนัขเหล่านั้น
เป็นเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวมากกว่าการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการใช้งานในรูปแบบอื่น ๆ การเลี้ยงสุนัขโดย
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เปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวนั้นจะมีการใส่ใจในรายละเอียดในการเลี้ยงมากกว่าการเลี้ยงไว้เพ่ือใช้
งานความคาดหวังของผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขในรูปแบบนี้ก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรม
ของสุนัขซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงและสุนัขอีกด้วยการเลี้ยงสุนัขโดย
ปราศจากความเข้าใจในลักษณะนิสัยเฉพาะตัวหรือประจ าสายพันธุ์ของสุนัขนั้นจะส่งผลให้ทั้งผู้เลี้ยงสุนัขและ
สุนัขไม่มีความสุขในการอยู่ร่วมกันได้การแก้ปัญหาในปัจจุบันของผู้ที่ประสบปัญหาพฤติกรรมของสุนัขนั้นมีอยู่
ด้วยกันหลายวิธีเช่น (1) การน าสุนัขไปฝึกในโรงเรียนฝึกสอนสุนัขทั้งที่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีค่าใช้จ่ายก็ตาม (2) 
ยอมอดทนและปรับตัวให้ซินก็พฤติกรรมของสุนัข (3) ยกสุนัขให้ผู้อ่ืนน าไปเลี้ยง (4) ฝึกสุนัขด้วยตนเอง (5) 
การทอดทิ้งสุนัขโดยปล่อยให้เป็นสุนัขจรจัดเป็นต้น 

ในปัจจุบันสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งมีแหล่งที่มาส าคัญคือในอดีตเคยเป็นสุนัขมีผู้เลี้ยงมา
ก่อน (ธนภพศรีสถาพร, 2552) สุนัขจรจัดนับเป็นปัญหาสังคมในรูปแบบหนึ่งซึ่งในปัจจุบันจ านวนสุนัขจรจัดมี
จ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ สุนัขจรจัดเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมและสาธารณสุขในช่วงเวลาที่ผ่านมามีกลุ่มคนและองค์กรต่าง ๆ ได้มี
ความพยายามที่จะลดปัญหาสุนัขจรจัดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่นนโยบายจากภาครัฐในการลดปัญหาสุนัขจรจัดโดย
ด าเนินการท าหมันฟรีให้กับสุนัขที่ไม่มีผู้เลี้ยงการน าสุนัขไปเลี้ยงศูนย์รับเลี้ยงของกรุงเทพมหานครการจัดตั้ง
โครงการหาบ้านใหม่ให้แก่สุนัขการจดทะเบียนสุนัขเลี้ยงโดยการท าสัญลักษณ์ด้วยไมโครชิปเป็นต้นและการ
รวมกลุ่มกันของประชาชนทั่วไปมีการน าสุนัขจรจัดไปท าหมันการหาบ้านใหม่ให้แก่สุนัขโดยผ่านทาง
โรงพยาบาลสัตว์คลินิกรักษาสัตว์หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประกาศหาบ้านให้แก่สุนัขอีกด้วย 

ความพยายามแก้ปัญหาจากทางภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดนั้นยังคงมีการ
ด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้สุนัขจรจัดจะถูกน าตัวไปอยู่ในการดูแลของภาครัฐแล้วแต่สุนัข
เหล่านั้นก็ยังไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่ากับการมีบ้านที่จะให้การเลี้ยงดูดูแลเปรียบเสมือนหนึ่งในครอบครัว
ตลอดจนสิ้นอายุขัยการส่งเสริมให้สุนัขจรจัดมีบ้านนั้นนับเป็นการยากยิ่งเป็นสุนัขท่ีโตแล้วไม่ใช่ลูกสุนัขก็ยากจะ
มีคนรับเลี้ยงดูเนื่องจากสุนัขที่โตแล้วมักจะมีรูปร่างหน้าตาไม่น่ารักเหมือนกับลูกสุนัขท าให้จ านวนของสุนัขจร
จัดที่อยู่ในการดูแลของภาครัฐมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และยังมีกรณีที่มีผู้น าสุนัขโตไปเลี้ยงแล้วพบว่า
บุคลิกลักษณะนิสัยของสุนัขที่โตเต็มวัยแล้วมักจะแก้ได้ยากและยังมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมที่แตกต่างจากสุนัข
อ่ืน ๆ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ถูกเลี้ยงดูมาก่อนตามมา 

ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าต้องการที่จะศึกษาความหมายและปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัข ให้ผู้ที่
ต้องการเลี้ยงสุนัขสามารถพบกับสุนัขที่มีพ้ืนฐานทางบุคลิกลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่
ต้องการเลี้ยงสุนัข  
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิถีชีวิต
การเลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัข ชุมชนบ้านเหนือ” ชุมชนบ้านเหนือ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย” ในครั้งนี้อาศัย
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เป็นเครื่องมือและกระบวนการ
ส าคัญในการวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองจากพ้ืนที่จริง การบันทึกและน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์จะด าเนินการตามระเบียบวิธีการท าวิจัย
ตามข้ันตอนที่ท าการศึกษาอย่างละเอียดและชัดเจนในเชิงลึก มีดังนี้ 
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กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัข ของชุมชนบ้านเหนือ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้มาด้วยการเลือกตัวอย่างอย่างง่าย 
จ านวน 3 คน เก็บข้อมลูด้วยการสร้างข้อค าถามข้ึนมา จ านวน 10 ข้อ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยการน า
เทปมาแกะเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการเลือกประชากรมาอย่างเจาะจง คือกลุ่มผู้
ที่เลี้ยงสุนัขโดยตรง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยจะได้น ามาจัดรวบรวมหมวดหมู่ สรุป
ประเด็นส าคัญ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา หลังจากนั้นได้ด าเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่
เกี่ยวข้องในการเลี้ยงสุนัข เพ่ือระดมความคิดในการหาแนวทางในการหาความหมายและปัจจัยที่เสริมสร้างการ
เลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัข เพ่ือให้ออกมาสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัข 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการ วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากวิธีการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต อย่างมีส่วนร่วมและการสังเกต
ไม่มีส่วนร่วมกับบริบทพ้ืนที่ศึกษาจริง เพื่อบรรยายและแปลผลตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลพื้นที่ และจากการที่ได้
รวบรวมและจ าแนกตามประเภทของข้อมูล แล้วจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และยึดหลักวิเคราะห์ตามกรอบ
แนวความคิดในการศึกษาข้างต้น 

การคืนข้อมูล หลังจากได้ข้อสรุปการวิจัย ที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 2  ข้อแล้ว ผู้วิจัยจะท าการ
สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในศึกษาการท าวิจัยครั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิถี
ชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัข และสุนัขเสริมสร้างผู้เลี้ยงอย่าไร จากนั้นท าการนัดหมายและจัดประชุมกับผู้ใหญ่บ้านและ
กลุ่มเป้าหมายที่เลี้ยงสุนัขในชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่3 ทั้งหมด เพ่ือท าการคืนข้อมูลและรับฟังการสะท้อนกลับ
ของข้อมูลเพ่ือการปรับข้อมูลให้สมบูรณ์และถูกต้องตามข้อเท็จจริงอีกครั้ง การลงพ้ืนที่วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยการสัมภาษณ์เชิงลึก และ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ โดยผู้วิจัย เริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจและประสานงานคนในพ้ืนที่
เพ่ือเป็นนักวิจัยในพื้นที่วิจัยหนึ่งท่าน เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงและเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันในส่วน
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนนั้น ถือเป็นส่วนส าคัญที่นักวิจัยจ าเป็นต้องศึกษาคนเลี้ยงสุนัขในชุมชนบ้าน
เหนือ ในการนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี นักวิจัยเริ่มกระบวนการเก็บข้อมูล
โดยการอาศัยผู้ใหญ่บ้านที่พาไปส ารวจครัวเรือนที่มีผู้เลี้ยงสุนัขในชุมชนบริเวณบ้านเหนือ หมู่ที่3  จากนั้นจึงได้
เริ่มกระบวนการสัมภาษณ์เดี่ยว โดยผู้วิจัยได้ท าการไถ่ถามถึงผู้ให้ข้อมูล (Snowball) เพ่ือความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล นอกจากนี้นักวิจัยยังได้ท ากระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus groups discussion) ประกอบไปด้วยกลุ่ม
ผู้เลี้ยงสุนัข ทั้งหมด 3 ท่าน เพ่ือความสมบูรณ์ของประเด็นในการสนทนาครั้งนี้  โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบไม่มี
โครงสร้างเคร่งครัด แต่เน้นกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับแนวคิดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมกับการวิจัย และมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์
รวมและผลกระทบด้านบวกและด้านลบที่ผู้เลี้ยงสุนัขได้รับจากการเลี้ยงสุนัขและได้ท าการศึกษาความหมาย
และปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัข 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่องวิถีชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัขการให้นิยามหรือความหมายและปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้

เลี้ยงสุนัขทางด้านอารมณ์ ผู้วิจัยพบว่าเรื่องที่ท าการวิจัยได้สอดคล้องกับงานวิจัยที่น ามาเป็นแนวทางการ
เนื่องจากการศึกษานิยามความหมายที่ผู้เลี้ยงสุนัขนิยามไว้กับสุนัขและศึกษาปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยง
สุนัข ทางด้านอารมณ์บวกและลบก่อนและหลังจากการน าสุนัขมาเลี้ยง ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องของ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและผู้เลี้ยงสุนัข และในทฤษฎีทั้ง 2 ที่เลือกมาใช้วิเคราะห์เรื่องที่
ศึกษา เนื่องจาก สนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้เลี้ยงสุนัขกับสุนัข และสุนัขมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ของผู้เลี้ยงสุนัขอย่างไรบ้างทางด้านบวกและทางด้านลบ จากการเลี้ยงสุนัข 

 
บทสะท้อนการลงพื้นที่สัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยได้เลือกผู้เลี้ยงสุนัขโดยตรงที่ตั้งตามวัตถุปรงสงค์ของการวิจัย ท าการติดต่อนัดหมายเพ่ือ
ด าเนินการนัดหมายสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ที่บ้านของผู้เลี้ยงสุนัข เพ่ือท าการพูดคุยและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสุนัข 

จากการศึกษาความหมายและปัจจัยที่เสริมสร้างการเลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัข มีการให้ข้อมูลส่วนใหญ่ 
ให้นิยามค าว่า “เพ่ือน” เนื่องจาก สุนัขเปรียบเสมือนเพ่ือนของผู้เลี้ยงสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัข อาศัยอยู่บ้านเพียง
ล าพัง ต้องการคนในครอบครัวที่จะรับฟังปัญหาชีวิต รวมถึงท าให้เกิดเสียงหัวเราะกับผู้เลี้ยงสุนัขได้ ความ
หมายความในที่นี่จะเป็นใครไม่ได้นอกจากเพ่ือนเพราะ เพ่ือนในที่นี่คือ การเลี้ยงแบบครอบครัว การมอบความ
รัก มอบความอบอุ่นให้แก่กัน หรือการอยู่เป็นเพ่ือนกันในทุกวัน และปัจจัยที่เสริมสร้างผู้เลี้ยงสุนัขทางด้าน
อารมณ์ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ก่อนเลี้ยงสุนัขเป็นทางด้านลบ คือ “ความเหงา” 
ความต้องการความรักจากครอบครัว หรือเพ่ือน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกจะไปท างานไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนที่ต้องการ
ครอบครัว จึงท าให้รู้สึกเหงา เพราะไม่รู้จะคุยกับใคร อีกท้ังยังพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางอารมณ์หลังจากที่น าสุนัขมาเลี้ยงไปในทางด้านบวก คือ ท าให้อารมณ์ดี ไม่เหงาเพราะ มีเพ่ือน เหมือนกับ
การมีครอบครัวที่อยู่เคียงข้าง เมื่อผู้เลี้ยงอยู่คนเดียวหรือลูกไม่มีเวลาให้แต่เขายังมีสุนัขที่เป็นเพ่ือน เขาสามารถ
คุยกับสุนัขได้ สุนัขรับฟังเขา เขาสามารถเล่นกับสุนัขได้ สุนัขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเขาได้มันท าให้
จิตใจสดชื่นแจ่มใสและท าให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น 
 
ผลการส ารวจข้อมูลทั่วไป 

การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เป็นผู้เลี้ยงสุนัขโดยตรง จ านวน 3 คน เพศหญิง 
2 คน เพศชาย 1 คน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เลี้ยงสุนัขที่นิยามความหมายของสุนัขและปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยง
สุนัข ในชุมชนบ้านเหนือ 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการนิยามความหมายของสุนัข และได้ข้อค้นพนที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ กล่าวคือ ผู้เลี้ยงสุนัขมีการให้นิยาม หรือความหมายว่า “เพ่ือน”  
 - สุนัขมีการเปรียบเสมือนเพ่ือนของผู้เลี้ยงสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัข อาศัยอยู่บ้านเพียงล าพัง ต้องการคนใน
ครอบครัวที่จะรับฟังปัญหาชีวิต รวมถึงท าให้เกิดเสียงหัวเราะกับผู้เลี้ยงสุนัขได้ ความหมายความในที่นี่จะเป็น
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ใครไม่ได้นอกจากเพ่ือนเพราะ เพ่ือนในที่นี่คือ การเลี้ยงแบบครอบครัว การมอบความรัก มอบความอบอุ่น
ให้แก่กัน หรือการอยู่เป็นเพื่อนกันในทุกวัน 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัข ทางด้านอารมณ์ ทางบวกและทางลบ
และได้ข้อค้นพบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ กล่าวคือ ก่อนที่ยังไม่ได้เลี้ยงสุนัขผู้เลี้ยงสุนัขมีอารมณ์ใจ
ร้อน เบื่อง่ายไม่ชอบอยู่บ้านหรือการต้องการความรักจากครอบครัว และเป็นคนที่คิดมากเครียดง่าย หลังจากที่
น าสุนัขมาเลี้ยงผู้เลี้ยงสุนัขมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ไปในทางท่ีดีขึ้น 
 - ผู้เลี้ยงสุนัขมีพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ก่อนเลี้ยงสุนัขเป็นทางด้านลบ กล่าวคือ ความเหงา ความ
ต้องการความรักจากครอบครัว หรือเพ่ือน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกจะไปท างานไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนที่ต้องการ
ครอบครัว จึงท าให้รู้สึกเหงา เพราะไม่รู้จะคุยกับใคร อีกท้ังยังพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางอารมณ์หลังจากที่น าสุนัขมาเลี้ยงไปในทางด้านบวก คือ ท าให้อารมณ์ดี ไม่เหงาเพราะ มีเพ่ือน เหมือนกับ
การมีครอบครัวที่อยู่เคียงข้าง เมื่อผู้เลี้ยงอยู่คนเดียวหรือลูกไม่มีเวลาให้แต่เขายังมีสุนัขที่เป็นเพ่ือน เขาสามารถ
คุยกับสุนัขได้ สุนัขรับฟังเขา เขาสามารถเล่นกับสุนัขได้ สุนัขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเขาได้มันท าให้
จิตใจสดชื่นแจ่มใสและท าให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น 
ข้อสรุปผลกรณีศึกษา 

จากการวิจัยเรื่องวิถีชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัขการให้นิยามหรือความหมายและปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้
เลี้ยงสุนัขทางด้านอารมณ์ ผู้วิจัยพบว่าเรื่องที่ท าการวิจัยได้สอดคล้องกับงานวิจัยที่น ามาเป็นแนวทางการ
เนื่องจากการศึกษานิยามความหมายที่ผู้เลี้ยงสุนัขนิยามไว้กับสุนัขและศึกษาปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยง
สุนัข ทางด้านอารมณ์บวกและลบก่อนและหลังจากการน าสุนัขมาเลี้ยง ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องของ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและผู้เลี้ยงสุนัข และในทฤษฎีทั้ง 2 ที่เลือกมาใช้วิเคราะห์เรื่องที่
ศึกษา เนื่องจาก สนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้เลี้ยงสุนัขกับสุนัข และสุนัขมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ของผู้เลี้ยงสุนัขอย่างไรบ้างทางด้านบวกและทางด้านลบ จากการเลี้ยงสุนัข 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตการเลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัข การนิยามความหมายและปัจจัยที่
เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัขทางด้านอารมณ์ กรณีศึกษา ท าให้ทราบถึงในเรื่องของผลกระทบทางด้านบวก
ลางด้านลบที่เกิดขึ้นกับผู้เลี้ยงสุนัข ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ไปในทางที่ดีขึ้น 

1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข  ชุมชน 
ควรสนับสนุนในการน าแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยงกับผู้เลี้ยงสุนัขไปใช้เป็นตัวแบบเพ่ือการพัฒนา
สุขภาพจิตผู้เลี้ยงสุนัขซึ่งอาจผ่านตัวแทนชุมชน กรรมการชุมชน หรือโรงเรียนในชุมชน ไปสู่การปฏิบัติกับผู้
เลี้ยงสุนัข ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผุ้เลี้ยงสุนัขมีสุขภาพจิตที่ดี 

2.หน่วยงานภาครัฐ ระดับเขต ระดับต าบล ควรเตรียมการให้ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้อาศัยในชุมชน
หรือท้องถิน่ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้อาศัยในชุมชน ท้องถิ่นเหล่านั้นเกิดความ
เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
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3. ควรสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันกับชุมชนในการพัฒนาสุขภาพจิตส าหรับผู้เลี้ยงสุนัข มีการ
สร้างความเข้าใจให้กับผู้เลี้ยงสุนัข สมาชิกในครอบครัว หรือผู้ดูแลผู้เลี้ยงสุนัขให้เข้าใจในธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงของผู้เลี้ยงสุนัข 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านอาจารย์ผู้สอนทั้ง 3ท่านในการศึกษาและหาข้อมูล 
ตลอดไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง 
ขอขอบคุณผู้เลี้ยงสุนัข ชุมชนบ้านเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเก็บรวบรวม ข้อมูล ผู้เลี้ยงสุนัขผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้
ข้อมูลมาวิเคราะห์และสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้ได้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ปริญญา หวัน
เหล็ม อาจารย์ สุเทพ ค าเมฆและอาจารย์ชัยพร อุโฆษจันทร์   อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณาให้ความรู้ 
ค าแนะน า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และให้ค าแนะน าในการสร้างเครื่องมือกรุณาช่วย
ตรวจสอบและแก้ไข ชื่อ เรื่อง และ Abstract ให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องมากยิ่งขึ้น ในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิธีวิทยาการวิจัยให้แก่ผู้วิจัย 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษารูปแบบและกระบวนการรับนองบนพ้ืนฐานการใหคุณคาความเปนมนุษย และ

ผลกระทบทางบวกและดานลบท่ีนักศึกษาชั้นปท่ี1 หรือนองใหม ไดรับหลังจากผานกิจกรรมรับนองของทาง

มหาวิทยาลัย โดยมีกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี1 

ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูเขียนไดทําการเลือกกลุมตัวอยาง อยางงายมา จํานวน 6 คน เก็บ

ขอมูลโดยการใชแบบสัมภาษณ จํานวน 6 ขอเพ่ือใชในการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณกลุม

ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล ไดแก การนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณโดยการนําเทปมาแกะเพ่ือวิเคราะหขอมูล 

การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ กลุมผูมีสถานะเปนผูมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรม จํานวน 1 คน และผูมีสถานะเปนผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 5 คน รวม 6 คน ขอมูลท่ีได จากการ

สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ผูเขียนไดจะนํามารวบรวมจัดหมวดหมู สรุปประเด็นสําคัญ และใชวิธีการ วิเคราะห

ขอมูลเชิงพรรณนา หลังจากนั้นไดดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูท่ีเก่ียวของในการจัดกิจกรรมรับนองของทาง

มหาวิทยาลัย เพ่ือระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางในการจัด กิจกรรมครั้งตอๆ ไปเพ่ือใหออกมาสอดคลองกับ

จุดประสงคของกิจกรรมโดยมีขอคนพบดังนี้ 1.) นักศึกษาชั้นปท่ี1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความ 

คิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการของการจัดกิจกรรมรับนองอยูในระดับท่ีมากพอสมควร กลาวคือ 

นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวารูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมรับนองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ควรมีการปรับใหรูปแบบของกิจกรรมใหทันยุคสมัยและมีความเหมาะสมกับนักศึกษาใหมมากกวา

เดิม และในเรื่องของความเหมาะสมทางดานเวลาในการจัดกิจกรรม ท่ีเปนความตองการของนักศึกษาท่ีตองการให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 2.) นักศึกษาชั้นปท่ี1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็น

เก่ียวกับผลกระทบท่ีไดรับทางความรูสึกดานบวกและดานลบจากรูปแบบและกระบวนการของการจัดกิจกรรมรับ

นอง 

 

คําสําคัญ: กิจกรรมรับนอง,ความคิดเห็น,พ้ืนฐานของความเปนมนุษย,ผลกระทบจากกิจกรรมรับนอง 
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                                                            Abstract 

 This article focuses on the form and process of recruiting children based on human 

values. And the positive and negative effects that first year students Or new students received 

after passing the university's recruitment activities With a sample group used in this study 

Namely students who are studying first year bachelor degree at Phibunsongkram Rajabhat 

University The author has chosen a simple sample of 6 people. Data was collected by creating 

6 questions for interviewing. Analyze the data obtained from the sample interview. Data 

analysis Including the data obtained from interviews by using the tape to unpack for data 

analysis Interviewing key informants By selecting the population specifically, the group whose 

status is the participant in the activity 1 person and the status of the participants are 5 people 

in total 6 persons Data obtained from interviews with key informants The author will be 

compiled and categorized. Summarize important points And use methods Descriptive data 

analysis After that, they conducted discussions with those involved in organizing the freshman 

activities of the university. To brainstorm ideas to find ways to organize Next activities To be in 

accordance with the purpose of the activity with the following findings 1.) 1st year students  

Pibulsongkram Rajabhat University has a high level of opinions about the form and process of 

the day-to-day activity, that is, most of the first year students are of the opinion that the format 

and process of the activity of the freshmen  Pibulsongkram Rajabhat University  The activities 

style should be adjusted to be modern and more suitable for new students.  And regarding the 

appropriateness of the time for the activities  That is the needs of students who want to be in 

accordance with the objectives of the project2.) 1st year students  Pibulsongkram Rajabhat 

University  There are opinions about the positive and negative effects of the form and the 

process of organizing the freshman activities. 

 

keywords: recruitment activities, opinions, fundamentals of humanity,  the impact of 

      recruitment activities 

 

บทนํา 

 เม่ือเปดภาคการศึกษาใหมของรั้วระดับอุดมศึกษาทุกแหงจะมีการจัดกิจกรรมรับนองข้ึน ซ่ึงถือไดวา

กิจกรรมนี้ไดกลายเปนวัฒนธรรมท่ีถือปฏิบัติกันตอ ๆมาของทุกสถาบันเลยก็วาได และในการจัดกิจกรรมรับ.

นักศึกษาชั้นปท่ี1 ของทุกๆ มหาวิทยาลัยไมสามารถหลีกเลี่ยงท่ีจะเขารวมกิจกรรมไดโดยวัตถุประสงคหลักของ

กิจกรรมคือการใหนักศึกษาไดสรางความสามัคคีกันในรุนและกับรุนพ่ี รวมไปจนถึงการมีน้ําใจชวยเหลือกัน 
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 กิจกรรมรับนองถูกจัดข้ึนเพ่ือตอนรับรุนนองท่ีเขามาใหม รูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย  

เพ่ือสรางวัฒนธรรมแนวความคิดความรูสึกท่ีดีตอสถาบัน สรางความสามัคคีระหวางรุนพ่ีและรุนนอง และ 

ระหวางรุนนองดวยกันเอง สรางความสามัคคีและการปรับตัว การวางตัว เรียนรูมารยาทใน การอยูรวมกัน 

กิจกรรมการรับนองสวนใหญอยูในการดูแลของอาจารยหรือ สโมสรนักศึกษาและรุนพ่ีรวมกันทํากิจกรรมอยาง

สรางสรรค (เทอดธิดา ทิพยรัตน, สุนันทา ศรีโสภา และ ณรงค ชัยสงเคราะห, 2558) 

 แตท่ีผานมาการรับนองเกิดปญหาอยูทุกปจากความรุนแรงท่ีรุนพ่ีเปนผูกระทํารุนนอง ดังขาวหนังสือพิมพ

ตางๆกรณีท่ีรุนนองเปนโรคลูคีเมียเสียชีวติในระหวางกิจกรรมรับนองจากรุนพ่ีใหกินเหลาขาวทําใหอาเจียนเปน

เลือด ในป 2560  มีขาว กิจกรรมการรับนองมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใหนองกินสิ่งท่ีคลายอุจจาระ ใหนองแปรงฟน

ดวยพริกแกง ผสมกะป น้ําปลา ไขขาวดิบเปนตน บางกิจกรรมก็เปนในทางลามกอนาจาร เชน ใหรุนนองแกผา

ผลัดกันสําเร็จความใคร ซ้ึงถูกสังคมวิพากษวิจารณ เปนอยางมาก (ไทยรัฐออนไลน, 2561) 

 การผลิตบัณฑิตท่ีมีลักษณะอันพึงประสงคนั้น การจัดการเรียนรูในหองเรียนตามหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ 

ไมเพียงพอตอการสรางบัณฑิตท่ีสมบูรณได จึงจําเปนตอง ดําเนินกิจกรรมท่ีสรางโอกาสใหนักศึกษาไดเสริมทักษะ

ตาง ๆ เชน การสรางสัมพันธกับผูอ่ืน ฝกความ รับผิดชอบ ฝกใหรูจักบทบาทของการเปนผูนําท่ีดี สามารถปฏิบัติ

ตนในการเขารวมสังคมไดอยาง ถูกตอง ทักษะตาง ๆ เหลานี้ จะชวยสงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตท่ี

สมบูรณและมีคุณคา มากข้ึน (กรีชฎา นุนเกลี้ยง, 2554, น. 2)  

 จากเหตุผลขางตนผูเขียนจึงไดทําการศึกษาวิจัยท่ีผูเขียนมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับบทบาทของรุนพ่ี

ท่ีเปนผูรับและรุนนองท่ีเปนผูถูกรับเพ่ือเปนการปรับปรุงแกไขในการดําเนินการจัดกิจกรรมรับนองในคราวตอๆไป 

ซ่ึงเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีผูเขียน มีความสนใจท่ีจะศึกษาไปยังความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ ผลกระทบ และบทเรียนท่ี

ไดจากการรับนองของมหาวิทยาลัย ความรูสึกของรุนนองท่ีมีตอรุนพ่ีในระหวางการดําเนินกิจกรรมและกิจกรรม

รับนองของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดถูกจัดข้ึนบนพ้ืนฐานของการใหคุณคาความเปนมนุษยหรือไม 

 ผูเขียนไดตั้งกรณีการศึกษาดวยประเด็นความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปท่ี1ท่ีถูกรับนองและนักศึกษาตาง

ชั้นปท่ีเปนผูรับนอง ในเรื่องของมุมมองท่ีมีตอรูปแบบและกระบวนการรับนองวา มีขอดีขอเสียมากนอยเพียงใด 

และนักศึกษาท่ีเปนผูถูกรับนองไดรับบทเรียนหรือผลกระทบอะไรบางจากรูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมรับ

นอง และกิจกรรมรับนองของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดถูกจัดข้ึนบนพ้ืนฐานคุณคาความเปนมนุษย

หรือไมเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีผูเขียนตองการศึกษาท้ัง 3 ขอคือ 1.เพ่ือหาความหมายของการจัด

กิจกรรมรับนองของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรม

รับนอง วาไดรับบทเรียนหรือผลกระทบอะไรจากกิจกรรมรับ 3.เพ่ือเสนอแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในรูปแบบและ

กระบวนการรับนองบนพ้ืนฐานของความเปนมนุษย  ในการตั้งวัตถุประสงคนั้นทําใหผูเขียนไดทราบถึงความหมาย

ท่ีแทจริงของการจัดกิจกรรมรับนอง และทําใหไดทราบความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปท่ี1 ท่ีมีตอกิจกรรมรับนอง 

วาไดรับบทเรียนหรือผลกระทบอะไรจากกิจกรรมรับนองตลอดไปจนถึง แนวทางการปฏิบัติท่ีดีในรูปแบบและ

กระบวนการรับนองบนพ้ืนฐานของความเปนมนุษย 

 ผูเขียนไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาไวดังนี้ ดานเนื้อหาในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามท่ีมีความสนใจในประเด็นรูปแบบและกระบวนการรับนองบนพ้ืนฐานความเปนมนุษย ดานพ้ืนท่ีใน
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การศึกษา ศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สวนทะเลแกว ตําบล พลายชุมพล อําเภอเมือง

พิษณุโลก ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในระดับปริญญาตรี

ชั้นปท่ี1-4 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  ในการวิเคราะหและดําเนินการครั้งนี้ผูเขียนไดการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพ่ือ

ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการรับนองบนพ้ืนฐานความเปนมนุษย ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามปการศึกษา 2562 มีประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในระดับ

ปริญญาตรีชั้นปท่ี1-4 และกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี

1-4 ปการศึกษา 2562 จํานวน  6 คน มีนักศึกษาชั้นปท่ี1 หรือนองใหมท่ีพ่ึงผานกิจกรรมรับนองมาจํานวน5 คน 

และตัวอยางเจาะจงจํานวน1 คนท่ีเปนรุนพ่ีและมีสวนเก่ียวของในการจัดกิจกรรมรับนองของทางมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม 

 เครื่องมือและเทคนิคท่ีใชในการเก็บขอมูลกรณีศึกษา เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการรับนองบนพ้ืนฐาน

ความเปนมนุษย” ครั้งนี้ เพ่ือใหไดขอมูลครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคของ การวิจัย ซ่ึงผูเขียนไดใชเทคนิคใน

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากพ้ืนท่ีจริง โดยใชเครื่องมือและเทคนิคใน

การเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แนวคําถามการสนทนากลุม (Focus Groups Discussion) และแนวคําถามการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการรับนองบนพ้ืนฐานความเปนมนุษยโดย

แนวคําถามจะมีประเด็นท่ีมีความหลากหลาย และสอดคลองกับกรอบแนวความคิดเปนหลัก โดยมีเครื่องมือและ

เทคนิคท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ใชคําสัมภาษณปลายเปด 

สัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล สนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาเก็บรวบรวม 

ขอมูลโดยการสนทนาหรือทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางความคุนเคยกับสมาชิกในกลุม ทําใหการสนทนา เปนไป

แบบเปนกันเอง ไดแก กลุมนักศึกษาชั้นปท่ี1 ท่ีผานกิจกรรมรับนองและตัวแทนนักศึกษารุนพ่ีท่ีเปนผูรับนอง  

เอกสารท่ีใชในการสัมภาษณ คือเอกสารท่ีผูเขียนไดทําการสรางข้ึนมาจากเอกสายและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใช

ในการสัมภาษณและเก็บขอมูลการวิจัย  อุปกรณท่ีใชในการเก็บขอมูลการวิจัยไดแก เทปบันทึกเสียง สมุดบันทึก

ในการลงภาคสนามและแฟมในการเก็บเอกสารขอมูล 

 ในการการเก็บรวบรวมขอมูลมีท้ังหมด6 ข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา ผูศึกษาทําการ

เลือกศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สวนทะเลแกว เลขท่ี 156 ตําบล พลายชุมพล อําเภอเมือง

พิษณุโลก พิษณุโลก65000 ข้ันตอนท่ี 2 การเขาสูชุมชน หลังจากท่ีผูเขียนเลือกศึกษาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม สวนทะเลแกว ซ่ึงเปนหนึ่งในพ้ืนท่ีของ1/4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท้ังหมด ข้ันตอนท่ี 

3 การสํารวจขอมูลเบื้องตนเพ่ือเปนการสํารวจบริบทมหาวิทยาลัย และโครงสรางกิจกรรม รูปแบบและ

กระบวนการจัด ประชากร วัฒนธรรม และโครงสรางของฝายกิจกรรมนักศึกษา  ข้ันตอนท่ี 4 การเก็บรวบรวม

ขอมูล หลังจากผูเขียนไดทําการติดตอประสานงานกับผูท่ี เก่ียวของในกระบวนการจัดกิจกรรมรับนองของทาง

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปนผูแนะนําผูเขียนและขอความรวมมือกับกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล และ    ทําการ
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สนทนากลุม หลังจากนั้นผูเขียนไดเขาไปรวมทําการสนทนากลุม และทําความรูจักและทํา ความคุนเคยกับ

ผูเขารวมสนทนา เพ่ือใหผูเขารวมการสนทนามีความยินดีท่ีจะใหขอมูลการสราง กระบวนการมีสวนรวมระหวาง

ผูเขียนและกลุมเปาหมายท่ีเขารวม และการถอดบทเรียนเพ่ือ สกัดประเด็นออกมา และขณะเดียวกันในระหวางท่ี

ทําการสนทนากลุมผูเขียนจะทําการสังเกต  เพ่ือสังเกต พฤติกรรมของผูเขารวมสนทนากลุมโดยดูจากความรูสึก

และทาทีของผูตอบคําถามรวมถึง สภาพแวดลอมตาง ๆท่ีพบเจอในขณะทํากิจกรรมรับนอง และมีการใชวิธีการ

สัมภาษณเชิงลึกแบบมีแนวคําถามควบคูไปกับการสนทนา กลุม ข้ันตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูล การศึกษาครั้งนี้

ใชการวิเคราะหขอมูลดวยหลักการ วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) จากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

วิธีการสนทนากลุม การ สัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตอยางมีสวนรวมและการสังเกตไมมีสวนรวมกับบริบท

พ้ืนท่ีศึกษาจริง เพ่ือบรรยายและแปลผลตามขอเท็จจริงจากขอมูลท่ีศึกษา และจากการท่ีไดรวบรวมและจําแนก

ตาม ประเภทของขอมูล แลวจัดขอมูลเปนหมวดหมู และยึดหลักวิเคราะหตามกรอบแนวความคิดใน การศึกษา

ขางตน  ข้ันตอนท่ี 6 การคืนขอมูล หลังจากไดขอสรุป ท่ีสามารถตอบวัตถุประสงคท้ัง 3 ขอ แลว ผูเขียนจะทําการ

สังเคราะหขอมูลท้ังหมด เพ่ือกําหนดเปนแนวทางในการจัดรูปแบบกิจกรรมรับนองเพ่ือใหอยูบนพ้ืนฐานบนของ

ความเปนมนุษย เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติท่ีตอรุนนองท่ีถูกรับนองในคราวตอๆไป เพ่ือทําการคืนขอมูลและรับฟงการ

สะทอนกลับของขอมูลเพ่ือการ ปรับขอมูลใหสมบูรณและถูกตองตามขอเท็จจริง   จากการลงพ้ืนท่ีศึกษาในครั้งนี้

ผูเขียนใชตัวแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยการสัมภาษณเชิงลึกการ และ สังเกตแบบมีสวนรวมและ

สังเกตแบบไมมีสวนรวมเปนเครื่องมือในการสรางองคความรู   โดยผูวิจัย เริ่มตนดวยการสรางความเขาใจและ

ประสานงานกับฝายผูจัดกิจกรรมรับนองรวมไปถึงนักศึกษาชั้นปท่ี1 ท่ีไดรับผลกระทบทางดานความรูสึกไมวาจะ

เปนในดานบวกหรือดานลบ กอนและหลังกิจกรรมรับนองเพ่ือการเขาถึงขอมูลท่ีแทจริงและเพ่ือการสรางองค

ความรูรวมกัน    

 ในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น  ถือเปนสวนสําคัญท่ีผูเขียนจําเปนตองศึกษา ถึงบริบทของ

มหาวิทยาลัย  ทรัพยากร โครงสรางทางกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมไปจนถึงประกาศของทางมหาวิทยาลัย

เก่ียวกับกิจกรรมและอัตลักษณของรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเดนชัดของทางมหาวิทยาลัย 

 

ขอคนพบจากกรณีศึกษา 

 ผูเขียนไดคนพบเง่ือนไขและขอแลกเปลี่ยนของทางมหาวิทยาลัยท่ีมีใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี1 วา ในการเขา

รวมกิจกรรมรับนองของทางมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาชั้นปท่ี1 เขารวมก็จะไดรับโคชสแกนยืนยันวาเขารวม

กิจกรรมในครั้งนี้สวนผูท่ีไมเขารวมละไมไดรับโคชก็จะถือวาตกกิจกรรม ในขณะท่ีนักศึกษาชั้นปท่ี1 จายเงินคา

กิจกรรมใหกับทางมหาวิทยาลัยเปนจํานวนเทากันในการลงเก็บขอมูลภาคสนามทําใหทราบวากิจกรรมท่ีนักศึกษา

ชั้นปท่ี1 ตองเขารวมมีมากกวากิจกรรมรับนองมีท้ังกิจกรรมท่ีตองเขารวมเพ่ือเอาชั่วโมงกิจกรรมและกิจกรรมท่ี

ตองจายเงินจํานาวน50 บาทเพ่ือนผานกิจกรรม กิจกรรมท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมรับนองท่ีนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ตอง

เขารวมมีท้ังหมด 8 กิจกรรม ไดแก 1. กิจกรรมกีฬาภายใน PSRU GAMES 2.กิจกรรมสงกรานต 
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3. กิจกรรมวิ่งกาสะลอง 4. .กิจกรรมพิธีไหวครู 5.กิจกรรมมนตเสนหแหงสายน้ํา 6.กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภา

นักศึกษา 7..กิจกรรมการประกวดดาวของทางมหาวิทยาลัย 8.กิจกรรมเปดโลกชมรม (จายชมรมละ 50 บาท) 

 กิจกรรมเหลานี้ลวนเปนกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยท่ีบังคับใหนักศึกษาชั้นปท่ี1เขารวมกิจกรรม 

กิจกรรมเหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งท่ียังไมรวมกิจกรรมของแตละคณะ ผูเขียนศึกษาโดยอาศัยฐานคิดเรื่องความเปน

มนุษยเขามาอธิบายความสัมพันธของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือศึกษาเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการรับนอง

บนพ้ืนฐานความเปนมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และในดานวิธีวิทยานั้น การดําเนินการครั้งนี้ใช

วิธีการทางการวิจัยเชิงคุณภาพในการเลือกผูใหขอมูลหลักและกลุมตัวอยาง ผูเขียนไดทําการเลือกกลุมตัวอยางมา

อยางเจาะจง คือกลุมผูท่ีมีสถานะภาพเปนผูจัดกิจกรรมรับนองมาจํานวน 1 คน และกลมผูท่ีมีสถานะเปนผูเขารวม

กิจกรรม จํานวน 5 คน รวมเปน 6 คน โดยเลือกผูใหขอมูลแบบไมมีโครงสรางเครงครัด แตเนนกลุมตัวอยางท่ี

เหมาะสมกับแนวคิดจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของการศึกษา เพ่ือใหกลมตัวอยางครอบคลุมกับกรณีศึกษา และ

มีเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับองครวมและผลกระทบดานบวกและดานลบท่ี

นักศึกษาไดรับหลังจากกิจกรรมรับนองท่ีผานมา โดยอาศัยคําถามจํานวน 5 ขอ 

 บทสะทอนการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ 

 ผูเขียนไดเลือกนักศึกษาท่ีเปนประธานสโมสรนักศึกษาท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดรูปแบบกิจกรรมรับนอง

ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทําการติดตอนัดหมายเพ่ือดําเนินการนัดพูดคุยแลกเปลี่ยน จัดการนัด

สถานท่ีแลกเปลี่ยน คือ หนาหองสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน ณ ตึกมหาวชิราลงกรณ 

ในวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 เพ่ือทําการพูดคุยและสอบถามเก่ียวกับการจัดและรูปแบบกระบวนการรับนองของทาง

มหาวิทยาลัย และไดทําการติดตอนัดหมายนักศึกษาชั้นปท่ี1 เพ่ือทําการสัมภาษณ ณ มาหินออนขางซุมโคก ตึก 

เฉลิมพระเกียรติ 

จากการศึกษารูปแบบและกระบวนการรับนองบนพ้ืนฐานความเปนมนุษยและผลกระทบทางความรูสึก

ดานบวกดานลบท่ีนักศึกษาชั้นปท่ี1ไดรับหลังจากท่ีผานกิจกรรมรับนองของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พบวา นักศึกษาชั้นปท่ี1 สวนมากตางมีความเห็นเปนเสียงเดียวกันวาการจัดกิจกรรมรับนองของทางมหาวิทยาลัย

เปนกิจกรรมท่ีนักศึกษาสวนใหญไมไดมีความสมัครใจท่ีจะเขารวม ถึงแมวากิจกรรมจะมีชื่อวากิจกรรมรับนอง แต

ในสวนของการเขารวมกิจกรรมนั้นกลับเปนการบังคับใหนักศึกษาตองเขารวมหาไดเปนความสมัครใจของ

นักศึกษาก็ไมใช จากการศึกษาผูเขียนจึงไดผลสรปุกาศึกษาไดดังนี้ 

ผลการสํารวจขอมูลท่ัวไป 

การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลัก นักศึกษาท่ีเปนผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญเปนเพศ

หญิงกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปท่ี1 ศึกษาในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหจํานวน 4 คน เพศชายกําลังศึกษาอยูคณะ

ครุศาสตร สาขาวิชาพลศึกษาจํานวน 1 คน และนักศึกษาท่ีเปนผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีเปนเพศชาย กําลัง

ศึกษาอยูในระดับชั้นปท่ี3 ศึกษาในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คนท่ีดํารงตําแหนงประธานสโมสร

นักศึกษาวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 
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 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมบนพ้ืนฐานความเปนมนุษยและ

ผลกระทบของการจัดกิจกรรมรับนองใหมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 การศึกษาครั้งนี้มุงเห็นบทสะทอนดานรูปแบบกิจกรรมของนักศึกษา และไดขอคนพบท่ีไดจากการเก็บ

ขอมูลดังนี้  กลาวคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการ

จัดกิจกรรมการรับนองใหมของทางมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562 ท้ังโดยรวมและรายรูปแบบอยูในระดับ

มาก 

  - ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ

การจดักิจกรรมรับในรูปแบบการรับนองใหมดวยการใหรุนพ่ีแตละคณะมาแสดงตัวพูดคุยพบปะสรางความคุนเคย

กับรุนนองนักศึกษาชั้นปท่ี1 วาสาขาท่ีเรียนมีความยากงายมากนอยเพียงใดและอาจารยแตละทานเปนแบบไหนมี

การสอนเชนไรและ การใชชีวิตการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยควรเริ่มท่ีตรงไหน 

  - ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ

การจดักิจกรรมรับในรูปแบบการรับนองใหมดวยการท่ีปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยโดยตองการใหคํานงถึงรุนนองท่ี

เขารวมเปนหลัก 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการจัดกิจกรรมรับนอง

ประจําปการศึกษา 2562 กลาวคือผลกระทบดานบวกและผลกระทบดานลบ ท้ังโดยรวมและรายรูปแบบอยูใน

ระดับปานกลาง 

  - ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ

ของการจัดกิจกรรมรับนองในรูปแบบการรับนองใหมเชิงกิจกรรมกลุมสัมพันธ พบวานักศึกษามีความคิดเห็น

เก่ียวกับผลกระทบดานลบในระดับท่ีคอนขางมากผลกระทบดานบวก 

  - ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ

ทางดานบวกสวนใหญวา ไดรับความรูเรื่องโครงสรางดานฝายงานตางๆของทางมหาวิทยาลัยและไดรูจัก

มหาวิทยาลัยแหงนี้มากข้ึนจากกิจกรรมนี้ 

  - ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ

ทางดานลบสวนใหญตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา ไดรับความไมเทาเทียมและการสรางบรรทัดฐานจากรุนพ่ีคนท่ี

หนาตาหนารักจะไดรับการดูแลเปนพิเศษจากรุนพ่ีและไปจนถึงการแตงแตมบนใบหนาของนองโดยท่ีนองไมมี

ความเต็มใจและในความรูสึกของนักศึกษาชั้นปท่ี1 บางคนมองวาเปนกิจกรรมท่ีไมมีสาระ 

ขอสรุปผลกรณีศึกษา 

จากการศึกษาเรื่องรูปแบบและกระบวนการรับนองบนพ้ืนฐานความเปนมนุษยผูเขียนไดพบประเด็น

สําคัญวากิจกรรมท่ีนักศึกษาตองเขารวมยังมีนอกเหนือกิจกรรมรับนอง มีท้ังกิจกรรมท่ีเขารวมและกิจกรรมท่ีตอง

จายเงินจํานวน 50 บาทถึงจะผานกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมการเลือกชุมชุมท่ีเปนกิจกรรมบังคบเชนกัน แตในสวน

ของการเขารวมกิจกรรมรับนองนั้นเปนการบังคับใหตองเขารวมนักศึกษาชั้นปท่ี1สวนใหญมีความคิดเห็นในเรื่อง

ของการเขารวมกิจกรรมรับนองวาควรเปนในเรื่องของการมีจิตสํานึกมากท่ีสุดนองป1ไดบอกวากิจกรรมควรเปนสิ่ง
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ท่ีนักศึกษาควรจะมีสิทธิท่ีจะเขารวมหรือไมก็ไดไมควรบังคับเพราะมันควรเปนเรื่องของจิตสํานึกวาควรเขารวม

หรือไมของนักศึกษาชั้นปท่ี1เอง 

ในการศึกษากรณีศึกษาผูเขียนพบวาเรื่องท่ีศึกษาไดสอดคลองกับงานวิจัยท่ีนํามาเปนแนวทางเนื่องจากได

ศึกษาในรูปแบบกระบวนการจัดและผลกระทบทางความรูสึกท่ีนักศึกษาไดรับเชนเดียวกันตางกันเพียงวาใน

งานวิจัยท่ีเก่ียวของจะเปนในเรื่องของการรับนองในระบบ SOTUS และในทฤษฎีท้ัง3ทฤษฎีท่ีเลือกมาใชวิเคราะห

เรื่องท่ีศึกษาเนื่องจากวานักศึกษาชั้นปท่ี1หรือนองใหมเม่ือเขามาอยูในรั้วอุดมศึกษาจะตองมีการเรียนรูการปรับตัว

ใหเขากับสังคมนักศึกษาไมวาจะเปนเรื่องการเรียนหรือกิจกรรมในการเขารวมกิจกรรมนั้นมีการสรางเง่ือนไข

เพ่ือใหนักศึกษาเขารวมนั้นก็คือคิวบารโคดและตามเง่ือนไขหากนักศึกษาเขารวมก็จะไดรับและผานกิจกรรม 

ขอเสนอแนะ 

 ผูเขียนไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบและกระบวนการรับนองบนพ้ืนฐานความเปนมนุษย

กรณีศึกษา ทําใหไดทราบถึงในเรื่องของผลกระทบทางดานลบและดานบวกท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาชั้นปท่ี1 และ

ความตองการของนักศึกษาชั้นปท่ี1 ท่ีมีความตองการใหจัดในรูปแบบตางๆโดยคํานึงถึงนักศึกษาชั้นปท่ี1เปนหลัก 

ผูเขียนจึงไดศึกษาและสรางบทความนี้ข้ึนมา บทความนี้สามารถนําไปตอยอดในการศึกษาครั้งตอไปไดหากผูเขียน

มีความสนใจในกิจกรรมรับนอง   

1. ควรศึกษาประเมินผลการจัดกิจกรรมรับนองท้ังกอนจัดกิจกรรม (ประเมินความคาดหวังท่ีผูเขารวมจะ

ไดรับจากกิจกรรม) ระหวางจัด (ประเมินกระบวนการจัดกิจกรรม) และภายหลังจัดกิจกรรม (ประเมินตาม

วัตถุประสงค/เปาหมายท่ีวางไว) เพ่ือใหเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาถึงระดับกลไกทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการจัดกิจกรรมการรับนองใหมใหมากข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของนักศึกษาชั้นปท่ี1ในประเด็นตางๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนา

รูปแบบและกระบวนการรับนองท่ีพึงประสงค 

4. ควรจะมีการศึกษาในตัวแปรตางๆ เพ่ิมมากข้ึน เชน เพศ ชั้นป ผลการเรียน หรือเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของคณาจารยและนักศึกษา 

5. ควรมีการศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาท่ีเปนผูนําในการทํากิจกรรมรับนอง และศึกษาถึงบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมของผูนําและผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรับนอง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยในครั้งนี้ไดรับความรวมมือจากทานอาจารยผูสอนท้ัง3ทานในการศึกษาและหาขอมูล ตลอดไป

จนถึงการวิเคราะหขอมูลเพ่ือนํามาใชในการวิจัย ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูง ขอขอบคุณนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง

ในการเก็บรวบรวม ขอมูล นักศึกษาผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณ และนักศึกษาผูจัดกิจกรรมท่ีเขารวมประชุม 

แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมรับนอง เพ่ือให ผูวิจัยไดขอมูลมาวิเคราะหและ

สามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยในครั้งนี้ได ขอขอบพระคุณอาจารยปริญญา หวันเหล็ม อาจารยสุเทพ คําเมฆ
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และอาจารยชัยพร อุโฆษจันทร   อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีไดกรุณาใหความรู คําแนะนํา ขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนและใหคําแนะนําในการสรางเครื่องมือกรุณาชวยตรวจสอบและแกไข ชื่อ เรื่อง และ 

Abstract ใหมีความสมบูรณและถูกตองมากยิ่งข้ึน ในการทําวิจัยในครั้งนี้ สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณบูรพ

คณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณาจารยท่ีไดถายทอดวิธีวิทยาการวิจัยใหแก

ผูวิจัย 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร  

ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติ

ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน จําแนกตาม 

เพศ อายุ และช้ันป  ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลนทุกวัน 

โดยรับรูขาวสารจากสื่อออนไลนประเภทขาวสังคมท่ัวไป ใชอุปกรณท่ีใชในการเปดรับขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลน คือ 

โทรศัพทมือถือ สถานท่ีท่ีรับรูขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนจากหอพัก สวนใหญชวงเวลาท่ีนักศึกษาใชในการรับรูขาวสาร

จากสื่อออนไลน คือ ชวงเวลา 18:01 - 22:00 น. และการเปดรับขอมูลขาวสารออนไลนผานจาก Facebook มากท่ีสุด 2) 

ทัศนคติท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน สวนใหญมีทัศนคติโดยภาพรวมตอขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนอยูในระดับมาก  

โดยมีคาเฉลี่ย 4.15  เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา  1.มีทัศนคติ ในการรับขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนทําให

สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึนสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือ การรับขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอ

ออนไลนตอขอมูลเน้ือหาท่ีนาเช่ือถือและผานการคัดกรองเรียบรอยแลว โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 และต่ําสุดคือ ประโยชนตอการ

ดําเนินชีวิตของตัวทานเอง โดยมีคาเฉลี่ย 4.04 3) การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงครามท่ีมีตอสื่อคลิปวีดิโอออนไลนโดยภาพรวม ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุและช้ันปตางกัน พบวาไมแตกตางกัน   

 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ  วีดิโอคลิปออนไลน 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study media exposure and attitudes of regular students 

from Communication Arts Program, Pibulsongkram Rajabhat University toward online video clips and to 

compare the differences between attitudes of the students classified by sex, age and year. The study 

showed that: Most students had behaviors of receiving news from online video clips every day from 

online social media. The equipment the students used to receive online clips was mobile phones. They 

received the online video clips at their dormitories. Most of the time the students received the clips were 

between 18:01 - 22:00 P.M. Most of their exposure to the clips was via Facebook. 2) Most of them had an 

overall attitude towards news from online video clips at a high level with an average of 4.02. When 

considering each aspect, the students thought that the clips could be possible to access news sources 

more quickly, with an average of 4.33 which was at a high level, followed by reliable and filtered content, 

with an average of 4.22, which was at a high level. The lowest was classification or type of news clearly, 

with an average of 3.53 which was at a high level. 3) The comparison of the students from different sex, 

age and year of study towards online video clips, their attitudes  were not different.  

 

keywords : media exposure, attitude, video clips 

 

บทนํา   

 ปจจุบันจากความเจริญเติบโตของเทคโนโลยี ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสื่ออินเทอรเน็ตเขามามีบทบาท

ตอการรายงานขาวของนักขาวท่ีจากเดิมตองรายงานขาวผานสื่อวิทยุกระจายเสียง ผานโทรทัศน ผานหนังสือพิมพ ขยับมาสู

เว็บไซต จนกระท่ังตองรายงานผานสื่อสังคมออนไลน ไมวาจะเปนเฟซบุก ทวิตเตอร เพราะประชาชนในสังคมนอกจากจะรับ

ขาวสารผานสื่อดั้งเดิมอยางหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศนแลว การเขามาของสื่อสังคมออนไลนดังกลาวทําให

พฤติกรรมการรับขาวสารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากข้ึน เน่ืองจากสวนใหญทุกคนมีหนาจอของตัวเองเปน

โทรศัพทมือถือ งานวิจัยของ วิโรจน ศรีหิรัญ (2560) พบวาสื่อสังคมออนไลนอยางเฟซบุก คือชองทางยอดนิยมของการเปดรับ

ขาวสารของคนกรุงเทพมหานครท่ีเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนท่ีมีช่ือเสียงและไดรับการยอมรับ ไดแก สื่อหนังสือพิมพ

ไทยรัฐและเดลินิวส สื่อโทรทัศนชอง 7 และชอง 3 โดยเปดรับท้ังสื่อหนังสือพิมพและหนังสือพิมพออนไลน เปดรับชมทาง

เครื่องรับโทรทัศนและทีวีออนไลน รวมถึงเปดรับสื่อหนังสือพิมพและสื่อโทรทัศนเหลาน้ีผานชองทางสื่อสังคมออนไลนตางๆ 

โดยเฉพาะเฟซบุกของไทยรัฐ เดลินิวส ชอง 7 และชอง 3 ดวย 

การสื่อสารนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางหน่ึงของสิ่งมีชีวิตมาอยางยาวนานและมากไปกวาน้ันการสื่อสารไดกลายเปน

กระบวนการในการรับรู ถายทอดความรูสึก ความคิดเห็นท่ีแตกตาง และทัศนคติ(พิมพพร พุฒิสาร, 2553) เพ่ือท่ีใหผูอ่ืนไดรับ

ทราบตามวัตถุประสงคอาจกลาวไดวา การสื่อสารเปนกระบวนการท่ีทําใหสังคมเจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง ดังน้ันมนุษย

เราจึงไดมีการพัฒนา ลักษณะการในการสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลน ออกมาในรูปแบบตางๆ อาทิ การสื่อสารสื่อวีดิโอคลิป

ออนไลนดวยภาพ การสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนดวยการใชสัญญาณ การสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนระหวางบุคคล เปน
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ตน เทคโนโลยีนับวามีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาการสื่อสารสือ่วีดิโอคลปิออนไลนดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ 

ไดนํามนุษยเราไปสูยุคแหงการติดตอสื่อสารท่ัวโลก ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันน้ันไดมามีสวนเก่ียวของกับ

ชีวิตประจําวันแทบท้ังสิ้น การสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนในยุคโลกาภิวัตน (พิมพพร พุฒิสาร, 2553) ซึ่งเปน ยุคท่ีเทคโนโลยี

ทางการสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนไดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย มีจุดเริ่มตนท่ีสําคัญมาจากการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตซึ่ง

ใหการสื่อสารระหวางบุคคลหนวยงานและองคกรตางๆ ในโลกถูกเช่ือมโยงผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตอาจกลาวไดวา

อินเตอรเน็ตเปนนวัตกรรมการสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนท่ีเติบโตและไดรับความนิยมอยางรวดเร็วมากในปจจุบัน 

อินเตอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ ท่ีมีการเช่ือมตอระหวางเครือขายหลายๆ เครือขายท่ัวโลก ผูใชเครือขายน้ี

สามารถสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนถึงกันไดในหลายๆ ทางสังคมไทยกาลังจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ เน่ืองจากการ

กาวเขาสูยุคสารสนเทศ ในปจจุบันน้ีสังคมไทยไดมีการประยุกตใชเครือขายอินเตอรเน็ตกับการสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนอยู

หลาย อยางไรก็ตามในการท่ีอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทหน่ึงในสังคมไทยน้ันยอมสงผลกระทบตอสังคม ผลกระทบทางบวก 

เชน สามารถไดรับความรูและขอมูล ขาวสารมากยิ่งข้ึน สามารถติดตอสื่อสารไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เปนตน ผลกระทบ

ทางลบ เชน เกิดภัยทางสังคมจากการท่ีไดมีการสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต การไดรับขอมูลหรือ

การสื่อสารนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางหน่ึงของสิ่งมีชีวิตมาอยางยาวนาน และมากไปกวาน้ันการสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนได

กลายเปนกระบวนการในการรับรู ถายทอดความรูสึก ความคิดเห็นท่ีแตกตาง และทัศนคติ เพ่ือท่ีใหผูอ่ืนไดรับทราบตาม

วัตถุประสงค อาจกลาวไดวา การสื่อสารเปนกระบวนการท่ีทาใหสังคมเจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง ในปจจุบันทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามไดใชสื่อวีดิโอคลิปออนไลนในการประชาสัมพันธขาวสารใหแกนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ไดทราบผานสื่อตางๆ 

  จากขอมูลขางตนทําใหกลุมผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชา

นิเทศศาสตรภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน เพ่ือจะไดนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทาง

พัฒนาสื่อวีดิโอคลิปออนไลน ใหมีประโยชนตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี 

คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตร ภาคปกติมหาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จํานวนคน 389 คน กลุมตัวอยาง 300 คน โดยใชเกณฑของ

ตารางสําเร็จรูปในการกําหนดกลุมตัวอยางของ Taro YAMANE ใชวิธีการตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวม ขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งมีท้ังคําถามปลายปด

(Close-endedQuestion)และแบบมาตรฐานสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ   

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย

ของตัวแปร 2 กลุม ใช t-test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุมข้ึนไป ใชการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) ประมวลผลขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 

Windows 
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ผลการวิจัย  

    1.นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน ทุกวันโดยรับรูขาวสารจากสื่อ

วีดิโอคลิปออนไลน ประเภทขาวสังคมท่ัวไปโดยใชอุปกรณท่ีใชในการเปดรับขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน คือ 

โทรศัพทมือถือพรอมกับการใชสถานท่ีท่ีเปดรับรูขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลนจากหอพักของนักศึกษา สวนใหญชวงเวลา

ท่ีนักศึกษาใชในการเปดรับขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน คือ ชวงเวลา 18:01 - 22:00 น. และการเปดรับขอมูลขาวสาร

สื่อวีดิโอคลิปออนไลน ผานจาก Facebook เปนจํานวนมากท่ีสุด 

    2.ทัศนคติของท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน ผลการวิจัยดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1  แสดงปริมาณเฉลี่ยและสวนเ บ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร   

                ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอสื่อวิดีโอคลิปออนไลน 

เนื้อหา 
X̅ S.D. ระดับทัศนคติ 

1.ขอมูลเน้ือหาท่ีนาเช่ือถือและผานการคัดกรองเรียบรอยแลว 

2.ทําใหสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

3.มีความทันสมยั 

4.บริการท่ีใหความชวยเหลือและสงตอสิ่งดีๆ ใหกันไดมากข้ึน    

5.ขอมูลเน้ือหาใหเปดรับกวางขวาง หลากหลาย และเปดรับไดโดย

ไมจํากัดเวลา 

6.การจัดหมวดหมูหรือประเภทของขาวสารไดอยางชัดเจน    

7.ประโยชนตอการดําเนินชีวิตของตัวทานเอง 

8.ชวยแบงปนขอมูลประสบการณ ไปสูเพ่ือนๆไดมากข้ึน 

9.สามารถทําใหทานทันตอเหตุการณ 

10.สามารถเช่ือมโยงคนในสังคมใหรูจักกันมากข้ึน 

4.22 

4.33 

4.18 

4.14 

4.05 

 

4.11 

4.04 

4.19 

4.15 

4.14 

0.76 

0.74 

0.84 

0.85 

0.92 

 

0.77 

0.69 

0.61 

0.88 

0.55 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมเฉลี่ย 4.15 0.76 มาก 

 

   จากตารางท่ี 1 ทัศนคติท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน สวนใหญมีทัศนคติโดยภาพรวมตอขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอ

ออนไลนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.15  เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา  1.มีทัศนคติ ในการรับขาวสารจากสื่อคลิป

วีดิโอออนไลนทําใหสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึนสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือ การรับ

ขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนตอขอมูลเน้ือหาท่ีนาเช่ือถือและผานการคัดกรองเรียบรอยแลว โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 และ

ต่ําสุดคือ ประโยชนตอการดําเนินชีวิตของตัวทานเอง โดยมีคาเฉลี่ย 4.04 2. ทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตรภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน โดยภาพรวม ระหวางนักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน พบวาไมแตกตาง

กัน  3. ทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตรภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน โดย

ภาพรวมระหวางนักศึกษาท่ีมีอายุตางกัน พบวาไมแตกตางกัน ยกเวนดาน ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน มีการจัด

หมวดหมูหรือประเภทของขาวสารไดอยางชัดเจนและดานขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน มีประโยชนตอการดําเนินชีวิต

ของตัวทานเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05  4. ทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตรภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พิบูลสงครามท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน โดยภาพรวม ระหวางนักศึกษาท่ีมีช้ันปตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน ยกเวนดาน 

ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน มีขอมูลเน้ือหาท่ีนาเช่ือถือและผานการคัดกรองเรียบรอยแลว ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิป

ออนไลน มีการจัดหมวดหมูหรือประเภทของขาวสารไดอยางชัดเจน ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน สามารถทําใหทันตอ

เหตุการณ และขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน สามารถเช่ือมโยงคนในสังคมใหรูจักกันมากข้ึนแตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญท่ี 0.05   

 

อภิปรายผล  

   จากผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตรภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน มีประเด็นอภิปราย ดังน้ี 

 1.ทัศนคติท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน ผลการวิจัยพบวา มีทัศนคติโดยภาพรวมตอขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนอยู

ในระดับมากท้ังหมด เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา  ทําใหสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึนมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.33 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพพร พุฒิสาร(2553) ศึกษาแรงจูงใจ พฤติกรรม และผลกระทบของ

วิดีโอคลิปออนไลน ศึกษาลักษณะของกลุมผูใชวิดีโอคลิปออนไลนจากเว็บไซต YouTube การวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดย

ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 400 คน ประเด็นคําถามแยกเปนสามดานหลักคือ ดานปจจัยท่ี

ทําใหใช YouTube ดานพฤติกรรมในการใชและมุมมองของผูชมเก่ียวกับผลกระทบของสื่อวิดีโอคลิปออนไลน ท่ีมีตอตนเอง

และตอสังคมผลการวิจัยพบวาผูชมชาวไทยใชวิดีโอคลิปออนไลนเพ่ือตอบสนองแรงจูงใจดานความตองการความบันเทิง และ

ดานความตองการขอมูลขาวสาร เพ่ือใหเขาใจเหตุการณและสิ่งตางๆ รอบตัวมากท่ีสุด และปจจัยดานคุณลักษณะของสื่อท่ีทํา

ใหผูชมใชวิดีโอคลิปออนไลนคือ การเปดโอกาสใหผูชมเลือกชมเฉพาะเน้ือหาท่ีตองการได ชมซ้ําได เน้ือหาวิดีโอมีความ

หลากหลาย มีเน้ือหาท่ีไมสามารถหาจากสื่ออ่ืนได ดานภาพวิดีโอท่ีมีคุณภาพสูง ภาพสวย ชวยใหเขาใจขอมูลงายข้ึน และดาน

ความสะดวกท่ีผูชมไมตองเสียเงินเพ่ิมจนถึงคนหาขอมูลไดงาย ผูชมชาวไทยเริ่มใช YouTube ในชวง 1-2 ปแรกท่ี YouTube 

เปดใหบริการ มีผูอัพโหลดเพียง 10.3% และพบวาผูชมชาวไทยใช YouTube ในฐานะคลังขอมูลวิดีโอ มีการใช YouTube 

เพ่ือติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนหรือใชในฐานะเครือขายสังคมออนไลนนอย ในดานการนําวิดีโอไปแบงปนตออยูในระดับปานกลาง 

ผูชมมีการนําวิดีโอไปแบงปนตอท่ีเว็บไซตอ่ืน เชน Facebook.com, Hi5.com หรือตามเว็บบอรดและนําไปพูดคุยตอกับผูอ่ืน 

เน้ือหาท่ีไดรับการชมมากท่ีสุดจากผูชมชาวไทยคือ มิวสิควิดีโอและเพลง ในดานของผลกระทบผูชมมองวา สื่อวิดีโอคลิป

ออนไลนมีผลกระทบตอตนเองและสังคมในดานบวกมากกวาดานลบ และมีอิทธิพลตอสังคมมากกวาตอตนเอง 

 2. ทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตรภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน พบวา 

ประชากรศาสตรไมมีอิทธิพลตอการรับชมวิดีโอคลิปออนไลนทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตรภาคปกติ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน สอดคลองกับงานวิจัยของ อุษณีย ดานกลางและคณะ(2559)ศึกษาปจจัยท่ีสงผล

ตอความพึงพอใจของผูชมวิดีโอคอนเทนทบนสื่อสังคมออนไลน การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทาง

ประชากรศาสตร, ปจจัยดานคุณลักษณะของสื่อ วิดีโอ และพฤติกรรมการรับชมวิดโีอคอนเทนทท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจใน

การรับชมสื่อวิดีโอคอน เทนทบนสื่อสังคมออนไลน โดยกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในครั้งน้ีคือบุคคลท่ัวไปท่ีมีประสบการณ 

การรับชมวิดีโอคอนเทนทผานสื่อสังคมออนไลน วิธีวิจัยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ เก็บขอมูลจํานวน 400 

ชุด กลุมตัวอยางท่ีนํามาใชในการศึกษาครั้งน้ีไดมากจากการสุมกลุมตัวอยาง แบบสะดวก (Convenience sampling) โดยใช
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลผานชองทาง ออนไลน บนชองทางอินเทอรเน็ต www.surveymonkey.com และเชิญชวน

ผานการลิงคในเว็บไซต สังคมออนไลน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติ t-test และ F-test และ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยความ แตกตางในสวนของประชากรศาสตรไมมีอิทธิพลตอการรับชมวิดีโอคอนเทนทผานสื่อสังคม

ออนไลน ในขณะท่ีปจจัยดานคุณลักษณะของวิดีโอคอนเทนท การนําเสนอวิดีโอ ไดรับการยอมรับ ซึ่งหมายความวามีอิทธิพล

ตอความพึงพอใจในการรับชมวิดีโอคอนเทนท สวนอีกหน่ึงปจจัย ซึ่งไดแก ตราสินคาเจาของวิดีโอ ไดผลลัพธเชิงปฏิเสธ โดยถือ

วาไมมีอิทธิพลตอการสรางความพึงพอใจในการ รับชมวิดีโอคอนเทนทแตอยางใด ในสวนของปจจัยดานพฤติกรรมซึ่งประกอบ

ไปดวย ความถ่ีในการ รับชม ชวงเวลาในการรับชม และวัตถุประสงคในการรับชม มีเพียงปจจัยดานพฤติกรรมเพียงตัวเดียว  

ท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการรับชม ซึ่งไดแก ความถ่ีในการรับชมวิดีโอ 

 

สรุปผลการวิจัย   

     1.นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน ทุกวันโดยรับรูขาวสารจากสื่อวีดิโอ

คลิปออนไลน ประเภทขาวสังคมท่ัวไปโดยใชอุปกรณท่ีใชในการเปดรับขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน คือ โทรศัพทมือถือ

พรอมกับการใชสถานท่ีท่ีเปดรับรูขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลนจากหอพักของนักศึกษา สวนใหญชวงเวลาท่ีนักศึกษาใชใน

การเปดรับขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน คือ ชวงเวลา 18:01 - 22:00 น. และการเปดรับขอมูลขาวสารสื่อวีดิโอคลิป

ออนไลน ผานจาก Facebook เปนจํานวนมากท่ีสุด 2.ทัศนคติท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน สวนใหญมีทัศนคติโดยภาพรวมตอ

ขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.15  เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา 1.มีทัศนคติ ใน

การรับขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนทําใหสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึนสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.33 

รองลงมาคือ การรับขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนตอขอมูลเน้ือหาท่ีนาเช่ือถือและผานการคัดกรองเรียบรอยแลว โดยมี

คาเฉลี่ย 4.22 และต่ําสุดคือ ประโยชนตอการดําเนินชีวิตของตัวทานเอง โดยมีคาเฉลี่ย 4.04 2)ทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศ

ศาสตรภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน โดยภาพรวม ระหวางนักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน 

พบวาไมแตกตางกัน  3)ทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตรภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิป

ออนไลน โดยภาพรวมระหวางนักศึกษาท่ีมีอายุตางกัน พบวาไมแตกตางกัน ยกเวนดาน ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน  

มีการจัดหมวดหมูหรือประเภทของขาวสารไดอยางชัดเจนและดานขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน มีประโยชนตอการ

ดําเนินชีวิตของตัวทานเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05  4)ทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตรภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน โดยภาพรวม ระหวางนักศึกษาท่ีมีช้ันปตางกัน พบวา ไม

แตกตางกัน ยกเวนดาน ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน มีขอมูลเน้ือหาท่ีนาเช่ือถือและผานการคัดกรองเรียบรอยแลว 

ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน มีการจัดหมวดหมูหรือประเภทของขาวสารไดอยางชัดเจน ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิป

ออนไลน สามารถทําใหทันตอเหตุการณ และขาวสารจากสื่อวีดิโอคลปิออนไลน สามารถเช่ือมโยงคนในสังคมใหรูจักกันมากข้ึน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยการเอ้ือเฟอขอมูลท่ีเปนประโยชน และความรวมมือตางๆ ของหลายทาน ซึ่งใหการ

สนับสนุนคณะผูวิจัยตั้งแตเริ่มตนงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ อาจารยท่ีปรึกษาใหแกคณะผูวิจัย รวมท้ังสละเวลา

ใหคําแนะนํา และความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน เก่ียวกับแนวทางการวิจัย การปรับปรุงงานวิจัยและการนําเสนองานวิจัยน้ี

โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีทานคอยช้ีแนะ ทําใหคณะผูวิจัยไดรับขอมูลท่ีครบถวน และสามารถนํามาใชวิเคราะหวางแผน รวมท้ัง

แผนงานตางๆ และสรุปขอมูลไดอยางราบรื่น ซึ่งเปนประโยชนอยางมาก ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน รวมถึงผูท่ี

เก่ียวของทุกทาน ท่ีไมไดกลาวนามไวท่ีน้ีท่ีกรุณาสละเวลาเอ้ือเฟอขอมูลและใหความรวมมือในดานตางๆ ท่ีมีสวนชวยใหการจัด

โครงการวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี              

  

เอกสารอางอิง 

พิมพพร พุฒิสาร . (2553) .แรงจูงใจ พฤติกรรม และผลกระทบของวิดี โอคลิปออนไลน .  วิทยานิพนธปริญญา 

          นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วิโรจน ศรีหิรัญ. (2560). “คุณคาขาวของสื่อมวลชนไทยในยุควารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน.  

21 (1), 166-176. 

อุษณีย ดานกลาง และคณะ.(2559).ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูชมวิดีโอคอนเทนทบนสื่อสังคมออนไลน. 

           ว า ร สา รม นุษยศาสตร แล ะสั งคมศาสตร  มหา วิทยาลั ย ร าชพฤกษ  ป ท่ี  2  ฉ บับ ท่ี  2  (มิ ถุ น ายน  –  

           กันยายน 2559).   

 
 

1085 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอ

บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

NEWS EXPOSURE BEHAVIORS AND ATTITUDES OF REGULAR PROGRAM STUDENTS FROM 

PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY ON THE ROLE OF PIBULSONGKRAM RAJABHAT 

UNIVERSITY IN BEING A HIGHER EDUCATION INSTITUTION FOR LOCAL DEVELOPMENT 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของนักศึกษาภาคปกติและทัศนคติของ

นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติท่ีมีตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการเปนสถาบันอุดมศึกษาทองถ่ิน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ คณะ และช้ันป ผลการวิจัย

พบวา 1)นักศึกษาสวนใหญใชชองทางการเปดรับขอมูลขาวสารมากท่ีสุดคือ ติดตามรับขาวสารจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของขาวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด นักศึกษาใชเครื่องมือสื่อสารในการเปดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ชวงเวลาท่ีนักศึกษาไดรับ

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ของมหาวิทยาลัยเปนชวงเวลา 12.01 – 18.00 น. ระดับความถ่ีท่ี

นักศึกษาไดทราบขอมูลขาวสารของในมหาวิทยาลัยอยู 4 – 5 วัน / สัปดาห มากกวา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง 2)ทัศนคติของ

นักศึกษาท่ีมีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.14 เมื่อแยก

พิจารณาเปนรายดานพบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามน้ันมีความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางชุมชนทองถ่ิน

สูงสุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.23 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการจัดโครงการหรือกิจกรรม

เพ่ือเสริมสรางความรวมมืออันดีระหวางทองถ่ิน โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พิบูลสงครามมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีคาเฉลี่ย 4.07 ซึ่งอยูในระดับมาก 

3)การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ ท่ีมีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาทองถ่ิน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ คณะ และช้ันป ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท่ีมีเพศและช้ันปแตกตางกันมี

ทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยภาพรวมไม

แตกตางกัน สวนนักศึกษาท่ีมีอายุและคณะแตกตางกันมีทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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คําสําคัญ : พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ สถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

 

 

Abstract 

 The purposes of the study were to study news exposure behaviors and the attitudes of the 

regular program students from Pibulsongkram Rajabhat University on the role of the university in being a 

higher education institution for local development and to compare the differences between the attitudes 

of the regular program students towards the university in being a local higher education institution, 

classified by gender, age, faculty and year. The study showed that : 1) Most of the students followed the 

news from the university's website and they were satisfied with the appropriateness of the news about 

the university as the higher education institution for local development. The communication tools 

students use to receive information about higher education institutions for the local development of the 

university was the university’s website. The period they received the information was during 12.01 - 18.00 

P.M. The frequency level that the students got to know the information was 4 - 5 days per week and 

each time they spent more than 30 minutes to one hour. 2) The students' attitudes towards the roles of 

Pibulsongkram Rajabhat University were at a high level with an average of 4.14. When considering each 

aspect, it was found that Pibulsongkram Rajabhat University had relationships with people and good 

understanding among the local communities with an average of 4.23 which was at a high level. Followed 

by the projects or activities organized by the university to enhance good cooperation between the local 

people with an average of 4.22 which was at a high level. And the lowest level was the university’s 

courses to enhance awareness of local development with an average of 4.07 which was at a high level. 3) 

The comparison of the differences between attitudes of regular program students towards the university 

in being a local higher education institution, classified by gender, age, faculty and year, the research 

showed that the students of different sexes and years had different attitudes towards the role of 

Pibulsongkram Rajabhat University in being a higher education institution for local development. The 

overall picture was not different. However the students of different ages and faculties had different 

attitudes towards the roles of the university. Overall, the differences were different at level 0.5, 

statistically. 

 

keywords : media exposure, attitude, higher education institutions, local development 
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บทนํา   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามน้ันเปนมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกและมีช่ือเสียงในหลายๆดาน มีพันธกิจคือ  

1.เพ่ิมคุณภาพการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง ศิลปะวัฒนธรรม แบบบูรณาการโดยการนอม

นําคุณธรรม จริยธรรมและความรูตามแนวพระราชดําริ 2. ผลิตบัณฑิตโดยเนนบัณฑิตนักปฏิบัติ ดวยกระบวนการบูรณาการ

การวิจัยและพัฒนาแกปญหาทองถ่ิน 3. สรางองคความรูดวยหลักสูตรท่ีสามารถรองรับสถานการณปจจุบัน และการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตและ 4. จัดกระบวนการภายในโดยเนนการบริหารจัดการตัวเอง เพ่ือพัฒนาองคการอยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนมหาวิทยาลัยท่ี มีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูและการเปนอยูท่ีดี และเปดโอกาสให

ประชาชนทุกคนไดเรียนหนังสือไดมีความรูมีการสรางสรรคผลงานไวมากมาย ไมวาจะเปนลงานของลูกศิษยหรือผลงานของ

คณะครูอาจารยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ันลวนแตสรางช่ือเสียงและผลงานท่ีดีและมีคามาโดยตลอดหลายปท่ีผานมา แตดวยยุค

สมัยโลกาภิวัตนท่ีมีความเปลี่ยนแปลงสูงท้ังดานสังคมและเศรษฐกิจ รวมไปถึงการศึกษา จึงทําใหมีนักศึกษาท่ีไมมั่นใจใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวาไมอาจจะการันตีไดวาจบมาจะไดงานท่ีดีไหม หรือแมแตหลักสูตรท่ีไดเรียนน้ันเราสามารถ

นําไปตอยอดอะไรไดบาง สิ่งท่ีเหลานักศึกษาไดเรียนรูมาน้ันจะสามารถทําอะไรไดบางในสังคมนอกรั้วมหาวิทยาลัย ชวย

สงเสริมชุมชน ชวยใหสังคมเราดีข้ึน หรือสิ่งท่ีนักศึกษาไดเรียนรูมาภายในรั้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามน้ัน อาจจะ

ไมไดชวยสงเสริมคณุคาในตัวของผูเรียนเลย ท้ังคุณคาในสวนของการสรางจิตสํานึกท่ีดี คุณคาในการทํานุบํารุงและรักษาศิลปะ

และวัฒนธรรม และทางมหาวิทยาลัยน้ันมีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆไดอยางเขาถึงตัวนักศึกษามากนอยเพียงใด ทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามน้ันไดใหความสําคัญในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินหรือไม  

จากเหตุผลท่ีกลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ท่ีมีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนามหาวิทยาลัยในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี 

คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาภาค

ปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จํานวนคน 11,679 กลุมตัวอยาง 390 โดยใชเกณฑของตารางสําเร็จรูปในการ

กําหนดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ใชวิธีการแบบสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Statified Random Sampling) และสุม

ตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมเปน

คําถามปลายปด (Close-ended Question) และแบบมาตรฐานสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติท่ีใช ไดแก คา

รอยละ   (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การทดสอบความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ใช t-test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุมข้ึนไป ใชการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) ประมวลผลขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

for Windows 
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ผลการวิจัย  

    จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

พิบูลสงคราม ท่ีมีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ผลการวิจัย

พบวา  

    1. นักศึกษาใชชองทางการเปดรับขอมูลขาวสารมากท่ีสุดคือ ติดตามรับขาวสารจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของการขาวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ของมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด นักศึกษาใชเครื่องมือสื่อสารในการเปดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ของมหาวิทยาลัยผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ชวงเวลาท่ีนักศึกษาไดรับ

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ของมหาวิทยาลัยเปนชวงเวลา 12.01 – 18.00 น. ระดับความถ่ีท่ี

นักศึกษาไดทราบขอมูลขาวสารของในมหาวิทยาลัยอยูท่ี 1 – 2 วัน / สัปดาห และ 4 – 5 วัน / สัปดาห มากกวา 30 นาที – 1 

ช่ัวโมง ท่ีนักศึกษาใชเวลาในการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม  

    2. ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผลการวิจัย ปรากฎดังดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  ปริมาณเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีบทบาท

ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน    

เนื้อหา 
X̅ S.D. ระดับทัศนคติ 

1.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเปนแหลงสรางบัณฑิตท่ีมี

ความสามารถในการพัฒนาทองถ่ินได 

2.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือ

เสรมิสรางจิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน 

3.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการวิจัยและพัฒนาองคความรู

เพ่ือใชในการพัฒนาทองถ่ิน 

4.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามจัดกิจกรรมเก่ียวกับการ

เสรมิสรางจิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน  

5.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการจดักิจกรรมในการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการจดัโครงการหรือกิจกรรม

เพ่ือเสรมิสรางความรวมมืออันดีระหวางทองถ่ิน  

7.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการปลูกฝงคานิยมท่ีดีใหแก

สังคมทองถ่ิน 

8.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามน้ันมีความสัมพันธและความ

เขาใจอันดีระหวางชุมชนทองถ่ิน 

9.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการใหบริการทางวิชาการแก

สังคมทองถ่ิน 
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เนื้อหา 
X̅ S.D. ระดับทัศนคติ 

10.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีบทบาทและความสําคัญใน

การดูแลรักษา 

 

4.12 

 

0.73 

 

มาก 

รวมเฉลี่ย 4.14 0.47 มาก 

   จากตารางท่ี 1 ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.14 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามน้ันมีความสัมพันธและความเขาใจ

อันดีระหวางชุมชนทองถ่ินสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.23 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการ

จัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรวมมืออันดีระหวางทองถ่ิน โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําท่ีสุด

คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีคาเฉลี่ย 

4.07 ซึ่งอยูในระดับมาก  

    3. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ ท่ีมีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ในการเปนสถาบันอุดมศึกษาทองถ่ิน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ คณะ และช้ันป ผลการวิจัยพบวา  

         3.1 นักศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกันมีทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

    3.2 นักศึกษาท่ีมีอายุแตกตางกันมีทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

    3.3 นักศึกษาท่ีมีช้ันปแตกตางกันมีทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนทัศนคติท่ีมีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล

สงครามในการปลูกฝงคานิยมท่ีดีใหแกสังคมทองถ่ินนักศึกษามีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

โดยนักศึกษาช้ันปท่ี 5 มีทัศนคติแตกตางจากช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4   

    3.4 นักศึกษาท่ีมีคณะแตกตางกันมีทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 

อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พิบูลสงครามท่ีมีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มีประเด็น

อภิปราย ดังน้ี 

    1. ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามน้ันมีความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางชุมชน

ทองถ่ินสูงสุด รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรวมมืออันดี

ระหวางทองถ่ิน และต่ําท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกในการ

พัฒนาทองถ่ิน จากผลการวา สามารถอภิปรายผลไดวาทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอยูใน
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ระดับมาก เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการพัฒนาองคกรใหตอเน่ืองเพ่ือใหสอดรับกับ พรบ.มหาวิทยาลัยราช

ภัฏ พ.ศ. 2547 ท่ีเนนไปท่ีการพัฒนาและเอ้ือประโยชนทองถ่ินเปนพันธกิจหลัก รวมถึงเนนการพัฒนาดานทรพยากรมนุษยไป

พรอมกับนวัตกรรมการเรียนการสอน สอดคลองกับแนวคิดของ ธนานันต  กุลไพบูล (2562) ท่ีกลาววามหาวิทยาลัยราชภัฏมี

เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มี 38 แหงท่ัวประเทศ มีบทบาทเปน“สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” ซึ่งใช

แนวคิดของ "การมีสวนรวมของประชาชน" ท้ังการรวมคิด รวมทํา การรวมรับผลประโยชนของผูเก่ียวของทุกฝาย และมีสวน

ในการแกไขปญหาความตองการของประชาชนผาน 3 แผนงาน คือ  

     1) แผนงานเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

     2) แผนงานปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร  

     3) แผนงานสงเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน  

     โดยมีการวางยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ 4 ดาน คือ  

     1) ดานนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม  

     2) ดานบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม  

     3) ดานระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม และ  

     4) ดานกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการปรับเปลี่ยนบทบาทเปนมหาวิทยาลัยรับใชสังคมดวยการ

สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําสูการแกปญหาท่ีสอดคลองกับความตองการของคนในชุมชน การยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ การเสริมพลังแกชุมชนในจัดการตนเอง สนับสนุนการวิจัยตามความตองการในแตละพ้ืนท่ี เชน การจัดตั้งศูนยความ

เปนเลิศดานพลังงานทางเลือก การจัดตั้งศูนยเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้งกลุมวิจัย การจัดเวทีการเสวนาการพัฒนาทองถ่ิน

ดวยวิจัยและนวัตกรรม การสนับสนุนการวิจัย ท้ังดานนโยบาย บุคลากร งบประมาณ การสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการ

ประดิษฐนวัตกรรม เปนตน 

    2.  นักศึกษาท่ีมี เพศแตกตางกันมี ทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 

อาจเปนเพราะวาท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความรูสึก การคิด พฤติกรรมท่ีไมตางกันจึงมีทัศนคติท่ีคลายกัน กลาวโดยสรุปวา 

นักศึกษาทุกเพศไมวาชาย หญิง หรือเพศทางเลือก มีทัศนคติท่ีสอดคลองกัน ซึ่งเปนไปในทิศทางบวกในการมองถึงบทบาทของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยทางมหาวิทยาลัยไดปฎิบัตตามพันธกิจท่ี

ไดรับอยางครบถวน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  ทอดดฮันท และ เบรนท ดีรูเบน (1993, อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541) 

ไดกลาวถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคล ประสบการณและนิสัย ผูรับสารแตละคนพัฒนานิสัยการ

รับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสารของการพัฒนาความชอบตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีคลายๆ กันและมีการจดจําท่ี

เหมือนกัน  

   3. นักศึกษาท่ีมีอายุแตกตางกันมี ทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  กลาวโดยสรุป อายุท่ี

แตกตางกันจะสงผลใหประสบการณและมุมมองของนักศึกษาท่ีมีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยน้ันมีความแตกตางกันออกไป 

โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีมีอายุมากจะมีมุมมองท่ีดีกวา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวและสอดคลองกับการศึกษาของ

ทอเรนซ (1962, อางถึงใน ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ ,2546) ท่ีสรุปวา เรื่องความคิดละเอียดลออซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงของ
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ความคิดสรางสรรค พบวา อายุท่ีเพ่ิมข้ึนของเด็กจะทําใหมีความคิดท่ีรอบคอบเพ่ิมมากข้ึน อายุหรือวัยจึงเปนปจจัยท่ีทําให

บุคคลมีความแตกตางในเรื่องความคิดและพฤติกรรม 

   4. นักศึกษาท่ีมี ช้ันปแตกตางกันมี ทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนทัศนคติท่ีมีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล

สงครามในการปลูกฝงคานิยมท่ีดีใหแกสังคมทองถ่ินนักศึกษามีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย

นักศึกษาช้ันปท่ี 5 มีทัศนคติแตกตางจากช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 

บางสวน กลาวโดยสรุป มุมมอง/ทัศนคติของนักศึกษาในภาพไมแตกตางกันหากมองผานนักศึกษาในแตละช้ันป เน่ืองจาก 

นักศึกษาแตละช้ันปอาจมีอายุหรือประสบการณท่ีไมแตกตางกันมากนัก สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2548) ท่ี

กลาววาการศึกษาเปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเปรียบ

อยางมากในการรับรูสารท่ีดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจสารไดดี แตจะเปนคนท่ีไมเช่ืออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐาน

หรือเหตุผลเพียงพอในขณะท่ีคนมีการศึกษาต่ํา มักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลา

วางพอก็จะใชสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพมากกวา

ประเภทอ่ืน  

   5. นักศึกษาท่ีมีคณะแตกตางกันมี ทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ ในแตละคณะ

นักศึกษาจะไดรับการเรียนการสอนจากอาจารยท่ีแตกตาง รวมประสบการณท่ีไดรับจากการทํากิจกรรมระหวางเรียนรวมท้ัง

การฝกประสบการณวิชาชีพก็มีความแตกตางกันไปตามธรรมชาติในแตละวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 

และสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน(2546) ท่ีกลาววา การศึกษาเปนลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอ

ผูรับสาร ดังน้ันคนท่ีไดรับการศึกษาในระดับท่ีตางกัน ยุคสมัยตางกัน ระบบการศึกษาแตกตางกัน สาขาวิชาแตกตางกัน จึงมี

ความรูสึกนึกคิด อุดมการณ และความตองการท่ีแตกตางกันไปอีกดวย 

 

สรุปผลการวิจัย   

     1.นักศึกษาใชชองทางการเปดรับขอมูลขาวสารมากท่ีสุดคือ ติดตามรับขาวสารจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย   

นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของการขาวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ของมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด นักศึกษาใชเครื่องมือสื่อสารในการเปดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ของมหาวิทยาลัยผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ชวงเวลาท่ีนักศึกษาไดรับ

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ของมหาวิทยาลัยเปนชวงเวลา 12.01 – 18.00 น. ระดับความถ่ีท่ี

นักศึกษาไดทราบขอมูลขาวสารของในมหาวิทยาลัยอยูท่ี 1 – 2 วัน / สปัดาห และ 4 – 5 วัน / สัปดาห มากกวา 30 นาที – 1 

ช่ัวโมง ท่ีนักศึกษาใชเวลาในการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม  

   2. ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 4.14 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามน้ันมีความสัมพันธและความเขาใจอันดี

ระหวางชุมชนทองถ่ินสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.23 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการจัด
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โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรวมมืออันดีระหวางทองถ่ิน โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําท่ีสุดคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมหีลกัสูตรการเรียนการสอนเพ่ือเสรมิสรางจิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีคาเฉลี่ย 4.07 

ซึ่งอยูในระดับมาก  

  3. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ ท่ีมีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ในการเปนสถาบันอุดมศึกษาทองถ่ิน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ คณะ และช้ันป ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท่ีมีเพศและช้ันป

แตกตางกันมีทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดย

ภาพรวมไมแตกตางกัน สวนนักศึกษาท่ีมีอายุและคณะแตกตางกันมีทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยการเอ้ือเฟอขอมูลท่ีเปนประโยชน และความรวมมือตางๆ ของหลายทาน ซึ่งใหการ

สนับสนุนคณะผูวิจัยตั้งแตเริ่มตนงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ อาจารยท่ีปรึกษาใหแกคณะผูวิจัย รวมท้ังสละเวลา

ใหคําแนะนํา และความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน เก่ียวกับแนวทางการวิจัย การปรับปรุงงานวิจัยและการนําเสนองานวิจัยน้ี

โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีทานคอยช้ีแนะ ทําใหคณะผูวิจัยไดรับขอมูลท่ีครบถวน และสามารถนํามาใชวิเคราะหวางแผน รวมท้ัง

แผนงานตางๆ และสรุปขอมูลไดอยางราบรื่น ซึ่งเปนประโยชนอยางมาก ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน รวมถึงผูท่ี

เก่ียวของทุกทาน ท่ีไมไดกลาวนามไวท่ีน้ีท่ีกรุณาสละเวลาเอ้ือเฟอขอมูลและใหความรวมมือในดานตางๆ ท่ีมีสวนชวยใหการจัด

โครงการวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี              
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ  คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ต และเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอการใชประโยชนจาก

โปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตจําแนกตามเพศ อายุ สาขาวิชา ช้ันป  ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษาสวนใหญใชโปรแกรม

การสนทนาผานแอฟเฟซบุคเปนหลัก ในลักษณะการเขาไปใชงานทุกวัน 1-2 ชม. ณ บานพักอาศัยของตนเอง ในชวงเวลา 

13.00 – 20.00 น. ผานทางชองทางโทรศัพทมือถือสวนตัว เพ่ือสนทนาเหตุผลหลักท่ีทํากิจกรรมผานทางโปรแกรมสนทนา

เฟสบุค เพราะกลุมเพ่ือนใชบริการมากท่ีสุด 2) ทัศนคติท่ีมีตอการใชประโยชนจากการใชโปรแกรมสนทนาอินเตอรเน็ต 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา

โปรแกรมสนทนาบนอินเตอรเน็ตสามารถติดตอสื่อสารไดหลายรูปแบบมากท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.33 ซึ่งอยูในระดับมาก 

รองลงมามคีวามคิดเห็นเก่ียวกับโปรแกรมสนทนาบนอินเตอรเน็ตวามีสวนชวยในการคาขายออนไลนสรางธุรกิจโดยมีคาเฉลี่ย 

4.26 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําสุดมีความคิดเห็นวาสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนแบงปนกันบนโปรแกรมสนทนาบน

อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.39 ซึ่งอยูในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติ ของนักศึกษาภาคปกติ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ต 

โดยภาพรวม จําแนกตามเพศ  สาขาวิชา และช้ันป ผลการวิจัยพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ยกเวน อายุตางกันมีทัศนคติโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ : พฤติกรรม ทัศนคติ การใชประโยชน โปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ต 
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Abstract 

 The purpose of this research were to study behaviors and attitudes of regular program students 

from Faculty of Management Science, Pibulsongkram Rajabhat University towards the utilization of 

internet chat programs and to compare the differences between attitudes of regular program students 

from Faculty of Management Science, Pibulsongkram Rajabhat University towards the utilization of 

internet chat programs classified by sex, age, subject area and year of study. The study showed that : 1) 

Most students used chat programs mainly through Facebook. They used the chat programs for one to two 

hours every day at their homes between 13:00 - 20:00 P.M. via their private mobile phones. The main 

reason for doing activities through chat programs in the Facebook was because most of their friends used 

the programs. 2) The overall attitudes towards using the internet conversation program was at a high level 

with an average of 4.08. Considering in each aspect, it was found that : Most of the students thought that 

the internet chat programs were able to communicate in many forms, with the average of 4.33 which was 

at the high level, followed by opinions about internet chat programs that promoted their online business 

with an average of 4.26 which was at a high level. The lowest level was that they could share their 

opinions on internet chat programs with an average of 3.39 which was at a high level. 3) The comparison 

of differences between attitudes of the students classified by gender, subject, area and year of study 

were different at level 0.5, statistically. Except for the different age, the overall attitudes were not 

different.  

 

keywords : behavior, attitude, utilization, internet chat programs 

 

บทนํา   

 ความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารทําใหเกิดเครือขายสังคมใหมท่ีเรียกวา “เครือขายสังคมออนไลน” เปนพ้ืนท่ี

ท่ีทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ทุกสังคมใหการยอมรับ โดยเครือขายสังคมออนไลนเปนตัวกลางในการสื่อสาร 

ประสบการณขาวสารตางๆ จะมีการนํามาแบงปนผานสังคมออนไลนใหกับผู อ่ืน เครือขายสังคมออนไลนมีการพัฒนา 

และเติบโตไดอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดเทคโนโลยีใหมๆ เขามามีบทบาทสําคัญกับการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียน 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเปนอยางมาก และยังมีบทบาทกับการศึกษาผูสอนจะมีการนําสื่อกลางอยาง

สังคมออนไลนมาประยุกตใหเปนสื่อในการเรียนการสอนเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักศึกษา และเพ่ือใหมีการใชเทคโนโลยี 

ใหเกิดประโยชน ผูสอนจะสามารถประยุกตการใชสังคมออนไลนกับการศึกษาใหมีประสิทธิภาพได  การพูดคุยสนทนาผานทาง

อินเทอรเน็ต นับเปนบริการหน่ึงท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเน็ตท้ังหลาย ซึ่งปจจุบันไดมีการพัฒนาจากการพูดคุยกันดวยการ

พิมพมาเปนการสนทนาดวยเสียงโทรศัพท นับเปนสิ่งท่ีทําใหอินเทอรเน็ตมีเสนหอยางยิ่งเมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตเช่ือมตอถึง

กันไดท่ัวโลก ผูใชจึงสามารถใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปนตัวกลางในการติดตอสนทนากันได ในยุคแรกใชวิธีการสนทนากันดวย

ตัวหนังสือ เพ่ือโตตอบกันแบบทันทีทันใดบนจอภาพ ตอมามีผูพัฒนาใหใชเสียงได จนถึงปจจุบัน ถาระบบสื่อสารขอมูลมี
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ความเร็วพอก็สามารถสนทนาโดยท่ีเห็นหนากันและกันบนจอภาพได การสนทนาออนไลนมีท้ังขอดีและขอเสีย ท้ังน้ีก็ข้ึนอยูกับ

ตัวบุคคลวาจะใชงาน ขอดีท่ีคือ การไดรูจักผูคนมากข้ึน ไดแนวความคิดหลากหลาย มองโลกไดกวางข้ึนโดยท่ีเปนการ 

ลดชองวางดานเวลา และสถานท่ี ทําใหไดรับรูประสบการณของผูอ่ืนพรอมกับเผยแพรประสบการณของตัวเองท่ีเปนประโยชน 

เผยแพรและแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล ขาวสารตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน  สวนขอเสียเปนอาการติดสนทนาออนไลนไมสนใจ

กิจกรรมอ่ืนนอกจากสนทนาออนไลน 

ปจจุ บันนักศึกษามีการพูดคุยสนทนาผานทางอินเทอร เ น็ต นับเปนบริการหน่ึง ท่ีไดรับความนิยมจาก 

นักทองเน็ตท้ังหลาย ซึ่งปจจุบันไดมีการพัฒนาจากการพูดคุยกันดวยการพิมพมาเปนการสนทนาดวยเสียง โทรศัพท นับเปนสิ่ง

ท่ีทําใหอินเทอรเน็ตมีเสนหอยางยิ่งเมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตเช่ือมตอถึงกันไดท่ัวโลก ผูใชจึงสามารถใชเครือขายอินเทอรเน็ต

เปนตัวกลางในการติดตอสนทนากันได ในยุคแรกใชวิธีการสนทนากันดวยตัวหนังสือ เพ่ือโตตอบกันแบบทันทีทันใดบนจอภาพ 

ตอมามีผูพัฒนาใหใชเสียงได จนถึงปจจุบัน ถาระบบสื่อสารขอมูลมีความเร็วพอ ก็สามารถสนทนาโดยท่ีเห็นหนากันและกันบน

จอภาพไดนักศึกษาสวนใหญใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาทางอินเทอรเน็ต เชน การใชงานโปรแกรม facebook  

เพ่ือสงงาน และการใชงานสื่อสังคมตางๆ  

จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตเพ่ือเปนประโยชนสําหรับ

นักศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีจะพัฒนาโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี 

คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษา 

ภาคปกติในมหาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ท้ัง 6 คณะ จํานวนคน 3,207 กลุมตัวอยาง 357 โดยใชเกณฑของตารางสําเร็จรูปใน

การกําหนดกลุมตัวอยางของ Taro YAMANE ใชวิธีการแบบสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Statified Random Sampling) และสุม

ตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวม  

ขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งมีท้ังคําถามปลายปด(Close-ended Question) และแบบมาตรฐานสวนประเมินคา 5 ระดับ 

(Rating Scale) สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตวัแปร 2 กลุม ใช t-test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัว

แปร 3 กลุมข้ึนไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) ประมวลผลขอมูลใช

คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 

 

ผลการวิจัย  

1.นักศึกษาสวนใหญใชโปรแกรมการสนทนาผานแอฟเฟสบุคเปนหลัก ในลักษณะการเขาไปใชงานทุกวัน 1-2 ชม.  

ณ บานพักอาศัยของตนเอง ในชวงเวลา 13.00 – 20.00 น. ผานทางชองทางโทรศัพทมือถือสวนตัว เพ่ือสนทนา เหตุผลหลักท่ี

ทํากิจกรรมผานทางโปรแกรมสนทนาเฟซบุคเพราะกลุมเพ่ือนใชบริการมากท่ีสุด ซึ่งไมไดทํากิจกรรมใดๆในขณะน้ันเลย 

2.ทัศนคติท่ีมีตอการใชประโยชนจากการใชโปรแกรมสนทนาอินเทอรเน็ต  
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ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ   

                ภาคปกตมิีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ต   

เนื้อหา 
X̅ S.D. ระดับทัศนคติ 

1.โปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตสามารถตดิตอสื่อสารไดหลาย

รูปแบบ 

2.โปรแกรมสนทนาบทอินเทอรเน็ตสามารถตดิตอทางไกลได 

รวดเร็ว ทันใจประหยดัเวลา 

3.ขอมูลขาวสารในการแลกเปลี่ยนบนโปรแกรมสนทนาบน

อินเทอรเน็ตมีความถูกตองไมบิดเบือน 

4.การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูคน

มากมายไดในทันทีในโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ต    

5.เปดโลกกวางและวิสัยทัศนในเรือ่งท่ีนาสนใจ 

6.โปรแกรมสนทนา สามารถเขาถึงกลุมบุคคลไดมากมายใน

ระยะเวลาอันสั้น  

7.สามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบงปนกัน บนโปรแกรม

สนทนาบนอินเทอรเน็ต 

8.ขอมูลขาวสารสวนใหญในโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตเปน

ขอมูลลับไมเปดเผย 

9.การพูดคุยวีดโีอคอลบนโปรแกรมสนทนาสามารถทําไดท่ัวประเทศ

แบบไมเสียคาใชจาย 

10.โปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตมีสวนชวยในการคาขาย

ออนไลน สรางธุรกิจ 

4.33 

 

 

3.88 

 

4.03 

 

4.03 

4.05 

 

4.19 

 

3.39 

 

4.18 

 

3.93 

 

4.26 

1.07 

 

 

0.84 

 

0.95 

 

0.82 

0.94 

 

0.90 

 

0.91 

 

1.69 

 

0.89 

 

0.89 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวมเฉลี่ย 4.08 0.53 มาก 

จากตารางท่ี 1 แสดงวาทัศนคติท่ีมีตอการใชประโยชนจากการใชโปรแกรมสนทนาอินเตอรเน็ตโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาโปรแกรมสนทนาบน

อินเตอรเน็ตสามารถติดตอสื่อสารไดหลายรูปแบบมากท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.33 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมามีความคิดเห็น

เก่ียวกับโปรแกรมสนทนาบนอินเตอรเน็ตวามีสวนชวยในการคาขายออนไลนสรางธุรกิจโดยมีคาเฉลี่ย 4.26 ซึ่งอยูในระดับมาก 

และต่ําสุดมีความคิดเห็นวาสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนแบงปนกันบนโปรแกรมสนทนาบนอินเตอรเน็ต โดยมี

คาเฉลี่ย 3.39 ซึ่งอยูในระดับมาก  

3.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามท่ีมีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวม จําแนกตามเพศ พบวาแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และรายดานสวนใหญไมแตกตางกัน ยกเวนดานโปรแกรมสนทนาบทอินเทอรเน็ตสามารถ

ติดตอทางไกลได รวดเร็ว ทันใจประหยัดเวลา นักศึกษาทีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ท่ีมีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวมและรายดานสวนใหญ จําแนกตามอายุ 
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พบวา ไมแตกตางกัน ยกเวนดานขอมูลขาวสารในการแลกเปลี่ยนบนโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตมีความถูกตองไม

บิดเบือน และการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูคนมากมายไดในทันทีในโปรแกรมสนทนาบน

อินเทอรเน็ตนักศึกษามีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ท่ีมีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวม และรายดานจําแนกตามสาขาวิชา 

พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติ ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ท่ีมตีอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามช้ันป พบวา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนดานขอมูลขาวสารในการแลกเปลี่ยนบนโปรแกรมสนทนาบน

อินเทอรเน็ตมีความถูกตองไมบิดเบือน และความสามารถในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบงปนกัน บนโปรแกรม

สนทนาบนอินเทอรเน็ต นักศึกษามีทัศนคติไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล  

    จากผลการศึกษาเรื่องศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติท่ีมีตอการใชโปรแกรม

สนทนาบน อินเทอรเน็ต มีประเด็นใหอภปิรายดังน้ี      

   1.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามท่ีมีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวม จําแนกตามเพศ พบวาแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  มีพฤตกิรรมในการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกัน และรายดานสวนใหญไมแตกตางกัน 

ยกเวนดานโปรแกรมสนทนาบทอินเทอรเน็ตสามารถติดตอทางไกลได รวดเร็ว ทันใจ ประหยัดเวลา นักศึกษามีทัศนคติ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวเพียงบางสวนซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับสาร(พิชญาพร  ประคองใจ,2558) ท่ีสรุปวา เพศเปนลักษณะทาง

ประชากรท่ีบุคคลไดรับมาแตกําเนิดในประชากรกลุมใดๆ ก็ตาม จะประกอบดวยประชากรเพศชาย และประชากรเพศหญิง 

ซึ่งโดยปกติแลวจะมีจํานวนท่ีใกลเคียงกันเพราะธรรมชาติไดสรางความสมดุลทางเพศมาใหกับประชากรทุกกลุม เพศจึงมี

อิทธิพลตอการกําหนดบทบาทหนาท่ีหรือการแสดงออกทางอารมณและพฤติกรรมของบุคคลโดยมีปจจัยอ่ืนเขามาเก่ียว 

ของดวย ดังน้ันการท่ีนักศึกษามีเพศตางกันอาจทําใหความคิดเห็นของนักศึกษาแตกตางกันดวย 

      2.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามท่ีมีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ต โดยภาพรวมและรายดานสวนใหญ จําแนกตาม

อายุ พบวา ไมแตกตางกัน  เพราะในปจจุบันการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตเปนเรื่องปกติท่ัวไป  นักศึกษาท่ีอายุตางกัน 

จึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ยกเวนดานขอมูลขาวสารในการแลกเปลี่ยนบนโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตมีความ

ถูกตองไมบิดเบือน และการแสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูคนมากมายไดในทันทีในโปรแกรมสนทนาบน

อินเทอรเน็ตนักศึกษามีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว

เพียงบางสวนและสอดคลองกับการศึกษาของทอเรนซ(Torrance 1962 อางถึงใน ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ ,2546) ท่ีสรุปวา 
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เรื่องความคิดละเอียดลออซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงของความคิดสรางสรรค พบวา อายุท่ีเพ่ิมข้ึนของเด็กจะทําใหมีความคิดท่ี

รอบคอบเพ่ิมมากข้ึน อายุหรือวัยจึงเปนปจจัยท่ีทําใหบุคคลมีความแตกตางในเรื่องความคิดและพฤติกรรม 

   3.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ท่ีมีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวม และรายดานจําแนกตามสาขาวิชา 

พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ภาระงานทางการเรียนแตละสาขาวิชาตางกัน จึงทําใหความคิดเห็น

ในการอภิปรายตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว และสอดคลองกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน(2546) ท่ี

กลาววา การศึกษาเปนลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอผูรับสาร ดังน้ันคนท่ีไดรับการศึกษาในระดับท่ีตางกัน ยุค

สมัยตางกัน ระบบการศึกษาแตกตางกัน สาขาวิชาแตกตางกัน จึงมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณและความตองการท่ีแตกตาง

กันไปอีกดวย 

   4.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ท่ีมตีอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามช้ันป พบวา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เพราะในปจจุบันการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตเปนเรื่องปกติท่ัวไป  

นักศึกษาท่ีอายุตางกันจึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ยกเวนดานขอมูลขาวสารในการแลกเปลี่ยนบนโปรแกรมสนทนาบน

อินเทอรเน็ตมีความถูกตองไมบิดเบือน และความสามารถในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบงปนกัน บนโปรแกรม

สนทนาบนอินเทอรเน็ต นักศึกษามีทัศนคติไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวบางสวนและสอดคลองกับ

แนวคิดของปรมะ สตะเวทิน(2546) ท่ีกลาววา การศึกษาเปนลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอผูรับสาร ดังน้ัน  

คนท่ีไดรับการศึกษาในระดับท่ีตางกัน ยุคสมัยตางกัน ระบบการศึกษาแตกตางกัน สาขาวิชาแตกตางกัน จึงมีความรูสึกนึกคิด 

อุดมการณ และความตองการท่ีแตกตางกันไปอีกดวย   
 

สรุปผลการวิจัย   

 1.นักศึกษาสวนใหญใชโปรแกรมการสนทนาผานแอฟเฟสบุคเปนหลัก ในลักษณะการเขาไปใชงานทุกวัน 1-2 ชม.  

ณ บานพักอาศัยของตนเอง ในชวงเวลา 13.00 – 20.00 น. ผานทางชองทางโทรศัพทมือถือสวนตัว เพ่ือสนทนา เหตุผลหลักท่ี

ทํากิจกรรมผานทางโปรแกรมสนทนาเฟซบุคเพราะกลุมเพ่ือนใชบริการมากท่ีสุด ซึ่งไมไดทํากิจกรรมใดๆในขณะน้ันเลย  

2.ทัศนคติท่ีมีตอการใชประโยชนจากการใชโปรแกรมสนทนาอินเตอรเน็ตโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 

4.08 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาโปรแกรมสนทนาบนอินเตอรเน็ตสามารถ

ติดตอสื่อสารไดหลายรูปแบบมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ย 4.33 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมามีความคิดเห็นเก่ียวกับโปรแกรมสนทนา

บนอินเตอรเน็ตวามีสวนชวยในการคาขายออนไลนสรางธุรกิจโดยมีคาเฉลี่ย 4.26 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําสุดมีความคิดเห็น

วาสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนแบงปนกันบนโปรแกรมสนทนาบนอินเตอรเน็ต โดยมีคาเฉลี่ย 3.39 ซึ่งอยูใน 

ระดับมาก  

3.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติ ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ท่ีมตีอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวม จําแนกตามเพศ สาขาวิชา และช้ันป 

แตกตางกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวน อายุตางกันมีทัศนคติโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยการเอ้ือเฟอขอมูลท่ีเปนประโยชน และความรวมมือตางๆ ของหลายทาน ซึ่งใหการ

สนับสนุนคณะผูวิจัยตั้งแตเริ่มตนงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ อาจารยท่ีปรึกษาใหแกคณะผูวิจัย รวมท้ังสละเวลา

ใหคําแนะนํา และความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน เก่ียวกับแนวทางการวิจัย การปรับปรุงงานวิจัยและการนําเสนองานวิจัยน้ี

โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีทานคอยช้ีแนะ ทําใหคณะผูวิจัยไดรับขอมูลท่ีครบถวน และสามารถนํามาใชวิเคราะหวางแผน รวมท้ัง

แผนงานตางๆ และสรุปขอมูลไดอยางราบรื่น ซึ่งเปนประโยชนอยางมาก ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน รวมถึงผูท่ี

เก่ียวของทุกทาน ท่ีไมไดกลาวนามไวท่ีน้ีท่ีกรุณาสละเวลาเอ้ือเฟอขอมูลและใหความรวมมือในดานตางๆ ท่ีมีสวนชวยใหการจัด

โครงการวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ

ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2. ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 3. ศึกษาแนวทางการสงเสริมความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชประชากรท่ีเปนบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 296 คน เครื่องมือท่ีใชสําหรับการเก็บขอมูล ไดแก 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยใชสถิติเชิงพรรณนาหาคาแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมานหาคา t-test และ F-test One-Way ANOVA สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณ

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) จํานวน 5 คน โดยผลการวิจัยสรุปวาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานความภาคภูมิใจท่ีมีตอองคการ 

รองลงมาคือ ดานความสัมพันธระหวางบุคลากร  ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติและดานประสบการณทํางาน ผลการ

เปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบวา ระดับการศึกษาและระยะเวลา

การปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 และแนวทางการสงเสริมความผูกพันของบุคลากรคือสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร มีกิจกรรมสราง

ความสัมพันธใหบุคลากรมีความเชื่อมั่น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางานรวมกัน ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงาน   

มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

 

คําสําคัญ : ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน  ความผูกพัน  บุคลากร 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study the level of commitment of the personnel in 

local administrative organizations in Chat Trakan District, 2) to study the comparative factors affecting the 

commitment of personnel in local administrative organizations in Chat Trakan District, 3) to study the 

guidelines for promoting the commitment of personnel in local administrative organizations in Chat Trakan 

District Phitsanulok Province. It is quantitative and qualitative research by using the population of 296 

local government personnel in Chat Trakan District Phitsanulok Province. The data were collected by 

using questionnaires and interview and analyzed by using descriptive statistics: frequency, percentage, 

mean and standard deviation, and inferential statistics: t-test and F-test One-Way ANOVA. In terms of 

qualitative research, the 5 key informants were interviewed. The research findings concluded that the 

factors that affected employee engagement overall were at a high level. When considered by items, it 

was found that the highest mean was the pride in the organization, followed by the relationship between 

the personnel, the aspects of operation characteristics, and working experience. The comparison of 

factors affecting the commitment of the personnel in the local government organizations was found that 

different educational levels and working periods resulted in the commitment of personnel in the local 

government organizations significantly different at .05 and the guideline to promote the commitment of 

personnel is to build morale for personnel, to have activities to build relationships for personnel having 

confidence as well as having a good attitude to work together for a better effective performance. 

keywords : factors affecting commitment, commitment, personnel 

 

บทนํา 

 คน นับเปนขุมทรัพยมหาศาลของการทํางานและเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีความตองการทางดานรางกาย ทางดานความมั่นคง

และความปลอดภัย ทางดานความรักความเปนเจาของทางดานการยกยองนับถือ และทางดานความสําเร็จในชีวิต เปนเรื่อง

ของแรงจูงใจหรือจะแสดงออกถึงพฤติกรรมการทํางาน ซึ่งความตองการของคนยอมพัฒนาเปนข้ันจากข้ันต่ําข้ึนไปสูข้ันสูง 

แตความตองการเหลาน้ีตองการไดรับการตอบสนองตามลําดับข้ัน เชนเดียวกันเมื่อโลกปจจุบันมีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง

ความตองการของคนก็ไมมีท่ีสิ้นสุด เงินเริ่มไมใชปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการทํางาน คนสวนใหญใชเวลาอยูกับการทํางาน ถามี

ความพอใจในการทํางานหรือสนองตอบตอความตองการของคนทํางานได คนทํางานจะทุมเทท้ังแรงกายและแรงใจในการ

ทํางาน มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน มีความเสียสละ โดยไมมีการบังคับขืนใจ ทําดวยความเต็มใจและความสามารถ 

การทํางานน้ันจะตองนึกถึงผลงานท่ีจะออกมาเปนสําคัญการทํางานดวยความขยันหมั่นเพียรและใชสติปญญาเปนเครื่องนําทาง 

งานจะมีคุณภาพดีการทํางานท่ีทําดวยใจมีความตระหนักรักงานท่ีทําอยู ก็จะกอใหเกิดความพอใจและกระตุนใหรูสึกวางาน

ชวยทําใหชีวิตกาวหนา จึงทําใหมีการทํางานดวยความกระตือรือรน การท่ีคนทํางานมีจุดมุงหมายในการทํางานแตกตางกัน

ยอมมีผลตอการทํางานท่ีแตกตางกัน คนบางคนทํางานเพราะความชอบงานท่ีทํา การทํางานเปนความสุขเรียกไดวามีแรงจูงใจ

ในการทํางานแรงจูงใจถือวาเปนสิ่งท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของคนโดยทางตรง และการท่ีคนแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี

ท่ีรับผิดชอบแตกตางกันภายใตสถานการณเดียวกันน้ันมิใชเปนเพราะมีความรูความสามารถมีสติปญญา ตลอดจน

ประสบการณท่ีแตกตางกันเทาน้ัน  แตปจจัยท่ีสําคัญยิ่งกวา ประการหน่ึงคือการปฏิบัติงานไดรับแรงจูงใจในการทํางาน

ท่ีแตกตางกัน เปนเหตุใหแตละคนเต็มใจท่ีจะใชพลังความสามารถในการทํางานมากนอยแตกตางกันไปดวย 

 ความผูกพันตอองคการ จึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะองคการใดถาสมาชิกมีความผูกพันตอองคการสูง องคการน้ัน

ก็จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคไดงายข้ึน (พูลสุข  สังขรุง, 2550) ท้ังน้ีเพราะสมาชิกจะมีความเช่ือมั่นตอนโยบาย 
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เปาหมายวัตถุประสงค และคานิยมขององคการกอใหเกิดความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพ่ือองคการ 

นอกจากน้ียังจะทําใหเกิดความรูสึกปรารถนาท่ีจะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคการไมคิดท่ีจะลาออก หรือโอนยายไปท่ีอ่ืน 

ความผูกพันตอองคการ จึงเปนตัวช้ีใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพขององคการ ดังน้ัน บุคลากรจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญ และมี

ประโยชน เรียกไดวาทรัพยากรมนุษย หากองคการสามารถทําใหบุคลากรในองคการมีความผูกพันตอองคการไดมากเทาใด 

ก็จะทําใหบุคลากรเหลาน้ัน มีความปรารถนาท่ีจะอยูเปนสมาชิกขององคการมากข้ึน และพรอมท่ีจะทุมเทความรูความสามารถ

ในการปฏิบัติงานเพ่ือองคการอยางเต็มท่ี ดวยความเต็มใจซึ่งจะสงผลตอความกาวหนาขององคการ  

 การปกครองทองถ่ินถือเปนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีความสําคัญตอการฝกหัด

ประชาธิปไตยโดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในชุมชนทองถ่ินเพ่ือตอบสนองปญหาความเปนอยูและ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไดเปนอยางดี ซึ่งลําพังเพียงรัฐบาลกลางในฐานะท่ีตองดูแลประชาชนโดยรวมท่ัวประเทศ ไม

สามารถตอบสนองปญหาและความตองการหรือแกไขปญหาไดอยางท่ัวถึง และตรงตามความตองการของประชาชนในแตละ

พ้ืนท่ีไดอยางแทจริง ทําใหรัฐบาลหลายประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจไวท่ี

สวนกลาง มาเปนการบริหารการปกครองแบบการกระจายอํานาจมากข้ึน เพ่ือมุงหมายใหสิทธิแกชุมชนในการตัดสินใจดําเนิน

ภารกิจของทองถ่ิน เปนองคกรหน่ึงท่ีมีอาณาเขตของตนเอง มีประชากรตามท่ีหลักเกณฑกําหนด มีอํานาจและมีอิสระในการ

ปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนโดยมีหนาท่ีใหบริการดานตางๆ แกประชาชน ซึ่งประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาวจะมี

สวนรวมในการบริหารและปกครองดวยตนเอง 

 องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานทางสังคมอยางหน่ึง เปนท่ีรวมตัวกันของสมาชิกซึ่งมารวมกันทํากิจกรรมท่ี

เก่ียวของและสัมพันธกัน ใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดสมาชิกขององคการนับเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ความสําคัญท่ีสุด เพราะทรัพยากรบุคคลในทุกระดับขององคการ (ตริษา  แซจึง, 2552) เปรียบเสมือนเครื่องจักรกลท่ีจะ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคการใหบรรลุวัตถุประสงค โดยเฉพาะในองคการของรัฐ ขาราชการถือเปนกลไกสําคัญยิ่งในการ

บริหารประเทศ การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวยอมข้ึนอยูกับหลายปจจัย แตสิ่งท่ีสําคัญคือ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ แตการท่ีขาราชการจะสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพไดน้ัน สิ่งท่ีตอง

คํานึงถึงประการสําคัญคือ ทําอยางไรท่ีจะทําใหขาราชการเหลาน้ันมีความรูสึกวาเปาหมายและวัตถุประสงคของตนเอง

สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ อันจะทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการท่ีจะทุมเทท้ังกําลังกายและกําลังใจ

ใหกับการทํางานเกิดความภักดีและมีความผูกพันตอองคการ พรอมท่ีจะเสียสละเวลาอุทิศกายใจของตนเพ่ืองานและหนวยงาน

ของตนโดยไมมีใครบังคับ 

 การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาศัยการเลือกตัวแทนจากประชาชนเขามาบริหารโดยตรงจากการ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล เขามาทําหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบบริหาร มีปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปน

หวัหนาพนักงานท้ังหมด และนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งรองนายก ซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

เปนผูชวยเหลือในการบริหารงานและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระ

การทํางานคราวละ 4 ป มีหนาท่ีพิจารณาออกกฎหมายตรวจสอบควบคุมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หากมีการยุบ

สภาก็จะมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเขามาบริหารแทน จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานนโยบายการ

ทํางานการเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ีเปนขาราชการประจําในระดับบริหารขององคการหรือบุคลากรในหนวยงานท่ีเปนกลุม

บุคคลท่ีทํางานรวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลคณะเดิม ซึ่งอาจไมไดรับความไววางใจ เมื่อคณะบริหารชุดใหมท่ีมาจาก

การเลือกตั้งเขามาปฏิบัติงานแทน มีการโอน ยาย เปลี่ยนสายงาน จึงอาจเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหบุคลากรขาดขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงาน ความผูกพันตอองคการก็จะลดนอยลงหากยังมีการปรับเปลี่ยนคณะผูบริหารท่ีเปนขาราชการประจํา ซึ่งเปน

บุคลากรหลักของหนวยงานบอยครั้ง ตามความตองการของผูบริหารฝายการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้ง ยอมสงผลกระทบตอ

การบริหารงานในองคการและการพัฒนางานดานตางๆ ขององคการอยางแนนอน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอ

ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ก็เปนองคการหน่ึงท่ีมีเหตุการณในกรณีน้ีเกิดข้ึนเชนเดียวกัน 
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 ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยในฐานะบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน

ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ท้ัง 7 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1) ศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2) เพ่ือศึกษา

เปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

3) เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ 

จังหวัดพิษณุโลก และหาวิธีการเสริมสรางความรูสึกผูกพันตอองคการ ใหเกิดแกบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สามารถทําใหการบริหารงานของคณะผูบริหาร ท้ังฝายการเมือง และขาราชการประจําเปนไปดวยความเรียบรอย

มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือเปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ผูวิจัย

ไดดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

 1. กลุมเปาหมายเชิงปริมาณ 

ประชากร คือ บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด 7 แหงในอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไดแก 

เทศบาลตําบลปาแดง องคการบริหารสวนตําบลปาแดง องคการบริหารสวนตําบลชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลบอภาค 

องคการบริหารสวนตําบลสวนเมี่ยง องคการบริหารสวนตําบลทาสะแกและองคการบริหารสวนตําบลบานดง จํานวน 296 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 แบบสอบถามเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถาม 1 ฉบับ โดยยึดตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย แบงออกเปน 

4 ตอน คือ  

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ

เงินเดือน  ประเภทบุคลากร สังกัดกองและประสบการณทํางาน   

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

เขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ใน 4 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานประสบการณทํางาน  ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคลากรและดานความภาคภูมิใจท่ีมีตอองคการ 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติ

ตระการ จังหวัดพิษณุโลก ใน 3 ดาน ไดแก ดานความเช่ือมั่นและยอมรบัในเปาหมายขององคการ ดานความเต็มใจและทุมเท

เพ่ือประโยชนขององคการและดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกขององคการ 

ตอนท่ี 4 เปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

2. กลุมเปาหมายเชิงคุณภาพ 

ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณขอมูลท่ีสําคัญ จํานวน 5 คน ซึ่งเปนบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และขาราชการ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

แบบสัมภาษณเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับปญหาอุปสรรคและแนวทางสงเสริมความผูกพันของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ใน 3 ดาน ไดแก ดานความเชื่อมั่นและยอมรับ

ในเปาหมายขององคการ ดานความเต็มใจและทุมเทเพ่ือประโยชนขององคการและดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิก

ขององคการวาอยูในระดับใด 

จากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาคนควาอิสระ เพ่ือขอคําแนะนําเพ่ิมเติม ปรับปรุงสํานวน

ภาษา ตัดขอความท่ีสื่อความหมายไมชัดเจน หรือซ้ําซอนและจัดขอความใหสั้นกะทัดรัด เมื่ออานแลวสามารถเขาใจงาย ชัดเจน
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ตรงตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย และนําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จแลวไปหาคุณภาพดวยการหาความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหาความถูกตองและสมบูรณของเครือ่งมือโดยนําเครือ่งมือฉบับรางใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน โดยผูวิจัยได

ดําเนินการหาคา IOC ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ไดคาเทากับ 1.00 พรอมกันน้ีผูวิจัยไดปรับปรุงเครื่องมือใหสมบูรณ

ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  จึงนําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) แลวนํามาทดลองใช (Try Out) กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ในองคการบริหารสวนตําบลตําบลบานพราว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 30 คน หลังจากน้ันนําแบบสอบถามท่ี

ไดมาตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งแสดงคาความนาเช่ือถือไดคาเทากับ 0.952 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  จัดเก็บขอมูลโดยออกทําการแจกแบบแบบสอบถามแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตามจํานวนประชากรท่ีกําหนดไวแลวทําการเรียกเก็บทันที

เมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม  และผูศึกษาทําการสัมภาษณขอมูลท่ีสําคัญ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงคุณภาพตามท่ีตองการ 

 4.  การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดไปดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของ

แบบสอบถามแตละฉบับ และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

 ตอนท่ี 1 คือขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจง

ความถี่ และการหาคารอยละ (percentage)  โดยใชสถิติคาเฉลี ่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : S.D.)   

 ตอนท่ี 2 คือระดับปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอชาติตระการ 

จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย 4 ดาน  

 ตอนท่ี 3 คือระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

ประกอบดวย 3 ดาน  

 ตอนท่ี 4 คือการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมผีลตอระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ

ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (mean) ตามปจจัยสวนบุคคล

โดยใชสถิติวิเคราะหดังน้ี กรณีตัวแปรอิสระมี 2 กลุมใชการทดสอบคา t-test กรณีตัวแปรอิสระมีมากกวา 2 กลุมข้ึนไป ใชการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดวยสถิติ F-test (One-Way ANOVA)  

 ตอนท่ี 5 เปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ ใชการวิเคราะหสาระเปนรายประเด็นในแตละดานท้ังหมด 3 ดาน 

 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ โดยผูวิจัยวิเคราะหจากการสัมภาษณ โดยวิธีการดังน้ี 

 1. นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ 

 2. นําขอความจากการสัมภาษณมาจาํแนกเปนประเดน็ และเรียบเรียงเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคการ

วิจัย 

 3. วิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content 

Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 

 4. สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอตอไป  

ผลการวิจัย 

 1.  จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน  

ประเภทบุคลากร สังกัดกองและประสบการณทํางาน สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง  

31-40 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เปนพนักงานจางตามภารกิจกับพนักงานจางท่ัวไป มีเงินเดือนระหวาง 5,000 – 

10,000 บาท เปนพนักงานสวนทองถ่ิน สังกัดสํานักปลัดและมีประสบการณทํางานระหวาง 6 – 10 ป 
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 2.  วิเคราะหระดับปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอชาติตระการ 

จังหวัดพิษณุโลก สรุปไดวา 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากร 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยแบงออกเปนท้ังหมด 4 ดาน 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกร Mean ( X ) S. D. แปรผล 

1. ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ 4.033 .485 มาก 

2. ดานประสบการณทํางาน 3.893 .651 มาก 

3. ดานความสมัพันธระหวางบุคลากร 4.096 .486 มาก 

4. ดานความภาคภูมิใจท่ีมตีอองคการ 4.152 .495 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.043 .437 มาก 

จากตารางที่ 1 พบวาระดับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ

ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.043) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือดานความภาคภูมิใจท่ีมีตอองคการ  รองลงมาคือ ดานความสัมพันธระหวางบุคลากร ดานลักษณะของงาน  

ท่ีปฏิบัติและดานประสบการณทํางาน ตามลําดับ 

 3. วิเคราะหระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

สรุปไดวา 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยแบงออกเปนท้ังหมด 3 ดาน 

 
 

ความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น Mean ( X ) S. D. แปรผล 

1. ดานความเช่ือมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคการ 4.116 .466 มาก 

2. ดานความเตม็ใจและทุมเทเพ่ือประโยชนขององคการ 4.209 .447 มาก 

3. ดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกขององคการ 4.151 .513 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.159 .424 มาก 

จากตารางที่ 2 พบวาระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ 

จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.159) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ

ดานความเต็มใจและทุมเทเพ่ือประโยชนขององคการ  รองลงมาคือ ดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกขององคการ 

และดานความเช่ือมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคการ ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ 

จังหวัดพิษณุโลก พบวา 

 1.  ระดับปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ 

จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานความภาคภูมิใจ
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ท่ีมีตอองคการ  รองลงมาคือ ดานความสัมพันธระหวางบุคลากร  ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติและดานประสบการณทํางาน 

ตามลําดับ หากพิจารณาเปนรายดานพบวา 

 

 ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิพย คงเนียม (2553) ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอ

ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอ

ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 ดานประสบการณทํางาน 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิเชษฐ ไชยแปน (2552) ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอ

ความผูกพันของพนักงานเทศบาลตําบลบานแปน จังหวัดลําพูน พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันดานประสบการณ

ทํางานของพนักงานเทศบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 ดานความสัมพันธระหวางบุคลากร 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิลัยวรรณ สาพิลาศ (2555) ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอ

การผูกพันตอองคการขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครอง ทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย พบวาปจจัยดานความสัมพันธกับเพ่ือน

รวมงานและผูบังคับบัญชา มีผลตอความผูกพันตอองคกรการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินบุรีรัมยอยูในระดับมาก 

 ดานความภาคภูมิใจท่ีมีตอองคการ 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรเมธ จันทวะฤทธ์ิ (2557) ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอ

ความผูกพันของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม พบวาปจจัยดานความภูมิใจในการเปน

สวนหน่ึงขององคกรเปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรในระดับมาก 

2.  ระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานความเต็มใจและทุมเท 

เพ่ือประโยชนขององคการ รองลงมาคือ ดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกขององคการ และความเช่ือมั่นและยอมรับ

ในเปาหมายขององคการ ตามลําดับ หากพิจารณาเปนรายดานพบวา 

 ดานความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคการ 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุรีพร แกวคําภา (2558) ท่ีศึกษาเรื่องความสัมพันธ

ระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการของบุคลากรเทศบาลตําบลคลองหาดจังหวัด

สระแกว พบวาความผูกพันตอองคการดานการยอมรับเปาหมายการบริหารงานขององคกรอยูในระดับมาก 

 ดานความเต็มใจและทุมเทเพ่ือประโยชนขององคการ 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน สัพโส (2558) ท่ีศึกษาเรื่องความสัมพันธของ

คุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร พบวาความผูกพันตอองคการของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอพรรณานิคม ดานความเต็มใจ

ทุมเท ความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกรอยูในระดับมากท่ีสุด 

 ดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกขององคการ 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญฤดี มณฑา (2559) ท่ีศึกษาเรื่องการศึกษา

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ

นาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย พบวาความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอนาโพธ์ิ ดานความ

ปรารถนาท่ีจะคงความเปนสมาชิกขององคการอยูในระดับมาก 
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 3.  ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ท้ังหมด 3 ดาน พบวา  

 เพศ อายุ ประเภทของบุคลากร รายไดเฉลี่ยตอเดือน สังกัดหนวยงาน กอง/สวน ไมมีผลตอความผูกพันของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความเช่ือมั่นและยอมรับใน

เปาหมายขององคการ ดานความเต็มใจและทุมเทเพ่ือประโยชนขององคการและดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกของ

องคการ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ระดับการศึกษา มีผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัด

พิษณุโลก ดานความเต็มใจและทุมเทเพ่ือประโยชนขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ศิริพร นอยจีน (2559) ท่ีศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงานตอองคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี พบวาระดับการศึกษาท่ีตางกันมีผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอชาติตระการ 

จังหวัดพิษณุโลก ดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ศิริไชย ศักดิ์ดา (2561) ท่ีศกึษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน เทศบาล

ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบวาประสบการณในการทํางานท่ีตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคการของ

พนักงานเทศบาลในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 4.  แนวทางการสงเสริมความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ 

จังหวัดพิษณุโลก พบวา   

 ดานความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคการ 

การสงเสริมความผูกพันของบุคลากรในดานความเช่ือมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคกร เปนสิ่งจําเปนท่ีทุก

องคกรตองสงเสริมใหเกิดข้ึน หากบุคลากรมีความผูกพัน มีความเช่ือมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคกรโอกาสท่ีบุคลากร

จะอุทิศแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานใหมีความสําเร็จยอมมีมากกวาการทํางานตามหนาท่ีปกติ และทําใหบุคลากรมี

แนวทางท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน คุณภาพงานขององคกรก็มีประสิทธิภาพตามไปดวย 

ดานความเต็มใจและทุมเทเพ่ือประโยชนขององคการ 

การปฏิบัติงานของผูบริหารเปนไปอยางสม่ําเสมอในการทํางาน โดยเปนแบบอยางท่ีดี ใหกับบุคลากรในหนวยงาน  

มีความเสียสละเวลาสวนตัว  เพ่ือปฏิบัติงานท่ีเรงดวนใหบรรลุเปาหมาย และมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรตองกําหนด

แนวทางในการสงเสริมความผูกพันของบุคลากรในดานความเต็มใจและทุมเทเพ่ือประโยชนขององคกร เชน การสรางความ

สมานสามัคคีในองคกร การสรางระบบคุณธรรมในองคกร เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคและยุติธรรมในองคกร สงเสริมให

บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายในการปฏิบัติงานขององคกร การดูแลเอาใจใสในสิทธิและสวัสดิการของ

พนักงานในองคกร 

ดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกขององคการ 

 ควรสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน อาจจะกําหนดสวัสดิการภายในนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดให 

อาทิเชน จัดใหมีเคกวันเกิดใหกับพนักงาน ในวันคลายวันเกิด จัดเรี่ยไรบุญเพ่ือชวยเหลือกรณีพนักงาน และบิดามารดาของ

พนักงานเสียชีวิต หรือไดรับความเดือดรอนจากภัยตาง ๆ จัดทําใบประกาศนียบัตรยกยองชมเชยสําหรับพนักงานท่ีทํางาน

ดีเดน  

 

สรุปผลการวิจัย 
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 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปไดวาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

สวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31- 40 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เปนพนักงานจางตามภารกิจกับพนักงาน

จางท่ัวไป มีเงินเดือนระหวาง 5,000 – 10,000 บาท เปนพนักงานสวนทองถ่ิน สังกัดสํานักปลัด และมีประสบการณทํางาน

ระหวาง 6 – 10 ป นอกจากน้ีผูวิจัยพบวาระดับการศึกษาและระยะเวลาปฏิบัติงานมีผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการศึกษาสงผลตอความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน 

ดานตําแหนง และสงผลตอความรอบรูในสวนของภาระงานท่ีไดรับมอบหมายตางกัน ประกอบกับบุคลากรมีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานตางกัน ซึ่งสงผลใหบุคลากรมีประสบการณในการทํางานไมเทากัน สวนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวา สวนใหญมีความภาคภูมิใจในอาชีพและองคการของตนเอง เต็มใจท่ีจะทํางานในนามของ

องคการ เชน เปนตัวแทนการเขารวมกิจกรรมสาธารณะ มีความภาคภูมิใจท่ีจะบอกกับคนท่ัวไปวาเปนพนักงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินคิดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรท่ีดี ภูมิใจ และมั่นใจวาการทํางานท่ีน่ีจะทําใหชีวิตมีความสุข 

เปนบุคคลสําคัญของหนวยงานท่ีมีสวนในความสําเร็จและการพัฒนาขององคกร สวนความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินพบวา สวนใหญมีความเต็มใจและทุมเทเพ่ือประโยชนขององคการ พรอมท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็ม

ความสามารถเพ่ือความสาํเร็จขององคการ มีความพยายามและตั้งใจอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปญญาเพ่ือใหการปฏิบัติงาน

ใหประสบความสําเร็จ สามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัวและสังคมไดอยางเหมาะสม มีความ

ตั้งใจในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอในการทํางาน เชน การไมขาดงาน ไมมาสาย อีกท้ังพยายามศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ 

เพ่ือนํามาปรับใชในการทํางานใหดีข้ึน และแนวทางการสงเสริมความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การท่ี

องคกรมีพนักงานท่ีรักและผูกพันกับองคกรนั้นมีขอดีหลายอยาง อาทิ พนักงานมีความตองการที่จะทุมเททํางานหนัก

เพื่อองคกรท่ีเขารัก ซึ่งเราทําไดดวยการสรางความผูกพันในองคกร เพราะเปนจุดเริ่มตนในการทํางานรวมกันและเกิดการ

ยอมรับในเปาหมายท่ีเราวางไวในท่ีสุด ซึ่งผูบังคับบัญชาตองเปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูใตบังคับบัญชา สรางแนวทางในการ

สงเสริมความผูกพันใหกับบุคลากร อาจจะโดยการสรางขวัญกําลังใจและสิทธิสวัสดิการใหกับบุคลากร 

กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลุลวงได ดวยความอนุเคราะหจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ผู วิจัยขอขอบพระคุณ

คณะวิทยาการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีประธานท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา และขอแนะนําตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งทําใหการคนควาอิสระน้ี

สมบูรณมากข้ึน นอกจากน้ีผูวิจัยของขอบพระคุณบิดา มารดา และผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการทําวิจัยครั้งน้ีทุกทานท่ีไดกรุณาให

ความชวยเหลือสนับสนุน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ศึกษา

เปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3) ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจง จํานวน 2 กลุม ไดแก กลุมตัวอยางจากบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 84 คน กับการกําหนดกลุมตัวอยางจากผูปกครองนักเรียนในสังกัดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดวยสูตรสําเร็จรูปของ 

“Taro Yamane” ท่ีจํานวน 271 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนาหาคาแจกแจง

ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมานหาคา t-test และ F-test One-Way 

ANOVA โดยผลการวิจัยสรุปวา ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด

คือดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมาคือดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานเครือขายบุคลากร ดาน

อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากทุกภาคสวน และความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือดานอาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย รองลงมาคือดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานวิชาการและกิจกรรม

ตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการ

เปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวาเพศ ระดับการศึกษา อายุ และสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีผลตอความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหาร

จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กคือ ควรมีการเพ่ิมงบประมาณในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละแหงควร

ไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางเทาเทียมกัน เพ่ิมจํานวนครู/ผูดูแลเด็ก/พ่ีเลี้ยงเด็กใหเพียงพอกับจํานวนเด็ก เปดโอกาสให

ครู/ผูดูแลเด็กไดรับการพัฒนาความรู จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูของเด็ก แยกหองเรียนกับหองนอนใหเปน

สัดสวน ควรจัดตั้งงบประมาณในการจัดหาสื่ออยางหลากหลายและเหมาะสม เพ่ิมสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ควรจัด

กิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมากข้ึน และเพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนและจัด

ใหมีเครือขายกับชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

คําสําคัญ : ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the opinions towards the management of the 

Child Development Centers, 2) to compare the factors affecting the management of the Child 

Development Centers, 3) to study the guidelines for the management of the Child Development Centers 

of Local Government Organizations in Nong Bua District, Nakhon Sawan Province.  It is a quantitative 

research using purposive random sampling into 2 groups.  The first group of samples were 84 personnel 

responsible for managing the Child Development Centers and 271 parents of the students of the Child 

Development Centers by using Taro Yamane’s formula. The data were collected by using a questionnaire 

and analyzed by using descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard deviation, and 

using inferential statistics: t-test and F-test One-Way ANOVA.  The findings indicated that the level of 

opinions of the personnel responsible for the administration of the Child Development Centers of the 

Local Government Organizations in Nong Bua District, Nakhon Sawan Province overall was at a high level. 

highest mean was academic and curriculum activities followed by the management of Child Development 

Centers, Network of personnel, Building Environment and safety, Promoting early childhood development 

and participation and support from all sectors. The opinions of the students' parents towards the 

management of the Child Development Centers of the Local Government Organizations in Nong Bua 

District, Nakhon Sawan Province overall were at a high level. The highest mean was the buildings 

Environment and safety followed by the administration of the Child Development Centers, academic 

personnel and curriculum activities, support from all sectors, and the aspect of supporting the early 

childhood development network. The comparison of factors affecting the administration of the Child 

Development Centers found that gender, educational level, age, and the local administrative 

organizations had different effects on opinions with statistical significance at .05. As for the suggestions 

regarding the management of the Child Development Centers, there should be a budget increase for the 

development of Child Development Centers and each Child Development Center should be allocated an 

equal budget; increase the number of teachers/care keepers /babysitters to meet the number of children; 

provide opportunities for teachers/care keepers to receive knowledge development; arrange the 

environment suitable for the learning of children; separate classrooms and bedrooms.  In addition, they 

should set up the budget for procuring various media appropriately, add modern teaching media. 

Furthermore, more activities should be organized for parents and children in the centers, increase the 

role of community involvement and establish a network with related communities and agencies for the 

continuous early childhood development. 

 

keywords: Child Development Center, Management of Child Development Center, Standard Operation of 

Child Development Center. 

 

 

1112 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

บทนํา 

 การศึกษามีความจําเปนตอชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย เพราะการศึกษาจะชวยใหคน มีความรู มีทักษะ และมี

ประสบการณอยางเพียงพอตอการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสมทุกชวงชีวิต ดังน้ัน ทุกประเทศท่ัวโลกจึงใหความสําคัญตอการศึกษาเปนอยางมาก รวมท้ัง

ประเทศไทยท่ีไดมีกฎหมายบัญญัติเก่ียวกับการศึกษาไวอยางหลากหลาย นับตั้งแตรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของ

ประเทศ  

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนด

อํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลเก่ียวกับการจัด

การศึกษาคือ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการศึกษา โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหมีการ

จัดทําแผนปฏิบัติการข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในแผนปฏิบัติการไดกําหนดใหการศึกษา

ปฐมวัยหรือกอนประถมศึกษาเปนหนาท่ีซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทําโดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหาร

จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเปนการกระจายโอกาสใหประชาชน ผูปกครองไดรับบริการเพ่ือเตรียมความพรอมใหเด็ก

ปฐมวัยอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังน้ันในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับการจัดการศึกษาใน

ระดับปฐมวัย จึงควรกําหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงค ซึ่งการ

กําหนดอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 สอดคลองกับอํานาจหนาท่ีในการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

 ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดดําเนินการภายใตวิสัยทัศนเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ

คนในทองถ่ินใหมีคุณลักษณะท่ีสามารถบูรณาการวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของสังคมและประเทศชาติ 

ตามหลักแหงการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน ซึ่งในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน มีภารกิจท่ีตองดําเนินการหลายประการ ไดแก 1)การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาท่ีมุงพัฒนาความ

พรอมแกเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงกอนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม

และสติปญญาเตม็ตามศักยภาพและมีความพรอมในการเขารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2)การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนการจัด

การศึกษาท่ีมุงพัฒนาและวางรากฐานชีวิตการเตรียมความพรอมของเด็กท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพ 

และสังคม ใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังให

สามารถคนพบความตองการ ความสนใจ ความถนัดของตนเอง ดานวิชาการ วิชาชีพ ความสามารถในการประกอบการงาน

อาชีพ และทักษะทางสังคม โดยใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมและมีความสํานึกในความเปนไทย 3)เปนการบริหารจัดการและ

หรือสงเสริม สนับสนุน พัฒนา ความรูทักษะในการประกอบอาชีพแกประชาชน รวมท้ังการรวมกลุมผูประกอบอาชีพเพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 4)การจัดการสงเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน เปนการจัดและสงเสริม

สนับสนุนการดําเนินงานดานการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชนแกเด็กและเยาวชน ประชาชนท่ัวไปอยาง

หลากหลายและ 5)การดําเนินงานดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน เปนการดําเนินงาน 

ดานกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเนน

เอกลักษณความเปนไทยและทองถ่ิน ซึ่งภารกิจดังกลาวเปนภารกิจของท้ังองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ

บริหารสวนตําบลท่ีตองดําเนินการ 

 สําหรับการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เปนภารกิจท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินสวนใหญดําเนินการในขณะน้ี ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็คือสถานท่ีท่ีใชอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ซึ่งท่ีมาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในอดีตเน่ืองจากพอแมไมมีเวลาดูแลลูก จึงรวมตัวกันหาสถานท่ีและหาผูดูแลเด็กในหมูบาน คาใชจายก็มาจาก

ผูปกครอง ตอมามีหนวยงานอ่ืนๆ เขาไปดูแลชวยเหลือศูนยเหลาน้ันใหเปนระบบมากข้ัน เชน กรมศาสนา กรมการพัฒนา
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ชุมชน และอีกหลายหนวยงาน จนกระท่ังปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนใหญไดถายโอนข้ันอยูกับกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดูแล ปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดพัฒนาจนมีมาตรฐานท้ังเรื่องอาคาร สื่อ

การสอน สุขอนามัย รวมท้ังผูดูแลเด็กก็มีโครงการพัฒนาความรูใหไดรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ครุศาสตร สาขาปฐมวัย 

สาเหตุท่ีตองใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งผลการศึกษาวิจัยของกรมอนามัยและหนวยงานดานพัฒนาการเด็ก 

พบวา เด็กปฐมวัยของไทยมีพัฒนาการดานตางๆ คอนขางชา โดยเฉพาะดานสติปญญา ซึ่งเปนเรื่องท่ีตองเรงพัฒนาอยาง

รีบดวน เน่ืองจากเด็กปฐมวัยเปนชวงอายุท่ีมีการพัฒนาการของสมองมากท่ีสุด และเร็วท่ีสุด  

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค มีจํานวน 10 แหง และไดดําเนินการจัดการศึกษา

ในรูปแบบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 24 แหง ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเนินนํ้าเย็น ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก           

วัดหนองกลับ(ขุนอออุปถัมภ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานนํ้าสาดเหนือ ศูนยอบรมเด็ก

กอนเกณฑในวัดธารทหาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลธารทหาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเรไร ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กโคกสะอาด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขานางตวม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเวฬุวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอุดมพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเนินตาเกิด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาเรือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโบสถ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขามะเกลือ       

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังแรต ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมะเดื่อ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหวยรวม        

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยนอย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองลาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหวยถ่ัวใต ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหวยใหญ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร

สวนตําบลหวยถ่ัวเหนือ จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

จังหวัดนครสวรรค ช้ีใหเห็นวาการดําเนินงานในบางเรื่องไมเปนไปตามตัวช้ีวัดของมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณการเรียนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ผูบรหิารมีการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางลาชาและไมเพียงพอ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ

เรียนการสอนมีอยูอยางจํากัด ผูดูแลเด็กไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของตนเองและมีประสบการณในการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กนอยมาก และไมมีการกําหนดมาตรการปองกันดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กท่ีเปนรูปธรรม เปนตน ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองทําการแกไขโดยเรงดวน หากปลอยใหเปนอยางน้ี

ตอไปจะสงผลเสียตอเด็กในพ้ืนท่ี โดยเด็กอาจไมไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ

สติปญญาเทาท่ีควรอาจกอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาในอนาคต  

ดังน้ันขาพเจาซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลท่ีปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตระหนักถึงความสําคัญ

ดังกลาว จึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ศึกษา

เปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3) ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค เพ่ือนําผลการศึกษาไปใชประกอบการดําเนินงาน เพ่ือให

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ไดรับความ

เช่ือมั่นจากประชาชนผูรับบริการในพ้ืนท่ีตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากร 

    ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 2 กลุม ไดแก กลุมตัวอยางจาก

บุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอหนองบัว จังหวัด

นครสวรรค จํานวน 84 คน และกลุมประชากรท่ีเปนผูปกครองนักเรียนในสังกัดของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
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สวนทองถ่ินจํานวน 24 แหง ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 838 คน โดยทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

ดวยสูตรสําเร็จรูปของ “Taro Yamane” ท่ีจํานวน 271 คน 

 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีโดยผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 1 ฉบับ โดยยึดตาม

วัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย แบงออกเปน 4 ตอน  

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา รายได ตําแหนง สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูปกครอง

นักเรียน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตาม

มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ

หนองบัว จังหวัดนครสวรรค ใน 6 ดานประกอบดวย 1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดาน

อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนจากทุกภาคสวน 6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จําแนกตามกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก บุคลากร

และผูปกครองนักเรียน 

  ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของ

บุคลากรกับผูปกครองนักเรียน 

  ตอนท่ี 4 เปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 

 จากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอคําแนะนําเพ่ิมเติม ปรับปรุง

สํานวนภาษา ตัดขอความท่ีสื่อความหมายไมชัดเจน หรือซ้ําซอนและจัดขอความใหสั้นกะทัดรัด เมื่ออานแลวสามารถเขาใจงาย 

ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย และนําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จแลวไปหาคุณภาพดวยการหาความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาความถูกตองและสมบูรณของเครื่องมือโดยนําเครื่องมือฉบับรางใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน 

โดยผูวิจัยไดดําเนินการหาคา IOC ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ไดคาเทากับ 1.00 พรอมกันน้ีผูวิจัยไดปรับปรุงเครื่องมือให

สมบูรณตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  จึงนําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) แลวนํามาทดลองใช (Try Out) กับกลุม

ตัวอยางท่ีเปนบุคลากรและผูปกครองนักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังนํ้าลัด อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 

กลุมตัวอยางละ 30 คน หลังจากน้ันนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS ซึ่งแสดงคาความนาเช่ือถือไดคาเทากับ 0.972 และ 0.914 

    3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  จัดเก็บขอมูลโดยออกทําการแจกแบบแบบสอบถามแกบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับ

การบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ตามจํานวน

ตัวอยางท่ีกําหนดไวแลวทําการเรยีกเก็บทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม 

    4.  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดไปดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม

แตละฉบับ และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
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   ตอนท่ี 1 คือขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลโดยแจก

แจงความถ่ี และการหาคารอยละ (percentage)  โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : S.D.)   

  ตอนท่ี 2 คือระดับการบริหารจดัการศูนยพัฒนาเดก็เลก็ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเลก็ของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ใน 6 ดาน  

  ตอนท่ี 3 คือการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอระดับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค โดยใชสถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (mean) ตามปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติ

วิเคราะหดังน้ี กรณีตัวแปรอิสระมี 2 กลุมใชการทดสอบคา t-test กรณีตัวแปรอิสระมี 3 กลุมข้ึนไป ใชการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียวดวยสถิติ F-test (One-Way ANOVA)  

  ตอนท่ี 5 เปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ ใชการวิเคราะหสาระเปนรายประเด็นในแตละดานท้ังหมด 6 ดาน 

 

ผลการวิจัย 

 1.จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได 

ตําแหนง สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 41-50 ป มีสถานภาพ

สมรส จบศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 20,001 – 25,000 บาท มีสถานภาพเปนผูดูแลเด็ก อยูในสังกัดเทศบาล

ตําบลหนองบัว   

2. ขอมูลสวนบุคคลของผูปกครองนักเรียนในสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอหนอง

บัว จังหวัดนครสวรรค ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวน

ใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป มีสถานภาพสมรส จบศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ปลาย/ปวช. มีรายไดระหวาง 

5,001-10,000 บาท อยูในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองกลับ 

 3. วิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ท้ังหมด 6 ดาน ผลการวิจัย พบวา 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมหีนาท่ีเก่ียวของตอการบริหารจัดการศนูยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ

หนองบัว จังหวัดนครสวรรค ท้ังหมด 6 ดาน 

 

การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก Mean ( X ) S. D. แปรผล 

1. ดานการบริหารจดัการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4.330 .333 มาก 

2. ดานบุคลากร 4.295 .365 มาก 

3. ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4.114 .480 มาก 

4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4.542 .421 มากท่ีสุด 

5. ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 3.819 .357 มาก 

6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3.907 .435 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.168 .230 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบวาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ท้ังหมด 6 ดานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( = 

4.168, S.D. = .230) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยูใน

ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( = 4.542, S.D. = .421) รองลงมาคือดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย ( = 4.330, S.D. = .333) ดานบุคลากร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (= 4.295, S.D. = .365) ดานอาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( = 4.114, S.D. = .480) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (= 3.907, S.D. = .435) และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน อยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( = 3.819, S.D. = .357) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรยีนท่ีมีตอการบรหิารจดัการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอหนอง

บัว จังหวัดนครสวรรค ท้ังหมด 6 ดาน 

 

การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก Mean ( X ) S. D. แปรผล 

1. ดานการบริหารจดัการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4.192 .334 มาก 

2. ดานบุคลากร 4.187 .371 มาก 

3. ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4.301 .425 มาก 

4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4.183 .382 มาก 

5. ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 3.737 .293 มาก 

6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3.658 .337 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.043 .186 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ท้ังหมด 6 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (  = 

4.043, S.D. = .186) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (  = 4.301, S.D. = .425) รองลงมาคือดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (  = 4.192, S.D. = .334) ดานบุคลากร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (  = 4.187, S.D. = .371) 

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (  = 4.183, S.D. = .382) ดานการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนจากทุกภาคสวน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (  = 3.737, S.D. = .293) และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (  = 3.658, S.D. = .337) ตามลําดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( = 4.542, S.D. = .421) 

รองลงมาคือดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( = 4.330, S.D. = .333) ดานบุคลากร 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (= 4.295, S.D. = .365) ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย ( = 4.114, S.D. = .480) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (= 3.907, S.D. 

= .435) และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( = 3.819, S.D. = .357) 

ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 

 การศึกษาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 

พบวา 

 1. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ท้ังหมด 6 ดาน  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมาคือดาน

การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานสงเสริมเครือขาย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ตามลําดับ หากพิจารณาเปนรายดานพบวา  

 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 พบวาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการบริหารจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประหยัด สวัสดิ์พูน (2560) ท่ีศึกษาเรื่องแนวทางการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย โดยผลจากการศึกษาสภาพ

ปจจุบันของการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ดวยวิธีวิจัยเชิง

ปริมาณพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันของการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

 ดานบุคลากร  

 พบวาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของตอการบรหิารจัดการศูนยพัฒนาเดก็เล็ก ดานบุคลากรอยูในระดับ

มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร หงสทอง (2559) ท่ีศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลท่ีตั้งอยูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 พบวาสภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีสภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานบุคลากรอยูในระดับมาก   

 ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  

 พบวาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัศราพร ศิริสมบัติ (2559) ท่ีศึกษาเรื่องการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อําเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวาการบริหารจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อําเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยูใน

ระดับมาก 

 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  

 พบวาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรินทร เสมามอญ (2559) ท่ีศึกษาเรื่องสภาพและ

ปญหาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พบวาสภาพและปญหาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร 

 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน  
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 พบวาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการมีสวนรวมและ

การสนับสนุนจากทุกภาคสวนอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัศมี ศิริปญญา (2558) ท่ีศึกษาเรื่องการ

บริหารงานตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผูบริหารและครูผูดูแลเด็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ของจังหวัดลพบุรี พบวาการบริหารงานตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผูบริหารและครู ผูดูแลเด็กสังกัด

องคกรสวนปกครองสวนทองถ่ินของจงหวัดลพบุรีโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

ผูบริหารและครูผูดูแลเด็กมีทัศนะตอการบริหารงานตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนจากทุกภาคสวนอยูในระดับมาก  

 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 พบวาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานสงเสริมเครือขาย

การพัฒนาเด็กปฐมวัยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมนึก อนขํา (2559) ท่ีศึกษาเรื่องแนวทางการบริหาร

จัดการศูนยพัฒนาเด็กเลก็ตามหลักพรหมวิหาร 4 ในอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค พบวาสภาพการบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพรหมวิหาร 4 ในอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวาสภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามหลักพรหมวิหาร 4 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

อยูในระดับมาก 

 

 2. ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ท้ังหมด 6 ดาน  

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

รองลงมาคือดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวน

รวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 พบวาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เครือฟา สิงหทองลา (2558) ท่ีศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนทองถ่ิน จังหวัดเลย พบวาผูปกครองมีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลนาซาว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูปกครองมีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากรและการ

บริหารจัดการอยูในระดับมาก 

 ดานบุคลากร  

 พบวาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากรอยูในระดับมาก  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ คอลีเยาะ แกวนํา (2557) ท่ีศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลกาหลง อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 

พบวาความพึงพอใจของผูปกครองตอการปริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร สวนตําบลกาหลง อําเภอศร

สาคร จังหวัดนราธิวาส โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาความพึงพอใจของ

ผูปกครองตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากรอยูในระดับมาก  

 ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  

 พบวาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ คุณัญญา คํามี (2559) ท่ีศึกษาเรื่องความคิดเห็น

ของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี พบวาความคิดเห็น
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ของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจงหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการจัด

สภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมาก 

 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  

 พบวาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและกิจกรรมตาม

หลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริกร รอดประยูร (2559) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผูปกครอง

ตอการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาผูปกครองมีระดับความ

คิดเห็นตอการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูปกครองมีระดับความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตรอยูในระดับมาก 

 ดานการมีสวนรวมและการสนบัสนุนจากทุกภาคสวน  

 พบวาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนจากทุกภาคสวนอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สาคร งีสันเทียะ (2558) ท่ีศึกษาเรื่องความพึงพอใจ

ของผูปกครองเด็กเล็กท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอบานเขวา จังหวัด

ชัยภูมิ พบวาระดับความพึงพอใจของผูปกครองเด็กเล็กท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาระดับความพึงพอใจของ

ผูปกครองเด็กเล็กท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนอยูใน

ระดับมาก 

 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิภพ พันธโยศรี (2554) ศึกษาเรื่องความพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหาร

จัดการศูนยพัฒนาเด็กเลก็ องคการบริหารสวนตําบลงัวบา อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบวา เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวาความพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานงานความสัมพันธกับชุมชนและการ

ประชาสัมพันธอยูในระดับมาก 

 3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของตอการบริหารจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา 

 เพศ ระดับการศึกษา อายุ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีผลตอความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของตอ

การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัศราพร  ศิริสมบัติ (2559) ท่ีศึกษาเรื่องการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวาเพศ ระดับ

การศึกษา อายุ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตางกัน มีผลตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    

 4. ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองนักเรียนในสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา 

 ระดับการศึกษาและสังกัดองคกรกครองสวนทองถ่ิน มีผลตอความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหาร

จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เครือฟา สิงหทองลา (2558) ท่ีศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
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เด็กเล็กขององคการบริหารสวนทองถ่ิน จังหวัดเลย พบวา ระดับการศึกษาและสังกัดองคกรกครองสวนทองถ่ินท่ีตางกัน มีผล

ตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 

สามารถสรุปไดวา บุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ

หนองบัว จังหวัดนครสวรรค สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 41-50 ป มีสถานภาพสมรส จบศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได

ระหวาง 20,001 – 25,000 บาท มีสถานภาพเปนผูดูแลเด็ก อยูในสังกัดเทศบาลตําบลหนองบัว  และผูปกครองนักเรียนใน

สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป มีสถานภาพสมรส 

จบศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ปลาย/ปวช. มีรายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท อยูในสังกัดองคการบริหารสวน

ตําบลหนองกลับ นอกจากน้ีผูวิจัยพบวา เพศ ระดับการศึกษา อายุ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีผลตอความคิดเห็นใน

การบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะระดับการศึกษาสงผลตอความเจริญกาวหนาในหนาท่ี

การงานดานตําแหนง และสงผลตอความรอบรูในสวนของภาระงานท่ีไดรับมอบหมายตางกัน อีกท้ังสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีตางกัน ยอมสงผลใหเกิดบริบทตอการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน 

สวนความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานการบริหารจัดการ บุคลากรและผูปกครองนักเรียน

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เน่ืองจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดบริการอาหาร นํ้าดื่ม และอาหารเสริมท่ีมีคณุคาตอสุขภาพ

เด็กเล็กอยางตอเน่ือง 

ดานบุคลากร บุคลากรและผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เน่ืองจากครู ผูดูแลเด็ก มีความตั้งใจ

ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณการเรียนรู มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพตอเด็กและผูปกครอง ดาน

วิชาการและกิจกรรมตามหลกัสตูร บุคลากรและผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เน่ืองจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีการจัดประสบการณเรียนรูท่ีเหมาะสมกับความพรอมดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของเด็ก ดานการมี

สวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน บุคลากรและผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เน่ืองจากศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน และผูปกครองอยางตอเน่ือง เชน กิจกรรมเยี่ยมบาน 

กิจกรรมวันสําคัญตางๆ ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลากรและผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก เน่ืองจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการสรางเครือขายรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ชุมชน                

 ขอเสนอแนะ  

 1. ควรมีการเพ่ิมงบประมาณในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 2. ครู/ผูดูแลเด็ก/พ่ีเลี้ยงเด็ก ไมพอกับจํานวนเด็ก อยากใหเพ่ิมเจาหนาท่ีอีก 

 3. ควรจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูของเด็ก แยกหองเรียนกับหองนอนใหเปนสัดสวน 

 4. ควรจัดตั้งงบประมาณในการจัดหาสื่ออยางหลากหลายและเหมาะสม และเพ่ิมสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

 5. ควรจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมากข้ึน 

 6. ควรเพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนและจัดใหมีเครือขายกับชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการพัฒนา

เด็กปฐมวัย 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง การติดตาม

ขาวสารทางการเมือง การมีสวนรวมทางการเมือง และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร กลุมตัวอยางคือผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัดพิจิตร จํานวน 400 ราย เปนการวิจัย

เชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน       

การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

จังหวัดพิจิตรภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง การกลอมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับการมีสวน

รวมทางการเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ( Sr =.145) อยูในระดับต่ํามาก การติดตามขาวสารทางการเมือง      

มีความสัมพันธทิศทางเดียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ( Sr =.300) อยูในระดับต่ํา 

การกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง และการติดตามขาวสารทางการเมือง กับการมีสวนรวมทางการเมือง

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 รวมกันอธิบายการมีสวนรวมทางการเมืองไดรอยละ (R2) = 52.5 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม  การเมือง  ระบอบประชาธิปไตย  

 

Abstract 

The purpose of this research to study the level of political refinement. Political inclination 

following political news political participation and factors related to the political participation in 

democracy of the people in Phichit Province. The sample consisted of 400 voters in Phichit Province, 

Quantitative research use questionnaires to collect data and data analysis using mean statistics, standard 

deviation, analysis of the Spearman correlation coefficient. The results are as follows political factors in 

democracy of the people in Phichit Province in general and in each aspect at a medium level. The 

politicalization had a significant correlation with the political participation at the statistical significance of 

0.01 ( Sr = .145) at very low levels. While following political news correlated with political participation 

with statistical significance of 0.01 ( Sr = .300) low level. Political refinement, political inclination and 

political follow-up and political participation were statistically significant at the 0.01 level. Political 

participation, percentage (R2) = 52.5 

keywords: participation  political  democracy 
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บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 วาดวยเรื่องการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (1) 

ไดบัญญัติ เรื่องการปฏิรูปประเทศดานการเมืองโดยใหประชาชนมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดท้ังการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ท้ังน้ีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ถือวาเปนการปกครองท่ีเกิดและดํารงอยูจากการยินยอม

พรอมใจอยางเสรีของผูถูกปกครอง หรือของประชาชน (Consent of the governed หรือ Consent of the people) โดย

ตั้งอยูบนความเช่ือท่ีวา คนเรามีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาซึ่งกันและกัน คนเราจึงมีอิสระท่ีจะเลือกดําเนิน

และดํารงชีวิตไดดวยตนเอง เพราะคนเรายอมตองเลือกทางท่ีดีท่ีสุดสําหรับตนเอง ผานการลองผิดลองถูกและประสาน

ประโยชนระหวางกันใหมีชีวิตท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีจะรวมใจรวมกายกระทําได (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2560: 3) 

ประชาธิปไตยจึงเปนระบบการเมืองและระบอบการปกครองท่ีประชาชนท้ังหลายปกครองตัวเองรวมกัน การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองท่ีอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน แทจริงแลว

ประชาชนจะตองปกครองกันเองออกกฎหมายเองบริหารเอง แตประชาชนมีจํานวนมากไมสามารถหาสถานท่ีและเวลาในการ

ประชุมหารือกันไดจึงตองมีการเลือกตั้งมอบอํานาจใหบุคคลหรือคณะบุคคลไปทําหนาท่ีปกครอง จัดสรรผลประโยชนและดูแล

ทุกขสุขของประชาชนแทนตน ดังน้ัน การเลือกตั้งจึงมีความสําคัญตอประชาชนในการไปทําหนาท่ีใชสิทธิของตัวเอง เลือกคนดี

เปนผูแทนในระดับตางๆ มอบอํานาจดวยการเลือกคนดีมีความสามารถเปนผูแทนในทุกระดับก็จะทาใหประเทศชาติหรือ

ทองถ่ินท่ีเราอาศัยอยูมีนโยบาย   การบริหารงานท่ีดีและชีวิตความเปนอยูของประชาชนในประเทศชาติหรือในทองถ่ินน้ัน ๆ 

ไดรับการพัฒนาดีข้ึนโดยจะตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2561) 

ประชาธิปไตยแบบผูแทน (Indirect Democracy or Representative government) โดยประชาชนเลือกผูแทน

ข้ึนทําหนาท่ีแทนตน แลวผูแทนเหลาน้ันมีหนาท่ีรวมกันกําหนดท้ังผูปกครอง (รัฐบาล) นโยบาย และวิธีการปฏิบัติตาม

นโยบาย การท่ีประชาชนทําหนาท่ีปกครองดวยตนเองโดยตรง หรือการเลือกผูแทนเขาไปทําหนาท่ีแทนตนน้ันเปนกลไกท่ี

สําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหกระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทุกกระบวนการ ทุกระดับ และทุกมิต ิ  

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยน้ันประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ตอง

มีคุณสมบัติท่ีเอ้ือหรือสนับสนุนตอหลักการประชาธิปไตย เชน มีความสนใจกระตือรือรนท่ีจะเขามีสวนรวมในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย โดยมีสวนรวมทางการเมืองหรือติดตาม ควบคุม และ ตรวจสอบการทํางานของรัฐอยางจริงจัง หรืออาจ

กลาวอีกนัยหน่ึงวาประชาชนตองมีวัฒนธรรมทางการเมืองตามทัศนะท่ีวา “กิจกรรมทางการเมืองการเปนครองเปนหนาท่ีท่ีทุก

คนตองเอาใจใส รับผิดชอบ จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธใหพนความรับผิดชอบของตนหาไดไม” เพราะการมีสวนรวมทางการเมือง

การปกครองของประชาชนเปนหัวใจสําคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งของระบอบประชาธิปไตยแบบผูแทน เปนการเปด

โอกาสใหประชาชนไดแสดงทัศนะและมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ท่ีจะมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

นอกจากจะชวยใหการตัดสินใจของผูเสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ สอดรับกับปญหาและความตองการของ

ประชาชนมากยิ่งข้ึนแลว ยังเปนการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล ใหมีความโปรงใสตอบสนองตอปญหาและความ

ตองการของประชาชนและมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคําถามของประชาชนได ซึ่งเทากับเปนการสงเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน (สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561) 

การมีสวนรวมทางการเมืองเปนรากฐานสําคัญของการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากระบบการ

ปกครองประชาธิปไตยแบบผูแทนโดยประชาชนเลือกผูแทนรัฐบาล ข้ึนทําหนาท่ีแทนตนน้ัน ยังไมสามารถสนองตอบและแกไข

ปญหาความเดือดรอนของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไดอยางท่ัวถึง การมีสวนรวมทางการเมือง ของประชาชนจึงมี

สวนสําคัญในการสงเสริมบทบาทของผูแทน เพ่ือให ผูแทนท่ีทําหนาท่ีแทนประชาชนไดอยางเขาใจปญหาและความตองการ

ของประชาชน ท้ังน้ีการเขามามีสวนรวมทางการเมืองไมใชเฉพาะเปนการเลือกผูแทนเขาไปทําหนาท่ีแทนตนเทาน้ัน แตยัง

รวมถึงการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการทํางานของรัฐบาล หนวยงานของรัฐ รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนตัดสินใจของ
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รัฐบาลในนโยบาย การบริหาร ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู และวิถีชีวิตของ

ประชาชน (วัชรา ไชยสาร, 2561) การมีสวนรวมในทางการเมืองยังเปนเครื่องช้ีวัดพัฒนาการทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย ประเทศท่ีพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยูในระดับท่ีดีแลว ก็มักจะกําหนดใหประชาชน

ในทุกระดับมีสิทธิสวนรวมในทางการเมือง สําหรับประเทศไทยไดเปดกวางใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพ่ิมมาก

ข้ึน โดยการรับรองสิทธิการมีสวนรวมทางการเมือง ผานชองทางและกระบวนการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติแตอยางไรก็

ตามการมีสวนรวมทางการเมืองจะสงผลตอการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไมน้ัน ปจจัยสําคัญ

ประชาชนตองมีความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยอยางถองแทรูถึงสิทธิ และหนาท่ีของตนในการเขามามีสวนรวม

ทางการเมือง และใชสิทธิน้ัน โดยไมกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ท่ีสําคัญประชาชนตองมีสํานึกทางการเมืองโดย

การเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพ่ือผลประโยชนของประเทศชาติ และประชาชนเปนสําคัญ พรอมท้ังรัฐตองสงเสริมให

ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง ตามกระบวนการชองทางท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนรูปธรรม หากเปนดังท่ีกลาวมา การ

มีสวนรวมทางการเมืองจะเปนตัวแปรสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยใหเกิดความตอเน่ือง 

และยั่งยืนได (สถาบันพระปกเกลา, 2561) 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดทําการศึกษาวิจัยการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัด

พิจิตร เพ่ือศึกษาการกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง การติดตามขาวสารทางการเมือง และการมีสวน

รวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตรซึ่งถือวาเปนประชาชนในระบอบประชาธิปไตย มีอํานาจ

อันชอบธรรมท่ีบุคคลพึงมีในฐานะเปนพลเมืองของประเทศภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังน้ันการมีสวนรวม

ทางการเมืองจะเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการปฏิรูปประเทศดานการเมืองพรอมท้ังสงผลใหการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีความเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมลู ประชากรและ

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูมีสิทธิเลือกตัง้ในเขตจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีจํานวน 432,352 คน (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. 

2561) โดยใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1973) ท้ังหมดจํานวน 400 ราย ทําการเลือกตัวอยางโดยการ

สุมแบบแบงช้ัน (Stratified random sampling) จากประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัดพิจิตร 

ซึ่งมีท้ังสิ้น 12 อําเภอ42 89 ตําบล42 888 หมูบาน42 โดยจะสุมเพ่ือใหไดประชากรกลุมตัวอยางท่ีหลากหลาย และใหไดครอบคลุมให

ไดมากท่ีสุด เพ่ือประโยชนตอการกระจายตัวของขอมูล ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  

 

อําเภอ ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

เมืองพิจิตร 87,341 81 

วังทรายพูน 19,891 18 

โพธ์ิประทับชาง 34,730 32 

ตะพานหิน 54,245 50 

บางมูลนาก 37,046 34 

โพทะเล 48,211 45 

สามงาม 34,048 32 

ทับคลอ 35,148 33 
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สากเหล็ก 18,727 17 

บึงนาราง 22,741 21 

ดงเจริญ 16,059 15 

วชิรบารม ี 24,165 22 

รวม 432,352 400 

 

2. พ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก จังหวัดพิจิตร ระยะเวลาดาํเนินการวิจัยตั้งแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง

เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวมเปนระยะเวลา 4 เดือน 

3. การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล  

3.1 การวิเคราะหเชิงปริมาณ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใช ไดแก 1) ระดับของระดับ

การกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง การติดตามขาวสารทางการเมือง การมีสวนรวมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตรวิเคราะหคาสถิติโดยการใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 2) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

จังหวัดพิจิตร สถิติท่ีใชคือการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient) 

(บุญชม ศรีสะอาด. 2548) 

 

สรุปผลการวิจัย  

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 54.8 และสวนใหญมีอายุอยูในชวง 31-40 ป

คิดเปนรอยละ 28.5 สวนการศึกษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาคิดเปนรอยละ 57.0 และมีอาชีพเกษตรกรรมเปนสวน

ใหญคิดเปนรอยละ 51.8 และมีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาทคิดเปนรอยละ 78.3  

สวนการวิเคราะหระดับ การกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง การติดตามขาวสารทางการ

เมือง และการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร สามารถสรุปผลไดดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะหระดับการกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทาง

การเมือง การตดิตามขาวสารทางการเมือง และการมสีวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

จังหวัดพิจิตร  

 

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร Mean SD ระดับ 

การกลอมเกลาทางการเมือง 3.17 .32 ปานกลาง 

ความโนมเอียงทางการเมือง 3.34 .38 ปานกลาง 

การติดตามขาวสารทางการเมือง 2.97 .45 ปานกลาง 

การมีสวนรวมทางการเมือง 3.00 .28 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 2 พบวา ปจจัยการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตรภาพรวมและรายดาน 

อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงจากมากไปหานอย คือ ความโนมเอียงทางการเมือง ( =3.34,SD.=.38)  การกลอมเกลา

ทางการเมือง ( =3.17,SD.=.32) การมีสวนรวมทางการเมือง ( =3.00,SD.=.28)  และการติดตามขาวสารทางการเมือง 

( =2.97,SD.=.45) ตามลําดับ 

การวิเคราะหคาความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร 

ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 คาความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร  

 

 

ปจจัย (ดาน) 

คา

ความสัมพันธ 

 

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร 

การกลอม

เกลาทาง

การเมือง 

ความโนม

เอียงทาง

การเมือง 

การติดตาม

ขาวสาร

ทางการเมือง 

การมีสวน

รวมทาง 

การเมือง 

การกลอมเกลาทางการเมือง  Sr  1.00 .023 .202** .145** 

 Sig. (2-tailed) - .650 .000 .004 

ความโนมเอียงทางการเมือง Sr  .023 1.00 -.042 -.018 

 Sig. (2-tailed) .650 - -.042 .082 

การติดตามขาวสารทางการเมือง Sr  .202** -.042 1.00 .300** 

 Sig. (2-tailed) .000 .402 - .000 

จากตารางท่ี 3 พบวา ความสัมพันธทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร คือ       

การกลอมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

คา Sr =.145   อยูในระดับต่ํามาก การติดตามขาวสารทางการเมืองมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คา Sr =.300 อยูในระดับต่ํา สวนความโนมเอียงทางการเมืองไมมีความสัมพันธตอการมี

สวนรวมทางการเมือง คา Sr =-.018   

การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis) พบวามีตัวแปรตัว

พยากรณท่ีดีในการพยากรณระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร มีตัว

พยากรณ 3 ตัว มีความกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง และการติดตามขาวสารทางการเมือง ท่ีรวมกัน

ทํานายระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 

value < 0.001) ซึ่งตัวแปรสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามคือระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร ไดรอยละ 52.50 (R2 = .525) ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ความสมัพันธของตัวแปรอิสระท้ัง 

3 ตัวแปร คือ การกลอมเกลาทางการเมือง (A) ความโนมเอียงทางการเมือง (B) และการติดตามขาวสารทางการเมือง (C) กับ

ตัวแปรตามคือระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานโดยมีสมการพยากรณปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร ดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ) b Beta In t-value p value 

A .467 .556 8.78 <0.001 

B 3.85 .489 4.40 <0.001 

C .492 .578 2.92 <0.001 

คาคงท่ี Constant -7.923  -2.501 0.014 

         R = .193              R2 = .525              F = 15.362             P value < 0.001 
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สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังตอไปน้ี 

Ŷ = -7.923 + .467 (A) + .385 (B) + .492 (C)   (2) 

สมการพยากรณในรปูคะแนนมาตรฐานไดดังตอไปน้ี 

  Ẑ = .556 (A) + .489 (B) + .578 (C)    (3)   

การทดสอบสมการดวยสถิติ Stepwise Multiple Regression Analysis พบวา ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 มีสามตัวแปร คือ การกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง และการติดตามขาวสารทางการเมือง 

นํามาสรางสมการพยากรณการมีสวนรวมทางการเมืองไดวา ตัวแปรการกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง 

และการติดตามขาวสารทางการเมืองรวมกันอธิบายการมีสวนรวมทางการเมืองไดรอยละ (R2) = 52.5  

 

อภิปรายผลการวิจยั  

การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ท่ีเปนเชนน้ีอาจเน่ืองจากประชาชนในปจจุบันไดติดตามและตรวจสอบในนโยบายของการเมืองทองถ่ิน ภารกิจตาง ๆ และ

นโยบายของพรรคการเมืองในระดับประเทศอยางใกลชิดเพ่ือใหไดนโยบายท่ีเกิดประโยชนสามารถแกปญหาความเดือดรอนได

มีการดําเนินการอยางโปรงใส ชัดเจน และเปนรูปธรรม ประชาชนใหความสําคัญกับคุณสมบัติสวนตัวโดยถือเปนสิ่งท่ีนํามา

พิจารณากอนตัดสินใจเลือกใหเปนตัวแทนในระบอบประชาธิปไตย หากผูสมัครรับเลือกตั้งเปนคนดีก็จะไดรับการพิจารณาเปน

อันดับแรก แมจะสังกัดพรรคท่ีตนเองไมชอบก็ตาม สรางผลงานท่ีเดนเห็นประจักษเปนประโยชนตอสวนรวมและมีการ

ดําเนินงานมาอยางตอเน่ือง เปนรูปธรรม หากกลุมหรือพรรคมีผลงานท่ีสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนก็จะไดรับการ

เลือกตั้งกลับมาทําหนาท่ีอีกครั้งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อรพิน จอกถม (2553) ไดวิจัยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองรอยเอ็ด พบวาประชาชนเห็น

วาปจจัยการกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง การติดตามขาวสารทางการเมือง และการมีสวนรวม

ทางการเมืองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินในระดับปานกลาง  

ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร ท้ัง 3 ปจจัย ไดแกการกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง และ

การติดตามขาวสารทางการเมือง โดยพบวาการกลอมเกลาทางการเมืองมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร ท่ีเปนเชนน้ีเพราะบอเกิดสําคัญท่ีทําใหเกิดการกลอมเกลาทางการเมือง ไดแก 

สถาบันครอบครัว เปนสถาบันพ้ืนฐานของสังคมท่ีมีหนาท่ีถายทอดใหการเรียนรูวัฒนธรรม และคานิยมแกสมาชิกในครอบครัว

รวมท้ังกลอมเกลาพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพใหเปนไปตามบทบาท และความคาดหวังของสังคมประชาธิปไตย มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ คุณคา และแนวความคิด ความเช่ือของบุคคลน้ัน ๆ และสถาบันทางการเมือง เชน พรรคการเมือง 

หนวยงานราชการตาง ๆ รัฐสภา วุฒิสภา ซึ่งจากสถานการณปจจุบันทําใหสถาบันเหลาน้ีเปนสถาบันท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง

ท่ีทําใหเกิดการกลอมเกลาทางการเมืองแกบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมท่ีจะกอใหเกิดการเรียนรู เกิดทัศนคติ และเกิดพฤติกรรมทาง

การเมืองตาง ๆ ข้ึนมาสอดคลองกับแนวคิดของ Dawson Prewitt and Dawsan (1977) ท่ีสรุปไววาการกลอมเกลาทาง

การเมืองคือกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมการเมืองจากคนรุนหน่ึงไปยังอีกรุนหน่ึง ในเรื่องเก่ียวกับระบอบการเมืองการ

ปกครอง การปลูกฝงจิตสํานึกแบบประชาธิปไตย ซึ่งคุณลักษณะเหลาน้ีจะนําไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลวรรณ คารมปราชญ (2550) ท่ีไดศึกษาเรื่องการศึกษาอิทธิพลของการถายทอด
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ทางการเมืองจากครอบครัว สถาบันการศึกษา ท่ีทํางาน และสื่อมวลชน ท่ีสงผลตอความโนมเอียงทางการเมือง ความผูกพันตอ

พรรคการเมือง และพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของพนักงานรัฐวิสาหกิจพบวาการถายทอดทางการเมืองจาก

ครอบครัว และสื่อมวลชน สามารถรวมกันอธิบายความผูกพันตอพรรคการเมืองไดรอยละ 23 และพบวา  การถายทอดทาง

การเมืองจากครอบครัว สื่อมวลชน ความโนมเอียงทางการเมือง และความผูกพันตอพรรคการเมืองสามารถรวมกันอธิบาย

พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของพนักงานรัฐวิสาหกิจไดรอยละ 36  

สวนความโนมเอียงทางการเมืองมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัด

พิจิตร อาจเปนเพราะวาการท่ีบุคคลจะแสดงออกถึงพฤติกรรมการมี สวนรวมทางการเมือง และการเลือกตั้งไดน้ันไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยดานความโนมเอียงทางการเมืองไดแก ความโนมเอียงดานการรับรู ทําใหบุคคลมีความรูและความเขาใจตอ

การเมือง นําไปสูการเกิดความสํานึกในหนาท่ีพลเมือง และทําใหบุคคลเกิดการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองตามมา ความโนม

เอียงทางการเมืองการแสดงความรูสึกท่ีมีตอระบบการเมืองและสวนตาง ๆ ของระบบ สอดคลองกับแนวคิดของ Almond, G. 

A., & Verba, S. (1965). ท่ีวาวัฒนธรรมทางการเมืองเปนแบบแผนของทัศนคติและความเช่ือของบุคคลท่ีมีตอระบบการเมือง 

ไดแกความโนมเอียงดานการรับรู คือ ความรูและความเขาใจของบุคคลท่ีมีตอการเมือง ซึ่งจะเปนความรูความเขาใจหรือความ

เช่ือท่ีถูกตองหรือไมก็ตาม ตอมาเปนความโนมเอียงดานการแสดงความรูสึกซึ่งเปนความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอระบบการเมือง

และสวนตางๆ ของระบบการเมืองและสุดทาย คือ ความโนมเอียงดานการประเมินคาเปนการใชดุลพินิจ และการตัดสินใจใน

การใหความเห็นตางๆ เก่ียวกับกิจกรรมทางการเมือง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสิทธ์ิ สันติกาญจน (2552) ท่ีศึกษา

เรื่อง  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาความรูสึกในหนาท่ีความเปนพลเมืองความรูสึก

ในความไวใจทางการเมือง ความรูสึกในความสามารถทางการเมืองและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตางมีผลกระทบตอ

การมีสวนรวมทางการเมือง การเมือง เชน การเลือกตั้งรัฐสภา พรรคการเมือง กลุมผลประโยชนสิ่งเหลาน้ีทําใหบุคคลเกิด

ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองในท่ีสุดจะแสดงพฤติกรรมทางการเมืองออกมาโดยใชดุลพินิจการตัดสินใจในการให

ความเห็นเก่ียวกับกิจกรรมทางการเมือง และปรากฏการณทางการเมืองซึ่งนําไปสูความไววางใจทางการเมือง 

การติดตามขาวสารทางการเมือง มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

จังหวัดพิจิตร อาจเปนเพราะวาการเมืองสื่อสารมวลชนจะมีบทบาทสาํคัญตอการเกิดพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชน โดยบุคคลจะเลือกสนใจหรือเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงหน่ึงแหลงใดท่ีมีหลากหลาย ดวยการแสวงหาตาม

ความคิดเห็นหรือความสนใจท่ีสอดคลองกับทัศนคติเดิมของตน ขณะเดียวกันจะหลีกเลี่ยงขาวสารท่ีไมตรงกับทัศนคติและ

ความคิดเดิมของตน ซึ่งจากการศึกษา พบวาประชาชนมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อออนไลนทางสังคมมากท่ีสุดเพ่ือ

ชวยในการตัดสินใจรับรูเหตุการณและมสีวนรวมในเหตุการณ เปดรบัสื่อขาวสารทางการเมือง สอดคลองกับแนวคิดของวีระพล 

วงษประเสริฐ (2550) ท่ีวาสื่อมวลชนทําหนาท่ีในการพัฒนาการเมืองการปกครองใหแกประชาชน โดยทําใหเกิดความสนใจ 

ความรูความเขาใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติทางการเมือง เชน การวิพากษวิจารณ การมีสวนรวมตาง ๆ นอกจากน้ีสื่อมวลชน

ยังมีบทบาทในการพัฒนาสถาบันทางการเมืองและการปกครองของประเทศดวย เพราะสื่อมวลชนจะสะทอนผลงานและ

พฤติกรรมขององคกรทางการเมือง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พิสิทธ์ิศักดิ์ หวยหงสทอง (2551) ท่ีไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ี

สงผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนครปฐม พบวา การเปดรับขาวสารการเมืองจาก

สื่อมวลชน และความรูทางการเมืองสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองไดรอยละ 30.3 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ขอเสนอแนะ  
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1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ปจจัยการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร ทุกดานอยูในระดับปานกลาง 

ประกอบดวย การกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง และการติดตามขาวสารทางการเมือง พรรคการเมือง

และตัวแทนทางการเมืองควรตองมีการปรับปรุงและแกไขใหกับประชาชนในจังหวัดใหมีประสิทธิภาพใหมากข้ึน 

1.2 การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร อยูในระดับปานกลาง 

ประชาชนควรมีความสนใจ ใสใจใหมากข้ึนเพราะเปนผลประโยชนกับตัวเอง สวนรวม ชุมชน ประเทศชาติ 

2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

องคกรอิสระ กลุมอิทธิพล กลุมผลประโยชน ตลอดจนสมาคมตางๆ ถือวามีบทบาทอยางมากในการอบรมหรือ

ใหการกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง และการติดตามขาวสารทางการเมือง รัฐบาลควรใหการสนับสนุน

กลุมตางๆ เหลาน้ีมีอิสระและมีบทบาทมากข้ึน ซึ่งกลุมเหลาน้ีจะเปนสถาบันท่ีเขมแข็งสถาบันหน่ึงท่ีจะสามารถใหความรู

ทางการเมืองแกประชาชนไดอยางถูกตอง  

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

3.1 ควรศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร เปรียบเทียบ

นโยบายกับการนํานโยบายไปปฏิบัติจริงของพรรคกลุมการเมือง กอนและหลังการรับสมัครคัดเลือก 

3.2 ควรมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบในจังหวัดอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมทางการเมือง        

ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ซึ่งจะเปนพลังสําคัญในการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษา 1) พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจร 2) ความสัมพันธระหวางปจจัยดาน

บุคคล ปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมาย ปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายกับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจร และ 

3) ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ ใชแบบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ จํานวน 286 คน โดยวิธีการ

สุมแบบแบงช้ันอยางเปนสัดสวน จากน้ันทําการสุมอยางงายแบบไมใสคืนดวยวิธีการจับสลาก สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย

พบวา พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ โดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.58, 

SD.=.37) ตัวแปรปจจัยดานการบังคับใชกฎหมาย และปจจัยดานการยอมรับกฎหมาย สามารถพยากรณพฤติกรรมการเคารพ

กฎหมายจราจรไดรอยละ 20 (R2 = 0.203) ตัวแปรปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายสามารถทํานายพฤติกรรมในการเคารพ

กฎหมายไดสูงกวาตัวแปรอ่ืน คือถาการบังคับใชกฎหมายระดับสูงก็จะมีพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือในระดับสูงตามไปดวย  

คําสําคัญ: พฤติกรรม, การเคารพกฎหมายจราจร มหาวิทยาลัยเอกชน 

 

Abstract 

This research aims to study 1) Respect for traffic law behavior 2) The relationship between 

personal factors legal acceptance factor law enforcement factors and behavior in respect of traffic law 

and 3) Factors affecting traffic behavior respect for private university students in the northern region 

questionnaires were used to collect data from sample groups namely undergraduate students private 

universities in the north, comprised of 286 people, using a randomized, stratified random sampling 

method. Then randomly put it back easily by lottery statistics used to analyze the data for the mean, 

standard deviation analysis of the Spearman correlation coefficient and multiple regression analysis. The 

result found that behavior in respecting traffic law of Private university students in the northern region 

total high level (x�=3.58, SD.=.37) and factors for legal acceptance can predict behavior in respect of traffic 

laws by 20 percent (R2 = 0.203). The law enforcement factors can predict behavior in respect of the law 

higher than other variables law enforcement is high level, it will have the behavior to respect traffic laws 

of private university students in the high level as well. 

keywords: behavior, respect for traffic laws  private university students 
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บทนํา 

ป 2554 รัฐบาลไทยกําหนดใหเปนปเริ่มตนทศวรรษ ความปลอดภัยทางถนน โดยมีเปาหมายวาเมื่อสิ้นสุด 

โครงการในป 2563 ประเทศไทยจะมีจํานวนผูเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทางถนนลดลงครึ่งหน่ึง หรือนอยกวา 10 คนตอ แสน

ประชากร ซึ่งท่ีผานมาอัตราการเสียชีวิตตั้งแตป 2541- 2552 เฉลี่ยปละ 19.92 คนตอแสนประชากร ไทยยังเปน ประเทศท่ี

ความปลอดภัยในการใชรถใชถนนไมผานมาตรฐาน ขององคการอนามัยโลกเลยแมแตขอเดียว ไมวาจะเปน การขับรถเร็ว เมา

แลวขับ การใชหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัด นิรภัย และการใชท่ีน่ังเด็กนิรภัย ทําใหไทยตกไปอยูในอันดับ 106 ขณะท่ีประเทศ

เพ่ือนบานอยางสิงคโปรอยูอันดับ 6 กัมพูชาอันดับ 44 และเวียดนามอันดับ 87 สําหรับยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในชวง

เทศกาลคือ รถจักรยานยนต มีสัดสวนถึง รอยละ 83.24 รองลงมาคือ รถกระบะ รอยละ 7.70 และรถยนต/ รถแท็กซี่ รอยละ 

3.28 หากเปรียบเทียบป 2554 กับ ป 2553 พบวายานพาหนะท่ีมีสัดสวน ประสบอุบัติเหตุการประสบอุบัติเหตุเพ่ิมสูงข้ึน 

ไดแก รถจักรยานยนต รถบรรทุก 6 ลอข้ึนไป และรถโดยสาร 4 ลอข้ึนไป อุบัติเหตุจราจรท่ีเปนปญหาใหญของคนท่ัวโลก 

เพราะนอกจากการสูญเสียทรัพยสินจํานวนมหาศาลแลว ยังเปนสาเหตุของ การเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการอีกหลายสิบลาน

คน รวมถึง ยอนมองพัฒนาการของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ซึ่งสะทอนถึงปจจัยสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุจราจรท่ี

ผานมาไดเปนอยางดี (สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพและโครงการศูนยวิชาการ (สสส.), 2561)  

พ้ืนท่ีชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเอกชนเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเจริญและการขยายตัวของชุมชนมากท่ีสุด การ

เพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรโดยเฉพาะนักศึกษาท่ีมาพักอาศัยและการเพ่ิมข้ึนของจํานวนยวดยานพาหนะของประชากรและ

นักศึกษาในพ้ืนท่ีและยานพาหนะท่ีตองเดินทางผานพ้ืนท่ีถนนบริเวณมหาวิทยาลัยไปยังแหลงทองเท่ียวและหางสรรพสินคา 

การขยายถนนเพ่ิมข้ึนเปนสี่ชองทางจราจรทําใหตองมีเกาะกลางถนนและมีจุดกลับรถทางรวมทางแยกเกิดข้ึน ทําใหผูขับข่ีไม

สามารถขับข่ีไดตามใจตน ทําใหปญหาอุบัติเหตุจากการจราจรในเขตพ้ืนท่ีชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมีสถิติท่ีเพ่ิมมากข้ึนกวาใน

ปญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยสวนมากอาจเกิดจากพฤติกรรมท่ีไมเคารพกฎหมายจราจร

ไดแกบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ฉบับราชกิจจานุเบกษา เลม 136/ตอนท่ี 67ก/หนา 67/22 

พฤษภาคม 2562 โดยเฉพาะประชากรสวนใหญในพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจะเปนนักศึกษาท่ีมาเลาเรียนยัง

มหาวิทยาลัยและพักอาศัยอยูตามหอพักบานพักในพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและสวนใหญนิยมใชรถจักรยานยนตเปน

ยานพาหนะในการเดินทาง ทําใหจํานวนรถจักรยานยนตในพ้ืนท่ีชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนอยางมากในปจจุบัน ซึ่งจาก

ขอมูลอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนพบวารถจักรยานยนตเปนประเภทของรถท่ีเกิดอุบัติเหตุและกอใหเกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บมาก

ท่ีสุด แตจากพฤติกรรมในการขับข่ีรถจักรยานยนตของนักศกึษายังพบวามีพฤติกรรมท่ีไมเคารพกฎหมายจราจรใหเห็นเกิดข้ึน

เปนประจํา เชน การขับข่ียอนเลนชองทางการจราจร ไมขับชิดขอบทางซายสุดในถนนท่ีมีสี่ชองทาง การไมกลับรถในชองทาง

กลับรถ การฝาฝนสัญญาณไฟจราจร การขับข่ีเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด การซอนทายเกินกวาหน่ึงคน ไมเปดไฟรถใน

ยามกลางคืน ไมเปดสัญญาณไฟเลี้ยวในขณะเลี้ยวหรือกลับรถ การจอดรถในท่ีหามจอด การจอดรถซอนคัน ไมสวมหมวก

นิรภัยขณะขับข่ี นอกจากพฤติกรรมการขับข่ีท่ีช้ีใหเห็นถึงการไมเคารพกฎหมายจราจรในพ้ืนท่ีชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแลว 

พฤติกรรมการขับข่ีในพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยก็มีลักษณะท่ีไมเคารพกฎจราจรท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดข้ึนมา เชน การขับข่ี

ยอนศรในถนนท่ีเดินรถทางเดียว การขับรถเร็ว ขับไมชิดขอบทางซาย จอดรถในท่ีหามจอด จอดรถซอนคัน ไมสวมหมวกนิรภัย

ขณะขับข่ี ลวนแตกอใหเกิดอุบัติเหตุจราจรข้ึนไดและยังกอใหเกิดปญหาสําคัญในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย คือ ปญหาการจราจร

ท่ีติดขัด ปญหาท่ีจอดรถท่ีไมเพียงพอ ปญหาการไมเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ จึง

เปนปญหาอยางหน่ึงของการไมนับถือกฎหมายมีพฤติกรรมฝาฝนตอกฎหมายบานเมืองท่ีบังคับใชเพ่ือความสงบเรียบรอยของ

สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในสังคม การเคารพกฎหมายจึงตองอยูคูกับกฎหมายเสมอ (ศูนยวิชาการ

เพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.), 2562) 

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรยังเปนปญหาสําคัญของโลก เน่ืองจากเปนสาเหตุของความสูญเสีย ท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศท่ีกําลังพัฒนา โดยเฉพาะในประชากรกลุมเสี่ยงโดยท่ัวไป เชน คนใชรถยนต รถจักรยานยนต คนเดินถนน และ
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ผูโดยสาร ดังน้ัน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ผูนํารัฐบาลของหลาย ประเทศไดเขารวมการประชุมสมัชชาใหญแหง

สหประชาชาติ และไดใหการรับรองวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน พ.ศ. 2573 (2030 agenda for sustainable development) 

ซึ่งจัดเปนหนาประวัติศาสตรท่ีสําคัญ และหน่ึงในเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development goals, 

SDGs) คือการพัฒนา อยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายท่ีจะลดจํานวนผูเสียชีวิตและผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน 

ใหไดรอยละ 50 ภายในป พ.ศ.2563 (United Nation. 2015) การกําหนดใหลดจํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร

จัดเปน ความกาวหนาครั้งสําคัญตอประเด็นความปลอดภัยทางถนน อันสะทอนใหเห็นถึงการยอมรับมากข้ึนวา การบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน เปนสาเหตุสําคัญประการหน่ึงของการเสียชีวิตท่ัวโลก อีกท้ัง อุบัติเหตุจราจรยังเปนภาระ

หนักทางเศรษฐกิจของประเทศและครอบครัว ดังน้ัน การลดปญหาอุบัติเหตุ จราจรจึงเปนประเด็นสําคัญของเปาหมายการ

พัฒนาอยางยั่งยืน จากขอมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุจราจรพบวา สวนใหญเกิดข้ึนกับคนท่ีปองกันไดนอย เชน 

ผูขับข่ีรถจักรยานยนต คนเดินถนน และ คนปนจักรยาน ถึงแมวาอุบัติเหตุรถจักรยานยนตเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดความ

สูญเสียท้ังรางกาย และทรัพยสิน การแกปญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนตมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองลงมือทําอยางเรงดวน ท้ัง

ในดานการคนหาองคความรูในดานวิชาการ และการบริหารจัดการองคความรูน้ันนําไปสูการใชงานใน การแกไขและปองกัน

ปญหาอยางแทจริง (World Health Organization, 2015) 

ปญหาอุบัติเหตุจราจรเปนปญหาท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญ สมัชชาสหประชาชาติไดประกาศ เจตนารมณในปฏิญญา

มอสโก ใหป พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (decade of action for road safety) (World 

Health Organization. 2009) ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ไดรวมขับเคลื่อนวาระความปลอดภัย ทางถนนของโลก 

โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2553 กําหนดให ป พ.ศ.2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทาง

ถนน โดยมีเปาหมายเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ของคนไทยลงครึ่งหน่ึง หรือในอัตราท่ีต่ํากวา 10 คนตอ

ประชากรแสนคน จากรายงานสถานการณความ ปลอดภัยทางถนน พบวา ท่ัวโลกมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 1.25 

ลานคน และบาดเจ็บจํานวน 20-50 ลานคนในแตละป การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุการตายลําดับตน ๆ ของคน

ไทย จากรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO) เมื่อ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ประมาณการการเสียชีวิต เน่ืองจากอุบัติเหตุ

จราจรของประเทศไทยอยูอันดับท่ี 2 ของโลกและอันดับท่ี 1 ในภูมิภาคเอเชีย อัตราการ เสียชีวิต 36.2 ตอแสนประชากร อีก

ท้ังรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2557 ไดประเมินภาวะการสูญเสียทางดานสุขภาพ การสูญเสียป

สุขภาวะจากการตายกอนวันอันสมควร (Year of life losts, YLLs) สาเหตุรายโรคท่ีทําใหเกิดการสูญเสียสูงสุดในเพศชาย คือ 

การบาดเจ็บจากการจราจรบน ทองถนน และจากขอมูลการเฝาระวังของกระทรวงสาธารณสุข พบวา รถจักรยานยนตเปน

ยานพาหนะท่ี เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด รอยละ 84.16 จากขอมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนสง 

ท้ังหมด ช้ีใหเห็นวา การสูญเสียเกือบรอยละ 80 เกิดจากการใชรถจักรยานยนต รถจักรยานยนตเปนพาหนะยอดนิยมสูงสุด

ของคนไทยมาอยางตอเน่ือง เมื่อป พ.ศ. 2558 มี รายงานรถจดทะเบียนสะสม จํานวน 20,308,201 คัน และรถจักรยานยนต

สาธารณะ จํานวน 189,362 คัน รวมมีรถจักรยานยนต 20,497,563 คัน จากขอมูลการเสียชีวิตในฐานขอมูลมรณบัตร พบวา 

มีผูเสียชีวิต จากรถจักรยานยนตจํานวน 5,383 ราย รอยละ 39.41 จากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรท้ังหมด จากรายงาน

การเฝาระวังการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนของประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2558 พบผูบาดเจ็บรุนแรง

จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนตจํานวน 61,893 ราย เสียชีวิต 3,526 ราย อัตรา การบาดเจ็บรอยละ 5.7 พบอัตราบาดเจ็บสูงสุด

คือการชน รอยละ 72.2 เปนอุบัติเหตุระหวางรถ จักรยานยนตกับรถปกอัพ รอยละ 34.0 และรถจักรยานยนตกับ

รถจักรยานยนต รอยละ 20.0 สาเหตุหน่ึง เกิดจาก จํานวนผูใชรถจักรยานยนตเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในชวง 2-3 ทศวรรษท่ีผาน

มา โดยจํานวนรถ จักรยานยนตคิดเปนรอยละ 59.6 ของจํานวนรถยนตจดทะเบียนใน พ.ศ.2556 โดยพฤติกรรมเสี่ยงของ 

อุบัติเหตุรถจักรยานยนตพบวา ผูเสียชีวิตมีสัดสวนการสวมหมวกนิรภัยนอยกวากลุมผูขับข่ีรอยละ 6.5 และผูโดยสารรอยละ 

3.3 และผูขับข่ีบาดเจ็บดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 32.3 และผูเสียชีวิตดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอยละ 30.8 (สํานัก

ระบาดวิทยา, 2559) 
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จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาวผูวิจัยซึ่งเปนอาจารยประจําคณะนิติศาสตรในมหาวิทยาลัยเอกชนจึง

สนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจร หาความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการยอมรับนับถือใน

กฎหมาย ปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ ท่ีมีตอพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

พ.ศ.2522 ศึกษาถึงเพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดมาเปนประโยชนในการแกไขปญหาการจราจรในพ้ืนท่ีชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและ

ปญหาการจราจรในเขตพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

นักศึกษาคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ3  

มหาวิทยาลัยภาคกลาง และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษาคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือระดับปริญญา

ตรี ปการศึกษา 2562 จํานวน 526 คน (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเอกชน, 2562) 

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือระดับปริญญาตรี โดยผูวิจัย

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชวิธีกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample) โดยการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร

ยามาเน (Yamane Taro. 1967) ไดขนาดตัวอยางเทากับ 286 คน ผูวิจัยใชการเลือกผูตอบแบบสอบถามโดยวิธีการสุมแบบ

แบงช้ันอยางเปนสัดสวน (Proportional stratified random sampling) จากน้ันทําการสุมอยางงายแบบไมใสคืน (without 

replacement) ดวยวิธีการจับสลาก (Lottery Method) 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ลักษณะของเครื่องมือเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีลักษณะเปน

แบบสอบถามแบบสํารวจรายการ (checklist) และแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) ตามวิธีของลิเคริ์ท 

(Likert อางถึงใน จุรีรัตน ประวาลลัญฉกร, 2551) ดําเนินการสรางเครื่องมือตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ตาราเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายทฤษฎีวาดวยการยอมรับนับถือใน

กฎหมาย และแนวคิดเรื่องพฤติกรรม 

2. ศึกษาเกณฑและวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคา 

3. สรางแบบสอบถามท่ีไดศึกษาใหครอบคลมุเน้ือหาเรื่องการบังคับใชกฎหมายทฤษฎีวาดวยการยอมรับนับถือ

ในกฎหมาย แนวคิดเรื่องพฤติกรรม  

4. นําแบบสอบถามเสนอใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของแบบสอบถามได

คา IOC (Index of item – objective Congruence) เทากับ 1.00 แลวนํามาแกไขตามท่ีผูเช่ียวชาญ ไดแนะนํา 

5. นําแบบสอบถามท่ีไดผานการแกไขปรับปรุงแลวตามขอ 4 ไปตรวจหาความเช่ือมั่นแบบสอบถามท้ังฉบับ 

โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบราค (Cronbach, อางถึงใน ภัทราพร เกษสังข. 

2549) ไดคาความเช่ือมั่นแตละตัวแปร ดังน้ี 

5.1 ดานการบังคับใชกฎหมาย = .88 

5.2 ปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมาย = .92 

5.3 พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรตามพระราชบัญญตัิจราจรทางบก พ.ศ. 2522 = .90 

3. การวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยแบงการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
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3.1 สถิติพ้ืนฐาน ใชสถิติพรรณนาอันไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เพ่ือวิเคราะหการกระจายของกลุมตัวอยาง ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการบังคับใชกฎหมาย ปจจัยดานการยอมรับนับถือใน

กฎหมายและพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 

3.2 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

3.2.1 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณ อันไดแกปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการบังคับ

ใชกฎหมาย ปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมาย กับพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ ตอการ

เคารพกฎหมายจราจร โดยวิธีการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman rank correlation 

coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2548) 

3.2.2 การวิเคราะหเพ่ือหาปจจัยท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน

ในภาคเหนือ ตอการเคารพกฎหมายจราจร จากปจจัยดานบุคคลปจจัยดานการบังคับใชกฎหมาย ปจจัยดานการยอมรับนับถือ

ในกฎหมาย โดยการใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยใชวิธี Enter เพ่ือดูตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ

แลวจึงนําตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญไปสรางสมการพยากรณ โดยใชวิธีแบบ Stepwise 

6. การแปลผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามท่ีใชระดับการวัดขอมูล ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินผล ดังน้ี  

ระดับพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ (สุวิมล ศิรกานนท, 2557) 

คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00  อยูในระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50  อยูในระดับมาก 

คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50  อยูในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50  อยูในระดับนอย 

คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50  อยูในระดับนอยท่ีสุด 

กําหนดการแปลความหมายของการทดสอบคาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยพิจารณาคาสัมประสิทธ

สหสัมพันธ ใชเกณฑดังน้ี (Hinkle D. E. 1998) 

คา  Sr  ระดับของความสัมพันธ 

.90 - 1.00 มีความสมัพันธกันสูงมาก 

.70 - .90 มีความสมัพันธกันในระดับสูง 

.50 - .70 มีความสมัพันธกันในระดับปานกลาง 

.30 - .50 มีความสมัพันธกันในระดับต่ํา 

.00 - .30 มีความสมัพันธกันในระดับต่ํามาก 

 

สรุปผลการวิจัย 

ในการศึกษาพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ จากผลการ

วิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. ระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ 
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ดานท่ี ปจจัยพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจร Mean SD ระดับ 

 

1 ดานสภาพของรถ 3.75 .52 มาก 

2 ดานผูขับข่ี 3.41 .36 ปานกลาง 

 คาเฉลี่ยรวม 3.58 .37 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ 

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.58, SD.=.37) โดยดานสภาพของรถอยูในระดับมาก (x�=3.75, SD.=.52) สวนดานผูขับข่ีอยูใน

ระดับปานกลาง (x�=3.41, SD.=.36) 

2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระดบัพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา  

ตารางท่ี 2 แสดงปจจัยท่ีมคีวามสมัพันธกับระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนใน

ภาคเหนือ 

 

 

ปจจัย 

พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา 

 

ดานสภาพรถ ( Sr ) ดานผูขับขี ่( Sr ) รวม ( Sr ) 

1. ดานสถานะสวนบุคคล    

   เพศ -.01 -.04 -.02 

   อาย ุ -.01 -.03 -.01 

   สถานศึกษา .17** .22** .22** 

  ช้ันป -.08 -.15* -.14* 

2. การยอมรับนับถือในกฎหมาย .19** .40** .31** 

3. การบังคับใชกฎหมาย .19** .38** .32** 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา ปจจัยดานสถานะสวนบุคคล ไดแก สถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ

เคารพกฎหมายจราจรอยูในระดับต่ํามาก ( Sr  = .22) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนช้ันปท่ีศึกษามีความสัมพันธ

ทางลบกับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรอยูในระดับต่ํามาก ( Sr = -.14) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมาย มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรอยูใน

ระดับต่ํา ( Sr = .31) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรอยูในระดับต่ํา     

( Sr  = .32) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ปจจัยท่ีสามารถพยากรณระดับพฤติกรรมในการเคารพกฎหมายจราจร 

ในการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอระดับพฤติกรรมในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนใน

ภาคเหนือ ผูวิจัยไดพิจารณาตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

regression) ใชเทคนิคการเลือกตัวแปรพยากรณท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรเกณฑ โดยวิธี Enter เพ่ือดูตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ 
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แลวจึงนําตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญไปสรางสมการพยากรณปจจยัท่ีสงผลตอระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือโดยใชวิธีวิเคราะหแบบ Stepwise เพ่ือเปนการตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยท่ีกําหนดไว

วา ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมาย และปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายรวมกันทํานายระดับ

พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือได ซึ่งการวิเคราะหภาพรวม เมื่อนําตัวแปร

พยากรณท้ังหมด 4 ตัวมาพยากรณระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ 

โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี Enter ปรากฏผลการวิเคราะห ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณปจจัยท่ีสามารถพยากรณพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ โดยวิธี Enter 

 

ตัวพยากรณ B Std. Error Beta t Sig. 

สถานศึกษา .05 .02 .15 2.72 .01** 

ช้ันป -.03 .02 -.08 -1.41 .16 

การยอมรับนับถือในกฎหมาย .21 .05 .22 3.97 .00** 

การบังคับใชกฎหมาย .16 .04 .26 4.58 .00** 

R = 0.451 R2 = 0.204 Constant = 2.190 F = 17.983 p - values = .000** 

*p ≤ .05, **p ≤ .01 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา สามารถพยากรณระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เอกชนในภาคเหนือได โดยมีสัมประสิทธ์ิการพยากรณรอยละ 20 (R2= 0.204) และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูป

คะแนนมาตรฐาน (β) พบวาตัวแปรพยากรณท่ีสามารถพยากรณระดับพฤติกรรมในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ไดแกสถานศึกษา ปจจัยดานการบังคับใชกฎหมาย และปจจัย

ดานการยอมรับกฎหมาย 

 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณปจจยัท่ีสามารถพยากรณระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัเอกชนในภาคเหนือโดยวิธี Stepwise 

 

ตัวพยากรณ b Std. Error Beta t Sig. 

สถานศึกษา .05 .02 .15 2.79 .00** 

การยอมรับนับถือในกฎหมาย .21 .05 .23 3.92 .00** 

การบังคับใชกฎหมาย .17 .04 .27 4.74 .00** 

R = 0.361 R2 = 0.203 Constant = 2.111 F = 42.45 p - values = .00** 

*p ≤ .05, **p ≤ .01 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา ตัวแปรปจจยัดานการบังคับใชกฎหมายและตวัแปรปจจัยดานการยอมรับกฎหมายสามารถ

พยากรณระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือไดรอยละ 20 (R2 = 0.203) 

และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β ) พบวา ตัวแปรพยากรณท่ีมีคา β สูงสุด คือตัวแปรปจจัย

ดานการบังคับใชกฎหมาย (β = .27) และมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคาสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ
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และคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (b, β ) เปน  .17 กับ .27 หมายความวาตัวแปรปจจัยดานการบังคับใช

กฎหมายท่ีสามารถทํานายระดับพฤติกรรมในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนไดสูงกวาตัวแปรอ่ืน 

โดยท่ีถาการการบังคับใชกฎหมายระดับสูงก็จะมรีะดบัพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน

ในภาคเหนือในระดับสูงไปดวย  

รองลงมาคือตัวแปรปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมาย (β = .23) และมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดย

มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (b, β ) เปน  .21 กับ .23    

หมายความวา ตัวแปรปจจยัดานการยอมรับนับถือในกฎหมายหมายสามารถทํานายระดับพฤติกรรมในการเคารพกฎหมาย

จราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือไดสูงกวาตัวแปรอ่ืนหมายความวาถามีการยอมรบันับถือในกฎหมาย

นักศึกษาก็จะมีระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรในระดับสงูไปดวย  

สวนตัวแปรพยากรณท่ีมีคา β ต่ําสุด คือตัวแปรดานสถานศึกษา (β = .15) และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

หมายความวา ตัวแปรดานสถานศกึษาสามารถทํานายระดับพฤติกรรมในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เอกชนในภาคเหนือไดต่ํากวาตัวแปรอ่ืน ๆ  

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวาระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของกลุมตัวอยางในภาพรวมอยูในระดับมาก เห็นได

วา กลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษาน้ีมีพฤติกรรมในการขับข่ีท่ีปฏบัิติตามกฎหมายจราจร ซึ่งก็สอดคลองกับท่ี วิภาพรรณ ฉ้ิม (2551) 

ไดศึกษาวิจัยถึง พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการเปรียบเทียบตัวแปรตาง ๆ เชน 

เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณการขับข่ีและการรับรู ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎจราจรของนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวมอยูในระดับพฤติกรรมการปฏิบัติคอนขางดี จึงเปนเรื่องท่ีดีท่ีผลการวิจัยพบวานิสิตนักศึกษามี

พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนกรอง สุอังคะ (2559) ท่ีศึกษา

เรื่องพฤติกรรมการขับข่ีของวัยรุนท่ีมีผลตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนต ผลการวิจัยพบวา ปจจัย

ดานทัศนคติในการขับข่ีของผูขับข่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งช้ีใหเห็นวาผูขับข่ีมีทัศนคติการไม

ปฏิบัติตามกฎจราจร ใชความเร็วในการขับข่ี และขับข่ีดวยความคึกคะนอง จะสงผลใหผูขับข่ีมีพฤติกรรมการขับข่ีท่ีเสี่ยงตอ

การเกิดอุบัติเหตุสูง นอกจากน้ีพบวาปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายและปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมายสามารถ

พยากรณระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรได ซึ่งแสดงวาถารัฐมีมาตรการในการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดมาก

เทาไร ระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรก็จะเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย การบังคับใชกฎหมายจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญใน

การท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจร ดังน้ันในการท่ีรัฐจะแกไขปญหาจราจรไดอยางเปนผลจึงตองมีการ

นําเอากระบวนการวิธีการเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย ในการทําใหผูขับข่ีปฏิบัติตามกฎหมายจราจรใหมากข้ึน รวมถึงควรท่ี

จะหามาตรการวิธีการในการท่ีปลูกจิตสํานึกตอการเคารพนับถือในกฎหมายใหมากข้ึน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิด

การพัฒนาอยางตอเน่ืองยั่งยืน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ปจจัยดานสถานศึกษา การบังคับใชกฎหมายและปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมาย มีความสัมพันธ

ทางบวกกับระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรและสามารถพยากรณระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรได 

ดังน้ันทางหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการบังคับใชกฎหมายจราจร ตองมีมาตรการท่ีกวดขันอยางจริงจังในการท่ีจะบังคับ

ใชกฎหมายจราจรใหมากข้ึน ใหครอบคลุมขอกฎหมายจราจรใหมากข้ึน มิใชเนนกวดขันจับกุมเฉพาะในความผิดบางขอหา
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เทาน้ัน มีความเปนธรรม ก็จะทําใหระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรเพ่ิมมากข้ึนได รวมไปถึงหนวยงานท่ีเปนสถาบัน

ทางการศึกษาตางๆ ก็ควรจะมีมาตรการในการอบรมปลูกฝงจิตสํานึกตอการเคารพหรือการยอมรับนับถือในกฎหมายใหมาก

ข้ึน ก็อาจจะทําใหระดับของพฤติกรรมของการเคารพกฎหมายจราจรเพ่ิมมากข้ึนไปดวย 

1.2 ตวัแปรพยากรณปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายมีคาสูงสุด ซึ่งการบังคับใชกฎหมายมีผลตอพฤติกรรมใน

การเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน ผูเก่ียวของควรเนนการบังคับใชกฎหมายใหมากข้ึนเพราะจะทําให

พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือมากข้ึนตามไปดวย  

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีสามารถทํานายระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจร เชนปจจัยดานความ

เสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย ปญหาในการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมาย  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาระดับของการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความ

ปลอดภัยทางถนนและระดับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่อง และความสัมพันธ

ระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย

ของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก กลุมตัวอยางคือผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขต

เทศบาลนครพิษณุโลก วิจัยเชิงปริมาณจํานวน 396 และวิจัยเชิงคุณภาพไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 10 คน เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห

ประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมน ผลการวิจัยพบวา การจัดการความปลอดภัยทางถนนภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.74, 

SD.=.28) อยูในระดับมากทุกดาน โดยใหความสําคัญในการจัดการงานบริการทางการแพทยมากท่ีสุด ความรวมมือในการ

บังคับใชกฎหมายตามกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x�=3.55, SD.=.35) รายดานอยู

ในระดับมากคือดานความรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมายใหความสําคัญมากกวาดาน อ่ืน ๆ รองลงมาคือดานความ

รวมมือในการแกปญหาหาความปลอดภัยของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่อง ดานอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง การจัดการ

ความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผู ขับข่ีรถสองและสามลอเครื่อง                

มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในระดับปานกลาง ( Sr = .52**) รายดานให

ความสําคัญกับการใหการศึกษาอบรม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลาง ( Sr = .59**) ดานการ

ใหบริการทางการแพทยมีทิศทางตรงกันขามอยูในระดับต่ํา ( Sr = -.43**)  

คําสําคัญ: การบังคับใชกฎหมาย  การจัดการความปลอดภัยทางถนน  ผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่อง 

 

Abstract 

The research found that the level of road safety management in accordance with the road 

safety law and the level of cooperation in law enforcement of two- and three –wheeler drivers (PTW). 

The relationship between road safety management according to road safety law and cooperation in law 

enforcement of PTW drivers in Phitsanulok municipality. The samples were PTW motorcyclists in 

Phitsanulok municipality. Quantitative research number 396 and qualitative research obtained a total of 

10 people. The research instruments were questionnaires and interview forms. Data analysis using mean 

statistics standard deviation and Spearman correlation coefficient analysis. The result found that total 

road safety management is at a high level (x�=3.74, SD.=.28) high level in all aspects. Especially focus on 
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managing medical services the most. Cooperation in enforcement law of motorcyclists total moderate 

level (x�= 3.55, SD.=.35).  Each aspect was at a high level, namely, cooperation in the implementation of 

the law gave more importance than other, followed by cooperation in to solve the problem of the safety 

of PTW and other motorcyclists in the medium level. Legal Road Safety Management and Law 

Enforcement Collaboration of PTW driver correlation with statistical significance at the .01 level. Moderate 

level ( Sr = .52 **) in each aspect. The importance of providing education and training correlations were in 

the same direction at a moderate level ( Sr = .59 **). The medical services had the opposite directions at 

a low level ( Sr = -.43 **). 

keywords: law enforcement, road safety management, two- and three –wheeler drivers 

 

บทนํา 

รถสองและรถสามลอเครื่องเปนยานพาหนะสองและสามลอท่ีขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ใชพลังงานสันดาป 

(Combustion Engine) หรือแบตเตอรี่ชารจพลังงานใหมได (Rechargeable) จํานวนรถสองและรถสามลอเครื่อง 

(POWERED TWO- AND THREE-WHEELER หรือ PTW) เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วแทบท่ัวโลก และกลายเปนพาหนะหลักในการ

ขนสงคนและสิ่งของในหลายประเทศ อีกท้ังไดรับความ นิยมมากข้ึนจากผูใชงานท่ีประกอบดวยคนหลากหลายกลุม           

การดําเนินการเพ่ิมความปลอดภัยทางถนนระดับโลก รวมถึงความปลอดภัยของรถสองและรถสามลอเครือ่ง น้ัน เปนไปตามมติ

สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ท่ี 64/255 พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดให พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัย      

ทางถนน (Disease Control. 2018) อยางไรก็ตามการขนสงดวยรถสองและรถสามลอเครื่องเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตมากกวา 

286,000 คนตอปท่ัวโลก หรือประมาณรอยละ 23 ของการเสียชีวิต ท้ังหมดจากการจราจรทางถนน จํานวนการเสียชีวิตท่ีมาก

น้ีเปนสิ่งท่ีควรจะเลี่ยงได อันแสดงใหเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตองใหความสําคัญมากข้ึนกับรถสองและรถสามลอเครื่อง และ

นโยบายความปลอดภัยทางถนนเก่ียวกับการใชงานพาหนะเหลาน้ี รวมท้ังเขาใจรอบดานเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงในบริบทตาง ๆ 

เพ่ือวางแผนงานความปลอดภัยของรถสองและรถสามลอเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ รูปแบบระบบอํานวยความ ปลอดภัย 

(SAFE SYSTEM APPROACH) มีขอดีหลายประการในการเปนกรอบการศึกษาและหาวิธีการปองกัน ปจจัยเสี่ยงสําคัญตาง ๆ 

ของรถสองและรถสามลอเครื่อง ดังน้ัน เปาหมายทางนโยบายท่ีสําคัญและจะตองทําใหสําเร็จ คือการลดหรือขจัดความเสี่ยงท่ี

ผูใชงานรถสองและรถสามลอเครื่องตองเผชิญ แมวาปจจุบันจะมีหลายมาตรการท่ีพิสูจนแลววาชวยปองกันอุบัติเหตุรถสอง

และรถสามลอเครื่องได แตหลายพ้ืนท่ีก็ยังคงมองขามความปลอดภัยในการใชรถสองและรถสามลอเครื่อง (World Health 

Organization, 2017) 

ปญหาอุบัติเหตุจราจรเปนปญหาท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญ สมัชชาสหประชาชาติไดประกาศ เจตนารมณในปฏิญญา

มอสโก ใหป พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (decade of action for road safety) ประเทศไทย

ในฐานะประเทศสมาชิก ไดรวมขับเคลื่อนวาระความปลอดภัยทางถนนของโลก โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 

พ.ศ.2553 กําหนดให ป พ.ศ.2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน โดยมีเปาหมายเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลงครึ่งหน่ึง หรือในอัตราท่ีต่ํากวา 10 คนตอประชากรแสนคน จากรายงานสถานการณความ 

ปลอดภัยทางถนน พบวาท่ัวโลกมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 1.25 ลานคน และบาดเจ็บจํานวน 20-50 ลานคนใน

แตละป การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุการตายลําดับตน ๆ ของคนไทย จากรายงานขององคการอนามัยโลก 

(WHO) เมื่อ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ประมาณการการเสียชีวิต เน่ืองจากอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทยอยูอันดับท่ี 2 ของ

โลกและอันดับท่ี 1 ในภูมิภาคเอเชีย อัตราการ เสียชีวิต 36.2 ตอแสนประชากร อีกท้ังรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของ

ประชากรไทย พ.ศ. 2557 ไดประเมินสภาวะการสูญเสียทางดานสุขภาพ การสูญเสียปสุขภาวะจากการตายกอนวันอันสมควร 
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(year of life losts, YLLs) การสูญเสียเกือบรอยละ 80 เกิดจากการใชรถจักรยานยนตสองและสามลอเครื่อง (สํานักระบาด

วิทยา, 2560) ปญหาความปลอดภัยทางถนนของผูขับข่ีรถสองและรถสามลอเครื่องสวนหน่ึงเกิดจากการละเลยไมปฏิบัติตาม

กฎหมายของผูขับข่ีรถสองและรถสามลอเครื่อง ดังน้ันการปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมในการบังคับใชกฎหมายน้ันจึงเปนอีก

แนวทางหน่ึงในการใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ช้ีใหผูขับข่ีทราบถึงประโยชนจากการท่ีตนไดปฏิบัติตาม

กฎหมาย และใหตระหนักถึงโทษท่ีจะเกิดข้ึนจากการท่ีตนละเลย ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ท้ังน้ีการมีสวนรวมในการปฏิบัติ

ตามกฎหมายเพ่ือความปลอดภยัทางถนนน้ันตองไดรับความรวมมอืจากหลายฝาย ท้ังเจาพนักงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใน

ฐานะผูบังคับใชกฎหมายดวยอีกทางหน่ึงเพ่ือ สงเสริมการมีสวนการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีมีความสัมพันธกับความ

รวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูขับข่ีรถสองและรถสามลอเครื่อง ซึ่งมี

ความเสี่ยงในการประสบอุบัติเหตุมากท่ีสุดจากการสาํรวจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวนผูเสียชีวิตจากผูขับข่ีรถสองและ

รถสามลอนับเปนสาเหตหุลักของการเสียชีวิต และจํานวนผูเสียชีวิตของประชากร พบวามีการเสียชีวิตจากการขับสองและสาม

ลอเครื่อง สาเหตุพ้ืนฐานมาจากการเมาแลวขับ การขับช่ีโดยไมสวมหมวกนิรภัย การขับข่ีในอัตราความเร็วเกินกวาท่ีกฎหมาย

กําหนด (Centers for Disease Control and Prevention, 2018) 

รถจักรยานยนตสองและสามลอเครื่องเปนพาหนะยอดนิยมสูงสุดของคนไทยมาอยางตอเน่ือง เมื่อป พ.ศ. 2558 มี 

รายงานรถจดทะเบียนสะสม จํานวน 20,308,201 คัน และรถจักรยานยนตสาธารณะ จํานวน 189,362 คัน รวมมี

รถจักรยานยนตสองและสามลอเครื่อง 20,497,563 คัน จากขอมูลการเสียชีวิตในฐานขอมูลมรณะบัตร พบวา มีผูเสียชีวิต 

จากรถจักรยานยนตจํานวน 5,383 ราย รอยละ 39.41 จากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรท้ังหมด จากรายงานการเฝาระวัง

การบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนของประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2558 พบผูบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุ

รถจักรยานยนตจํานวน 61,893 ราย เสียชีวิต 3,526 ราย อัตราการบาดเจ็บรอยละ 5.7 พบอัตราบาดเจ็บสูงสุดคือการชน 

รอยละ 72.2 เปนอุบัติเหตุระหวางรถจักรยานยนตสองและสามลอเครื่องกับรถปกอัพรอยละ 34.0 และรถจักรยานยนตสอง

และสามลอเครื่องดวยกันเองรอยละ 20.0 สาเหตุหน่ึงเกิดจากนวนผูใชรถจักรยานยนตสองและสามลอเครื่องเพ่ิมข้ึนอยาง

รวดเร็วในชวง 2-3 ทศวรรษท่ีผานมา โดยจํานวนรถจักรยานยนตสองและสามลอเครื่องคิดเปนรอยละ 59.6 ของจํานวน

รถยนตจดทะเบียนใน พ.ศ.2556 โดยพฤติกรรมเสี่ยงของอุบัติเหตุรถจักรยานยนตสองและสามลอเครื่องพบวา ผูเสียชีวิตมี

สัดสวนการสวมหมวกนิรภัยนอยกวากลุมผูขับข่ีรอยละ 6.5 และผูโดยสารรอยละ 3.3 และผูขับข่ีบาดเจ็บดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลรอยละ 32.3 และผูเสียชีวิตดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอยละ 30.8 (สํานักระบาดวิทยา, 2559) 

การบังคับใหผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ เก่ียวกับการจราจร การขนสงทางบก เพ่ือความเปน

ระเบียบเรียบรอยของสังคมและเพ่ือเปนการสรางวินัยในการขับข่ีแกประชาชนผูใชรถใชถนน ท้ังน้ีเพราะวินัยจราจร มี

ความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งในการควบคุมกํากับใหบุคคลปฏิบัติตามเง่ือนไขเพราะหากสมาชิกในสังคมทุกคนมีระเบียบ

วินัยและถือปฏิบัติอยางเครงครัดแลว ก็ยอมจะทําใหสังคมสงบสุขมีความเจริญกาวหนาอันเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการพัฒนาสังคม 

ปญหาการจราจรสวนหน่ึงเกิดจากความไมมีระเบียบวินัยความเห็นแกตัวของผูขับข่ียวดยาน ซึ่งไมเคารพและไมถือปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจร ดังน้ัน การบังคับใชกฎหมายจราจร จึงเปนเครื่องมือสําคัญวิธีหน่ึงในการแกไขปญหาจราจร หมายถึง การ

บังคับดวยกฎหมายใหผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยในสังคม โดยมีจุดประสงคเพ่ือท่ีจะ

เปนการขมขู มากกวาจะเปนการแกแคนผูกระทําความผิด กฎหมายจราจรท่ีออกมาใชบังคับน้ี เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย

ของผูใชรถใชถนนซึ่งเปนธรรมดาในสังคมท่ีจะตองมีผูฝาฝนกฎหมาย ทําใหเกิดผลเสียหายตอสังคมจะรายแรงหรือหนักเบา

ประการใด ยอมแลวแตกรณีท่ีกระทํา เมื่อมีผูฝาฝนท่ีจะทําใหสังคมเดือดรอน ก็จะตองมีบทกําหนดโทษ เพ่ือปกปองสมาชิกใน

สังคมใหอยูในครรลองเดียวกันใหมากท่ีสุด (สาโรจน คุมทรัพย, 2559) ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง 

เปนลักษณะกระบวนการท่ีประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ตระหนักรู รับรู มีโอกาสเขามาแสดงบทบาททัศนคต ิ

และความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับการดนําเนินการบังคับใชกฎหมาย รวมพัฒนา รวมคิดรวมตัดสินใจในการแกปญหา เปนการ

เนนความรวมมืออยางสรางสรรคและความชํานาญมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและมีทักษะในการแกไขปญหา ความ
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รวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง ตองใหความรวมมือกันอยางจริงจังในการแกไขปญหาความปลอดภัยทาง

ถนน เชน การตรวจจับการขับข่ีโดยไมใชหมวกนิรภัย และขับข่ีขณะเมาสุรา ยาเสพติดอ่ืน ๆ การตรวจสอบคุณภาพของการ

ออกใบขับข่ีการตรวจผูขับท่ีไมมีใบขับข่ี ผูขับช่ีท่ีความเสี่ยงสูงเน่ืองจากมีพฤติกรรมเสี่ยง และขาดประสบการณในการขับข่ี 

พฤติกรรมขับรถเร็ว ผิดกฎจราจร ดื่มสุรา ขับเวลากลางคืน และไมใชอุปกรณปองกันการบาดเจ็บ เปนการกระทําออกมาใน

ลักษณะของการทํางานรวมกัน ในการท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความตองการรวมกันของผูขับข่ีซึ่งมีความตองการท่ีจะบรรลุถึง

เปาหมายในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร (กระทรวงยุติธรรม, 2559) 

จากปญหาท่ีกลาวมาขางตน ผูศึกษาเห็นวาขอบังคับของกฎหมายเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยน้ัน แมบัญญัติไว

อยางรัดกุมเพียงใดหากประชาชนละเลยไมปฏิบัติตามแลวน้ันขอบังคับตาง ๆ ก็ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคในการบังคับ

ไดการสรางความรวมมือจึงเปนอีกแนวทางปฏิบัติหน่ึงเพ่ือสรางความเขาใจขอบังคับและสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง

ดังน้ัน จึงสนใจท่ีจะศึกษา การจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนและระดับความรวมมือ

ในการบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก หาความสัมพันธระหวางการจัดการ

ความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือการจัดการ

ความปลอดภัยทางถนน และเปนเรื่องท่ีควรใหความสําคัญอยางยิ่ง 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ พ้ืนท่ีการศึกษาครั้งน้ี ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง

พ้ืนท่ีศึกษา คือเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ประชากรคือผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่อง 39,516 คน (สํานักงานขนสงจังหวัด

พิษณุโลก. 2562) สุมตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane โดย กําหนดความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.05 สําหรับประชากร

เปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกคณะผูทํางานดานความปลอดภัยทางถนน และผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่อง จํานวน

ท้ังสิ้น 396 ตัวอยาง โดยการทอดแบบสอบถามท่ีสรางจากตัวช้ีวัดของกรอบแนวคิดการศึกษา เปนคําถามปลายปด มีมาตรวัด

ของตัวช้ีวัดแบบ Interval scale มีคะแนนของมาตรวัด คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยมาก ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานตรวจสอบความถูกตองความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา (Content Validity) และหาดัชนีความสอคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง

ตั้งแต .50 ข้ึนไป ปรับปรงุแกไขสํานวนภาษาท่ีใช ตลอดจนตรวจสอบเน้ือหาใหครอบคลุมแลวนํามาพิจารณาความเหมาะสม

ของสํานวนภาษาการใชถอยคํา และนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไข นําไปทดลองใชทดลองเพ่ือวิเคราะหหาคุณภาพ (Try 

out) กับผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตของเทศบาลนครจังหวัดนครสวรรค จํานวน 3 คน กลุมเล็ก 10 คน และ

ภาคสนาม จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง นําแบบสอบถามท่ีนําไปสอบถามประชากรท่ีไมใชเปนกลุมตัวอยางมา

วิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการโดยใชวิธี (Alpha Coefficient) หรือวิธีของ Cronbach 

(บุญชม ศรีสะอาด. 2548)  คาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.92 แลวพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ตามรูปแบบของ

โครงสรางท่ีถูกตอง ศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึก คณะทํางานดานความปลอดภัยทางถนน 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน และผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่อง จํานวน 10 ทาน 

การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล  

1. การวิเคราะหเชิงปริมาณ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใช ไดแก 

1.1 ระดับของการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนและระดับความ

รวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก วิเคราะหคาสถิติโดยการใช

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.2 ความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนกับ

ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก สถิติท่ีใชคือการ
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วิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด. 2548: 

103) 

2. การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึก คณะทํางานดานความปลอดภัยทางถนน 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน และผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก        

ตามประเด็นตัวแปรของการศึกษา เพ่ือนําขอมูลการสัมภาษณมาสนับสนุนขอคนพบของการวิจัย 

3. การแปลผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามท่ีใชระดับการวัดขอมูล ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินผล ดังน้ี  

3.1 ระดับของการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนและความรวมมือใน

การบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (สุวิมล ศิรกานนท. 2557: 17) 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  อยูในระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  อยูในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  อยูในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  อยูในระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  อยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.2 การแปลความหมายของการทดสอบคาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยพิจารณาคาสัมประสิทธสหสัมพันธ 

แบบสเปยรแมน ใชเกณฑดังน้ี (Hinkle D. E. 1998, p.118) 

คา  Sr  ระดับของความสัมพันธ 

.90 - 1.00 มีความสมัพันธกันสูงมาก 

.70 - .90 มีความสมัพันธกันในระดับสูง 

.50 - .70 มีความสมัพันธกันในระดับปานกลาง 

.30 - .50 มีความสมัพันธกันในระดับต่ํา 

.00 - .30 มีความสมัพันธกันในระดับต่ํามาก 

คาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธมีคาอยูระหวาง 

-1.00 ถึง 0.00 แสดงวาความสัมพันธระหวางตัวแปรสัมพันธกันในทิศทางท่ีตางกัน 

0.00 ถึง 1.00 แสดงวาความสัมพันธระหวางตัวแปรสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน  

สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยรวบยอดสอดคลองตามวัตถุประสงคการศึกษา ไดดังตารางตอไปน้ี 

1. ระดับของการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนและระดับความรวมมือ

ในการบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับของการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัย

ทางถนนและระดับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนคร

พิษณุโลก 

 

ดานท่ี การจัดการความปลอดภัยทางถนน Mean SD ระดับ 

1 การดําเนินงานทางวิศวกรรม 3.74 .60 มาก 

2 การบังคับใชกฎหมาย 3.62 .59 มาก 

3 การใหการศึกษาอบรม 3.80 .89 มาก 

4 การใหบริการทางการแพทย 3.82 .67 มาก 
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 คาเฉลี่ยรวม 3.74 .28 มาก 

ดานท่ี ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย Mean SD ระดับ 

1 ความรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย 3.77 .84 มาก 

2 ความรวมมือในการแกปญหาความปลอดภัยของผูขับข่ีรถ

สองและสามลอเครื่อง 

3.59 .49 มาก 

3 ความรวมมือขององคกรในจังหวัด 3.50  ปานกลาง 

4 ความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น 3.31 .44.60 ปานกลาง 

 คาเฉลี่ยรวม 3.55 .35 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา การจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนและระดับ

ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก การจัดการความ

ปลอดภัยทางถนน ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายตามกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอ 

1.1 การจัดการความปลอดภัยทางถนนพบวาเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก มีการจัดการความปลอดภัย   

ทางถนนภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.74, SD.=.28) รายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเฉพาะท่ีใหความสําคัญในการ

จัดการงานบริการทางการแพทยมากท่ีสุด รองลงมาการใหการศึกษาอบรม การดําเนินการทางวิศวกรรม และดานการบังคับใช

กฎหมาย ตามลําดับ  

1.2 ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายตามกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอ พบวา ระดับความ

รวมมือในการบังคับใชกฎหมายเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก มีระดับความรวมมือภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x�=3.55, 

SD.=.35)  รายดานอยูในระดับมาก 2 ดาน คือดานความรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมายใหความสําคัญมากกวาดานอ่ืน 

ๆ รองลงมาความรวมมือในการแกปญหาหาความปลอดภัยของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่อง อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน 

คือ ความรวมมือขององคกรในจังหวัด และความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น ตามลําดับ 

2. ความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนกับความ

รวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

   การทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมาย ดานความ

ปลอดภัยทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย ของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

ผลการทดสอบการดําเนินการในแตละดานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 แสดงดังตารางท่ี 2 

 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดาน

ความปลอดภัยทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนคร

พิษณุโลก 

 

 

 

การจัดการความปลอดภัยทางถนน 

ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเคร่ือง  

การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

( Sr ) 

การแกปญหา

ความปลอดภัย 

( Sr ) 

องคกรใน

จังหวัด 

( Sr ) 

การแสดง

ความคิดเห็น 

( Sr ) 

รวม 

 

( Sr ) 

1. การดําเนินงานทางวิศวกรรม .08 -.07 -.07 .35** .09 
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2. การบังคับใชกฎหมาย -.06 .02 .12* .10 .06 

3. การใหการศึกษาอบรม .45** .48** .03 .27** .59** 

4. การใหบริการทางการแพทย -.07 -.49** -.08 -.25** -.43** 

รวม .33** .01 .04 .40** .52** 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

 

การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายกับความรวมมือใน

การบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกพบวา มีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในระดับปานกลาง ( Sr = .52**) รายดานพบวา การใหการศึกษาอบรมมี

ความสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่อง มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน

ในระดับปานกลาง ( Sr = .59**) และดานการใหบริการทางการแพทยมีความสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย

ของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในทิศทางตรงกันขาม อยูในระดับต่ํา ( Sr = -.43**) นอกจากน้ีการพัฒนาเครือขายการ

ติดตออยางไดผล มีการแบงพ้ืนท่ีการใหบริการอยางครอบคลุม มีบุคลากรตลอดจนยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีเพียงพอ

ตอสถานการณฉุกเฉินรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะสถานการณอุบัติเหตุทางถนน  
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รูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมาย 

กับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเคร่ืองในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
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ตัวแบบท่ี 1 ความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายกับความรวมมือในการบังคับใช

กฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การจัดการความปลอดภัยทางถนน พบวา เทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลกมีการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเฉพาะท่ีใหความสําคัญในการจัดการงานบริการทางการแพทยมากท่ีสุด 

รองลงมาการใหการศึกษาอบรม การดําเนินการทางวิศวกรรม และดานการบังคับใชกฎหมาย ท่ีเปนเชนน้ีเพราะการจัดการ

ความปลอดภัยทางถนน ดานการใหการศึกษาอบรม และการบริการทางการแพทย กับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย 

การรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย และความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นท่ีมีความสัมพันธซึ่งกันและกันความ

รวมมือในการทบทวนกฎหมายระเบียบ เกิดข้ึนไดจากการบริหารงานจัดการความปลอดภยัทางถนนท่ีมุงเนนอาสาสมัครในการ

บริการทางการแพทย มีความสัมพันธทําใหเกิดความรวมมือดานการแสดงความคิดเห็นในดานการวิจัย พัฒนาและติดตาม 

การศึกษาดูงาน IV3.3 

การฝกอบรมดานความ 

ปลอดภัยทางถนน IV3.1 

การสัมมนา IV3.2 

การใหการศึกษา

อบรม IV3 

การใหบริการทาง

การแพทย IV4 

ระบบบริการการแพทย IV4.1 

หนวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน IV4.2 

อาสาสมัคร IV4.3 

IV 

การจัดการ

ความปลอดภยั

ทางถนน 

DV 

ความรวมมือ

ในการบังคับ

ใชกฎหมาย 

ลักษณะการขับขี่ DV1.3 

การรวมมือกันปฏิบัติ

ตามกฎหมาย DV1 

ความรวมมือการ

แสดงความเห็น DV4 

ลักษณะของตัวผูขับขี ่DV1.2 

ลักษณะของตัวรถ DV1.1 

การวิจยัพัฒนาติดตาม

ประเมินผล DV4.1 

การทบทวนกฎหมายระเบยีบ 

DV4.2 
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ประเมินผล และการทบทวนกฎหมายระเบียบสําหรับจักรยานยนตไดเปนอยางดีและมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ

การใหการศึกษาอบรม และการจัดการความปลอดภัยทางถนนดานการบริการทางการแพทย สามารถดําเนินการใหการเกิด

ความรวมมือกันในการแสดงความคิดเห็นสามารถนําไปสูความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในการบังคับใชกฎหมายตอไป 

สอดคลองกับ World Health Organization (2011) ท่ีกําหนดการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนไววา ไมควรมองวา

การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเลี่ยงไมได มีมาตรการจัดการมากมายเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนท่ีสามารถนําไปใช

เพ่ิมความปลอดภัยของผูใชงานรถสองและรถสามลอเครื่อง รวมท้ัง ผูใชถนนรายอ่ืนๆ การบูรณาการ ระบบอํานวยความ

ปลอดภัยเพ่ือความปลอดภัยทางถนนตระหนักวาการขนสงเปนสิ่งสําคัญตอสังคมและผูใชถนนทุกคนตองปลอดภัยในการ

เดินทาง ซึ่งเปนปฏิสัมพันธระหวางผูใชถนนกับถนนและยานพาหนะชนิดตางๆ ท้ังน้ี รูปแบบระบบอํานวยความปลอดภัยมี

จุดประสงคเพ่ือไมใหเกิดอุบัติเหตุท่ีเปนเหตุใหเสียชีวิตและลดการบาดเจ็บรุนแรง ดวยการจัดระบบขนสงท่ีปลอดภัยไมมี

ขอผิดพลาดของมนุษย และคํานึงถึงความความปลอดภัยของจักรยานยนต 2 และ 3 ลอ การดําเนินการกระทําผานนโยบายท่ี

ใหความสําคัญกับกับโครงสรางพ้ืนฐานของถนน ยานพาหนะและความเร็วท่ีใชในการเดินทาง ควบคูกับการดําเนินการตางๆ 

ดานการศึกษา การกํากับดูแล การบังคับใชกฎหมาย และการลงโทษ สามารถแกไขไดโดยการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

1.2 ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายตามกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอ พบวา ระดับความรวมมือใน

การบังคับใชกฎหมายเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก มีระดับความรวมมือภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รายดานอยูในระดับ

มาก 2 ดาน คือดานความรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมายใหความสําคัญมากกวาดานอ่ืน ๆ รองลงมาความรวมมือในการ

แกปญหาหาความปลอดภัยของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่อง อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ความรวมมือขององคกรใน

จังหวัด และความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น ท่ีเปนเชนน้ีเพราะ เสนทางความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัย

ทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย ดานการรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย และความรวมมือในการแสดง

ความคิดเห็นท่ีมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน เกิดข้ึนไดจากการบริหารสามารถนําไปสูความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในการ

บังคับใชกฎหมาย สอดคลองกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก (2561) ท่ีกลาวไววาภายใตแนวคิด

เชิงระบบ (System’s Approach) และแนวคิดเชิงบูรณาการแบบองครวม ทําใหเกิดความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายได

อยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ การบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) เปนการบริหารจัดการเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของโดย

กฎหมายตางๆ โดยเจาหนาท่ีตํารวจตองใชมาตรการตางๆใหครบถวน ดําเนินการแกไขจากผูปฏิบัติจริงและผูท่ีไดรับผลไดเสีย

โดยตรง ไดแก ผูท่ีถูกจับกุม และผูท่ีเก่ียวของ  

การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายกับความรวมมือใน

การบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกพบวา มีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในระดับปานกลาง รายดานพบวา การใหการศึกษาอบรมมีความสัมพันธกับ

ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่อง มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับปาน

กลาง และดานการใหบริการทางการแพทยมีความสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสาม

ลอเครื่องในทิศทางตรงกันขาม อยูในระดับต่ํา ท่ีเปนเชนน้ีเพราะนอกจากการพัฒนาเครือขายการติดตออยางไดผล มีการแบง

พ้ืนท่ีการใหบริการอยางครอบคลุม มีบุคลากรตลอดจนยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีเพียงพอตอสถานการณฉุกเฉิน

รูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะสถานการณอุบัติเหตุทางถนน ดังน้ัน การปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุหรือความปลอดภัยทางถนน

เปนเรื่องท่ีทุกฝายตองรวมมือกันดวยความจรงิจังและจรงิใจในการแกไขปญหาไมผลักเปนภาระของหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง 

และพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนแกกัน การเขาใจกันถึงขอจํากัดของแตละฝาย และใหความชวยเหลือกันอยางเต็มกําลัง      

สอดคลองกับ สมบัติ ตรีวัฒนสุวรรณ (2558) ท่ีศึกษา ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในการจัดการ

ความปลอดภัยทางถนน: กรณีศึกษาการใชรถจักรยานยนตในจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา การจัดการความปลอดภัย

ทางถนนมีความสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกนในระดับปานกลางโดยตัว

แบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีเนนการใหการศึกษาอบรมและการบริการทางการแพทยซึ่งเปนตัวแปลสําคัญท่ีมี
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ความสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในดานการรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

   1.1 การจัดการความปลอดภัยทางถนนภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก ดังน้ัน เทศบาลนครพิษณุโลก ควร

สรางกลไกการจัดการและความรวมมือท่ีมีอิสระเพ่ือสรางมาตรฐาน คน รถ ถนน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพข้ึนไปอีกใหมีความตอเน่ืองและยั่งยืน 

1.2 ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายตามกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอ พบวา ระดับความรวมมือ

ในการบังคับใชกฎหมายเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก มีระดับความรวมมือภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เทศบาลนคร

พิษณุโลกควรดําเนินการแกไขและพัฒนาดานน้ีกอนดานอ่ืน เพ่ือใหการแกปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ

ตรวจสอบทบทวนเพ่ือปรับปรุงแนวทางในการทํางานไดอยางตอเน่ืองและสอดคลองกับเปาหมายท่ีวางไว 

1.3 ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายตามกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอ ดานความรวมมือของ

องคกรในจังหวัด และดานความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นอยูในระดับมาก ควรรณรงคและสรางความรวมมือในการ

บังคับใชกฎหมายตามกฎหมายของผูขับข่ีรถสองและสามลอใหดียิ่งข้ึนไปอีก 

2 ขอเสนอแนะตามตัวแบบการวิจยั 

ควรมุงเนนหลักการจดัการความปลอดภัยทางถนนในการสงเสริมการใหความรูแกประชาชนทุกระดับตั้งแต

เจาหนาท่ีผูรับผดิชอบงานดานความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนประชาชนท่ัวไปทุกชวงวัย ซึ่งผลของการใหความรูดานความ

ปลอดภัยในการใชรถใชถนน ไมเพียงแตเพ่ือการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยแตยังสามารถนํามาสูการสรางองคความรู

ใหม ๆ ในการคิดแกไขปญหาของทองถ่ินตนเองเพ่ือการจัดการความปลอดภัยทางถนน ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย

ของผูขับข่ีรถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ใหมีความยั่งยืนตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยฉบับน้ีไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกท่ีใหกําลังใจสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งน้ี ขอบพระคุณกลุมตัวอยางท่ีขับข่ีรถสองและสามลอ

เครื่องในเขตเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก และขอบคุณนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ท่ีอํานวยความสะดวกและใหความ

รวมมือ การอํานวยการและประสานงาน จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก สถานท่ีทํางานอันเปนท่ีรัก ท่ีมีโอกาสไดสนองคุณ ทําการวิจัยเพ่ือนํา

ผลการวิจัยมาพัฒนาใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึนไป   
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาระดับการบังคับใชกฎหมายจราจร เปรียบเทียบการบังคับใชกฎหมาย

จราจร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการบังคับใชกฎหมาย

จราจร ภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภธูรเมอืงพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยแบบผสานวิธี 

ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม เลือกกลุมตัวอยางจากผูมารับบริการท่ี

สถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก แบบบังเอิญ 300 คน และแบบสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ 5 คน สถิติในการ

วิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test คา F-test (One-way ANOVA) ทดสอบรายคูดวยวิธีการ 

Scheffe ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท นําเสนอเปนความเรียงประกอบ

ตาราง แจกแจงความถ่ี วิเคราะหคําใหสัมภาษณตามวัตถุประสงคการวิจัย ผลการวิจัยพบวา การบังคับใชกฎหมายจราจร

ภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกในภาพรวมอยูในระดับมาก

คาเฉลี่ย (x�=3.91, SD.=.43) รายดานพบวาอยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน เรียงจากมากไปหานอยคือดานการบังคับใชกฎหมาย

จราจร (x�=4.21, SD.=.52) ดานเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตางๆ (x�=4.01, SD.=.40) ดานการ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับการใชรถใชถนน (x�=3.82, SD.=.56) และดานการใหบริการแกประชาชน (x�=3.52,SD.=.67)

ประชาชนท่ีเขารับบริการในสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีปจจัยสวนบุคล คือ เพศ อายุ 

การศึกษา และอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบังคับใชกฎหมายจราจรไมแตกตางกัน  ปญหาและอุปสรรค ประชาชน

ยังไมเขาใจกฎหมายจราจร ดานการประชาสมัพันธเก่ียวกับการใชรถใชถนนเจาหนาท่ีจราจรไมคอยมีการประชาสัมพันธ เมื่อ

จะมีการปดเสนทางในการสัญจรไปมา ดานการใหบริการแกประชาชนการบริการกับประชาชนยังไมดีเทาท่ีควร ดาน

เครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตาง ๆ สัญลักษณจราจรบนทองถนนไมคอยชัดเจน มีการชํารุดเสียหายการ

ติดตั้งบนทองถนนไมคอยมีความเหมาะสม ปญหาอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตมากท่ีสุด ขอเสนอแนะ ดานการบังคับใช

กฎหมายตองทําความเขาใจเก่ียวกับการใชกฎหมายจราจรกับประชาชน ดานการประชาสัมพันธเก่ียวกับการใชรถใชถนนตองมี

การประชาสัมพันธ หรือแจงใหทราบกอนเมื่อจะมีการปดเสนทาง การจราจร ดานการใหบริการแกประชาชนตองใหความ

สนใจ เอาใจ ใสตอผูใชรถใชถนน และบริการดวยความเต็มใจ ดานเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตาง ๆ 

ตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม  

คําสําคัญ : การบังคับใชกฎหมาย  กฎหมายจราจร  สถานีตํารวจภธูรเมืองพิษณุโลก 

 

Abstract 

The purpose of this research to study level of traffic law enforcement comparison of traffic law 

enforcement classified by gender, age, education level, occupation, and study of problems, obstacles, 
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and suggestions for the enforcement of traffic laws. Within the jurisdiction of Mueang Phitsanulok Police 

Station, Mueang District, Phitsanulok Province. It is a combined research during quantitative research and 

qualitative research questionnaire samples were selected from 300 randomly selected patients at the 

Phitsanulok Provincial Police Station and in-depth interviews with 5 key informants. Statistics for data 

analysis were mean, standard deviation, t-test, F-test (One-way ANOVA) test pairs by Scheffe method. 

Data from open-ended questionnaires used contextual content analysis techniques. Presented as an 

assembly of the table Frequency distribution analyze interview words according to research objectives. 

The results are as follows enforcement of traffic laws within the jurisdiction of Mueang Phitsanulok Police 

Station, Mueang District, Phitsanulok Province total high level, average (x�=3.91, SD.=.43) in each aspect, 

found that high level in all 4 aspects in descending order, is the enforcement of traffic laws (x�=4.21, 

SD.=.52) on the traffic sign. Traffic lights and devices (x�=4.01, SD.=.40) on public relations regarding road 

use (x�=3.82, SD.=.56) and services for the public (x�=3.52,SD.=.67). People attending the service at Mueang 

Phitsanulok Police Station, Mueang District, Phitsanulok Province. Which have different personal factors 

such as gender, age, education and occupation. There are no differences in opinions on the enforcement 

of traffic laws. Barriers People do not understand traffic laws. Regarding public relations regarding the use 

of cars on the road, traffic officers rarely publicized. When there will be a closed path for traveling 

regarding the provision of services to the public, the service to the public is not yet good. The traffic signs, 

traffic lights and devices, traffic signs on the road are unclear. There is damage, installation on the road is 

not appropriate. Accident problems from using motorcycles the most. Suggestions on law enforcement 

must understand the application of traffic laws to people. Public relations regarding the use of cars on 

the road requires public relations. Or prior notice when traffic routes are closed for service to the public, 

must pay attention to car users on the road and service with willingness as for traffic signs, traffic lights 

and other devices, they must operate with honesty and fairness. 

keywords: law enforcement  traffic law  Mueang Phitsanulok Police Station 

 

บทนํา 

การขับข่ีท่ีขาดวินัยจราจรของคน เปนผลมาจากคานิยม ทัศนคติ และความเคยชินของคนท่ีมีความคิดอยางผิด ๆ 

กอใหเกิดปญหาตอผูอ่ืน ทําใหการจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุ สิ่งแวดลอมเปนพิษ ความไมสะดวก ไมคลองตัวในการเดินทาง

สัญจรไปมาเพ่ือดําเนินชีวิตประจําวัน จึงจําเปนจะตองมีการจัดการเก่ียวกับการใหบริการทางดานการจราจรอยางเปนระบบ 

(สํานักงานตํารวจแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง, 2561) ปญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ สาเหตุสําคัญคือมีการ

ใชรถยนตสวนตัวกันมากกวาการใชบริการขนสงสาธารณะ ซึ่งคนในเมืองใหญท่ัวโลกจะไมทํากัน แมแตเมืองท่ีประชาชนท่ี

ร่ํารวยสามารถซื้อรถยนตไดมากกวาคนไทย แตคนเหลาน้ันก็ใชการขนสงสาธารณะเปนหลัก จะใชรถสวนตัวเฉพาะบางกรณี

เทาน้ัน และการท่ีคนไทยในเมืองใหญนิยมใชรถยนตสวนตัวกันมากน้ัน เปนเรื่องของคานิยม และไมมีบริการขนสงสาธารณะท่ี

ดีพอ จะเห็นไดวาปญหาจราจรติดขัดนับวาเปนปญหาท่ีอยูคูกับเมืองใหญมานานจนแทบจะกลายเปนเอกลักษณ ผลกระทบ   

ท่ีตามมาจากปญหาการจราจรดังกลาวไมเพียงแตจะสรางความยากลําบากใน การเดินทางของประชาชนยังกอเกิดปญหาดาน

อ่ืน ๆ อาทิ การสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เกิดปญหามลพิษทางอากาศเน่ืองจากควันพิษท่ีเกิดจากการเผาผลาญ

นํ้ามัน การสูญเสียนํ้ามันเช้ือเพลิงอยางสูญเปลา ไปกับการหยุดน่ิงของการจราจร การสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ               
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อันเน่ืองมาจากเวลาการเดินทางท่ีเสียไปกับการติดขัดของจราจร และท่ีตองสูญเสียงบประมาณเพ่ือรักษาผูปวยท่ีรับผลกระทบ

จากมลพิษ  การแกไขปญหาจราจร จึงเปนเสมือนหน่ึงสนามพิสูจนฝมือของผูบริหารท้ังในระดับชาติในอดีต การแกไขปญหา

การจราจรและอุบัติเหตุ การจราจรทางบก เปนไปแบบตางคนตางทําในทิศทางท่ีแตกตางกันตามภารกิจหลักของแตละ

หนวยงานขาดการประสานงานอยางจริงจัง มีการประชุมและจัดทําแผนงานซ้ําซอนกัน ตลอดจนมีแผนงานหลายรูปแบบท่ี

ไดรับการนําเสนอไปยังผูบริหารในระดับตาง ๆ ซึ่งทุกแผนงานนับวาเปนแผนท่ีดีท้ังสิ้น แตสุดทายก็ตองสิ้นสุดไมสามารถ

ดําเนินการไดอยางจริงจังและตอเน่ือง ขาดเปาหมายและการทํางานท่ีเปนระบบ (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2562) 

อุบัติเหตุทางถนนเปนปญหาสําคัญท่ีกอใหเกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตของผูใชรถใชถนน และสรางความ

สูญเสียตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงประกาศใหป พ.ศ. 

2554 – 2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ภายใตกรอบปฏิญญามอสโก เพ่ือลดจํานวน

ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใหต่ํากวา 10 คน ตอประชากรหน่ึงแสนคน ภายในป พ.ศ. 2563 ท้ังน้ีรัฐบาลไดกําหนด

นโยบายดานการปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรดวยการสรางความรวมมือระหวางฝายตางๆ ในการ

ตรวจจับเพ่ือปองกัน การรายงานและการดูแลผูบาดเจ็บ และขอใหทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

รวมกันดําเนินมาตรการปองกันอุบัติเหตุทางถนนอยางจริงจัง ตามกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนอยางตอเน่ืองตลอด

ท้ังป เพ่ือสรางประเทศไทยใหเปนเมืองปลอดภัย Safety Thailand ตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรีไดฝาก

ขอหวงใยและไดมอบแนวทางในการดําเนินงานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว โดยใหกําหนดยุทธศาสตร

การดําเนินงานในระยะ 20 ป แบงเปน 4 ระยะ (ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2558 - 2561 ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2562 – 2566 ระยะท่ี 3 พ.ศ. 

2567 - 2571 และระยะท่ี 4 พ.ศ. 2572 – 2576) เพ่ือขับเคลื่อนใหการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใหบัง

เกิดผลเปนรูปธรรม และมีความตอเน่ืองตลอดท้ังป ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดกําหนดกรอบการดําเนินงาน

ตามภารกิจใน 5 เสาหลัก โดยยึดแนวทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับแผนแมบทและแผนทศวรรษความ

ปลอดภัยทางถนนภายใตแนวทางการขับเคลื่อนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดท้ังป โดยเนนประเด็นหลัก           

“เมา เร็ว รถจักรยานยนต” (ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน, 2562) สหประชาชาติไดกําหนดใหวันอาทิตยท่ีสามของ

เดือนพฤศจิกายนของทุกป เปนวันเหยื่อโลก (World Victims day) ซึ่งในปน้ีตรงกับวันท่ี 17 พฤศจิกายน โดยทุกภาคสวน

รวมกันรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนท้ังน้ีสถิติอุบัติเหตุบนทองถนน เสียชีวิตเฉลี่ย 60 รายตอวัน หรือกวา 20,000 ตอป พิการ

รวม 40,000 คนตอปอยูลําดับท่ี 9 ของโลก อันดับหน่ึงในกลุมประเทศอาเซียน ขณะเดียวกันมีผูไดรบัผลกระทบจากอุบัติเหตมุี

สูงถึง 2 แสนคน ซึ่งครอบครัวผูเสียชีวิต พิการ และผูเสียหายเหลาน้ี ตองเผชิญกับความยากลําบากในการตอสูคดีเขาถึง

กระบวนการยุตธิรรม (เครือขายพัฒนาคุณภาพชีวิต, 2562)  

ปญหาการจราจรก็นับเปนอีกปญหาหน่ึงท่ีสําคัญและรายแรงไมยิ่งหยอนไปกวาปญหาอ่ืน ๆ ท่ีพบในเขตเมือง

จังหวัดพิษณุโลก เพราะการจราจรท่ีติดขัดไมเพียงแตกอใหเกิดปญหาทางสังคม และสิ่งแวดลอมเทาน้ัน แตยังกอใหเกิดปญหา

ดานอ่ืนๆ ตามมาอีกเปนจํานวนมาก อันกลายเปนปญหาหลักของประเทศท่ีทุกฝายตางพยายามหาทางแกไข เน่ืองจากการ

เพ่ิมข้ึนของปริมาณรถท่ีไมสมดุลกับการเพ่ิมข้ึนของถนน หรือผิวการจราจรท่ีรองรับปริมาณรถ จากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนและ

การใชรถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต อยางไรก็ดี แมวาจะไดมีการตรากฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ข้ึนมาเพ่ือควบคุม

และจัดระเบียบรถจักรยานยนต ฯลฯ แตตองยอมรับวาการใชกฎหมายเหลาน้ันยังมีปญหาคือ การไมสามารถบังคับใชกฎหมาย

ไดอยางเต็มท่ี ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผูขับข่ีรถจักรยานยนตสาธารณะไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายเหลาน้ัน ดังงานวิจัยท่ี

ระบุวาการมีรถจักรยานยนตสาธารณะมีสวนเก่ียวของกับการเพ่ิมข้ึนของปญหาการจราจร โดยทําใหเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึน 

เพราะสวนใหญผูขับข่ีจะมีความรูหรือมีการศึกษาต่ํา ขาดความรูดานกฎจราจร (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดพิษณุโลก, 2562) หรือในทางกลับกัน ผูขับข่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายแตละเลยเพิกเฉยตอการปฏิบัต ิ

เน่ืองจากกฎหมายเหลาน้ันมีบทลงโทษท่ีออน นอกจากน้ีแลวเจาหนาท่ีตํารวจผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลใหผูขับข่ี

ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรน้ัน ปฏิบัติงานไมเครงครัดและไมตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาเรงดวน ทําใหผูขับข่ี
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รถจักรยานยนตสาธารณะจํานวนมากไมเคารพกฎจราจร จนกลายเปนความเคยชินกับการฝาฝนกฎจราจร เพราะคิดวา

เจาหนาท่ีตํารวจจะละเวนหรือผอนผันการจับกุมในเวลาเรงดวนเพ่ือระบายรถใหเร็วท่ีสุด ทายท่ีสุดจะสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ ทํา

ใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสนิของบุคคลหลายกลุม ไดแก ตัวผูขับข่ีรถจักรยานยนตสาธารณะ ผูโดยสาร คูกรณีและ

ประชาชนท่ัวไปเมื่อใดก็ตามท่ีมีความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินเกิดข้ึน ผูเสียหายจากเหตุการณดังกลาว ยอมตองเรียกรอง

คาเสียหายจากผูทําละเมิด จึงเกิดเปนคดีความอันมีมูลเหตุจากรถจักรยานยนตข้ึนสูศาล เพ่ือตองการไดรับการเยียวยาความ

เสียหายเปนจํานวนมาก ซึ่งการท่ีคดีเหลาน้ีข้ึนสูศาลจํานวนมากน้ัน หมายถึงการเพ่ิมปริมาณงานใหแกศาลและผูพิพากษา ท้ัง

ท่ีในบางคดีเปนเพียงความเสียหายและความผิดเล็กนอยท่ีคูความสามารถไกลเกลี่ยดวยตนเองไดก็ตามผูพิพากษาจําตองใชวิธี

พิจารณาเชนเดียวกับคดีอาญาอ่ืน ๆ ทําใหเกิดการเสียเวลากับคดีความผิดเล็กนอยโดยใชเหตุ (สํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก, 2562) 

จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว ทําใหตองมีการศึกษาถึงปญหาเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายจราจร เพ่ือให

รับทราบถึงปญหาของการบังคับใชกฎหมายจราจร ภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก และนําสาเหตุของปญหาเหลาน้ันมาหามาตรการแกไข ซึ่งทายท่ีสุดจะนําไปสูการแกปญหาอยางถูกจุดและถูก

วิธีการบังคับใชกฎหมายในสังคม จึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสมดังเจตนารมณของกฎหมาย ดังน้ัน การปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจ

จราจรถือเปนสวนสําคัญของการแกปญหาการจราจร โดยการบังคับใชกฎหมายของตํารวจจราจรมีประสิทธิภาพ ผูขับข่ีรถก็

ยอมเกิดความเกรงกลัวตอกฎหมาย ไมกลากระทําความผิด ทําใหเกิดระเบียบวินัยในการใชรถใชถนน และสงผลตอสภาพ

การจราจรท่ีดีข้ึน ในทางตรงกันขามหากเจาหนาท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอยางเครงครัด อาจสงผลใหเกิดปญหาดาน

การจราจรตามมา  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) กับการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) 

2. กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ 

2.1 กลุมตัวอยางเปนประชาชนท่ีเขารับบริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก ใชการเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) โดยผูวิจัยพยายามเก็บตัวอยางเทาท่ีจะทําได

ตามท่ีมีอยูหรือท่ีไดรับความรวมมือ ตัวอยางท่ีไดเปนกรณีท่ีเผอิญหรือยินดีใหความรวมมือหรืออยูในสถานท่ีหรือตกอยูใน

สภาวะดังกลาวตามจํานวนท่ีตองการ จํานวน 300 คน 

2.2 ผูใหขอมูลสําคัญ ทําการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 5 ทาน 

3. เครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณเชิงลึก โดย 

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

3.2 สรางเครื่องมือแบบสอบถามเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัยใหครอบคลุมตามกรอบแนวคิดการวิจัย  

3.3 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหาคา IOC (Item-Objective Congruence Index)  

3.4 การหาคุณภาพดานความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, L. J. 1970) ไดคาความเช่ือมั่น เทากับ .86 

3.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชมาปรับปรุงแกไขขอคําถามจนถูกตองสมบูรณแลว จัดพิมพและ

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจริงตอไป  

4. การเก็บรวบรวมขอมลู  
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4.1 ผูวิจัยทําการติดตอกับผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือทําการ

เก็บรวมรวม ขอมูล  

4.2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองแจกแบบสอบถาม ใหกับประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางพรอมท้ังช้ีแจง

รายละเอียด และความมุงหมายของการออกแบบสอบถามน้ีจนเปนท่ีเขาใจ  

4.3 เมื่อประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามแลวเสร็จ ผูวิจัย ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 

300 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

5. ขอบเขตของการวิจยั 

5.1 ขอบเขตดานเน้ือหา ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเน้ือหา ออกเปน 4 ดาน ไดแก 1. ดานการบังคับใชกฎหมาย

จราจร 2. ดานการประชาสัมพันธเก่ียวกับการใชรถใชถนน 3. ดานการใหบริการแกประชาชน 4. ดานเครื่องหมายจราจร 

สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตาง ๆ  

5.2 ขอบเขตดานตวัแปร 

5.2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ อาย ุระดับการศึกษา และอาชีพ และขอมูลสัมภาษณเชิงลึก 

5.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบังคับใชกฎหมายจราจร ภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบังคับใชกฎหมาย

จราจร 2) ดานการประชาสัมพันธเก่ียวกับการใชรถใชถนน 3) ดานการใหบริการแกประชาชน และ 4) ดานเครื่องหมายจราจร 

สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตางๆ 

6. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร  

7. สถิติในการวิเคราะหขอมูล  

7.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของระดับการบังคับใชกฎหมายจราจรภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 

7.2 สถิติเพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คา t-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม 

และคา F-test ชนิด (One-way ANOVA) ใชทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางท่ีมีมากกวา 2 กลุม ถาพบการ

แตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ Scheffe  

7.3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Question) วิเคราะหโดยใชเทคนิคการ

วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท นําเสนอเปนความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจง

ความถ่ีของผูตอบคําถามปลายเปด 

7.4 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังน้ี 

1) นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ 

2) นําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นท่ี

เก่ียวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 

3) วิเคราะหคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิคการวิเคราะห

เน้ือหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 

4) สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอตอไป 

7.5 การแปลความหมายกําหนดเกณฑคาเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2557)   

คาเฉลี่ย             ความหมาย 

1158 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

4.51 - 5.00    อยูในระดับมากท่ีสุด  

3.51 - 4.50    อยูในระดับมาก  

2.51 - 3.50    อยูในระดับปานกลาง  

1.51 - 2.50    อยูในระดับนอย 

1.00 - 1.50    อยูในระดับนอยท่ีสุด 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่องการบังคับใชกฎหมายจราจรภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชายรอยละ 78.63 อายรุะหวาง 30-40 ปรอยละ 

28.23 ระดับการศึกษาสวนใหญระดับอนุปริญญารอยละ 25.24 และอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 26.82  

2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานี

ตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แสดงในตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมและรายดาน  

 

การบังคับใชกฎหมายจราจร (ดาน) X  S.D. การแปลผล 

1. ดานการบังคับใชกฎหมายจราจร 4.21 .52 มาก 

2. ดานการประชาสัมพันธเก่ียวกับการใชรถใชถนน 3.82 .56 มาก 

3. ดานการใหบริการแกประชาชน 3.52 .67 มาก 

4. ดานเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตางๆ 4.01 .40 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.91 .43 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา การบังคับใชกฎหมายจราจรภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกในภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.91, SD.=.43) รายดานพบวาอยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน เรียง

จากมากไปหานอยคือดานการบังคับใชกฎหมายจราจร (x�=4.21, SD.=.52) ดานเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและ

อุปกรณตาง ๆ (x�=4.01, SD.=.40) ดานการประชาสัมพันธเก่ียวกับการใชรถใชถนน (x�=3.82, SD.=.56) และดานการ

ใหบริการแกประชาชน (x�=3.52,SD.=.67) ตามลําดับ 

3. ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ีตํารวจในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานี

ตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คือดานการบังคับใชกฎหมายจราจร พบวาประชาชนยังไมเขาใจ

กฎหมายจราจรในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดานการประชาสัมพันธเก่ียวกับการใชรถใชถนน พบวาเจาหนาท่ีจราจรไมคอยมี

การประชาสัมพันธ เมื่อจะมีการปดเสนทางในการสัญจรไปมา ดานการใหบริการแกประชาชน พบวาเจาหนาท่ีตํารวจยังใหการ

บริการกับประชาชนยังไมดีเทาท่ีควร ดานเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตางๆ พบวาจราจรบนทองถนนไม

คอยชัดเจน มีการชํารุดเสียหาย การติดตั้งบนทองถนนไมคอยมีความเหมาะสม ปญหาอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตมาก

ท่ีสุด 

ขอเสนอแนะ คือดานการบังคับใชกฎหมายจราจร พบวาประชาชนตองทําความเขาใจ เก่ียวกับการใชกฎหมาย

จราจรกับประชาชน ดานการประชาสัมพันธเก่ียวกับการใชรถใชถนน พบวาขาราชการตํารวจจราจรตองมีการประชาสัมพันธ 

หรือแจงใหทราบกอนเมื่อจะมีการปดเสนทาง การจราจร ดานการใหบริการแกประชาชน พบวาขาราชการตํารวจจราจรตอง
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ใหความสนใจ เอาใจ ใสตอผูใชรถใชถนน และบริการดวยความเต็มใจ ดานเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ

ตาง ๆ พบวาขาราชการตองตํารวจตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติงานอยางเปนธรรม หนวยงานภาครัฐควร

ใหความสําคัญของการขับข่ีรถจักรยานยนตอยางเปนระบบ เจาหนาท่ีตํารวจตองเขมงวดกวดขันการบังคับใชกฎหมายจราจร 

และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยและยุติธรรม สงเสริมใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมือง

พิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เขามามีสวนรวมในกิจกรรมแกไขปญหาจราจร เชน จัดใหมีโครงการอาสาสมัคร

รูปแบบตาง ๆ ควรมีการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหผูใชรถใชถนน มีการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

อยางถูกตอง หนวยงานท่ีเก่ียวของตองรวมมือกันแกไขปญหาจราจร โดยใหความสําคัญกับระบบจราจรท้ังระบบ และควรมี

การแกไขและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย 

4. สมมติฐานการบังคับใชกฎหมายจราจรภายในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 

ตัวแปร 

ท่ีทดสอบ 

ผลการทดสอบ ดานการ

บังคับใช

กฎหมาย

จราจร 

ดานการ

ประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการใช

รถใชถนน 

ดานการ

ใหบริการแก

ประชาชน 

ดานเคร่ืองหมายจราจร 

สัญญาณไฟจราจรและ

อุปกรณตางๆ 

เปนตาม

สมมติฐาน 

ไมเปนตาม

สมมติฐาน 

เพศ - .87 .15 .08 .22 .13 

อาย ุ - .20 .37 .26 .36 .46 

การศึกษา - .32 .06 .07 .18 .11 

อาชีพ - .15 .12 .04* .07 .06 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 1 พบวา ประชาชนท่ีเขารับบริการในสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ท่ีมีปจจัยสวนบุคลคือ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบังคับใชกฎหมายจราจรไมแตกตางกัน   
 

อภิปรายผล  

1. ผลการศึกษาการบังคับใชกฎหมายจราจรในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจจะเปนเพราะไดมีการดําเนินการของตํารวจจราจร

เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายจราจร ไดแก การจับกุมโดยการออกใบสั่งของเจาพนักงานจราจร การวากลาวตักเตือน และการยึด

ใบอนุญาตขับข่ี หรือการใชเครื่องบังคับลอ และมีการเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจราจร แสดงวามีการบังคับ

ใชกฎหมายของเจาหนาท่ีตํารวจอยางเครงครัด และประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายจราจรเปนอยางดี และ

พฤติกรรมในการขับข่ีของประชาชนก็มีพฤติกรรมอยูในระดับดี สอดคลองกับงานวิจัยของ พงศศิริ เพ็ชรหวาโงะ (2558) เรื่อง

ความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายสวมหมวกนิรภัย ผลการวิจัยพบวา การรับรูประโยชนเก่ียวกับการสวมหมวกนิรภัยมาก

ท่ีสุด และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐวัฒน สิริพรวุฒิ (2559) ท่ีศึกษาเรื่องการบังคับใชกฎหมายจราจรในเขตเทศบาล

ตําบลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา การบังคับใชกฎหมายจราจรในเขตเทศบาลตําบลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

โดยภาพรวมและรายดานท้ัง 3 ดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความรูเก่ียวกับ

กฎหมายจราจรของประชาชน ดานการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ีตํารวจ และดานพฤติกรรมของประชาชนเก่ียวกับการ

ใชรถใชถนน 
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จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมือง

พิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยนํามาอภิปรายเปนรายดาน ดังน้ี  

1.1 ดานเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตางๆ โดยรวมอยูในระดับมาก แตพบวาในเวลาท่ีมี

แสงสวางไมเพียงพอ และเมื่อตองจอดรถในทางเดินรถหรือไหลทางตองเปดไฟหรือใชแสงสวางตามประเภทลักษณะ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมีคาสูงสุด แสดงวาประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความรูเก่ียวกับกฎหมายจราจรเปนอยางดี ท้ังน้ีเน่ืองจากบุคคลมีจิตสํานึกท่ีรูตัวอยูตลอดเวลา

วากําลังทําสิ่งใดอยู มีความละอายท่ีจะทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง อะไรควรทําหรือไมควรทํา และการกระทําผิดเปนลักษณะการ

กระทําท่ีบุคคลท่ัวไปเห็นวาการกระทําผิดและถูกมองวาเปนคนท่ีมีนิสัยเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนจึงเปนสิ่งท่ีนาละอายมาก        

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปรีดี เกษมทรัพย (2558) วาบุคคลท่ัวไปช้ีผิดช้ีถูกได มนุษยมีเหตุผลสามารถแยกความรูสึกผิด

ชอบช่ัวดีได ตามหลักการบางประการของความคิดสํานักกฎหมายธรรมนิยมหรือกฎหมายธรรมชาติ  

1.2 ดานการประชาสัมพันธเก่ียวกับการใชรถใชถนนโดยรวมอยูในระดับมาก พบวา การประชาสัมพันธใหมี

การคาดเข็มขัดนิรภัยในการขับข่ีรถยนตมีคาเฉพาะสูงสุด แสดงวาประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมือง

พิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตระหนักเปนอยางดีในภัยอันตรายเก่ียวกับอุบัติเหตุรถตามมาตรการดานความ

ปลอดภัยคือ “ขับรถมีนํ้าใจ รักษาวินัยจราจร”และ “3 ม 3 ข” ซึ่งสอดคลองกับหนวยจัดการความรูเพ่ือถนนปลอดภัย      

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี (2557) ท่ีกลาวถึงกลยุทธและมาตรการท่ีจะนํานโยบายสาธารณะไปสูความสําเร็จใน

การปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมายจราจร ไดแก มาตรการดานความปลอดภัยคือ “3 ม 3 ข” (เมาไมขับ สวมหมวกนิรภัย ขับ

ข่ีมอเตอรไซคอยางปลอดภัย มีใบขับข่ี คาดเข็มขัดนิรภัย และไมขับรถเร็วเกินกําหนด) 

1.3 ดานการบังคับใชกฎหมายโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การประชาสัมพันธการ

บังคับใชกฎหมายของหนวยงานของรัฐโดยท่ัวไปทาใหจํานวนอุบัติเหตุและจํานวนผูเสียชีวิตลดลง มีคาเฉพาะสูงสุด แสดงวา

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เห็นดวยกับหนวยงาน

ภาครัฐท่ีมีการประชาสัมพันธการบังคับใชกฎหมายจราจร ซึ่งสอดคลองกับหนวยจัดการความรูเพ่ือถนนปลอดภัย คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี (2557) ท่ีกลาวถึง กลยุทธและมาตรการท่ีจะนํานโยบายสาธารณะไปสูความสําเร็จในการ

ปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมายจราจรวา ควรมีการประชาสัมพันธควบคูกับการบังคับใชกฎหมายอยางตอเน่ืองจริงจัง การ

รณรงคเพ่ือสรางจิตสํานึกตองควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายเสมอจึงจะไดผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน 

1.4 ดานการใหบริการแกประชาชน โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา สถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก  มีการดําเนินงานดานการอํานวยความสะดวกไดแก ในชวงเวลาท่ีมีการจราจรหนาแนน เชน 07.00 น.-

08.00 น. รถติดมากและเคลื่อนท่ีไดชา การจัดการจราจรตามทางแยกตาง ๆ ยังทําไดไมดี หากมีการกอสรางและขุดทอบน

พ้ืนผิวการจราจรทําใหการจราจรติดขัด ดานความปลอดภัย ไดแกเครื่องหมายการจราจรบางแหงชํารุดเสียหาย สัญญาณ 

จราจรตามแยกไฟแดงบางแหงเกาชํารุดมองเห็นไดไมชัด มีรถท่ีว่ิงบนถนนบางคนไมคอยปฏิบัติตามกฎจราจร บางคนขับรถเร็ว

มาก ดานพฤติกรรมการใหบริการ ไดแก เจาหนาท่ีตํารวจบางคนพูดไมคอยสภุาพเมื่อ จับกุมประชาชนผูใชรถท่ีทําผิดกฎจราจร 

เจาหนาท่ีตํารวจบางคนไมคอยดูแลใหบริการเมื่อมี การสอบถามเสนทางไมคอยมีการตักเตือนกอนท่ีจะจับกุม ซึ่ง สอดคลอง

กับแนวคิดการวางแผนระบบจราจรของ (ภูจินดา พนิต, 2559) คือเจาหนาท่ีตํารวจจราจร หมั่นสอดสองดูแล ประสานกับ

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเขามาดําเนินการเก่ียวกับ สาธารณูปโภคและการกอสรางตาง ๆ ใหเปนไปดวยความถูกตอง

เรียบรอยภายใตกรอบแนว ทางการปฏิบัติรวมกันอยางเครงครัด และกระทบตอพ้ืนผิวจราจรใหนอยท่ีสุดโดยยึดหลักปฏิบัติ

ท่ีวาจะตองไมกอใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดเพ่ิมข้ึนเกินความจําเปนจนเปนท่ีเดือดรอนของผูใชรถใชถนนอยางมาก  

2. จากผลการเปรียบเทียบประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบังคับใชกฎหมายจราจรในเขตชุมชน    

ไมแตกตางกัน ท่ีเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาประชาชนสวนใหญก็มีความรู ความเขาใจในกฎจราจรดีข้ึนเปนอยางดี สอดคลองกับ
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ผลการวิจัยของ พงศศิริ เพ็ชรหวาโงะ (2558) ท่ีทําการวิจัย เรื่อง ความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายสวมหมวกนิรภัย ผลการ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายสวมหมวกนิรภัยจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และ

อาชีพตางกัน พบวาไมมีความแตกตางกัน และสอดคลองกับ ณัฐวัฒน สิริพรวุฒิ (2559) ท่ีศึกษาเรื่อง การบังคับใชกฎหมาย

จราจรในเขตเทศบาลตําบลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

ท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา อาย ุและอาชีพ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบังคับใชกฎหมายจราจร ในเขตเทศบาล โดยรวมและราย

ดานทุกดานไมแตกตางกัน 

3. จากผลการวิจัยยังพบวา ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย ผลการวิจัยดังกลาวสะทอนความ

ตองการของเยาวชน และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

เมื่อไดศึกษา พบวา มีความสอดคลองกับขอเสนอจากงานวิจัยของชาคริต ขันนาโพธ์ิ (2556) ท่ีศึกษาถึงปญหาเก่ียวกับทัศนคติ

ตอการบังคับใชพระราชบัญญัติจราจรทางบกในจังหวัดมหาสารคาม พบวามีขอเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว ดังน้ี ควรมีการ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับกฎหมายจราจร กระบวนการบังคับใชกฎหมายจราจร และควรมีการรณรงคเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจร การปฏิบัติตนของผูบังคับใชกฎหมายและผูใชยานพาหนะ ควรมีการอบรมดานกฎหมายจราจรเก่ียวกับ

เจาหนาท่ีตํารวจ รวมท้ังจรรยาบรรณเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายใหมีความเสมอภาค อันจะเปนสิ่งท่ีประชาชนสมัครใจท่ีจะ

ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ควรมีการจัดสวัสดิการ เงินเดือน รวมท้ังประโยชนดานตางๆ แกเจาหนาท่ีตํารวจจราจรอยาง

เพียงพอ รวมท้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานจราจรควรใหความเช่ือมั่นแกเจาหนาท่ีตํารวจในเรื่องความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติงาน 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยฉบับน้ีไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.ประพาพรรณ รักเลี้ยง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกท่ีใหกําลังใจ สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งน้ี ขอบพระคุณเจาหนาท่ีตํารวจของสถานีตํารวจภูธร

เมืองพิษณุโลก ท่ีอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือ การอํานวยการและประสานงาน จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก สถานท่ีทํางานอันเปนท่ีรัก ท่ีมีโอกาสไดสนองคุณ ทําการวิจัยเพ่ือนํา

ผลการวิจัยมาพัฒนาใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึนไป   
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ความคิดเห็นการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และการพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ 2) การบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวท่ีมีความสัมพันธกับ

การพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียว  เปนการวิจัยแบบผสมผสาน กลุมตัวอยาง คือนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหาร

สวนตําบล จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 97 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม และโดยมีผูใหขอมูลสําคัญเปน

คณะกรรมการยุทธศาสตรการทองเท่ียวของจังหวัดเพชรบูรณ และนิติกรของทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ รวมท้ังสิ้น 7 คน       

ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ

ข้ันตอน และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (x�=3.76, SD.=.25)  การบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.62, 

SD.=.23) การบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวมีความสัมพันธเชิง

เสนตรงกับการพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ ทิศทางเดียวกันอยูในระดับต่ํา ( Sr =.317**) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณการพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณมีผลมา

จากการบังคับใชกฎหมาย จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานความชัดเจนและพ้ืนฐานของกฎหมายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 และดานความทับซอนของหนวยงานหรือองคกรท่ีรับผิดชอบดานการทองเท่ียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ (R2= 0.441) หรือพยากรณไดรอยละ 44.1 สรุปไดวาการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวจะสงผลโดยตรงตอการพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัด

เพชรบูรณ  

คําสําคัญ: การบังคับใชกฎหมาย  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พัฒนาการทองเท่ียว  

 

Abstract 

The purpose of this research to study 1) Opinions on tourism law enforcement in local 

administrative organizations and tourism development in Phetchabun Province 2) Tourism law 

enforcement related in local development in tourism blended research sample the mayor and president 

of the district administration organization Phetchabun Province. Consisting of 97 people. The instrument 

used this research was a questionnaire and with key informants as the tourism strategy committee of 

Phetchabun Province and legal officers in the district Phetchabun Province. Totaling 7 people using in-

depth interview form. The statistics used analysis are the mean, standard deviation. Stepwise multiple 

regression analysis and content analysis. The results are as follows local development in tourism in 
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Phetchabun Province total high level (x�=3.76, SD.=.25) and tourism law enforcement of the sample group 

high level (x�=3.62, SD.=.23). Law enforcement tourism in local administrative organization for tourism 

development has a direct relationship with local development in tourism in Phetchabun Province. The 

same direction was at the low level ( Sr = .317 **) significant at the level of 0.01. The variables that could 

predict the local development in tourism in Phetchabun province were the result of law enforcement in 

2 aspects which are clarity and the fundamentals of the law with statistical significance at the level of 

0.01 and the overlapping of agencies or organizations responsible for tourism significantly at the level of 

0.05 forecast coefficient (R2= 0.441) or 44.1% can conclude that tourism law enforcement by local 

administrative organizations for tourism development will directly affect tourism development in 

Phetchabun province. 

keywords: law enforcement, local government organization, tourism development. 

 

บทนํา  

จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทําใหแนวคิดการกระจายอํานาจสูองคกรปกครอง   

สวนทองถ่ินเปนระบบมากข้ึน จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

มีอิสระในการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทอง ถ่ินตามหลักการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน สงเสริมสนับสนุนความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหนวยงานรัฐ และหนวยงานเอกชนอ่ืน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนหนวยงานสําคัญในการจัดทํากิจกรรมสาธารณะและบริการสาธารณะ ภายในพ้ืนท่ีและเปน

หนวยงานท่ีใกลชิดทองถ่ินมากท่ีสุดท่ีมีอํานาจออกกฎหมายเพ่ือใชบังคับในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ท้ังอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย     

ท่ีจัดตั้งกฎหมายการกระจายอํานาจและอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายอีกหลายฉบับท่ีไดรับการถายโอนภารกิจความเปนอิสระ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทําใหสามารถตรากฎหมายไดอยางรวดเร็วตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  

(ชูวงศ ฉายะบุตร, 2558)  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน4เปนหนวยการปกครองท่ีเกิดตามหลักการกระจายอํานาจ 4 (Decentralization) ซึ่งมี

ความเปนอิสระ 4 (Autonomy) ในการปกครองตนเอง4โดยสิ่งท่ีสามารถสะทอนระดับของการกระจายอํานาจและความเปน

อิสระวามีอยูมากนอยเพียงใด สามารถพิจารณาไดจากการใหอํานาจหนาท่ีแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและการแทรกแซง

หรือกํากับดูแลของสวนกลาง กลาวคือ หากอํานาจหนาท่ีในการจัดทําภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอยูกวางขวาง 

ยอมสะทอนถึงระดับการกระจายอํานาจท่ีมีอยูสูง และหากสวนกลางเขามาแทรกแซงหรือกํากับดูแลอยูนอย ก็สามารถสะทอน

ถึงความเปนอิสระท่ีมีอยูสูง (นครินทร เมฆไตรรัตนและคณะ, 2560) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง

จะมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีของตนเองซึ่งแยกออกจากรัฐ โดยท่ัวไปแลวอํานาจหนาท่ีของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

รูปแบบเดียวกัน คือการจัดทํา “บริการสาธารณะ” สําหรับการจัดทําบริการสาธารณะท่ีถือเปนอํานาจหนาท่ีของระดับชาติ 

(รัฐ) และระดับทองถ่ิน (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) เปนการจัดทําภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการและความสําคัญตอ

ความเปนอยูของประชาชนโดยท่ัวไป โดยสามารถแยกไดเปน 2 ประเภท ไดแก บริการสาธารณะระดับชาติ (National 

Affairs) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนโดยรัฐ ท่ีมุงเนนเพ่ือประโยชนสวนรวมภายในรัฐ มีลักษณะเก่ียวกับ กิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับความมั่นคงของรัฐ เก่ียวของกับการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน กระบวนการยุติธรรม เก่ียวกับการเปน

ตัวแทนของรัฐโดยรวม และรวมไปถึงกิจกรรมท่ีตองการใหเกิดมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ อาทิ กองทัพ กิจการตํารวจ ศาล

ยุติธรรม เปนตน และบริการสาธารณะระดับทองถ่ิน (Local Affairs) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับทองถ่ินโดยเฉพาะ และเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของคนในทองถ่ิน โดยจะมีลักษณะเปนกิจกรรมท่ีตอบสนองคนในทองถ่ิน ซึ่งแตละทองถ่ินอาจจะมี
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ความแตกตางกันออกไป โดยสวนใหญจะสอดคลองกับชีวิตประจําวันของคนในทองถ่ิน ท้ังเรื่องท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอม    

การอํานวยความสะดวก รวมไปถึงการจัดสวัสดิการใหคนในทองถ่ินโดยตรง (วุฒิสาร ตันไชย, 2561) องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีบทบาท อํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง โดยมิไดมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนใน

ทองถ่ินเทาน้ันแตยังขยายบทบาท หนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเปน

องคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิม

มากข้ึน และมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการ กิจการตางๆ ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี และดําเนินการใหเกิดการบังคับใชตาม

กฎหมายทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินไดตรากฎหมายทองถ่ินข้ึน เพ่ือใหเกิดการบาบัดทุกข บํารุงสุข และคุมครองประชาชนในทองถ่ิน

น้ัน สภาทองถ่ินยังมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

แผนงาน โครงการ และใหความเห็นขอแนะนํา แกคณะกรรมการบริหารได โดยท่ีประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

สวนรวมในฐานะผูเปนเจาของอํานาจ รวมท้ังท่ีเปนรูปธรรม และนามธรรม การบังคับใชกฎหมายจึงถือเปนกลไกสําคัญอยาง

หน่ึงท่ีจะทําใหประชาชนในทองถ่ินน้ัน ๆ ปฏิบัติตามรูปแบบเดียวกัน โดยกฎหมายในท่ีน้ีหมายถึง กฎหมายจากสวนกลาง และ

สวนท่ีใชในทองถ่ินน้ัน ๆ ท่ีใชบังคับมีลักษณะของกฎหมายมหาชนท่ีประชาชน คนไทยท้ังประเทศท่ีจะตองปฏิบัติรวมกัน ท้ังใน

ดานโครงสราง         การบริหารจัดการ และเปนแนวปฏิบัติ ท่ีใชในทิศทางเดียวกัน การออกกฎหมายบังคับใชในทองถ่ินของ

ตนโดยสภาทองถ่ิน ตามอํานาจนิติบัญญัติ และบังคับใชโดยฝายบริหารในพ้ืนท่ี (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2558)  

การทองเท่ียวกอใหเกิดการพัฒนาประเทศและเปนผลทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจสงัคม และการเมือง

ของทองถ่ิน การทองเท่ียวเปนปจจัยสําคัญท่ีอํานวยประโยชนใหกับประชาชนในทองถ่ินในการสรางงาน สรางอาชีพ และสราง

รายได นอกจากน้ันยังเปนการกระตุนการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ตามมาอีกดวย (ภาวิณี ตันตระกูล, 2560) เมื่อการทองเท่ียว

ขยายตัวและไมมีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีดีก็อาจจะเกิดผลกระทบจากการทองเท่ียว เชน กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม พ้ืนท่ี 

ธรรมชาติบางสวนถูกทําลายจากการสรางท่ีพักในแหลงธรรมชาติ ทําใหเกิดปญหานํ้าเสีย การจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล การ

สงเสริม การทองเท่ียวและการปองกันผลกระทบเหลาน้ีสามารถจะใชมาตรการทางดานกฎหมายภายในเขามาควบคุมได

เพียงแตการออกกฎหมายของประเทศไทยมีความลาชาและอาจจะไมสามารถตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของบริบทแต

ละพ้ืนท่ีและประชาชนในเขตปกครองทองถ่ินน้ัน ๆ บางครั้งประชาชนยังสับสน และไมเขาใจขอกฎหมาย ขอบังคับ กฎ หรือ

แนวทางการพัฒนา ตามขอบัญญัติทองถ่ินหรือเทศบัญญัติของทองถ่ิน กฎหมายท่ีมีมากเกินไป ทับซอน หรือขาดความรูความ

เขาใจท่ีดีพอ ก็สงผลเสียและปญหาตอการตัดสินใจหรือการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินน้ัน ๆ ได โดยเฉพาะดานการ

ทองเท่ียว (บังอรศรี ถาวรประดิษฐ, 2561) 

จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัย เรื่อง การบังคับใชกฎหมายดานการ

ทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและหา

ความสัมพันธการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือใหการ

จัดทํามาตรการทางกฎหมาย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เกิดการพัฒนาอยาง

สมดุลท้ังสามมิติ คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีรายไดจากการทองเท่ียวทําใหมีเงินหมุนเวียน ในทองถ่ิน 

เศรษฐกิจขยายตัว ทองถ่ินเกิดการพัฒนา และสามารถรักษาศักยภาพใน การรองรับนักทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียว อนุรักษ

ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตอัน ดีงาม โดยเกิดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุดในระยะยาว เกิดประโยชน ตอ

นักทองเท่ียว เจาของแหลงทองเท่ียว และผูประกอบการและสงผลไปถึงระบบ เศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ใชวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
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1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

เก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนายกเทศมนตร ีและนายกองคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวใน 6 ดาน ไดแก           

(1) ดานความรูความเขาใจกฎหมายของการทองเท่ียวท่ีเก่ียวของ (2) ดานความชัดเจนและพ้ืนฐานของกฎหมาย (3) ดานความ

ขัดแยงหรือความทับซอนของกฎหมาย (4) ดานความทับซอนของหนวยงานหรือองคกรท่ีรับผิดชอบดานการทองเท่ียว        

(5) ดานขอบเขตของการใชกฎหมาย และ (6) ดานชองวางของกฎหมาย เปนแบบการวัดคาของ ลิเกิรต (Likert) เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ  ประกอบดวย   

(1) การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (2) การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว (3) การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม (4) การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข (5) การพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารงานใหมี

ความเปนเลิศ และ (6) การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating 

scale) 5 ระดับ ของลิเกิรต (Likert)  

โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละขอมีนํ้าหนัก ดังน้ี  

ระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด  

ระดับ 4 หมายถึง มาก  

ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง  

ระดับ 2 หมายถึง นอย  

ระดับ 1 หมายถึง นอยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 เปนขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย ในการปกครองสวนทองถ่ินท่ีสงผลตอการพัฒนา

ทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ   

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบเผชิญหนา (Face to Face Contract) โดยอาศัยการสนทนาและการซักถามระหวางผูสัมภาษณ 

(Interview) กับผูถูกสัมภาษณ (Interviewer) เปนหลัก ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับคณะกรรมการยุทธศาสตรการ

ทองเท่ียวของจังหวัดเพชรบูรณ และนิติกรของทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ รวมท้ังสิ้น 7 คน 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลวิจยั  

3.1 การเก็บรวบรวมขอมลูการวิจยัเชิงปริมาณ ในการเก็บรวบรวมขอมูลศึกษาไดดําเนินการดังน้ี 

3.1.1 ผูศึกษาจัดทําหนังสือถึงทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือขออนุญาตในการเก็บขอมูลจาก

นายกเทศมนตร ีและนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตจงัหวัดเพชรบูรณ และเพ่ือขอความรวมมือและอํานวยความสะดวก

ในการดําเนินงานศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลกับเปนกลุมตัวอยาง 

3.1.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูศึกษาไดไปจัดเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง และรับกลับ

หลังจากแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง 

3.1.3 นําแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตองของแบบสอบถาม คัดเลือกฉบับท่ี

สมบูรณเพ่ือจัดกระทํากับขอมูล โดยไดรับแบบสอบถามคืนมาท้ังหมด 97 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

3.1.4 การวิเคราะหขอมูล  นําขอมูลจากแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 97 ชุด มาลงรหัสประมวลผลโดย

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมลูจากการสัมภาษณ กําหนดข้ันตอนการเก็บขอมูล ดังน้ี  

3.2.1 ผูวิจัยนําหนังสือแบบสอบถามและเอกสารท่ีเก่ียวของถึงกลุมตัวอยาง  
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3.2.2 ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยใชเวลาในการสัมภาษณแตละทานอยางนอย 60 นาที 

มีการจดบันทึกและบันทึกเสียงขณะทําการสัมภาษณ  

3.2.3 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาเรียบเรียงตามประเด็นตาง ๆ และวิเคราะหแยกประเด็นตามกลุมขอมูล  

3.2.4 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีวิเคราะหไดนํามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาวิจัย  

3.2.5 ผูวิจัยสรุปขอมูลท่ีไดและนําไปเปรียบเทียบระหวางผูใหขอมูล  

3.2.6 ผูวิจัยอภิปรายผลขอมูลตามทฤษฎีและปรากฏการณเพ่ือสรางขอสรุปและขอเสนอแนะ  

4. ขอบเขตการวิจัย  

4.1 ขอบเขตดานเน้ือหา ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงเนนศึกษาการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ   

4.2 ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา  

4.2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ

พัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 6 ดาน 

4.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก การพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 6 ดาน 

4.3 ขอบเขตดานระยะเวลา ระหวางเดือน พฤษภาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562  

4.4 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง ดังน้ี  

4.4.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 127 คน (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ. 2562) 

4.4.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือนายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเพชรบูรณ โดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane. 1967: 727-728) แลวกําหนดสัดสวน 

              (1) 

เมื่อ n คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 

N คือ ขนาดประชากร   

e คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% สัดสวนเทากับ 0.05  

ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 97 คน และเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย (Simple random 

sampling) ดังตางรางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบล ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในจังหวัดเพชรบูรณ 

ท่ี อําเภอ 
จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (แหง) 

ประชากร 
กลุม

ตัวอยาง เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต. 

1 เมืองเพชรบูรณ 1 3 15 19 15 

2 หลมสัก 1 1 19 21 16 

3 หลมเกา - 1 9 10 8 

4 นํ้าหนาว - - 4 4 3 

5 เขาคอ - 1 4 5 4 

6 ชนแดน - 4 8 12 9 

7 วังโปง - 2 5 7 5 

2Ne1
Nn

+
=
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8 หนองไผ - 6 9 15 11 

9 บึงสามพัน - 1 9 10 8 

10 วิเชียรบุร ี 1 1 14 16 12 

11 ศรีเทพ - 2 6 8 6 

รวม 3 22 102 127 97 

5. การสรางเครื่องมือในการศึกษาตามข้ันตอน ดังน้ี  

5.1 ขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือท่ีสรางไว  

5.2 หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเสนอตอผูเช่ียวชาญแลวนํามาปรับปรุง

แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาท้ังในดานเน้ือหาสาระและโครงสรางของคําถามตลอดจนภาษาท่ีใช และ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม และวัตถุประสงค (Item-Objective 

Congruence Index : IOC) ไดคามากกวา 0.5 ข้ึนไปทุกขอ 

5.3 หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try 

out) แกประชาชนท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือนายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด เพ่ือหาคาความเช่ือมั่น

ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α.coefficient) วิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 0.923  

5.4 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือใชแจกกลุมตัวอยางจริง    

ท่ีใชในการวิจัยตอไป 

6. เกณฑการแปลความหมาย ของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2548) 

คาเฉลี่ย  ระดับ 

4.21 – 5.00   ระดับมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20   ระดับมาก 

2.61 – 3.40   ระดับปานกลาง 

1.81 – 2.60   ระดับนอย 

1.00 – 1.80   ระดับนอยท่ีสดุ 

เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธสหสมัพันธ ใชเกณฑดังน้ี (Hinkle D. E. 1998, p.118) 

คา  Sr  ระดับของความสัมพันธ 

.90 - 1.00 มีความสมัพันธกันสูงมาก 

.70 - .90 มีความสมัพันธกันในระดับสูง 

.50 - .70 มีความสมัพันธกันในระดับปานกลาง 

.30 - .50 มีความสมัพันธกันในระดับต่ํา 

.00 - .30 มีความสมัพันธกันในระดับต่ํามาก 

7. การวิเคราะหขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  

7.1 การวิเคราะหความคิดเห็นการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

การพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งมีลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคาโดยรวม และรายดานและรายขอ

โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําเสนอในรูปตาราง แลวนําผลการวิเคราะหทาง

สถิติแปลผลกับเกณฑ   
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7.2 การวิเคราะหหาการบังคับใชกฎหมายดานการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวท่ีมีความสัมพันธกับ

การพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเพชรบูรณ ใชสถิติการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบข้ันตอน หาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใชการวิเคราะหการถดถอย (Regression) และ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient)  

7.3 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณใชการสัมภาษณเชิงลึกคณะกรรมการยุทธศาสตรการทองเท่ียว

ของจังหวัดเพชรบูรณ และนิติกรของทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ ท้ังสิ้น 7 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยนําขอมูลท่ีไดจนเปนท่ีเพียงพอตอการวิจัย ซึ่งผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) สรุปเปน

ประเด็นตางๆและทําการจําแนกประเภทขอมูลเปนหมวดหมูหรือประเภท  

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

เพชรบูรณ แสดงดังตารางท่ี 2-3 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ ภาพรวม

และรายดาน  

 

การพัฒนาทองถิ่นดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ 𝐱�  S.D. แปลความหมาย ลําดับท่ี 

G  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 4.04 .48 มาก 2 

H  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  3.92 .49 มาก 3 

I  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.90 .46 มาก 4 

J  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข  3.16 .36 ปานกลาง 6 

K  การพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารงานใหมคีวามเปนเลิศ 4.05 .57 มาก 1 

L  การพัฒนาดานการบรหิารจดัการทรัพยากร 3.49 .51 มาก 5 

รวม 3.76 .25 มาก  

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (x�=3.76, SD.=.25)  เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมาก 5 ดาน โดยกลุมตัวอยางใหความเห็นเก่ียวกับ

การพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศมากท่ีสุดอยูในระดับมาก (x�=4.05, SD.=.57) รองลงมาคือการ

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากร สวนขอท่ีกลุมตัวอยางใหความเห็นนอยท่ีสุด คือการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม 

และสาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง (x�=3.16, SD.=.36)   

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว ภาพรวมและรายดาน  
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การบังคับใชกฎหมายขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว 
𝐱�  S.D. 

แปล 

ความหมาย 
ลําดับท่ี 

A. ดานความรูความเขาใจกฎหมายของการทองเท่ียวท่ี

เก่ียวของ  

3.07 .49 ปานกลาง 6 

B. ดานความชัดเจนและพ้ืนฐานของกฎหมาย  3.51 .59 มาก 5 

C. ดานความขัดแยงหรือความทับซอนของกฎหมาย  3.60 .40 มาก 4 

D. ดานความทับซอนของหนวยงานหรือองคกรท่ีรับผดิชอบ

ดานการทองเท่ียว  

3.84 .52 มาก 2 

E. ดานขอบเขตของการใชกฎหมาย  3.76 .50 มาก 3 

F. ดานชองวางของกฎหมาย 3.92 .37 มาก 1 

รวม 3.62 .23 มาก  

ความคิดเห็นเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.62, 

SD.=.23) เมื่อพิจารณารายดานพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับดานดานชองวางของกฎหมายดานการทองเท่ียว

มากท่ีสุด อยูในระดับมาก (x�=3.92, SD.=.37) รองลงมาคือดานความทับซอนของหนวยงานหรือองคกรท่ีรับผิดชอบดานการ

ทองเท่ียว ดานขอบเขตของการใชกฎหมาย ดานความขัดแยงหรือความทับซอนของกฎหมาย และดานความชัดเจนและ

พ้ืนฐานของกฎหมาย สวนท่ีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นนอยท่ีสุด คือ ดานความรู ความเขาใจกฎหมายของการทองเท่ียวท่ี

เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง (x�=3.07, SD.=.49) 

2. การบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ 

การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวกับการพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวกับการพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ 

 

การบังคับใชกฎหมายขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว 

การพัฒนาทองถิ่น 

ดานการทองเท่ียว 

Sr  p-value 

(Sig.2-tailed) 

 

A ดานความรูความเขาใจกฎหมายของการทองเท่ียวท่ีเก่ียวของ  .137 .182  

B ดานความชัดเจนและพ้ืนฐานของกฎหมาย  3.77** .00  

C ดานความขัดแยงหรือความทับซอนของกฎหมาย  -.011 .918  

D ดานความทับซอนของหนวยงานหรือองคกรท่ีรับผดิชอบดานการทองเท่ียว  .231* .023  

E ดานขอบเขตของการใชกฎหมาย  .035 .733  

F ดานชองวางของกฎหมาย .148 .147  

(รวม) .317** .002 R2=.441 
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** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

การทดสอบสมมติฐาน การบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการ

ทองเท่ียวมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ  

ผลการทดสอบคาการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman rank correlation 

coefficient) พบวา การบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวภาพรวม

มีความสัมพันธเชิงเสนตรงทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาทองถ่ินดนการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณในระดับต่ํา ( Sr =.317**) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 รายดาน พบวาตัวแปรท่ีสามารถพยากรณการพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวใน

จังหวัดเพชรบูรณมีผลมาจากการบังคับใชกฎหมาย จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานความชัดเจนและพ้ืนฐานของกฎหมาย (B) อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และดานความทับซอนของหนวยงานหรือองคกรท่ีรับผิดชอบดานการทองเท่ียว (D) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ(R2= 0.441) หรือพยากรณไดรอยละ 44.1 ดังน้ัน จึงสรุปได

วาการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวจะสงผลโดยตรงตอการ

พัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ  

ปญหาและขอเสนอแนะ  

1. กฎหมายท่ีนํามาบังคับใชในเรื่องของการทองเท่ียวยังไมปฏิบัติตามระเบียบของกฎหมาย หนวยงานของทาง

ราชการท่ีมีสวนรับผิดชอบ และผูมีสวนไดสวนเสีย ควรปฏิบัติตามกฎหมายใหมากข้ึน 

2. ภาครัฐมีการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินใหสามารถบริการจัดการดานการทองเท่ียวไดตามระเบียบท่ีกฎหมาย

กําหนด แตมีขอจํากัดในการพัฒนาคืองบประมาณในการพัฒนามีอยูอยางจํากัดในขณะท่ีปริมาณงานท่ีตองการมาก ทําใหไม

สามารถดําเนินการไดเพียงพอตอความตองการ นอกจากน้ีพ้ืนท่ีการทองเท่ียวของจังหวัดเพชรบูรณสวนใหญยังขาดระบบการ

จัดการดานขยะท่ีดี และขาดพ้ืนท่ีในการรองรับขยะซึ่งปญหาเหลาน้ีอาจสงผลกระทบตอภาพลักษณดานการทองเท่ียวตามมา 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการ

ทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ พบวา  

1.1 ขอกฎหมายท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียวแตละฉบับตองไมขัดแยงกัน แตในสวนของผูบังคับใชกฎหมาย อาจจะ

เขาใจบริบทของกฎหมายมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับดุลพินิจในการบังคับใชไดเต็มท่ี  

1.2 หนวยงานหรือองคกรท่ีรับผิดชอบการทองเท่ียว ตามแนวทางปฏิบัติตอทุกภาคสวนราชการท่ีปฏิบัติไม

ขัดแยง แตละหนวยงานหรือองคกรควรกําหนดหนาท่ี รวมถึงความรับผิดชอบและงบประมาณใหชัดเจน  

1.3 กฎหมายท่ีใชในการบังคับดานการทองเท่ียว ข้ึนอยูท่ีผูรับผิดชอบหรือผูปฏิบัติตามกฎหมายอาจเลือกปฏิบัติ

และไมบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียม 

1.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ควรมีการกําหนดวิสัยทัศน และนโยบายดานการบังคบั

ใชกฎหมายดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทุกองคกรในเขตบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม อาจมีการ

กําหนดไวในแผนพัฒนาสี่ปเปนภาระงานเรงดวน พรอมท้ังมีการดําเนินการตามวิสัยทัศนและนโยบาย  

2. การบังคับใชกฎหมายท่ีสงผลตอการพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2.1 การใชกฎหมายเก่ียวกับการทองเท่ียวจะมีผลตอการพัฒนา หรือการดูแลสถานท่ีทองเท่ียวตามธรรมชาต ิ

หรือท่ีมนุษยสรางข้ึน เพ่ือเปนกฎและขอบังคับในการควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ตามประเภทของแหลงทองเท่ียว เพราะถาไมมี

กฎหมายเก่ียวกับการทองเท่ียวผูประกอบการและนักทองเท่ียวอาจจะเขาไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2.2 ควรปรับปรุงขอกฎหมายเพ่ือปดชองวางและปองกันการเกิดชองวางของกฎหมายดานการทองเท่ียวใน

อนาคตในยุคไทยแลนด 4.0 และศตวรรษท่ี 21  
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2.3 กฎหมายดานการทองเท่ียวควรสอดคลองกับกฎหมายทองถ่ินเพ่ือใหงายและสะดวกในการพัฒนาการ

ทองเท่ียว และเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีตลอดจนภาคเอกชนมี สวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียว  

2.4 ควรใหหนวยงานภาคเอกชนหรือสถาบันการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญมาเปนท่ีปรึกษาดาน การสงเสริม

การตลาดแหลงทองเท่ียว และใหมีตัวแทนของหนวยงานท่ีเก่ียวของมีสวน ในการเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาสงเสริมใหเกิด

ภาคีเครือขายของภาคประชาชนทุกมิต ิ

 

อภิปรายผล  

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับกฎหมายท่ีบังคับใชในการปกครองสวนทองถ่ินดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูในระดับมาก รายดานพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับดานดานชองวางของ

กฎหมายดานการทองเท่ียวมากท่ีสุด อยูในระดับมาก รองลงมาคือดานความทับซอนของหนวยงานหรือองคกรท่ีรับผดิชอบ

ดานการทองเท่ียว ดานขอบเขตของการใชกฎหมาย ดานความขัดแยงหรือความทับซอนของกฎหมาย และดานความชัดเจน

และพ้ืนฐานของกฎหมาย สวนท่ีกลุมตัวอยางมคีวามคิดเห็นนอยท่ีสดุ คือ ดานความรูความเขาใจกฎหมายของการทองเท่ียวท่ี

เก่ียวของอยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองจัดทําเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชน อยางตอเน่ืองและเสมอภาคโดยมหีลักการทํางานท่ีจะตองยึดถือไววา “การจัดบริการ สาธารณะใหแก

ประชาชนน้ัน จะตองดีข้ึนหรือไมต่ํากวาเดมิ มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและ

มีความรับผิดชอบตอผูใชบริการท่ีมากข้ึน” สอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดิ์ชัย ทรัพยเพ่ิม (2551) ท่ีศึกษาสภาพการบังคับใช

กฎหมายอาคารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจัยพบวา สภาพการบังคับใชกฎหมายอยูในสภาพปานกลาง ดานตัวบท

กฎหมายมีความชัดเจน ชองโหวนอย มาตรการบังคับปานกลาง ติดขัดในรายละเอียดขอกําหนดปลีกยอย ความซ้ําซอนมีนอย 

ดานเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายมีความรูพอเหมาะ จํานวนพอเหมาะ ความเปนอิสระปานกลาง ดานประชาชนพึงพอใจปาน

กลางในการบังคับใชกฎหมาย และงานวิจัยของอมร เท่ียงถ่ิน (2553) ศึกษาเรื่องปญหาการใชกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารขององคการบริหารสวนตาํบลปาเว จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร

ขององคการบริหารสวนตําบลปาเว คือ ปญหาท่ีเกิดจากประชาชน ไดแก การขาดความรูความเขาใจ การขาดความมีสวนรวม 

การหลีกเลี่ยงกฎหมายและขาดการใหความรวมมือ  

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก รายดานพบวาอยูในระดับมาก คือ การพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศ รองลงมาคือการ

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากร สวนขอท่ีกลุมตัวอยางใหความเห็นนอยท่ีสุด คือการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม 

และสาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัชญากัญจน รัตนวรกานต0 (2561) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง1 องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกับมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ผลการวิจัยพบวา พบวากฎหมายจัดตั้งองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีขอบเขตท่ีสงเสริมการทองเท่ียวมากท่ีสุดโดยเฉพาะดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย ความ

สะดวกเพ่ือการทองเท่ียว การปฏิบัติงานดานการทองเท่ียวขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินทุกดานอยูในระดับปานกลาง ดาน

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียวมีคาเฉลี่ยสูงสุด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

กิรพัฆน สรรพกุล (2553) ศึกษาการสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวทองถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองระนอง อําเภอเมือง

ระนอง จังหวัดระนอง ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลท่ีมีตอสภาพและความตองการในการ

สงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวของเทศบาลเมืองระนองอยูในระดับมาก  

2. การบังคับใชกฎหมายจะสงผลตอการพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน

จังหวัดเพชรบูรณ ท่ีเปนเชนน้ีเพราะหากใชกฎหมายเก่ียวกับการทองเท่ียวจะมีผลตอการพัฒนา เปนกฎและขอบังคับในการ
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ควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ตามประเภทของแหลงทองเท่ียว เพราะถาไมมีกฎหมายเก่ียวกับการทองเท่ียวผูประกอบการและ

นักทองเท่ียวอาจจะเขาไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองปรับปรุงขอกฎหมายเพ่ือปดชองวางและปองกันการ

เกิดชองวางของกฎหมายดานการทองเท่ียวในอนาคตในยุคไทยแลนด 4.0 และศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับกฎหมายทองถ่ิน

เพ่ือใหงายและสะดวกในการพัฒนาการทองเท่ียว และเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีตลอดจนภาคเอกชนมี สวนรวมในการ

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว สอดคลองกับกาญจนา คง ภิรมย (2559) ในประเด็นตองเปด

โอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีตลอดจนภาคเอกชนมี สวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 

ควรให หนวยงานภาคเอกชนหรือสถาบันการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญมาเปนท่ีปรึกษาดาน การสงเสริมการตลาดแหลง

ทองเท่ียว และใหมีตัวแทนของหนวยงานท่ีเก่ียวของมีสวน ในการเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาสงเสริมใหเกิดภาคีเครือขายของ

ภาคประชาชนใน การพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางตอเน่ืองในทุกระดับและทุกมิติ และสอดคลองกับ0กับงานวิจัยของ 0ณัชญา

กัญจน รัตนวรกานต (2561) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียว ผลการวิจัยพบวา มาตรการทางกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียวภาพรวมอยูใน

ระดับมาก โดยจะตองคํานึงถึงความแตกตางของแหลงทองเท่ียว ขอบเขตของกฎหมายท่ีใหอํานาจ การมีสวนรวมของชุมชน 

อัตลักษณของทองถ่ิน และการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เพ่ือให การบังคับใชมาตรการทางกฎหมายดังกลาวมีประสิทธิภาพ

จะตองมี มาตรการ การบังคับทางปกครอง มาตรการบังคับทางอาญาและมาตรการบังคับทางแพง 

 

ขอเสนอแนะ 

1. การนําผลการวิจยัไปใช  

1.1 การพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูในระดับมาก องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและผูมีสวนเก่ียวของ ควรมีการพัฒนาตอยอดใหเกิดความยั่งยืนในดานของการพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารงาน

ใหมีความเปนเลิศ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว การพัฒนาดานการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากร  

1.2 การพัฒนาทองถ่ินดานการทองเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม และ

สาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการแกไขเปนกรณีเรงดวน โดยกําหนดไวในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 4 ป 

1.3 การบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวโดยรวมอยูในระดับมาก องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรพัฒนาตอ

ยอดและธรรมรงครักษาไวอยางมีระบบ ระเบียบตามกฎหมายในดานของชองวางของกฎหมายดานการทองเท่ียวดานความทับ

ซอนของหนวยงานหรือองคกรท่ีรับผิดชอบดานการทองเท่ียว ดานขอบเขตของการใชกฎหมาย ดานความขัดแยงหรือความทับ

ซอนของกฎหมาย และดานความชัดเจนและพ้ืนฐานของกฎหมาย  

1.4 การบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียว ดานความรู ความเขาใจกฎหมายของการทองเท่ียวท่ีเก่ียวของอยู

ในระดับปานกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรพัฒนา และปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน 

2. การวิจัยครั้งตอไป 

3.1 ควรใหมีการวิจัยเพ่ือศึกษา ติดตาม และประเมินผล การบังคับใชกฎหมายในทองถ่ินแตละทองถ่ินของ

ประเทศไทย เพ่ือทําการเปรียบเทียบผลของความแตกตางแตละทองถ่ิน ผลท่ีไดจะนํามาพัฒนาดานการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตอไป  

3.2 ควรศึกษาและวิจัย เพ่ือนําองคความรูใหมๆท่ีมีผลตอการบริหารหรือพัฒนาแหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน 

นอกจากการบังคับใชกฎหมายหรือขอปฏิบัติ ระเบียบของภาครัฐท้ังระดับประเทศท่ีเปนสวนกลาง และระดับทองถ่ินของตนวา

มีปจจัยดานอ่ืนท่ีมีผลมากกวาหรือไม  

3.3 ศึกษาการบังคับใชกฎหมายท่ีออกโดยสวนกลางกับสวนทองถ่ิน เพ่ือหาขอแตกตางท่ีสงผลตอการพัฒนา 

โดยเฉพาะผลท่ีไดจากการเปรียบเทียบในระดับประเทศของทุกทองถ่ิน เพ่ือนํามาพัฒนาตอทองถ่ินดานการทองเท่ียวตอไป  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอผิดพลาดในการเขียน

ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปท่ี 2 และปท่ี3 กลุมผูใหขอมูลเปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปท่ี 2 และปท่ี 

3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 77 คน ผูวิจัยกําหนดใหนักศึกษาเขียนแบบ

บันทึกประจําวันคนละ 1 ฉบับ ฉบับละไมต่ํากวา 300 ตัวอักษรรวมท้ังสิ้น 77 ฉบับ จากน้ันผูวิจัยจึงนําแบบบันทึกประจําวัน

ท้ังหมดมารวมตรวจสอบและวิเคราะหขอผิดพลาดโดยผูทรงคุณวุฒิดานภาษาจีนจํานวน 3 คน 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมีขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนรวมท้ังหมดจํานวน 1,740 แหง 

แบงออกเปน 3 ดาน คือ 1) ขอผิดพลาดในการใชเครื่องหมายวรรคตอน พบขอผิดพลาดจํานวน 759 แหง คิดเปนรอยละ 

43.62 โดยลักษณะท่ีผิดพลาดมากท่ีสุดคือ การไมใชเครื่องหมายวรรคตอน 2) ขอผิดพลาดในการเขียนระดับประโยค พบ

ขอผิดพลาดจํานวน 749 แหง คิดเปนรอยละ 43.04 โดยลักษณะท่ีผิดพลาดมากท่ีสุดคือ การผูกประโยคโดยขาดคําท่ีจําเปน 

3) ขอผิดพลาดในการเขียนตัวอักษรจีน พบขอผิดพลาดจํานวน 232 แหง คิดเปนรอยละ 13.33 โดยมีลักษณะขอผิดพลาดคือ 

การขีดเสนตัวอักษรจีนท่ีสั้นเกินไปหรือยาวเกินไปจนทําใหมีลักษณะใกลเคียงกับตัวอักษรอ่ืนและมีความหมายผิดไปจากเดิม 

คําสําคัญ: นักศึกษา การเขียน ภาษาจีน 

Abstract 

This research qualitative research aims to investigate errors identified in Chinese writing. The 

samples of these studies were 77 students of sophomore and junior, major in Chinese of the Faculty of 

Humanities and Social Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University. The researcher assigned to the 

students to write a diary minimum to 300 characters per day the total is 77 diaries, then the researcher 

analysis the errors with the 3 of Chinese instructors. 

The results of this research showed 1,740 errors. Classified into 3 aspects of errors. 1. The 

punctuation error which is 759 positions which were of the percentage of 43.62% errors, most of them is 
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the error of none punctuation. 2. The errors of the sentence structure are 749 positions errors, which 

were of the percentage of 43.04%, most of the error sentence is unnecessary words in the sentence. 3. 

The wrong Chinese characters are 232 positions which were of the percentage of 13.33%, there is writing a 

long or short of the line of the Chinese characters, signification to the changes of the meaning. 

Keywords : Students, Writing, Chinese 

บทนํา 

การเขียนเปนทักษะการสงสาร โดยใชสัญลักษณคือตัวอักษรเปนสื่อ ผูสงสารนอกจากจะมีความสามารถในการ

จัดการใหเปนระบบมีลําดบัความท่ีชัดเจนแลว ยังตองมีความรูในเรื่องหลักการทางภาษา เพ่ือท่ีจะถายทอดออกมาเปนเรื่องราว

ใหมีความชัดเจนตรงตามเจตนารมณของตนเอง พิชญาวี ทองกลาง (2555) กลาววา “การเขียนเปนทักษะท่ีสําคัญในการ

ติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน เปนการถายทอดความรูของตนเองใหผูอ่ืนทราบ ผูเขียนจะตองรวบรวมขอมูล ลําดับความคิด นํามารอย

เรียงเปนตัวอักษรใหสละสลวย การท่ีผูเขียนจะเขียนไดดีตองมีความรูความสามารถทางดานความรูทางภาษา เชน ไวยากรณ 

คําศัพท สํานวน ประโยค เครื่องหมายวรรคตอน รูปแบบการเขียนตาง ๆ และตองมีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการ

สื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม” จะเห็นไดวา ทักษะการเขียนเปนหน่ึงในปญหาสําหรับผูเรียนท่ีตองใชความพยายามในการ

ฝกฝนทักษะทางดานการเขียนเพ่ือใหเกิดความชํานาญและประโยชนทางการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการสังเกต

ลักษณะการเรียนการสอนและการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา 

นักศึกษาไมสามารถเขียนอักษรจีนไดถูกตองตามหลักการเขียนลําดับขีดของภาษาจีนไมรูความหมายท่ีแทจริงของคําศัพท 

ตลอดจนไมเขาใจวิธีการใชคําศัพทและรูปแบบไวยากรณ ทําใหนักศึกษาขาดความรูเก่ียวกับหลักการเขียนในรูปแบบตาง ๆ 

จากปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีน เพ่ือใหสามารถนําไปใช

เปนแนวทางในการพัฒนาการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุมผูใหขอมูล 

กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงครามจํานวน 77 คนแบงเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 รหัส61 จํานวน 33 คน(เพศชาย 5 คน เพศหญิง28 คน) และ

นักศึกษาช้ันปท่ี 3 รหัส60จํานวน 44 คน (เพศชาย5คน เพศหญิง39คน) 

2. ขอมูลในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลจากงานเขียนของนักศึกษา โดยกําหนดหัวขอของแบบทดสอบคือ“งานเขียนบันทึกประจําวัน ท่ีมี

จํานวนตัวอักษรจีนไมต่ํากวา 300 ตัวอักษร” คนละ 1 ฉบับ รวมท้ังสิ้น77 ฉบับ ซึ่งการนับจํานวนขอผิดพลาดน้ันจะนับ

ขอผิดพลาด 1 จุดเปน 1 ครั้ง แตหากนักศึกษาคนเดียวกันเขียนผิดพลาดแบบเดียวกันในงานช้ินเดียวกันก็จะนับรวมเปน 1 ครั้ง 

3. การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อไดขอมูลลักษณะขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนแลว จะนํามาวิเคราะหเพ่ือช้ีใหเห็นถึงลักษณะความผิดพลาด

เก่ียวกับการเขียนภาษาจีนในแตละดาน รวมไปถึงนําเสนอแนวทางในการแกไขขอผิดพลาดดังกลาวสําหรับจํานวนขอผิดพลาด
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ท่ีรวบรวมไดน้ันจะนําเสนอในรูปแบบของความคาความถ่ี และคารอยละของการเกิดขอผิดพลาดในแตละดาน เพ่ือแสดงถึง

ระดับของขอผิดพลาด จากจํานวนท่ีมีความผิดพลาดมากท่ีสุดไปยังผิดพลาดนอยท่ีสุด เพ่ือนํามาใชในการอธิบายเชิงคุณภาพ

ประกอบการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย  

 1. ขอผิดพลาดในการเขียนอักษรจีน 

จากการวิเคราะหงานเขียนภาษาจีนของนักศึกษาพบวามีขอผิดพลาดระดับตัวอักษร คิดเปนรอยละ 13.33 นักศึกษา

ขาดการฝกฝนทักษะในการเขียนตัวอักษรจีนและมีความสับสนในการใชตัวอักษรจีนท่ีมีลักษณะการออกเสียงและลักษณะของ

ตัวอักษรท่ีคลายคลึงกัน ดังน้ี 

  (1) อักษรควรเขียนเปน“床”เน่ืองจาก 床 แปลวา “เตียงนอน”หรือ“ศัพทบอกจํานวนใชกับท่ี

นอน” สวนอักษร“庆”หมายถึง “การเฉลิมฉลอง” 

  (2) อักษรควรเขียนเปน “做” เน่ืองจาก 做 แปลวา “ทํา” ประกอบดวย 亻+故 ถาขาด

สวนประกอบ “攵” จะกลายเปนอักษร “估” หมายถึง “ประเมินประมาณ” 

  (3) อักษร        หรือ       ควรเขียนเปน “今天” เน่ืองจาก 今天 แปลวา “วันน้ี” ถาเขียน

เปน “令天 หรือ 公天 หรือ 今夫” จะกลายเปนคําท่ีไมมีความหมาย 

 2. ขอผิดพลาดในการเขียนระดับประโยค 
จากการวิเคราะหการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาพบวา มีขอผิดพลาดในการผูกประโยคคิดเปนรอยละ 43.04 

ขอผิดพลาดในการผูกประโยคน้ันมีหลายลักษณะ โดยสามารถจําแนกประเภทตามลักษณะของขอผิดพลาดไดดังน้ี 

2.1 การผูกประโยคโดยขาดคําท่ีจําเปน เปนขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการขาดคําหรือสวนประกอบท่ีจําเปนของประโยค 

เชน 

 (4) 感到很难过，不想回去。แปลวา “รูสึกเสียใจมาก จนไมอยากกลับไป” ควรเขียนเปน “我

感到很难过，不想回去。” แปลวา “ฉันรูสึกเสียใจมาก จนไมอยากกลับไป”ซึ่งประโยคน้ียงัขาดคําสรรพนาม เชนคํา

วา 我 ท่ีทําหนาท่ีเปนประธานในประโยค 

 (5) 我跟朋友去吃午饭。แปลวา “ฉันกับเพ่ือนไปกินขาวกลางวัน” ควรเขียนเปน “我跟朋友

一起 去吃午饭。” แปลวา “ฉันกับเพ่ือนไปกินขาวกลางวันดวยกัน” ซึ่งประโยคน้ียังขาดสวนขยาย เชนคําวา 一起 ท่ี

เปนคํากริยาวิเศษณแสดงขอบเขต 

 (6) 今天我早上五点十分起床，五点半去洗澡，洗澡了以后，我做菜，然后我吃

早饭。แปลวา “วันน้ีฉันตื่นตอน 05:10 น. อาบนํ้าตอน 05:30 น. เมื่ออาบนํ้าเสร็จก็ทํากับขาวหลังจากน้ันฉันก็กินขาวเชา” 

ควรเขียนเปน “今天我早上五点十分起床，五点半才去洗澡，洗澡了以后，我做菜，然后我吃早

饭。” แปลวา“วันน้ีฉันตื่นตอน 05:10 น.แลวจึงอาบนํ้าตอน 05:30 น. เมื่ออาบนํ้าเสร็จก็ทํากับขาวหลังจากน้ันฉันก็กิน

ขาวเชา” ซึ่งประโยคน้ียังขาดสวนเสริมกริยา เชนคําวา 才 ท่ีทําหนาท่ีเปนคํากริยาวิเศษณแสดงเวลาและความถ่ี 
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   (7) 感到很难过，不想回去。แปลวา “รูสึกเสียใจมาก จนไมอยากกลับไป” ควรเขียนเปน “我

感到很难过，不想回去。” แปลวา“ฉันรูสึกเสียใจมาก จนไมอยากกลับไป” ซึ่งประโยคน้ียังขาดคําสรรพนาม เชนคํา

วา 我 ท่ีทําหนาท่ีเปนประธานในบริบท 

 (8) 十二点去游泳，去吃午饭和去睡觉，下午三点我醒来吃药，因为我很头疼。

แปลวา “ไปวายนํ้าเวลา 12.00 น.ไปกินขาวแลวนอนหลับตอนบายสามโมงฉันตื่นข้ึนมากินยาเพราะวาฉันปวดหัวมาก” ควร

เขียนเปน “中午 十二点去游泳，去吃午饭和去睡觉，下午三点我醒来吃药，因为我很头疼。” 

แปลวา “ตอนเท่ียงไปวายนํ้าไปกินขาวแลวนอนหลับตอนบายสามโมงฉันตื่นข้ึนมากินยาเพราะวาฉันปวดหัวมาก” เน่ืองจาก

ประโยคน้ียังขาดคําบอกเวลา เชนคําวา 中午(แปลวา เท่ียงวัน)โดยในภาษาจีนน้ัน ใชการบอกเวลารูปแบบ 12 ช่ัวโมง ซึ่งการ

เขียนวา 十二点 อาจหมายถึงชวงเวลาเท่ียงคืนได 

2.2 การผูกประโยคโดยมีคาํเกินหรอืซ้ําซอน คือขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการท่ีนักศึกษาไมเขาใจหลักไวยากรณภาษาจีน 

ทําใหเพ่ิมคําท่ีไมจําเปนเขาไปในประโยค เชน 

 (9) 晚上七点我跟我的家庭一起吃很多晚饭。แปลวา “เวลาหน่ึงทุมฉันทานอาหารค่ํา

มากมายดวยกันกับครอบครัว” ควรเขียนเปน “晚上七点我跟我的家一起吃很多晚饭。” เน่ืองจากใน

ประโยคมีการใช 的 ท่ีทําหนาท่ีขยายคํานาม ดังน้ันคําวา 家 ในประโยคน้ีจะแปลวา ครอบครัว ซึ่งไมจําเปนตองใสคําวา 庭

เพ่ิมเติม 

 (10) 八点半上课到二点半下课。แปลวา “เขาเรียนเวลา8:30 น. เลิกเรียนเวลา 14:30 น.” ควร

เขียนเปน “八点半上课，二点半下课。” เน่ืองจากในประโยคน้ี สามารถละ 到 ได เพราะในโครงสรางรูปแบบ

ประโยคของภาษาจีน สามารถใชเครื่องหมายวรรคตอน แทนคําเช่ือมระหวางประโยค 

 (11) 我起床之后 洗澡 刷牙和吃饭。แปลวา “หลังจากตื่นนอนอาบนํ้าแปรงฟนทานอาหาร” 

ควรเขียนเปน“我起床之后洗澡、刷牙、吃饭。” เน่ืองจากในประโยคน้ีสามารถละ 和 ได เพราะในโครงสราง

รูปแบบประโยคในภาษาจีนจะไมใช 和 เปนคําเช่ือมระหวางประโยค 

 (12) 我就上网，爸爸看电视，妈妈睡觉。แปลวา “ฉันเลนอินเตอรเน็ตพอดูโทรทัศน แมนอน

หลับ” ควรเขียนวา “我上网，爸爸看电视，妈妈睡觉。” เน่ืองจากคําวา 就 ทําหนาท่ีเปนสวนขยายกริยาจึง

ไมจําเปนตองใสในบริบทน้ี 

 (13) 然后 下午五点五十五，我醒来吃晚饭和吃药，我玩游戏。แปลวา “เวลา 17.55 

น. ฉันตื่นข้ึนมา ทานอาหารเย็นและทานยา เลนเกม” ควรเขียนวา “下午五点五十五，我醒来吃晚饭、吃药、

玩游戏。”เน่ืองจากในประโยคน้ี มีชวงเวลาบอกถึงการกระทําท่ีเกิดข้ึนอยูแลวจึงไมจําเปนตองใส 然后 เพ่ิมอีก

นอกจากน้ียังสามารถละคําวา 和 แลวเช่ือมภาคแสดงท้ังสามคําเขาดวยกันโดยใชเครื่องหมายวรรคตอน “、”เปนตัวเช่ือม 

 (14) 今天我不吃晚饭，因为我才能吃午饭。แปลวา “วันน้ีฉันไมกินขาวเย็น เพราะวาฉันเพ่ิง

กินขาวกลางวัน” ควรเขียนเปน “今天我不吃晚饭，因为我才吃午饭。” เน่ืองจากประโยคน้ีสื่อความหมายถึง

ชวงเวลา ซึ่งคําวา 才能 แปลวา “สามารถ” จึงไมจําเปนตองใสเพ่ิมอีก  

2.3 การลําดับคําในประโยคไมถูกตอง คือ ขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการลําดับคําหรือสวนประกอบของประโยคไม

ถูกตองสมบูรณ เชน 
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 (15) 我晚上回家看电视 跟父母 。แปลวา “ชวงเย็นฉันกลับบานไปดูโทรทัศนกับพอแม” ควร

เขียนเปน “我晚上回家 跟父母 看电视。” เน่ืองจากการใช 跟 เช่ือมประธานของประโยคความซอนน้ันตองวาง

ไวหลังภาคแสดงในประโยคหลัก ดังน้ันคําวา 跟父母(แปลวากับพอแม)จึงตองวางไวหลังคําวา 回家 

 (16) 我去超市买花 为了尊重母亲 。แปลวา “เพ่ือท่ีจะแสดงความเคารพคุณแมฉันไปท่ีซุปเปอร

มารเก็ตเพ่ือซื้อดอกไม” ควรเขียนเปน “为了尊重母亲,我去超市买花。”เน่ืองจากการใชคําเช่ือมวา “为

了” เปนการบอกเหตุ ซึ่งประโยคดังกลาวตองวางไวหนาประโยคท่ีเปนผลของการกระทํา ดังน้ันประโยค “为了尊重母

亲”แปลวาเพ่ือท่ีจะแสดงความเคารพคุณแม จึงตองยายไปวางไวดานหนา แลวเช่ือมดวยเครื่องหมายวรรคตอน “，”

แทน 

 (17) 业余时间我喜欢画画，看动漫，玩计算机的游戏，以后来帮助母亲工作，

如菜洗、擦房子等。แปลวา “เวลาวางฉันชอบวาดรูปดูอนิเมช่ันเลนเกมคอมพิวเตอรแลวมาชวยแมทํางานบานเชนลาง

ผักถูบานเปนตน” ควรเขียนเปน “业余时间我喜欢画画，看动漫，玩计算机的游戏，以后来帮助母亲

工作，如洗菜、擦房子等。” เน่ืองจากลําดับของสกรรมกริยาในภาษาจีน น้ันนํากรรมวางไวหลังกรยิา ดังน้ันคําวา

菜 แปลวาผัก จึงตองวางไวหลังคาํวา 洗 

  (18) 我起床 五点 。แปลวา “ฉันตื่นนอนเวลา05.00 น.”ควรเขียนเปน“我 五点 起床。”

เน่ืองจากตําแหนงของคําบอกเวลาในภาษาจีนน้ันวางไวหนาหรือหลังประธาน ดังน้ันคําวา “五点”แปลวาเวลา05.00น. 

จึงตองยายไปวางหนาหรือหลังคําวา“我” 

  (19) 我去看看课本书 书店 。แปลวา “ฉันไปหาหนังสือเรียนท่ีรานหนังสือ” ควรเขียนเปน“我

去 书店 看看课本书。”เน่ืองจากการบอกสถานท่ีในภาษาจีนน้ันจะวางไวดานหลังของประธานในประโยค ดังน้ัน คํา

วา“去书店”ซึ่งแปลวาไปรานหนังสือจึงตองวางไวหลังประธานของประโยค 

 3.ขอผิดพลาดในการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน 

 จากการวิเคราะหงานเขียนภาษาจีนในแบบทดสอบของนักศึกษาพบวา มีขอผิดพลาดดานการใชเครื่องหมายวรรค

ตอนเปนจํานวนรอยละ43.62 แสดงใหเห็นวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับลักษณะ

วิธีการใชเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาจีน จึงทําใหเกิดขอผิดพลาดหลายลักษณะ ดังน้ี 

 3.1 การใชเครื่องหมายวรรคตอนไมถูกตองคือการท่ีนักศึกษาวางตําแหนงของเครื่องหมายวรรคตอนผิดพลาด หรือ

ใชเครื่องหมายวรรคตอนผิดประเภท เชน 

  (20) 我，爸爸，妹妹和妈妈一起去寺庙布施。แปลวา “ฉันพอนองสาวและแมไปทําบุญท่ี

วัดดวยกัน”ควรเขียนเปน“我、爸爸、妹妹和妈妈一起去寺庙布施。”เน่ืองจากเครื่องหมาย 顿号 หรือ 

เครื่องหมาย (、)ใชเมื่อกลาวถึงตัวอยางเปนชนิดหรือประเภทตาง ๆวรรคคําท่ีอยูในหมวดเดียวกัน 

  (21) 下午没有课了。我回宿舍休息。แปลวา “ตอนบายไมมีเรยีนแลวฉันกลับไปพักผอนท่ี

หอพัก” ควรเขียนเปน“下午没有课了，我回宿舍休息。”เน่ืองจากความหมายของท้ังสองประโยคน้ันมีความ

ตอเน่ืองกัน จึงตองใชเครื่องหมาย 逗号 หรือ เครื่องหมายจุลภาค ( ，) คั่นวรรคตอนระหวางขอความหรืออนุประโยคแทน 

 3.2 การไมใชเครื่องหมายวรรคตอนคือขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการท่ีนักศึกษาไมใสเครื่องหมายวรรคตอนในประโยค

ภาษาจีน ซึ่งทําใหความหมายของประโยคผิดเพ้ียนไปจากเดิม เชน 
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  (22) 今天早上我也不想起床 แปลวา “เชาวันน้ีฉันไมยากตื่นนอน” ควรเขียนเปน“今天早上

我也不想起床。”เน่ืองจากในภาษาจีนน้ัน จําเปนตองใสเครื่องหมาย 句号 หรือ เครื่องหมายมหัพภาค (。)เมื่อเขียน

จบประโยค 

  (23) 我很饿然后去购物中心 แปลวา “ฉันหิวมากหลังจากน้ันฉันไปศูนยการคา” ควรเขียนเปน

“我很饿，然后去购物中心。”เน่ืองจากในประโยคน้ีสามารถแบงความไดเปนสองประโยคยอย จึงตองใช

เครื่องหมาย 逗号 หรือ เครื่องหมายจุลภาค ( ，)คั่นวรรคตอนระหวางขอความหรืออนุประโยคนอกจากน้ียังตองใส

เครื่องหมาย 句号 หรือ เครื่องหมายมหัพภาค(。)เพ่ือทําหนาท่ีจบประโยค 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิเคราะหลักษณะขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนพบวาลักษณะท่ีผิดพลาดมากท่ีสุด คือ การใช

เครื่องหมายวรรคตอน รองลงมาคือ ขอผิดพลาดระดับประโยค และลักษณะขอผิดพลาดท่ีพบนอยท่ีสุดคือขอผิดพลาดในระดับ

ตัวอักษรจีนท่ีมักเกิดจากการท่ีนักศึกษาจําลับดับขีดไมได  เขียนลําดับเขียนไมคลอง และแยกความแตกตางของตัวอักษรจีนท่ี

มีลักษณะคลายคลึงไมได สอดคลองกับงานวิจัยของ นารีรัตน วัฒนเวฬุ (2561) พบวา "ขอผิดพลาดในการเขียนอักษรจีนผิดใน

ดานเสนขีดพบรูปลักษณะเสนขีดผิดมากท่ีสุด รองลงมาเปนจํานวนเสนขีดผิดซึ่งรูปลักษณะเสนขีดผิดพบได 3 ลักษณะไดแก

เสนขีดสั้นเกินไปเสนขีดยาวเกินไป และชนิดของเสนขีดผิดซึ่งพบมากท่ีสุดและรวมถึงขอผิดพลาดในการเขียนสวนประกอบ

อักษรจีนพบวาการเขียนรูปลักษณะสวนประกอบผิดมากท่ีสุด รองลงมาเปนตําแหนงสวนประกอบผิด" รวมถึงขอผิดพลาด

ระดับประโยค โดยเกิดจากการท่ีนักศึกษาไดรับอิทธิพลจากภาษาไทยท่ีเปนภาษาแม จึงทําใหนักศึกษาเรียงประโยคผิด รวมไป

ถึงการท่ีนักศึกษาขาดความแมนยําในการใชโครงสรางไวยากรณท่ีถูกตอง และคําชนิดตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ  

ชนิชา คิดประเสริฐ (2561) ท่ีพบวา "สาเหตุท่ีนักศึกษาเกิดขอผิดพลาดในการเรียงลําดับประโยคโดยเรียงประโยคท่ีมีสวน

ขยายบทกรรมหลายสวนผิดพลาดการเรียงลําดับสวนขยายบทกริยาไวดานหลังคํากริยาซึ่งในภาษาจีนกลางน้ัน สวนขยายตอง

วางไวดานหลังสวนท่ีถูกขยายการเลือกใชรูปแบบไวยากรณท่ีผิดพลาดเน่ืองจากผูเรียนใชรูปแบบประโยคตามภาษาแม" 

2. สาเหตุของขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีน พบวามีสาเหตุหลายประการ ไดแก 1) การท่ีนักศึกษาขาดความ

ระมัดระวังในการเขียนอักษรจีนใหถูกตอง โดยมีสาเหตุมาจากการท่ีนักศึกษาขาดความระมัดระวังในการเขียนตัวอักษรจีนท่ีมี

เสนขีดเยอะข้ึนและซับซอนมากยิ่งข้ึน รวมถึงการเขียนตัวอักษรจีนบางตัวท่ีมีลักษณะเสนขีดคลายคลึงกันผิด ซึ่งสอดคลองกับ

นารีรัตน วัฒนเวฬุ (2561) พบวา "เมื่อนักศึกษาเรียนการเขียนอักษรจีนตัวหน่ึงแลว และเมื่อเรียนรูอักษรจีนตัวใหมท่ีมีเสนขีด

สวนประกอบ หรือลําดับเสนขีดตางออกไปเล็กนอยมักจะนํามาเขียนแทนท่ีกัน สอดคลองกับระดับความเห็นของนักศึกษาท่ี

พบวาความรูพ้ืนฐานภาษาจีนท่ีมีกอนเขาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมีผลทําใหเขียนอักษรจีนผิดพลาดในระดับกลางถึงมาก 

หรือแมไมมีความรูพ้ืนฐานภาษาจีนมากอนแตเมื่อไดเรียนรูจํานวนอักษรจีนมากข้ึนทําใหเกิดขอผิดพลาดดังกลาว" 2) การเขียน

ผิดเพราะขาดความรูในเรื่องไวยากรณภาษาจีนสาเหตุของขอผิดพลาดท่ีพบคือ นักศึกษาขาดความรูเชิงลึกเก่ียวกับโครงสราง

ไวยากรณภาษาจีน และขาดความเขาใจในการใชไวยากรณรูปแบบตาง ๆ ของภาษาจีน ไมวาจะเปน  การเนนความสําคัญของ

สถานท่ี  เวลา  และบุคคล สอดคลองกับปยธิดา วองเลิศฤทธ์ิ และอภิรักษ นุสิทธ์ิชัยการ (2562) ท่ีกลาววา "การลําดับและ
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โครงสรางประโยคในภาษาจีนยึดหลักการลําดับของเวลาเปนสําคัญ ผูฟงสามารถนําประโยคมาวิเคราะหและลําดับเปนภาพ

เรื่องราวกอนหลังได แตภาษาไทยไมยึดหลักการลําดับของเวลาในการสรางประโยคหรือลําดับคําเสมอไป จึงทําใหโครงสราง

ประโยคของภาษาไทยและภาษาจีนตางกันอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางท่ีมีสวนขยายกริยาและสวนเสริมปรากฏอยู 

จึงกอใหเกิดอุปสรรคในการเรียนรูและความเขาใจของผูเรียนชาวไทย" 3) การเขียนผิดเพราะความเคยชินโดยมีสาเหตุมาจาก

ความเคยชินในการเขียนภาษาไทยท่ีเปนภาษาแม จึงทําใหนักศึกษามักจะเขียนภาษาจีนบางคําในประโยคมากเกินไป หรือเกิด

การตกหลนของคําในประโยค รวมถึงเปนสาเหตุท่ีทําใหนักศึกษาเรียงประโยคผิดตําแหนง สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชนิชา 

คิดประเสริฐ (2561) ไดกลาวถึง "ทฤษฎี“Five central Processes” ของ  Selinker (1972) หรือกระบวนการทางจิตวิทยา

การเรียนรูภาษาท่ีสองของมนุษย พบวานักศึกษานําความเคยชินในการใชภาษาไทยซึ่งเปนภาษาแมไปใชในภาษาจีน โดยแปล

ตรงตัวจนกอใหเกิดขอผิดพลาดตาง ๆ ท้ังในระดับคําและระดับประโยค" 

 

สรุปผลการวิจยั 

ผลการศึกษาวิเคราะหขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามผลการวิจัยพบวามีขอผิดพลาดเกิดข้ึน 3 ดานไดแกขอผิดพลาดระดับตัวอักษรขอผิดพลาดระดับประโยคและ

ขอผิดพลาดในการใชเครื่องหมายวรรคตอนซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

 1.จํานวนแหงและคารอยละของขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีน จํานวนแหงของขอผิดพลาดรวมท้ังสิ้น1,740 

แหง โดยลักษณะขอผิดพลาดท่ีพบมากท่ีสุดคือ การใชเครื่องหมายวรรคตอน จํานวน759 แหง คิดเปนรอยละ 43.62 รองลงมา

คือ ขอผิดพลาดระดับประโยค จํานวน 749 แหง คิดเปนรอยละ 43.04 และลักษณะขอผิดพลาดท่ีพบนอยท่ีสุดคือ ระดับ

ตัวอักษร จํานวน 232 แหง คิดเปนรอยละ 13.33 

 2. ลักษณะขอผิดพลาดและการวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหเกิดขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีน 

 2.1ขอผิดพลาดระดับประโยค จากผลวิเคราะหท่ีไดจากการวิจัยพบวา นักศึกษาจะเขียนลําดับคําในประโยคผิดมาก

ท่ีสุดในสวนของคํากริยาและสวนเสริมของคํากริยาเน่ืองจากนักศึกษาไมเขาใจกันเขียนท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณของ

ภาษาจีนท่ีแตกตางกับการเขียนประโยคภาษาไทย และไดรับอิทธิพลจากภาษาแมรวมถึงนักศึกษาไมสามารถแยกโครงสราง

ประโยคได ไดแก ขอผิดพลาดในการผูกประโยคโดยขาดคําท่ีจําเปน ดังตัวอยางท่ี (4) ถึง (8)ขอผิดพลาดในการผูกประโยคโดย

มีคําเกินหรือซ้ําซอนดังตัวอยางท่ี (9) ถึง (14) และการลําดับคําในประโยคไมถูกตอง โดยเรียงประโยคท่ีมีสวนประธานหลาย

สวนผิดพลาด ดังตัวอยางท่ี (15) การเรียงลําดับสวนขยายสวนเสริมกริยาซึ่งในภาษาจีนกลางสวนเสริมกริยาตองวางไวหลัง

คํากริยาท่ีจะขยาย ดังตัวอยางท่ี (16) ถึง (19) 

 2.2 ขอผดิพลาดในการใชเครื่องหมายวรรคตอน จากผลการวิเคราะหท่ีไดจากงานวิจัยพบวานักศึกษามีขอผิดพลาด

ในการใชเครื่องหมายวรรคตอนท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก การไมใชเครื่องหมายวรรคตอน เน่ืองจากนักศึกษาไมรูวาตองใช

เครื่องหมายวรรคตอนแบบใดกับประโยค เพราะตามหลักการเขียนประโยคของภาษาไทยน้ันจะใชคําเช่ือมแทนการใช

เครื่องหมายวรรคตอนจึงทําใหนักศึกษาเลือกท่ีจะไมใชเครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนประโยคภาษาจีน ดังตัวอยางท่ี 

(20)และ (21) การใชเครื่องหมายวรรคตอนไมถูกตอง เน่ืองจากนักศึกษาไมเช่ียวชาญในการใชเครื่องหมายวรรคตอนและไม

เขาใจวิธีการใชเครื่องหมายวรรคตอนท่ีมีอยูในภาษาจีนกลาง ดังตัวอยางท่ี (22) ถึง (23) 
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 2.3 ขอผิดพลาดระดับตัวอักษร จากผลวิเคราะหท่ีไดจากการวิจัยพบวา นักศึกษามีลักษณะขอผิดพลาดในการเขียน

ตัวอักษรภาษาจีนสวนใหญ มักจะเขียนเสนขีดยาวหรือสัน้เกินไปหรือไมเขียนเสนขีดเลยมากกวา การเขียนตัวอักษรผิดลักษณะ

ดังตัวอยางท่ี (1) ถึง (3) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอกราบขอบคุณผูเช่ียวชาญทางภาษาจีน คุณครู วริษฐา เสือยัน และ ดร.王慧 จากโรงเรียนสิ่นหมินและ

คุณครู 白旭容 จากโรงเรียนวังทองวิทยาคม จ.พิษณุโลก ท่ีไดสละเวลาตรวจสอบขอมูลท่ีไดรับมาจากผูใหขอมูลสําหรับ

งานวิจัยช้ินน้ี ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปท่ี 2 และปท่ี 3 ท่ีไดใหความรวมมือในการเขียนแบบบันทึกประจําวัน

จนทําใหงานวิจัยเสร็จสมบูรณขอขอบคุณบรรณารักษและเจาหนาท่ีหองสมดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีอํานวยความ

สะดวกดานตาง ๆ อาทิการคนหายืมเอกสารและงานวิจัยทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณ และขอขอบคุณเพ่ือนรวมช้ันท่ีให

คําแนะนําดี ๆ เก่ียวกับขอมูลและงานวิจัยฉบับน้ี 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนและเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวม

ของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล คือ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางคือประชาชนอายุ 18 ป

ข้ึนไป ในอําเภอวังทอง จํานวน 400 คน สถิติใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา  T-test, 

F-test (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบวา การมี

สวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทองภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(x�=3.86, SD.=.25) รายดานอยูในระดับมากท่ีสุด คือดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (x�=4.30, SD.=.47) อยูในระดับมาก 

คือดานการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน (x�=4.09, SD.=.55) และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ (x�=3.72, 

SD.=.29) อยูในระดับปานกลาง คือดานมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล (x�=3.33, SD.=.33) การเปรียบเทียบ

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จําแนก

ตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดไมพบความแตกตาง 

คําสําคัญ:  การมสีวนรวม  การบริหารงาน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

Abstract  

The purposes of the research were to study level of public participation and compare 

the level of public participation in the administration of local government organizations in Wang Thong 

District Phitsanulok Province. Classified by personal factors such as gender, age, occupation, education 

and income, use the questionnaire to collect data from a sample of people aged 18 years and over in 

Wang Thong District total 400 . Statistics used to analyze data include percentage, average, standard 

deviation, value    T-test, F-test (One-Way ANOVA) test the differences by pair using the Scheffe's method. 

The results found that people participation in the administration of the local government organization in 

Wang Thong District total highest level (x�=3.86, SD.=.25). The aspect of participation in decision making 

(x�=4.30, SD.=.47) was at a high level. The aspect of participation in receiving benefits (x�=4.09, SD.=.55) 

and the participation in the operation (x�=3.72, SD.=.29) were at a medium level, namely the participation 

in monitoring and evaluation (x�=3.33, SD.=.33). Comparison of the level of public participation in the 
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administration of local government organizations in Wang Thong District Phitsanulok Province. Classified 

by sex, age, occupation, education level and income not difference. 

keywords: Participation, Administration, Local government organization 

บทนํา  

การมีสวนรวมของประชาชน เปนหลักการท่ีไดรับการยอมรับวามีความสําคัญและจําเปน ในสังคมประชาธิปไตย 

กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายกําหนดกติกาสูงสุดของประเทศสะทอนเจตนารมณในการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนอยางชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐภายใตแนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีสวนรวม 

(Participatory Governance) และแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวม

ของประชาชนมีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนดานการมีสวนรวมและกําหนดหนาท่ีของภาครัฐในการเปดให

ประชาชนมามีสวนรวม อาทิเชนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

นอกจากน้ันแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการยังกําหนดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไวเชนกัน (อรทัย  กกผล. 

2552: 3) การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องสําคัญท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดไวชัดเจนเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหประชาชนผูมี

สวนไดเสียในการดําเนินการตางๆ ของภาครัฐไดเขามารับรูขอมูลขาวสาร ไดมีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น แสดงความหวง

กังวลตอแนวทางการดําเนินการของเจาหนาท่ีรัฐตอการตัดสินใจของผูบริหารสวนทองถ่ิน ซึ่งรวมไปถึงการมารวมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ขอมูล รวมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ใหการปรึกษาหารือ และรวมกันประเมินผลการดําเนินการของ

หนวยงานของรัฐ ซึ่งในท่ีน้ีคือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งถือเปนพ้ืนฐานในวิถีทางประชาธิปไตยท่ีสําคัญยิ่งท้ังน้ี การมีสวน

รวมยังรวมไปถึงการมารวมกันคิดถึงแนวทางการแกไขปญหาของชุมชน รวมกันออกแบบอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง 

(ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. 2558)  

องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 มีฐานะเปนนิติบุคคลเปนราชการสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีใน

การพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีอํานาจหนาท่ีท่ีตองทําใหเขตองคการบริหารสวนตําบล อํานาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดให

ความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยกําหนดกรอบความอิสระในการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณของประชาชนและ ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง 

และมีอํานาจหนาท่ีเปนของตนเอง (กระทรวงมหาดไทย. 2560: 4) เปนองคกรภาครัฐท่ีจัดตั้งตามหลักการการกระจายอํานาจ

การปกครอง (Decentralization) อันเปนหลักการท่ีรัฐมอบอํานาจการปกครองบางสวนใหองคกรปกครอง สวนทองถ่ินในการ

จัดทําบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอน ของประชาชนในทองถ่ินของตน โดย

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบุคลากร งบประมาณ  และมีอํานาจอิสระในการบริหารจัดการ   ท้ังในดานการพัฒนา

เศรษฐกิจ การวางระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ การจัดทําบริการและสวัสดิการสังคม ภายใตการกํากับดูแลของ

รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การมีสวนรวมของประชาชนถือเปนหัวใจหรือเปนองคประกอบ

ท่ีขาดมิไดการปกครองทองถ่ิน คือ การเปดโอกาสใหประชาชนปกครองตนเอง หรือกําหนดวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนโดย

คนในชุมชน ดังน้ันการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนความจําเปน ดังเห็นวามีการกําหนดใหผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภา

ทองถ่ินตองเปนตัวแทนของประชาชนซึ่งมาจากการมีสวนรวมของประชาชนผานกระบวนการเลือกตั้ง นอกจากน้ัน             

ยังกําหนดใหสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยมีเปาหมายใหการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดตรงจุด แกปญหาได
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รวดเร็ว สรางความโปรงใส รวมท้ังเปนวิธีการท่ีชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ความเปนเจาของชุมชน และเสริมสราง

ประชาธิปไตยทองถ่ิน การปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมุงเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคการ

เกิดข้ึนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. 2559) 

องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภา

ตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 การเกิดข้ึนขององคการบริหารสวนตําบลเปนเสมือนการกระจายอํานาจการ

ปกครองของรัฐบาล ประกอบกับกระแสการเรียกรองใหประชาชนมีสิทธิเลือกรูปแบบการปกครองท่ีเหมาะสมกับตนเอง มี

งบประมาณและบุคลากรในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ท้ังน้ีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการตองคํานึงความตองการ

ของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือใหการบริหารและการพัฒนาตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของคนใน

ทองถ่ิน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถกระตุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในพ้ืนท่ีได ก็อาจประสบปญหาในการ

พัฒนาท่ีไมสอดคลองตอความตองการของประชาชน เกิดความไมโปรงใสในการทํางานได จะเห็นไดวาการทําใหเกิดการมีสวน

รวมของประชาชนจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการปกครองทองถ่ิน อันจะนําไปสูการเกิดประชาธิปไตยท่ีเขมแข็ง การพัฒนาท่ี

ยั่งยืน เกิดการบริหารงานท่ีโปงใสมากยิ่งข้ึน การมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่ง

เปนหนวยงานท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด จึงเปนหลักพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะทําใหประชาชนในทองถ่ินไดเรียนรูบทบาท

หนาท่ีของตนเองในการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดความแข็งแรง เชน การเขารวมประชุมเสนอแนะความคิดเห็น เสนอปญหาและ

แนวทางแกไข เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล รวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตําบล เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการทํางานเปนตน กิจกรรมเหลาน้ีจะชวยใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของการมี

สวนรวมมากยิ่งข้ึน (โกวิทย พวงงาม. 2555) 

จากความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ผูวิจัยเปน

อาจารยท่ีบริการวิชาการในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวาประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนอยางไร และการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได เปนเชนใด เพ่ือนําขอมูลท่ีได

เสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาชุมชน สังคม 

ประเทศชาติใหมากยิ่งข้ึน 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแกประชาชนท่ีอาศัยและมีช่ืออยูในทะเบียนบานอยูในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในอําเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีอายุ 18 ปบริบูรณ ในวันเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งวันท่ี 24 มีนาคม 2562 

จํานวน 813,146 คน กลุมตัวอยาง ไดแกประชาชนท่ีอาศัยและมีช่ืออยูในทะเบียนบานอยูในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีอายุ 18 ปบริบูรณในวันเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งวันท่ี 24 มีนาคม 2562 โดยใชเกณฑ

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane: 1973) กําหนดความคลาดเคลื่อน 5% ได

กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ทําการแบงสัดสวนในแตละตําบลและคํานวนสัดสวนในแตละหมูบานและใชการเก็บตัวอยาง

แบบงาย (Simple random sampling)  

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เปนคําถาม

ปลายปด (Close-Ended Question)  

3. การทดสอบเครื่องมือ 

ความตรงเชิงเน้ือหา คา IOC ของขอคําถามท้ังหมด อยูระหวาง 0.67-1.00 หาคาความเช่ือมั่น (Reliability)   

ท้ังฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ผลการหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

ท้ังฉบับ เทากับ 0.912 เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเองใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย   
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4. การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

4.1 นําขอมูลจากแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 400 ชุด ลงรหัสประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปู 

4.2 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามตอนท่ี 1 ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได   

โดยใชคาความถ่ี และรอยละ แลวนําเสนอในรูปของตารางบรรยายและสรุป 

4.3 วิเคราะหแบบสอบถามตอนท่ี 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมและรายดานใชคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.4 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอ     

วังทอง จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยาง 2 กลุม คือเพศ ใช t-test กลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม คืออายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way ANOVA หรือคาเอฟ (F-test) ทดสอบภายหลัง (Post 

Hoc.) เพ่ือหาคูท่ีแตกตางกัน โดยใชวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s Method) แลวนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตาราง

ประกอบคําอธิบาย 

5. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก เกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑของเบสท ดังน้ี Best, J. W. (1977).  

คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความวา ระดับการมีสวนรวม มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความวา ระดับการมีสวนรวม มาก 

คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความวา ระดับการมีสวนรวม ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความวา ระดับการมีสวนรวม นอย 

คาเฉลี่ย1.00-1.80 หมายความวา ระดับการมีสวนรวม นอยท่ีสดุ 

6. ขอบเขตการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

5.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ผูศึกษาไดเลือกในเขตพ้ืนท่ีอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 11 ตําบล

ประกอบดวย ตําบลวังทอง ตําบลแกงโสภา ตําบลดินทอง ตําบลพันชารี ตําบลทาหมื่นราม ตําบลแมระกา ตําบลนกแอน 

ตําบลกลาง ตําบลหนองพระ ตําบลวังพิกุล และตําบลชัยนาม 

5.2 ขอบเขตดานเน้ือหา ผูศึกษาไดศึกษาเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ใน 4 ดานไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมใน

การปฏิบัติ การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล 

5.3 ขอบเขตตัวแปร 

5.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) เปนปจจัยสวนบุคคลท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ

รายได 

5.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 ดานไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมใน

การปฏิบัติ การมีสวนรวมในผลประโยชน การมีสวนรวมในการประเมินผล 

6. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

6.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไป 

6.2 สถิติวัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอ    

วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

6.3 สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพศ ไดแก T-test  
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6.4 สถิติในทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได ไดแก F-test 

(One-Way ANOVA) ทดสอบภายหลัง (Post Hoc.) หาคูท่ีแตกตางกันใชวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s Method) (บุญชม ศรี

สะอาด. 2545) 

ผลการวิจัย  

1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก โดยรวมและรายดาน  

ตารางท่ี1 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก โดยรวมและรายดาน 
 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รายดาน) 
x� S.D. 

ระดับ 

 
ลําดับท่ี 

1. ดานการมสีวนรวมในการตัดสินใจ 4.30 .47 มากท่ีสุด 1 

2. ดานการมสีวนรวมในการปฏิบัต ิ 3.72 .29 มาก 3 

3. ดานการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน 4.09 .55 มาก 2 

4. ดานมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 3.33 .33 ปานกลาง 4 

รวม 3.86 .25 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x�=3.86) สวนรายดานพบวา การ

มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับมากท่ีสุด คือดานการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ (x�=4.30) อยูในระดับมาก 2 ดานคือดานการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน (x�=4.09) และดานการมีสวน

รวมในการปฏิบัติ (x�=3.72) อยูในระดับปานกลางคือดานมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล (x�=3.33)  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได 

สมมติฐานการวิจัย ประชาชนท่ีมีปจจัยสวนบุคลท่ีตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกแตกตางกัน 

2.1 ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน การมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวัง

ทองจังหวัดพิษณุโลกภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน โดยเพศชายมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในอําเภอวังทองมากกวาเพศหญิงอยูในระดับมาก (x� = 3.87) 

2.2 ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน การมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวัง

ทอง จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมไมแตกตางกัน (Sig. = .48) รายดาน พบวามีความแตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมใน

การปฏิบัติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .00*) โดยประชาชนท่ีมีอายุ 31-40 ป มีสวนรวมในการ

ปฏิบัติ มากกวาประชาชนท่ีมีอายุ 41-50 ป  
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2.3 ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

2.4 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมไมพบความแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .015*) โดยการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ระดับประถมศึกษาแตกตาง

กับระดับอนุปริญญา/ปวส.และแตกตางกับระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

2.5 ประชาชนท่ีมีระดับรายไดตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอ

วังทอง จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวามีความแตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานการมีสวน

รวมในการประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig.= .03*) แตเมื่อเปรียบเทียบเปนรายคูกลับไม

พบความแตกตางกัน 

อภิปรายผล 

1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก  

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในอําเภอวังทองโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนเพราะวาประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ท้ังการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน การมีสวนรวม

ในการปฏิบัติ และมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลรวมกัน จึงทําใหมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับ วันกวี คุม

คง (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลนคร แหลมฉบัง อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยจําแนกตามระยะเวลาในการอยูอาศัยในเขตเทศบาล

นครแหลมฉบัง เขตพ้ืนท่ีการอยูอาศัยใน 5 ตําบล ผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขต

เทศบาลนคร แหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการมี

สวนรวมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รองลงมาคือดานการมี สวนรวมในการวางแผนและดานการมีสวนรวม

ดําเนินงาน ตามลําดับ 

รายดานพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง   

อยูในระดับมากท่ีสุดคือดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ท่ีเปนเชนน้ีเพราะวาประชาชนมีสวนในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการปองกันและลดปญหามลพิษ มีสวนการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ใหประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไดรวมประชาคมหมูบานเพ่ือเสนอปญหาและความตองการตาง ๆ 

รวมในการจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน เขารวมประชุมประชาคม เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาของ อปท. และรวมตัดสินใจในการคัดเลือกคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีแตงตั้งโดย อปท. อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ

ดานการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ เปนเพราะวาประชาชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขอบัญญัติของ อปท. ไดรวมออกแรงในการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของ อปท.  ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน ถนนท่ีใชในการสัญจรไปมามีความสะดวก สบายปลอดภัย มีมาตรฐาน คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจใน

หมูบานทานดีข้ึนกวาเกา ตลอดจนไดรับความรู ดานขาวสารขอมูลตาง ๆ จาก อปท.   

2. พิสูจนสมมติฐาน 
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2.1 ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน การมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน โดยเพศชายมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

อําเภอวังทองมากกวาเพศหญิงอยูในระดับมาก ไมเปนไปตามสมมติฐาน อาจเปนเพราะวาประชาชน แตละคนมีพ้ืนฐานการ

ดําเนินชีวิตทางเพศท่ีแตกตางกัน แตเมื่อคนในทองถ่ินอยูในกฎ กติกา และแนวทางการดําเนินงานเดียวกันโดยถือวาการ

ดําเนินงานพัฒนาหลาย ๆ โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานในระดับตําบลท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนใน

พ้ืนท่ีมากท่ีสุด  ซึ่งนับวาเปนหัวใจหลักในการพัฒนา จึงสงผลใหการมีสวนรวมของประชาชนตอการมีสวนรวมของประชาชน

ตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนทับผึ้งไมแตกตางกัน สอดคลองกับ กัณฑิมาศ พรมสากล (2556) ไดศึกษาการมีสวน

รวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก อําเภอปทุมรัตน จังหวัดรอยเอ็ด          ผล

การศึกษาพบวาประชาชนท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก อําเภอปทุม

รัตน จังหวัดรอยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคลองกับ บรรเจิด 

สอพิมาย (2555 ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบล  ในเมือง 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบวาความคิดเห็นของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเมือง อําเภอ  พิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามเพศไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี จุยแสง (2555 ) ท่ีศึกษาการมีสวน

รวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง 

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยสรุปการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลโคกกลาง จําแนกตามอายุและเพศไมแตกตางกัน 

2.2 ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน การมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมไมแตกตางกัน รายดาน พบวามีความแตกตางกัน คือดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ โดยประชาชนท่ีมี

อายุ 31-40 ป มีสวนรวมในการปฏิบัติ มากกวาประชาชนท่ีมีอายุ 41-50 ป ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว    อาจเปน

เพราะวา อายุของประชาชนในชวงน้ีเปนชวงมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตาง ๆ ไดดีมีความคลองตัว จึงมีสวนรวม

ตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดพิษณุโลกมากกวา ซึ่งสอดคลองกับ เพ็ญศรี จุยแสง (2555) ท่ีศึกษา

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลโคก

กลาง อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยสรุปการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตําบลโคกกลาง จําแนกตามอายุและเพศไมแตกตางกัน  

2.3 ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามตามสมติฐาน อาจเปนเพราะวาประชาชนท่ีมีอาชีพรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตรี มีสวนรวมตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก     

มากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะอาชีพน้ีสวนมากเปนอาชีพท่ีมีระดับการศึกษาสูง สามารถแสดงความคิดเห็น ความคิดริเริ่มไดดี 

และถายทอดใหแกผูอ่ืนได มีทักษะในรวมดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับ เพ็ญศรี จุยแสง (2555) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง อําเภอ

ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยสรุปพบวา อาชีพตางกันการมีสวนรวมของประชาชนไมแตกตางกัน และยัง

สอดคลองกับ อันวา แดงโกเมน (2555) ไดศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ประชาชนท่ีมีรายไดของครอบครัว

ตอเดือนท่ีตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังโดยภาพรวมและรายดาน สวนดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ไมพบความ

แตกตาง 
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2.4 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวัง

ทอง จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมไมพบความแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ระดับประถมศึกษาแตกตางกับระดับอนุปริญญา/ปวส.

และแตกตางกับระดับปริญญาตรีข้ึนไป ไมเปนไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว อภิปรายผลไดวาการดําเนินชีวิตไดรับความไววางใจ

เพราะชอบทํางานชวยเหลือสังคม การเปนท่ีปรึกษา ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยมี วัยวุฒิ ในการรับทราบและปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ กติกา ตามกิจกรรมตาง ๆ ไดเปนอยางดี ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษามีสวนรวมตอการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกมากกวา สอดคลองกับ อันวา แดงโกเมน (2555) 

ไดศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี  ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาอิฐ อําเภอ        

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รายไดของครอบครัวตอเดือนพบวา ประชาชนท่ีมีรายไดของ

ครอบครัวตอเดือนท่ีตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังโดยภาพรวมและรายดาน สวนดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  

ไมพบความแตกตาง 

2.5 ประชาชนท่ีมีระดับรายไดตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวัง

ทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวามีความแตกตางกัน คือดานการมีสวนรวมในการ

ประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบเปนรายคูกลับไมพบความแตกตางกัน ไมเปนไป

ตามสมมติฐาน อาจเปนเพราะวาประชาชนท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกมากท่ีสุด ท้ังน้ีสืบเน่ืองมาจากการท่ีมีการศึกษานอยกวา ดังน้ัน  

จึงทําใหมรีายไดนอย ทํางานตามฤดูกาล จึงมีสวนรวมตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลมากกวา ซึ่งสอดคลอง

กับ ภัชรินทร กอบตระกูล (2555) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล   

กรณีศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะเปริด อําเภอแหลมสิงห  จังหวัดจันทบุรี สรุปไดวาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเปริด อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรีอยูในระดับปานกลาง  

การเปรียบเทียบความแตกตางขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู

ในตําบล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 สวน รายได ไมพบความแตกตาง  

ขอเสนอแนะ  

1. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง โดยรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ควรมีการพัฒนาตอยอดใหการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึนไปอีก 

2. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง อยูในระดับมาก

ท่ีสุด คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ควรรักษาระดับการบริหารงานไวใหคงสภาพและยั่งยืนตอไป 

3. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง อยูในระดับมาก 

คือดานการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ควรมีการพัฒนาดานน้ีตอไปใหสูงข้ึน 

4. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอวังทอง อยูในระดับ

ปานกลาง ดานมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล ดานมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล ควรมีการพัฒนา

ปรับปรุงอยางเรงดวนใหมีสภาพท่ีดีข้ึน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง 

อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอ

คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 372 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการ

เปรียบเทียบจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี และความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมของชุมชนท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 และขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ 

จังหวัดสุโขทัย เห็นควรกําหนดมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท่ีใชในการเกษตร พัฒนาทางระบายนํ้าใหมากข้ึน 

ควรมีการสนับสนุนกลุมแมบานและกลุมอาชีพ ควรมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีผลิตในชุมชนใหออกสูตลาด

ภายนอก เปนตน 

 

คําสําคัญ : การบริหารจัดการ , ยุทธศาสตรการพัฒนา  

 

Abstract 

           The purpose of this research was to study the management according to the strategic 

development plan of Thung Luang Subdistrict Municipality Khiri Mat District, Sukhothai Province.  The 

samples were 372 people who live in Thung Luang Subdistrict Municipality Khiri Mat District, Sukhothai 

Province.  The data were collected by using questionnaires and analyzed by using percentage, mean, 

standard deviation, t-test and F-test.  The findings were as follows: the management according to the 

strategic development plan of Thung Luang Subdistrict Municipality Khiri Mat District, Sukhothai Province 

overall was at a high level.  From the comparative personal factors, it was found that the difference in 

gender, age, educational level, marital status, career, monthly income, duration of living in the area and 

the frequency of community activity participation was statistically significant at 0.05.  While the 

suggestions on the management according to the strategic development plan of Thung Luang Subdistrict 

Municipality Khiri Mat District, Sukhothai Province were that they should designate the measure on the 

1193 



 
 

water resource management for the agricultural purposes, develop more draining ways.  In addition, there 

should be support for housewife group and career group, support the development of the products 

produced in the community to the outside market. 

 

Keyword : management , Strategic development 

   

บทนํา 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 

และมาตรา 17 บัญญัติใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและการปกครองสวนทองถ่ินรูปพิเศษมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งนอกจาก จะมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของตนเองแลวยังมีอํานาจหนาท่ีในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดอีกดวย

เน่ืองจากการวางแผนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงาน

บุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ท่ีกฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีความเปน

อิสระในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินตามแผน ความเปนอิสระน้ันไมไดหมายถึงความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐ

อิสระ” แตเปนการมอบอํานาจหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะบางสวน และยังตองอยูในการกํากับดูแลหรือตรวจสอบโดย

รัฐบาลและประชาคมอีกดวยผูท่ีเก่ียวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองตระหนักวาแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตางๆ ซึ่งเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและ

แผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ  ซึ่งในการ

กําหนดยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับจังหวัด และอําเภอน้ัน ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาคมจะมีสวน

เก่ียวของอยูดวยการคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ การวางแผนจึงมีความเก่ียวของกับการคาดการณตางๆ ในอนาคตและ

ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา จึงกลาวไดวาการวางแผนคือ ความพยายามท่ีเปนระบบ 

(systematic attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคตเพ่ือใหองคกรหรือเทศบาลฯ สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีปรารถนา 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 กําหนดใหมี

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินซึ่งเปนแผนระยะยาว เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังใน

ดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ซึ่งข้ึนอยูกับแนวคิดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต

ขางหนายาวนานเพียงใด ประกอบกับขอมูลปญหาท่ีตองการแกไข 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง เปนแผนท่ีใชสําหรับเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน

ซึ่งคํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดเปนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยมคีวามสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ นโยบาย คสช. แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

อําเภอนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินไดอยางทันกับการเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยาง               

มีประสิทธิภาพและสามารถแกไขปญหา ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

 ดังน้ัน เทศบาลตําบลทุงหลวงเปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ินและดูแลบําบัด

ทุกขบํารุงสุขของประชาชนในทองถ่ินซึ่งในการพัฒนาหรือการบริหารงานเทศบาลในปจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา เพ่ือใหแนวทางการพัฒนาสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและระดับประเทศ จึงไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา พ.ศ. 2559 – 2563 จํานวน 8 ยุทธศาสตรหลัก 
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 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล

ตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2559–2563 เพ่ือเปนตัวช้ีวัดการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

เทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอ คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคของการศึกษา 1. เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมี

ผลตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 3. เพ่ือศึกษา

แนวทางการสงเสริมการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบขาราชการ และ

สนองตอบความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงหลวง ท้ังยังเปนแนวทางในการนําขอเสนอแนะตางๆ ไปพัฒนา

ทองถ่ินใหเขมแข็งและยั่งยืน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ไดแก ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ 

จังหวัดสุโขทัย จํานวน 5,363 คน 

 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิง ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ 

จังหวัดสุโขทัย ตามสัดสวนของจํานวนประชากรใน 13 หมูบาน จํานวน 372 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ 

     สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน และความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมชุมชน  

     สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประเมินคา (Rating Scales) มี 5 ระดับคะแนน ไดแก การบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบล     

ทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  

     สวนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดใหรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยเปนคําถามท่ีมีลักษณะเปนแบบปลายเปด 

(Open-end) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

     1. ผูศึกษาดําเนินการขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เพ่ือเก็บขอมูลจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  

     2. จัดเก็บขอมูลโดยทําการแจกแบบสอบถามแกประชาชนอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ 

จังหวัดสุโขทัย ตามจํานวนตัวอยางท่ีกําหนดไวแลวทําการเรียกเก็บทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม 

     3. ทําการรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดกลับมาใหไดตาม

ตัวอยางท่ีตองการ และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและสรุปขอมูลออกมาเปนประเด็นตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว 

การวิเคราะหขอมูล 

    ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดไปดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ และนํามา

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1195 



 
 

   1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของลุมตัวอยาง ไดแก ขอมูลท่ัวไปของประชาชน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนและความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมชุมชน ดวยการแจกแจงความถ่ีหา

คารอยละ (Percentage) 

     2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล

ตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     3. วิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยใชคาสถิติทดสอบ t–test เพ่ือเปรียบเทียบความ

แตกตางดานคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระท่ีจําแนกเปนกลุม 2 กลุม ไดแก เพศ และใชคาสถิติทดสอบ F– test เพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกตางดานคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระท่ีจําแนกเปนกลุม 3 กลุมข้ึนไป 

     4. สรุปและเขียนรายงาน 

ผลการวิจัย 

  สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาขอมูลท่ีแสดงถึงขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

อาชีพ รายได ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนและความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมชุมชน สรุปไดดังน้ี  

 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

 

 

ชาย 179 48.1  

หญิง 193 51.9 

 รวม 372 100.0 

 จากตาราง 1 จําแนกตามเพศ พบวา ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 179 คน คิดเปน

รอยละ 51.9 รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 48.1 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 25 6.7 

20 – 30 ป                   86 23.1 

31 – 40 ป                 112 30.1 

41 – 50 ป                  81 21.8 

51 – 60 ป                  50 13.4 

60 ปข้ึนไป                  18 4.8 

รวม 372 100.0 

จากตาราง 2 จําแนกตามอายุ พบวา ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ ชวงอายุระหวาง 31–40 ป 

จํานวน 112 ราย คิดเปนรอยละ 30.1 รองลงมา คือ ชวงอายุระหวาง 20–30 ป จํานวน 86 ราย คิดเปนรอยละ 23.1 ชวง
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อายุระหวาง 41–50 ป จํานวน 81 ราย คิดเปนรอยละ 21.8 ชวงอายุระหวาง 51–60 ป  จํานวน 50 ราย คิดเปนรอยละ 13.4 

ชวงอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 6.7 และชวงอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 4.8  

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ประถมศึกษา 31 8.3 

มัธยมตอนตน 29 7.8 

มัธยมตอนปลายหรือเทียบเทา 54 14.5 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 63 16.9 

ปริญญาตร ี 156 41.9 

สูงกวาปริญญาตร ี 39 10.5 

อ่ืนๆ 0 0.0 

รวม 340 100.0 

 จากตาราง 3 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีการศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี จํานวน 156 ราย คิดเปนรอยละ 41.9 รองลงมา คือ อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 63 ราย คิดเปนรอยละ 

16.9 รองลงมา คือ มัธยมตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 14.5 รองลงมา คือ สูงกวาปริญญาตรี 

จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 10.5 รองลงมา คือ ประถมศึกษา จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 8.3 และมัธยมตอนตน 

จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 7.8    

 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม    สถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 

โสด 160 43.0 

สมรส 170 45.7 

หยาราง/หมาย 24 6.5 

แยกกันอยู 18 4.8 

รวม 372 100.0 

 จากตาราง 4 จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา ประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม      สวนใหญมีสถานภาพสมรส 

จํานวน 170 ราย คิดเปนรอยละ 45.7 รองลงมา คือ สถานภาพโสดจํานวน 160 ราย คิดเปนรอยละ 43.0 รองลงมา คือ 

สถานภาพหยาราง/หมาย จํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 6.5 และสถานภาพแยกกันอยู จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 4.8 

ตาราง 5 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

เกษตรกรรม 64 17.2 

รับราชการ/พนักงานของรัฐ 116 31.2 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 29 7.8 
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ประกอบธุรกิจสวนตัว 59 15.9 

รับจางท่ัวไป 49 13.2 

นักเรียน/นักศึกษา 34 9.1 

พนักงานเอกชน 21 5.6 

อ่ืนๆ 0 0.0 

 จากตาราง 5 จําแนกตามอาชีพ พบวา ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ 

จํานวน 116 ราย คิดเปนรอยละ 31.2 รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 64 ราย คิดเปนรอยละ 17.2 รองลงมา คือ 

อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 15.9 รองลงมา คือ อาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน 49 ราย คิดเปน

รอยละ 13.2 รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 34 ราย คิดเปนจํานวน 9.1 รองลงมา คือ อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 7.8 และอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 5.6  

ตาราง 6 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 

รายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 5,000 บาท 33 8.9 

5,000 – 10,000 บาท 73 19.6 

10,001 – 15,000 บาท 86 23.1 

15,001 – 20,000 บาท 85 22.8 

20,001 – 25,000 บาท 39 10.5 

25,001 – 30,000 29 7.8 

มากกวา 30,000 บาท ข้ึนไป 27 7.3 

รวม 372 100.0 

 จากตาราง 6 จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 

10,001–15,000 บาท จํานวน 86 ราย คิดเปนรอยละ 23.1 รองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน 15,001–20,000 บาท จํานวน 85 

ราย คิดเปนรอยละ 22.8 รองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน 5,001–10,000 บาท จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 19.6 รองลงมา

คือ มีรายไดตอเดือน 20,001–25,000 บาท จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 10.5 รองลงมาคือ มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 

บาท จํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 8.9 รองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน 25,001–30,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.8 และมี

รายไดตอเดือนมากกวา 30,000 บาทข้ึนไป จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 7.3  

ตาราง 7 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี จํานวน รอยละ 

นอยกวา 1 ป 20 5.4 

1 – 10 ป  93 25.0 

11 – 20 ป 120 32.3 

21 – 30 ป 74 19.9 

30 ป ข้ึนไป 65 17.5 
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ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี จํานวน รอยละ 

นอยกวา 1 ป 20 5.4 

1 – 10 ป  93 25.0 

11 – 20 ป 120 32.3 

21 – 30 ป 74 19.9 

30 ป ข้ึนไป 65 17.5 

รวม 372 100.0 

 จากตาราง 7 จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี พบวา ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูใน

พ้ืนท่ี 11–20 ป จํานวน 120 ราย คิดเปนรอยละ 32.3 รองลงมาคือ อาศัยอยูในพ้ืนท่ี 1–10 ป จํานวน 93 ราย คิดเปนรอยละ 

25.0 รองลงมาคือ อาศัยอยูในพ้ืนท่ี 21–30 ป จํานวน 74 ราย คิดเปนรอยละ 19.9 รองลงมาคือ อาศัยอยูในพ้ืนท่ี 30 ปข้ึนไป 

จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 17.5 และอาศัยอยูในพ้ืนท่ีนอยกวา 1 ป จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 5.4 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมของชุมชน 

ความถี่ในการเขารวมกิจกรรมของชุมชน จํานวน รอยละ 

นอยกวา 5 ครั้ง 77 20.7 

5 – 10 ครั้ง 121 32.5 

11 – 15 ครั้ง 82 22.0 

มากกวา 15 ครั้งข้ึนไป 92 24.7 

รวม 372 100.0 

จากตาราง 8 จําแนกตามความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมของชุมชน พบวา ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เขารวมกิจกรรมชุมชน 5–10 ครั้ง จํานวน 121 ราย คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมา เขารวมกิจกรรมชุมชน มากกวา 15 ครั้ง

ข้ึนไป จํานวน 92 ราย คิดเปนรอยละ 24.7 รองลงมา เขารวมกิจกรรมชุมชน 11–15 ครั้ง จํานวน 82 ราย คิดเปนรอยละ 

22.0 และ เขารวมกิจกรรมชุมชนนอยกวา 5 ครั้ง จํานวน 77 ราย คิดเปนรอยละ 20.7 

สวนท่ี 2 ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ 

จังหวัดสุโขทัย 

ผลการศึกษาระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ 

จังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 7 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย ดังน้ี ดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดานการสงเสริมการทองเท่ียว ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน ดานการบริหารทรัพยากรนํ้า ดานการปองกันและรักษาความสงบสุข

ของประชาชน และดานโครงสรางพ้ืนฐาน สรุปไดดังน้ี 

1. ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรนํ้าของเทศบาลตําบลทุงหลวง 

อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ัง 5 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย นํ้าเพ่ือ

การอุปโภคและบริโภคในปจจุบันมีเพียงพอตอชุมชนท่ีกําลังขยายตัวข้ึน สงเสริมการสรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึง

คุณคา และการมีสวนรวมในการเฝาระวังปองกันและแกไขปญหานํ้าเสีย มลพิษ และสิ่งแวดลอม มีการขุดลอก แหลงนํ้า เพ่ือ

กักเก็บนํ้าใชในการเกษตรอยางเพียงพอ มีการปลอยสัตวนํ้าและกําจัดวัชพืชในแหลงนํ้าสาธารณะ มีการเสริมสรางความรูใน
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การอนุรักษทรัพยากรนํ้า ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ 

จังหวัดสุโขทัย 

2. ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเท่ียวของเทศบาลตําบลทุงหลวง 

อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ัง 5 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี 

เทศบาลมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับสถานท่ีสําคัญ แหลงทองเท่ียว และสนับสนุนประเพณีทองถ่ิน เทศบาลมีการสงเสริม

สนับสนุนและรณรงคเรื่องการรักษาความสะอาดบานเรือนสถานท่ีสาธารณะอยางสม่ําเสมอพัฒนาแหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน 

ประกวดหมูบานนามอง อสม.ดีเดน เทศบาลมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในชุมชน โดยใชงบประมาณและการจางงาน เทศบาล

ควรมีการบูรณะซอมแซมสถานท่ีสําคัญและแหลงทองเท่ียว การดําเนินการดานการทองเท่ียวของเทศบาลตําบลทุงหลวง 

สามารถนําไปสูรายไดของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล 

3. ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน

ของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ัง 5 ขอ เรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ดังน้ี สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความเขาใจในการดํารงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” การสงเสริมการสรางอาชีพเพ่ิมรายไดใหแกประชาชนอยางตอเน่ือง การจัดใหมีงบประมาณในการสงเสริมการทํา

เกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี การจัดหาสถานท่ีจําหนายสินคาทางการเกษตรและจัดหาตลาดซื้อ

ขายสินคาการเกษตรใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี การสงเสริมกิจกรรมการประกอบอาชีพสรางรายไดพ่ึงตนเองใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของเทศบาลตําบลทุงหลวง 

อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ท้ัง 5 ขอ เรียงลําดับจากมากไป

หานอย ดังน้ี สงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เชน สงเคราะหเบ้ียเลี้ยงยังชีพผูสูงอายุและ

สงเคราะหผูยากไร เทศบาลใหการดูแลคุณภาพชีวิตของคนชราและผูดอยโอกาส เทศบาลจัดใหมีการรณรงคปองกันโรคติดตอ

ท่ีสําคัญ เชน โรคไขเลือดออก โรคฉ่ีหนู โรคเอดส สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เชน โครงการ

แขงขันกีฬาและแกไขปญหายาเสพติดตําบลทุงหลวง การสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆภายในหมูบาน 

5. ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของ

เทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ท้ัง 5 

ขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี เทศบาลมีการรวมมือกับชุมชนในการจัดงานประเพณีท่ีสําคัญๆ ของทองถ่ินอยาง

ตอเน่ือง เทศบาลสนับสนุนวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนและอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) แกโรงเรียนและสถานศึกษา

อยางเพียงพอ เทศบาลสงเสริมกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม อาทิ วันลอยกระทง มีการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม

ความพรอม และความตองการภายในทองถ่ินท้ังในระบบ และนอกระบบอยูเสมอ เทศบาลควรจัดโครงสรางการฝกอบรมให

ความรูดานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินใหแกประชาชน นักเรียน 

6. ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอ

คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ท้ัง 5 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหา

นอย ดังน้ี เทศบาลมีการกอสรางระบบประปาภายในหมูบานอยางท่ัวถึง พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใหมี

มาตรฐานและท่ัวถึง เชน โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงคและศาลาประชาคมและกอสรางสวนสุขภาพและสนามกีฬา 

เทศบาลไดมีการจัดเทศบัญญัติผังเมืองทองถ่ินและผังเมืองรวมมีความเหมาะสม การกอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน 

สะพาน ทางเดินเทา ทอระบายนํ้า ฯลฯ ในเขตชุมชนอยางท่ัวถึง และใชงานไดดี พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟาใหท่ัวถึงและ

เพียงพอตอความตองการของประชาชน เชน การติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 

7. ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและรักษาความสงบสุขของประชาชนของ

เทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ท้ัง     

5 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
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ทองถ่ิน มีระบบความปลอดภัยท่ีมีมาตรฐานในการรักษาความสงบและความปลอดภัยของประชาชน การอบรมเสริมสราง

ความรูดานระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน มีการสรางเครือขายชุมชนตานยาเสพติด 

 

สวนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง 

อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอ     

คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สรุปไดดังน้ี 

1. ผลการเปรยีบเทียบความแตกตางของระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบล

ทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จําแนกตามเพศ โดยใชวิธีการวิเคราะหสถิติคาที (t - test) พบวา เพศชายและเพศ

หญิง มีความคิดเห็นท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2. ผลการเปรยีบเทียบความแตกตางของระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบล

ทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีผลตอการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ท้ัง 7 ดาน ไดแก ดานการ

บริหารทรัพยากรนํ้า ดานการสงเสริมการทองเท่ียวดานการพัฒนาเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน ดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต ดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการปองกันและรักษาความสงบสุข

ของประชาชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุบล อนุสุวรรณ (2554) ท่ี

ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานผึ้ง 

อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เปรียบเทียบระดับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

บานผึ้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของประชาชน จําแนกตามเพศและหมูบานท่ีแตกตางกัน พบวา

ประชาชนท่ีมีเพศและหมูบานท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะตามความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สรุปไวดังนี้ 

 1. ควรกําหนดมาตรการในการบริหารจัดนํ้าท่ีใชในการเกษตร ควรมีการสนับสนุนใหมีการขุดสระนํ้าในไรนาเพ่ือกัก

เก็บนํ้าสําหรับทําการเกษตรท่ีกําลังขยายตัวข้ึน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูกไดตลอดป 

 2. ควรปรับปรุงและสงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ปรับปรุงภูมิทัศนท่ีสาธารณะของแตละหมูบาน ท้ัง 13 

หมูบาน และปรับปรุงพัฒนากลุมเครื่องปนดินเผาใหทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

 3. ควรจัดใหมีการอบรมการประกอบอาชีพใหมๆ ใหแกประชาชนในทองถ่ินอยูสม่ําเสมอ เพ่ือใหมีงานรองรับให

ประชาชนในทองถ่ินทํา และควรจัดตั้งตลาดรานคาชุมชนใหครอบคลุมท้ัง 13 หมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีรายไดท่ียั่งยืน 

 4. ควรมีการสงเสริมการประชาสัมพันธเก่ียวกับโรคติดตอหรือเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยูเสมอ เทศบาล

ควรมีการสงเสริมกีฬาเยาวชนเพราะเยาวชนจะไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 5. ควรสนับสนุนการใหทุนการศึกษาแกเยาชนในทองถ่ิน เพ่ิมการสงเสริมการจัดประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ินอันดี เพ่ือใหเยาวชนนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสม 

 6. ควรซอมแซมไฟฟาท่ีชํารุดท่ีใชงานไมได และเพ่ิมไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการของชุมชน ควรมีการทําประชา

พิจารณเพ่ือสํารวจความตองการของประชาชน 

 7. ควรมีการจัดงบประมาณเพ่ือจัดซื้อถังดับเพลิงขนาดเล็ก สําหรับใชในกรณีท่ีรถดับเพลิงเขาไมถึงสําหรับทุก

หมูบาน และมีการจัดตั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําหมูบาน  

 

อภิปรายผล 
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 จากการศึกษาการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัด

สุโขทัย พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการสงเสริม

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม รองลงมาคือดานการสงเสริมการทองเท่ียว ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการพัฒนา

เศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน ดานการบริหารทรัพยากรนํ้า ดานการปองกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน 

และดานโครงสรางพ้ืนฐาน หากพิจารณาเปนรายดานพบวา  

 ดานการบริหารทรัพยากรน้ํา 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ นํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคใน

ปจจุบันมีเพียงพอตอชุมชนท่ีกําลังขยายตัวข้ึน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ สงเสริมการสรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนัก

ถึงคุณคา และการมีสวนรวมในการเฝาระวังและแกไขปญหานํ้าเสีย มลพิษและสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ (อภิชัย จินดาหรา, 2558) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ประชาชนมีความ

พึงพอใจใน การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอยูในระดับมาก 

  

 ดานการสงเสริมการทองเท่ียว 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เทศบาลมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับ

สถานท่ีสําคัญ แหลงทองเท่ียว และสนับสนุนประเพณีทองถ่ิน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ เทศบาลมีการสงเสริม สนับสนุน

และรณรงคเรื่องการรักษาความสะอาดบานเรือน สถานท่ีสาธารณะอยางสม่ําเสมอ พัฒนาแหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน อยูใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ศรีสุรางค วรรณโสภา, 2554) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

หมูบานตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลปทุมรัตต อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด 

ประชาชนมีความคิดเห็นในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอยูในระดับมาก 

 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมี

ความเขาใจในการดํารงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การสงเสริมการสรางอาชีพ

เพ่ิมรายไดใหแกประชาชนอยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (อิทธิพันธ ทักษิณ, 2559) ท่ีศึกษาวิจัย

เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนนทรีย 

อําเภอบอไร จังหวัดตราด ประชาชนมีความคิดเห็นในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอยูในระดับมาก 

 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สงเสริมและสนับสนุนการสังคม

สงเคราะหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ เทศบาลใหการดูแลคุณภาพชีวิตของคนชราและผูดอยโอกาส 

อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (พรทิพย บัวอินทร, 2559) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

ชุมชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี มีความคิดเห็นของ

คณะกรรมการชุมชนในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอยูในระดับมาก 

 ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เทศบาลมีการรวมมือกับชุมชนในการ

จัดประเพณีท่ีสําคัญของทองถ่ินอยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก รองลงมาคือ เทศบาลสนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน

และอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) แกโรงเรียนและสถานศึกษาอยางเพียงพอ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

(อภิชัย จินดาหรา, 2558) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
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องคการบริหารสวนตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรอยูในระดับมาก 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เทศบาลมีการกอสรางระบบประปา

ภายในหมูบานอยางท่ัวถึง อยูในระดับมาก รองลงมาคือ พัฒนาและปรับปรุงระแบบสาธารณูปโภคใหมีมาตรฐานและท่ัวถึง  

อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ (อภิชัย จินดาหรา, 2558) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรอยูในระดับมาก 

 ดานการปองกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

(พรทิพย บัวอินทร, 2559) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาของเทศบาลตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี มีความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนในการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาอยูในระดับมาก 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัด 
ตาก และเพื่อหาแนวทางในการบริหารต้นทุนที่ดจีากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม ในการศึกษาครั้งนี้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งามจ านวน 3 คน ซึ่งแบบสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์ม วิเคราะห์ผลด้านต้นทุน คือ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต 
และการวิเคราะห์ด้านผลตอบแทน ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ระยะเวลาในการท าฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ชุมชนบ้านไร่ไม้งาม 2-3 ปี 
แหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนสมาชิกภายในฟาร์ม และเงินทุนภายนอกจากรัฐบาล จ านวนที่ดินในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งามมี
จ านวนทั้งหมด 4 ไร่ รายละเอียดพันธ์ุไก่ไข่ที่เลี้ยง คือ พันธุโ์ร๊ดไอส์แลนด์เรด จ านวน 115 ตัว รูปแบบการเลี้ยงเป็นระบบเปิด
แบบปล่อยในเล้า แหล่งที่มาของอาหารมาจากแหล่งธรรมชาติและจากการซื้อ ส่วนการรักษาโรคของการเลี้ยงไก่ไข่ คือ รักษา
ด้วยตนเองและจากเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เป็นต้นทุนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในรอบระยะเวลา 7 - 8 เดือน 
ต้นทุนคงที่ 69.57 บาทต่อตัว ส่วนต้นทุนผันแปร 563.48 บาทต่อตัว ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าน้ าค่าไฟ ต้นทุนการผลิตรวม 
633.05 บาทต่อตัว ปริมาณการผลิตอยู่ที่ 115 ตัวต่อในรอบการผลิต 1 ครั้งต่อปี และการขายไข่ไก่ควรที่จะขายผลผลิตให้ได้
เท่ากับ 633.05 บาทต่อตัวถึงจะคุ้มทุน   
 

ค าส าคัญ:  ไก่ไข่  การเลี้ยงไก่ไข่  ต้นทุนและผลตอบแทน  
 

Abstract 

The objectives of this research were to analyze the cost and return from laying hen in Ban Rai 
Mai-Ngam Community Farm Tak Province and to find the ways to good cost management of laying hen in 
Ban Rai Nai-Ngam Community Farm with many members raising 3 people. How to interview from a group 
from laying hen in Ban Rai Mai-Ngam Community Farm. The interview has a lot of information. The 
interview provides general information about Ban Rai Mai-Ngam Community Farm. General information 
about the cost from laying hen analyzed the cost effect, namely variable cost unit cost in production and 
return analysis.  The results showed that the duration of caring for 2-3 years old wild life farms. Funding 
Member farms with in the farm and government grants. The total amount of land on Ban Rai Mai-Ngam 
Community Farm is 4 Rai. Details of laying ken is (Rhode Island Red) number 115 hens farms of raising is 
an open system in the coop. In the source of food from natural hen sources and from the purchase. As 
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for the treatment of diseases of laying hen is a self-preservation and from livestock officer. From the 
analysis of the cost of laying hen in the period of 7 - 8 months, the fixed cost is 69.57 baht per hen, 
variable cost 563.48 baht per hen. Include of food, water and electricity, total production cost 633.05 
baht per hen. Produced at 115 hens in production period of production 1 time per year. Egg production 
should be able to produce and sell for 633.05 baht per hen to break even point. 

Keywords :  Laying hen, laying hen raising , cost and return 

บทน า 

การปฏิรูปภาคการเกษตรให้เกิดผลส าเร็จจ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชุม เริ่มจากการคิด วิเคราะห์ปัญหา 

และเสนอความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและด าเนินโครงการด้วยการน้อมน า

หลักการ ทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่าง ๆ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้ และให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 ถึง 2579) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศและภาคการเกษตร โดยกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทาง

การเกษตรของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท าโครงการ 9101 ตาม

รอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมีหลักการส าคัญ คือ ให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนดโครงการ

พัฒนาโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่งคงและยั่งยืน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560)  

จากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชุมชนบ้าน

ไร่ไม้งาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต าบลไม้งาม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงจัดให้มีการประชุมภายใน

ชุมชนเพื่อด าเนินโครงการดังกล่าว และเห็นควรว่าน่าจะมีครัวชุมชนในหมู่บ้านขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนได้บริโภคผัก ผลไม้ ไข่ไก่ 

เนื้อไก่และปลาที่ปลอดสารพิษ เพื่อสุขอนามัยของคนในชุมชนและยังสามารถสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้ จนต่อยอดมา

เป็นฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม ซึ่งปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้ช่ือ "บ้านไร่ไอละมุน" ซึ่งฟาร์มชุมชนบ้านไร่

ไม้งามเป็นการผสมผสานการเกษตรหลายรูปแบบท้ัง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว ภายใน

เนื้อที 4 ไร่ และนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐบาล เพื่อช่วยยกระดับฟาร์มชุมชนให้กลายเป็นศูนย์การ

เรียนรู้เชิงเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการด าเนินงานด้านการเกษตรภายในฟาร์มที่เป็นแบบผสมผสานหลายรูปแบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาเฉพาะต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มเท่านั้น เนื่องจากทางฟาร์มใช้ไก่พันธุ์ “โร๊ดไอซ์แลนด์เรด” ซึ่ง

เป็นไก่พันธุ์ไข่ที่นิยมเลี้ยงกันมาก เพราะเริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 5.5 – 6 เดือน โดยให้ไข่ปีละประมาณ 280-300 ฟอง รูปร่าง

ค่อนข้างยาวและลึก เปลือกไข่สีน้ าตาล แต่ปัจจุบันนิยมเลี้ยงเป็นไก่พันธุ์เริ่มต้นในการผลิตไก่ไข่ลูกผสมทางการค้าเพื่อให้ได้

ลูกผสมที่สามารถคัดเพศได้เมื่อแรกเกิด (ประภากร ธาราฉาย, 2560) เพื่อท าให้คุณภาพของการเลี้ยงไก่ไข่สูงสุด   

นอกจากนี้ภายในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ

ชุมชนในระดับรากฐานเป็นอย่างมาก คือ “ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี” เพราะยังขาดองค์ความรู้ทางด้านการ

บัญชตี้นทุนและการจัดท าบัญชีอย่างง่าย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจาก
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การเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัดตาก ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ต้นทุนที่ดีของการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะน าไปเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อการบริหาร

จัดการต้นทุนท่ีดีและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเพื่อสอดคล้องกับผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต และยังสามารถที่จะช่วย

สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ดีขึ้น และยังน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการภายในฟาร์มชุน

ชนบ้านไร่ไม้งาม ด าเนินงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

วิธีด าเนินการวิจัย   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ 

- ประชากร คือ กลุ่มเกษตรกรในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัดตาก 
- กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้งไก่ไข่ในฟารม์ชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จ านวน 3 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    
 ในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัดตาก เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ เพื่อให้ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
ประกอบด้วยหัวข้อในการสัมภาษณ์หลัก ๆ 5 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลผู้ให้สมัภาษณ ์
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฟารม์ชุมชนบ้านไรไ่ม้งาม 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงไกไ่ข่ 
 ส่วนท่ี 4 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงไกไ่ข่ 
 ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

การด าเนินการในการศึกษา เรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม โดยมี
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ท าการสัมภาษณ์เกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่จากกลุ่มตัวอย่างในฟาร์มชุมชน โดยใช้ค าถามจากแบบสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้ 
และบันทึกภาพสถานทีก่ารเลี้ยงไก่ไข่ภายในฟาร์ม 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้วิธีการและต้นทุนของการเลี้ยงไก่ไข่ ปัญหาในการ
เลี้ยงไก่ไข่ แนวทางการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการต้นทุนที่ดแีละผลตอบแทนท่ีได้รับ  

3. ท าการค านวณข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้เขียนรายงานผลข้อมูลที่ได้จากการท าวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบ
พรรณนา โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา และกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องร่วมในการวิเคราะห์ค าตอบที่ไ ด้จาก
การสัมภาษณ์ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อค านวณต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย และก าไรสุทธิ โดยใช้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์  

การวิเคราะห์ข้อมูลของต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไม้งาม ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งขั้นตอน
การวิเคราะห์เป็น 6 ข้ันตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับการเลีย้งไก่ไข่ในฟารม์ชุมชนบ้านไรไ่ม้งาม 

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ต้นทุนจากการเลี้ยงไกไ่ข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม 
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ตอนท่ี 3 วิเคราะห์รายได้จากการเลี้ยงไกไ่ข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม 

ตอนท่ี 4 วิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการเลีย้งไก่ไข่ในฟารม์ชุมชนบ้านไรไ่ม้งาม 

ตอนท่ี 5 วิเคราะห์อัตราผลตอนแทนจากการเลีย้งไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไรไ่ม้งาม 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ พบว่า พันธุ์ไก่ไข่ท่ีเลี้ยง คือ “พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์เรด”  

จ านวน 115 ตัว รูปแบบการเลี้ยงเป็นระบบเปิดแบบปล่อยในโรงเรือน แหล่งที่มาของอาหารมาจากแหล่งธรรมชาติและจาก
การซื้อ ส่วนการรักษาโรคของการเลี้ยงไก่ไข่ คือ รักษาด้วยตนเองและจากเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ จ านวนสมาชิกที่เลี้ยงไก่ไข่ภายใน
ฟาร์มจ านวน 3 คน ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ พบว่า ต้นทุนคงที่ ในการผลิตอยู่ที่ 69.57 บาทต่อตัว ต้นทุนผันแปรในการผลิต
เท่ากับ 563.48 บาทต่อตัว ต้นทุนในการผลิตรวมเท่ากับ 633.05 บาทต่อตัว ปริมาณการผลิตในรอบการผลิต 1 รอบ โดย
ค านวณจากการเลี้ยงไก่ไข่ 115 ตัว รอบระยะเวลาการผลิต 1 ครั้งต่อปี ท าให้มีต้นทุนคงที่ในการผลิต ต้นทุนผันแปรในการ
ผลิต และต้นทุนรวมในการผลิต เท่ากับ 69.57 บาทต่อตัว  563.48  บาทต่อตัว และ 633.05 บาทต่อตัว ตามล าดับ 

ตารางที่ 1 ต้นทุนและรายได้จากการเลีย้งไก่ไข่ในฟารม์ชุมชนบ้านไร่ไม้งาม 

รายการ จ านวน บาทต่อ รวมบาท การใช้งาน(ปี) รอบการผลิต ต้นทุนต่อการผลิต(บาท) 

วัตถุดิบทางตรง 
    ค่าพันธุ์ไก่ไข่ 

รวม 

 
115 

 
ตัว 

 
240 

 
27,600 

   
27,600 
27,600 

ค่าแรงทางตรง 
    ค่าแรง 

รวม 

 
3 

 
คน 

 
2,200 
เดือน 

 
6,600 

   
6,600 
6,600 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ 
    ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน 
    ค่าเส่ือมอุปกรณ์ไฟฟา้ 
    ค่าเส่ือมอุปกรณ์ระบบน้ า 

รวม 

 
1 

 
 

 
โรงเรือน 

 
 

 
30,000 
5,000 
5,000 

 
30,000 
5,000 
5,000 

40,000 

 
5 
5 
5 

 
1 
1 
1 

 
6,000 
1,000 
1,000 
8,000 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร 
    ค่าอาหาร 
    ค่าน้ าค่าไฟ 

รวม 

 
60 
6 
 

 
กระสอบ 
เดือน 

 
500 
100 

 
30,000 

600 
 

   
30,000 

600 
30,600 

ต้นทุนคงที่รวม       8,000 
ต้นทุนผันแปรรวม       64,800 
ต้นทุนการผลิตรวม       72,800 
จ านวนผลผลิต (ตัว)       115 
ต้นทุนคงที่ต่อ 1 ตัว       69.57 
ต้นทุนผันแปรต่อ 1 ตัว       563.48 
ต้นทุนรวมต่อ 1 ตัว       633.04 
รายได้ทั้งหมดต่อ 1 รอบ       75,600 
ต้นทุนการผลิตทั้งหมด       (72,800) 
ก าไรสุทธ ิ       2,800 
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การอภิปรายผล 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัดตาก  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม และเพื่อหาแนวทางใน
การบริหารต้นทุนที่ดขีองการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม โดยเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม ผลการวิจัย พบว่า ระยะเวลาในการท าฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ชุมชนบ้านไร่ไม้งาม อยู่ที่ประมาณ 2-3 ปี 
มีจ านวนสมาชิกท่ีเลี้ยงไก่ไข่ 3 คน แหล่งเงินทุนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม มาจาก 2 แหล่ง คือทุนส่วนตัว
จากสมาชิกภายในฟาร์ม และทุนภายนอกจากหน่วยงานภาครัฐบาล การถือครองที่ดินเป็นที่ดินของตนเอง 4 ไร่ มีการเลี้ยงไก่
ไข่พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์เรด โดยเลี้ยงเป็นระบบเปิดแบบปล่อยในเล้า จ านวน 115 ตัว แหล่งที่มาของอาหาร มาจากแหล่ง
ธรรมชาติและจากการซื้อ ส่วนการรักษาโรคของสัตว์มีทั้งการรักษาด้วยตนเอง และจากเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์  

ต้นทุนจากการเลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ในการผลิตเท่ากับ 69.57 บาทต่อตัว ต้นทุนผันแปรในการผลิต  

เท่ากับ 563.48 บาทต่อตัว ต้นทุนการผลิตรวมเท่ากับ 633.05 บาทต่อตัว ปริมาณการผลิตรวมทั้งหมด 115 ตัว ในรอบการ

ผลิต 1 รอบ ใช้ระยะเวลาการผลิต 1 ครั้งต่อป ีและรายได้ส่วนใหญ่จากการขายไข่ไก่มากกว่าการขายไก่เนื้อ โดยขายให้กับคน

ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเกษสินี และคณะ (2558) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการ

ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ กรณีศึกษาปิ่นฟาร์ม และบุญยืนฟาร์ม เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการประกอบอาชีพเลี้ยง

ไก่ไข่ ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์ม จ านวน 2 ราย คือ นายปิ่น ตุ้ยวงศ์ และนายบุญยืน ตุ้ยวงศ์ 

การศึกษาครั้งผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลของปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557 จากการศึกษาต้นทุนการเลี้ยงไก่ไขใน 1 รอบการเลี้ยง ของ

ปิ่นฟาร์ม และบุญยืนฟาร์ม พบว่า ทั้ง 1 รอบในการเลี้ยงไก่ไข่ของปิ่นฟาร์ม คือ เลี้ยงช่วงอายุ 1 วัน จนถึง 1 ปี 6 เดือน พบว่า

มีต้นทุนต่อตัวจ านวน 967.59 บาท ทางบุญยืนฟาร์ม มีการเลี้ยงไก่ช่วงอายุ 4 เดือน จนถึง 1 ปี 6 เดือน พบว่ามีต้นทุนต่อตัว

จ านวน 971.73 บาท ดังนั้นการลงทุนเลี้ยงไก่ไข่อายุตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 1 ปี 6 เดือน มีต้นทุนในการเลี้ยงที่ถูกกว่า การเลี้ยง

อายุ 4 เดอืน จนถึง 1 ปี 6 เดือน จ านวน 4.13 บาท จากผลการศึกษาก าไรขาดทุน ของปิ่นฟาร์มและบุญยืนฟาร์ม พบว่า ปิ่น

ฟาร์มมีก าไรสุทธิ จ านวน 2,014,028.94 บาท และมีก าไรต่อตัวจ านวน 284.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.55 และ บุญ ยืน

ฟาร์มมีก าไรสุทธิ 2,210,925.07 บาท และมีก าไรต่อตัวจ านวน 371.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.76 ท าให้ทราบว่าบุญยืน

ฟาร์มมีก าไรต่อตัวสูงกว่าปิ่นฟาร์ม จ านวน 5.21 บาท ดังนั้นการเลี้ยงไก่ไข่ในแบบบุญยืนฟาร์ม คือ เลี้ยงไก่ตั้งแต่ 4 เดือน ไป

จนถึง 1 ปี 6 เดือนจะท าให้มีก าไรต่อตัวมากกว่าการเลี้ยงไก่อายุ 1 วัน ไปจนถึง อายุ 1 ปี 6 เดือน จุดคุ้มทุนของการเลี้ยงไก่ไข่

ใน 1 รอบการเลี้ยงพบว่าปิ่นฟาร์มมีปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนต่อหน่วยของไข่ไก่ทั้งหมด เท่ากับ 849 แผง และมียอดขาย 

ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 64,470 บาท ซึ่งมีอัตราส่วนก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.01 และมีอัตราส่วนก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 

20.55 ส าหรับบุญยืนฟาร์มมีปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนต่อหน่วยของไข่ไก่ทั้งหมด เท่ากับ 459 แผง และ มียอดขาย ณ 

จุดคุ้มทุนเท่ากับ 34,817 บาท ซึ่งมีอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 26.41และมีอัตรา ก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 25.76 และ

นอกจากน้ี สมศักดิ์ และคณะ (2556) ได้ท าการศึกษารูปแบบการเลี้ยงเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง

ไก่ไข่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาฟาร์มไก่ไข่ขนาดเล็ก ต าบลบ้านกลาง จังหวัดนครพนม พบว่าจากการวิเคราะห์ต้นทุนการ

ผลิต เมื่อปลดไก่ท่ีอายุ 96 สัปดาห์ มีต้นทุนรวมต่อการเลี้ยงไก่ไข่ 1 ตัว เท่ากับ 618.78 บาท แบ่งเป็นต้นทุนผันแปร 604.49 

บาท ประกอบด้วยค่าพันธุ์สัตว์ 34 บาท ค่าอาหารและยารักษาโรคต่าง ๆ 554.65 บาท ค่าแรงงาน 85.50 บาท ค่าน้ า-ไฟฟ้า   

3.60 บาท ค่าซื้ออุปกรณ์ 0.51 บาท ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3.07 บาท ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ 2.30 บาท ค่าเสียโอกาส  

เงินลงทุน 5.86 บาท หักราคาเมื่อปลดขาย 85 บาท และต้นทุนคงที่ 14.29 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้ที่ดิน 3.75 บาท ค่าเสื่อม  
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โรงเรือนและอุปกรณ์ 4.64 บาท ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์ 5.90 บาท โดยไก่ให้ไข่เฉลี่ยตัวละ 371.68 ฟอง คิดเป็น  

ต้นทนุเฉลี่ยต่อฟอง 1.83 บาท   

สรุปผลการวิจัย   
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม พบว่าระยะเวลาในการท าฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ชุมชนบ้านไร่ไม้งาม 
ประมาณ 2 – 3 ปี มีจ านวนสมาชิกท่ีเลี้ยงไก่ไข่จ านวน 3 คน แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนของสมาชิกภายในฟาร์มและ
เงินทุนภายนอกจากรัฐบาล จ านวนที่ดินในฟาร์มชุมชน บ้านไร่ไม้งามมีจ านวนทั้งหมด 4 ไร่ รายละเอียดพันธุ์ไก่ไข่ที่เลี้ยง คือ  
พันธุโ์ร๊ดไอส์แลนด์เรด จ านวนทั้งหมด 115 ตัว ซึ่งรูปแบบในการเลี้ยงไก่ไข่เป็นระบบเปิดแบบปล่อยในเล้า และแหล่งที่มาของ
อาหารส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติและจากการซื้อ อาหารเม็ด ส่วนการรักษาโรคของการเลี้ยงไก่ไข่ คือ การรักษาโรคด้วยตัวเอง 
และจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ส าหรับต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม พบว่าเป็น 
ต้นทุนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในรอบระยะเวลา 7 – 8 เดือน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนคงที่การผลิต 69.57 บาท ต่อตัว ต้นทุนผัน 
แปร 563.48 บาทต่อตัว ต้นทุนการผลิตรวม 633.05 บาทต่อตัว ปริมาณการผลิตอยู่ที่ 115 ตัวในรอบการ ผลิตต่อรอบ
ระยะเวลาการผลิต 1 ครั้งต่อปี และการขายไข่ไก่ควรที่จะขายผลผลิตให้ได้เท่ากับ 633.05 บาทต่อตัวถึงจะคุ้มทุน  

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัดตาก        

ขอกราบขอบพระคุณกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม ที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งนี้พร้อมตอบ 
แบบสัมภาษณ์และให้เข้าไปสังเกตการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่อย่างเต็มที่  ขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษา สาขาการบัญชี  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จนท าให้การศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ท้ายที่สุดนี้ หากมีสิ่งใดขาดตกบกร่องหรือมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงและ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานในการวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนอกจากนี้ขอ
มอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่บิดา มารดาและผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการลดตนของการเลี้ยงปลานิลดวยวิธีธรรมชาติในฟารมชุมชนบาน

ไรไอละมุน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในฟารมชุมชนบานไรไอละมุน 

ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก  บทสัมภาษณประกอบดวยขอมูลผูใหสัมภาษณ ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการเลี้ยงปลานิล 

ตนทุนการเลี้ยง และแนวทางการลดตนทุน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรรวมกลุมกันเพ่ือเลี้ยงปลานิลมาเปนระยะเวลา 2-3 ป 

แหลงเงินทุนมาจากเงินทุนสมาชิกภายในฟารม และทุนภายนอกจากรัฐบาล ทําการเลี้ยงปลานิล มีจํานวน 3 บอ ตนทุนจาก

การเลี้ยงปลานิลประกอบดวย ตนทุนคงท่ี 2.50 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนผันแปร 41.30 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนการผลิตรวม 

43.80 บาทตอกิโลกรัม ปริมาณการผลิตอยูท่ี 300 กิโลกรัม ในรอบการผลิตระยะเวลา 1 รุน เทคนิคการลดตนทุน คือ การให

อาหารธรรมชาติรวมกับอาหารสําเร็จรูปและเนนการเลี้ยงปลานิลในบอดิน 

คําสําคัญ : ปลานิล, ตนทุนการเลี้ยงปลานิล , การลดตนทุน 

 

Abstract 

The objective is to study guidelines of reduction for Nile tilapia farming using natural methods in 

Ban Rai I Lamoon community farm, Ban Mai Ngam, Muang District, Tak Province. Data were collected using 

in-depth interviews with groups of Nile tilapia farmers at Ban Mai Ngam Community Farm. The interview 

consists of the interviewee general information about Nile tilapia farming cost and techniques to reduce 

the cost of Nile tilapia farming. The results showed that Farmers have gathered to Nile tilapia farming for 

a period of 2-3 years. Investment sources have supported from the members' and external funds from 

the government. For 3 ponds of Nile tilapia farming, the cost consists of fixed costs (2.50 baht per 

kilogram) and variable costs (41.30 baht per kilogram). The total production cost is 43.80 baht per 

kilogram. With production of 300 kilograms. Techniques to reduce costs are combination of artificial and 

natural feeds with instant food and earth pond culture.  

Keywords: Nile Tilapia, Cost of Tilapia Farming, Cost reduction 
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บทนํา   

 โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมี ตามนโยบายในการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

ผลิตสินคาเกษตร ใหเปนศูนยกลางการเรียนรูทางการเกษตรของชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา ภายใตความ 

รับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนโดยมีหลักการสําคัญ คือ ใหชุมชนเปนผู 

กําหนดโครงการพัฒนาโดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการดวยตนเอง สงผลตอเน่ืองให 

ภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2560)  การมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญสําหรับการ 

ดําเนินชีวิตของมนุษย เพราะการอยูรวมกันเปนสังคมตางพ่ึงพาอาศัยกันและตางตองมีบทบาทภาระหนาท่ีตองรับผิดชอบตาม 

วาระโอกาสท่ีมาถึง การมีทักษะการดํารงชีวิตและขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนตามบริบทของชุมชนน้ัน ๆ จะชวยสงเสริมคุณภาพ 

ชีวิตของคนในชุมชนใหดีข้ึน (ศรีนวล แตงภู และ คณะ, 2561) การเลี้ยงปลานิลในฟารมชุมชนบานไรไอละมุนเกิดข้ึนจากซึ่ง 

การเลี้ยงปลานิลของฟารมชุมชนบานไรไอละมุน เกิดข้ึนจากบริบทของชุมชนโดยมีผูนําชุมชนเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนา ณ 

ขณะน้ัน นายนคร ทาปน อดีตผูใหญบานไมงาม เปนผูรับผิดชอบโครงการ มองเห็นวาหมูบานไมงามควรมีครัวชุมชนในหมูบาน 

เพ่ือใหคนในชุมชนไดบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและมีราคาไมสูงมากนัก หน่ึงในการผลิตสินคาทางการเกษตรของกลุม คือ การ 

เลี้ยงปลานิล เน่ืองจากปลานิลเปนท่ีนิยมของผูบริโภค และสามารถสรางอาชีพใหกับคนในชุมชนได ปจจุบันกลุมชุมชนบานไร 

ไอละมุน ไดจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแลวจากเดิมเรียกกันวาฟารมชุมชนบานไรไมงาม ไดรับการสนับสนุนอยางดีจาก 

หนวยงานภาครัฐและชวยยกระดับฟารมชุมชน ใหกลายเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสัญญา ทาปน ประธาน

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานไรไอละมุน และเปนผูดูแลเก่ียวกับฟารมชุมชนพรอมนําองคความรูท่ีมีท้ังจากตนเองและสมาชิกในกลุม  

เก่ียวกับการเลี้ยงปลานิลดวยวิธีธรรมชาติแบบผสมผสานมาใชภายในฟารมชุมชนจนสามารถมีรายไดจะการจําหนายปลานิล 

และใชบริโภคภายในกลุมไดอยางดี อยางไรก็ตาม การเลี้ยงปลานิลและการทําเกษตรของฟารมชุมชนบานไรไอละมุน ยังม ี 

ปญหาและอุปสรรคหลายอยาง ท่ีสงผลตอความเขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชนเปนอยางมาก ตัวอยางเชนปญหาในเรื่อง   

การบริหารจัดการเรื่องตนทุนและการบันทึกขอมลูทางการเงิน  

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับแนวทางการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิล พบวามีหลายวิธีในการลดตนทุนการเลี้ยง

ปลานิล เชน การเลี้ยงปลานิลโดยใชโครงแพ กระชัง และบอดิน เปนตน สําหรับตนทุนสวนใหญของการเลี้ยงปลานิล

ประกอบดวย ตนทุนคงท่ี เชน คาเสื่อมราคาอุปกรณตางๆ ตนทุนผันแปร เชน คาพันธุปลา คาอาหารปลา  คายาประเภทตางๆ 

นอกจากน้ียังพบวา ตนทุนการเลี้ยงปลาท่ีสูงท่ีสุด คือ คาอาหารปลา รองลงมาคือ คาพันธปลา สําหรับตนทุนการเลี้ยงปลาดวย 

อาหารสัตวจะมีตนทุนท่ีต่ํากวาการเลี้ยงปลาดวยอาหารสําเร็จรูป (ศุภรัตน ฉัตรจริยเวศน, 2544; สุพัตรา ตั้งวิเชียร และ ปวีนา 

กองจันทร, 2562; เกวลิน หนูฤทธ์ิ, 2556) สอดคลองกับ ชาญณรงค แนนอุดร, 2552 ศึกษาเก่ียวกับแนวทางการลดตนทุน

การเลี้ยงปลาดวยวิธีการสรางกระชังไมไผ พบวามีตนทุนท่ีถูกกวากระชังเหล็ก และนําลูกปลามาอนุบาลแทนการซื้อพันธุปลา

ขนาดใหญ รวมถึงการใหอาหารดวยวิธีการปรับเปลี่ยนเวลาการใหอาหารปลา สอดคลองกับคณะเกษตรศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา (2555) ศึกษาเก่ียวกับการผลิตอาหารสัตวนํ้าอยางงายจากวัตถุดิบในทองถ่ิน พบวา 

แนวทางหน่ึงของการลดตนทุนคาอาหาร คือ ใชวัตถุดิบในทองถ่ิน เชน ขาวโพด ใบกระถิน เพ่ือผสมลงในอาหารสําเร็จรูป   

จากเหตุผลดังกลาวขางตนน้ีทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเทคนิคการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิลดวยวิธีธรรมชาติ 

กรณีศึกษา ฟารมชุมชนบานไรไอละมุน ตลอดจนศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ เก่ียวกับการควบคุมตนทุนปจจัยการผลิต 

วัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือวิเคราะหตนทุนการเลี้ยงปลานิล และเพ่ือหาแนวทางในการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิลในฟารมชุมชน
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บานไรไอละมุน ผลจากการศึกษาในครั้งน้ีจะเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลได นอกจากน้ีแลวยัง

สามารถนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาใหฟารมชุนชนใหมีการจัดการความรูดานการบันทึกรายรับและรายจายท่ีถูกตองเก่ียวกับ

ตนทุนการเลี้ยงปลานิล เพ่ือใหกลุมทราบถึงรายรับและรายจายท่ีถูกตอง สงผลใหผลการดําเนินงานของกลุมมีความยั่งยืน 

วิธีดําเนินการวิจัย   

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกกลุมเปาหมายเพ่ือใชในการสัมภาษณ และสังเกตการณโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงจาก 

กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในฟารมชุมชนบานไรไอละมุน ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีจํานวน 5 คน 

ประกอบดวย ประธานกลุมและสมาชิกกลุมเปนเกษตรกรเลี้ยงปลานิลจํานวน 4 คน โดยมีบทบาทหนาท่ีในการใหขอมูลตาม

ประสบการณและ องคความรูแตละคน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณและสังเกตการณ เพ่ือให

ไดผลตรงตาม วัตถุประสงคของการศึกษาแบบสัมภาษณประกอบดวย ขอมูลผูใหสัมภาษณ ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับฟารมชุมชน

บานไรไอละมุน   ขอมูลเก่ียวกับการเลี้ยงปลานิล ตนทุนการเลี้ยงปลานิล  ซึ่งเปนประโยชนตองานวิจัยดังน้ี  

1. นําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เปนขอมูลจากการสัมภาษณประธานกลุมและผูท่ีมี 

ประสบการณความรูเรื่องการเลี้ยงปลา ขอมูลจากการศึกษาเอกสาร ตํารา ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มาสรุปกระบวนการ

ในการเลี้ยงปลา เพ่ือใหเห็นกระบวนการและระยะเวลาการเลี้ยงท่ีชัดเจนข้ึนมาจําแนกคาใชจาย 

2. จําแนกคาใชจายท่ีเก่ียวของโดยการจําแนกตนทุนตามลักษณะผลิตภัณฑ พฤติกรรมตนทุน และจําแนกตนทุน 

ตามความสามารถในการติดตามตนทุนในแตละกระบวนการเลี้ยงปลา โดยประกอบดวยตนทุนหลักคือ วัตถุดิบทางตรง  

คาแรงงานทางตรง และคาใชจายในการผลิต 

3. นําคาใชจายมาจัดสรรลงในกระบวนการเลี้ยงปลาและคํานวณตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการเลี้ยงปลาของกลุม 

4. นําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในเรื่องแนวทางการลดตนทุนในการเลี้ยงปลานิลมา

คํานวณตนทุนของกลุมโดยการใชอาหารตามธรรมชาติรวมกับอาหารสําเร็จรูป 

5. สรุปแนวทางการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิลดวยวิธีธรรมชาติท่ีไดจากการศึกษา สรุปผลการวิจัยและนําเสนอ

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล  

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแบงเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลเก่ียวกับบริบทของกลุมและเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล 

ลักษณะท่ัวไปของการเลี้ยงปลานิล โดยนําขอมูลดังกลาวมาสังเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงอุปนัย  และขอมูลเก่ียวกับตนทุน

การเลี้ยงปลานิล ซึ่งนํามาวิเคราะหหาตนทุนตอหนวย    

ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นท่ี 1 บริบทของกลุมและเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล สภาพท่ัวไปของ

ฟารมปลานิลและ ประเด็นท่ี 2 ผลการวิเคราะหตนทุนแสดงดังตารางท่ี 1 ได ดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงตนทุนจากการเลี้ยงปลานลิในบอดิน จํานวน 3 บอ ตอ 1 รุน (ประมาณ 4 เดือน) 

รายการ จํานวน 

 

ราคา 

ตอหนวย 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

การใชงาน 

(ป) 

ตนทุนตอหนวย 

(บาท) 

วัตถุดิบทางตรง 

    คาพันธุปลา ขนาด 1 ซม. 

    คาอาหาร ถุงละ 5 กก. 

    คาอาหารเรงโต ถุงละ 1 กก. 

รวม 

 

1,500 ตัว 

2 ถุง 

2 ถุง 

 

0.50 

450 

150 

 

750 

900 

300 

 

- 

 

750 

900 

300 

1,950 

คาแรงทางตรง 

    คาแรงงานทางตรง*  

รวม 

 

5 คน 

 

2,000 

 

10,000 

 

- 

 

10,000 

10,000 

คาใชจายในการผลิตผันแปร 

    คาสาธารณูปโภค* 

รวม 

 

4 เดือน 

 

 

110 

 

 

440 

 

 

- 

 

440 

440 

คาใชจายในการผลิตคงท่ี 

    คาเสื่อมบอดิน 

      คาเสื่อมอุปกรณเลี้ยงปลา 

รวม 

 

3 บอ 

 

 

1,500 

1,500 

 

4,500 

1,500 

6,000 

 

10 

3 

 

450 

300 

750 

ตนทุนผันแปรรวม     12,390 

ตนทุนคงท่ีรวม       750 

ตนทุนรวม     13,140 

จํานวนผลผลติ (กิโลกรัม)        300 

ตนทุนผันแปรตอกิโลกรัม     41.30 

ตนทุนรวมตอกิโลกรมั     43.80 

    * หมายเหตุ เปนคาใชจายท่ีทําการประมาณการและถัวเฉลี่ยกับสวนท่ีทําการเกษตรของกลุมดานอ่ืนดวย  

ผลการวิจัยประเด็นท่ี 1 บริบทของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล สภาพท่ัวไปของฟารมปลานิล  พบวา เกษตรกรสวนใหญ

อายุ 40 – 60 ป มีอาชีพเกษตรกร ทําการรวมกลุมเพ่ือเลี้ยงปลานิลมาเปนระยะเวลา 2-3 ป มีจํานวนสมาชิกท่ีเลี้ยงปลานิล 5 

คน แหลงเงินทุนจากการเลี้ยงปลานิลในฟารมชุมชนบานไรไอละมุนมาจาก 2 แหลง คือทุนสวนตัวของสมาชิกภายในฟารม 

และทุนภายนอกจากรัฐบาล ไดแก สํานักงานกรมประมง สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมถึงสถานบันการศึกษา กลุมมีการเลี้ยง

ปลานิลจํานวน 3 บอ แตละบอมีปลานิลประมาณ 500 ตัว ขนาดบอดินกวาง 6 เมตร ยาว 12 เมตรปลาท่ีนํามาเลี้ยงจะมีอายุ

เริ่มท่ี 1-2 เดือน เปนพันธปลานิลแดงไทยและปลานิลดํา ใชเวลาเลี้ยงประมาณ 4- 6 เดือนจึงจับมาบริโภคและจําหนาย ราคา

จําหนายจะถูกกวาทองตลาด ใหอาหารตามธรรมชาติ เชน แหนแดง แหนเปด รวมกับ อาหารสําเร็จรูป  

ผลการวิจัยประเด็นท่ี 2 ผลการวิเคราะหตนทุน โดยตนทุนการเลี้ยงปลานิลประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง ไดแก คา

พันธปลา  คาอาหาร คาอาหารเรงโต คาแรงงานทางตรง และคาใชจายในการผลิต ปรากฏตามตารางท่ี 1  โดยผลจากตารางท่ี 

1214 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

1 พบวา ตนทุนการเลี้ยงปลานิลในรอบระยะเวลาการผลิต 1 รุน มีระยะเวลา 4 เดือน พบวา ปริมาณการผลิตอยูท่ี 300 

กิโลกรัมในรอบการผลิต ตนทุนจากการเลี้ยงปลานิลประกอบดวย ตนทุนคงท่ี 2.50 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนผันแปร 41.30 

บาทตอกิโลกรัม ปลานิลท่ีไดจะนํามาบริโภคภายในกลุมสมาชิกและจําหนายในราคาท่ีต่ํากวาทองตลาด  

     จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงปลานิลพบวา ตนทุนการเลี้ยงปลานิลท่ีสูงท่ีสุด คือ คาอาหารปลา 

ดังน้ันกลุมเกษตรกรบานไรไอละมุนจึงใชเทคนิคการลดตนทุนการใหอาหารปลานิลตามธรรมชาติรวมกับอาหารสําเร็จรูป ผลท่ี

ไดพบวา กลุมเกษตรมีตนทุนคาอาหารในการเลี้ยงปลานิลรวมอยูท่ี 43.80 บาทตอกิโลกรัม โดยกลุมกําหนดราคาขายปลานิล

อยูท่ีกิโลกรัมละ 60 บาท ทําใหมีกําไรจากการขายปลานิลท่ีกิโลกรัมละ 16.20 บาท คิดเปนรอยละ 27 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ราคาตลาดในการขายปลานิลกิโลกรัมละ 65 บาท แสดงใหเห็นวาแมกลุมจะขายต่ํากวาราคาตลาดก็ยังมีกําไรจากการขาย  

อภิปรายผล   

     จากการศึกษาวิเคราะหตนทุนของการเลี้ยงปลานิล ดวยวิธีการสัมภาษณและสังเกตการณแบบเจาะจงระหวาง 

คณะผูวิจัย และ เกษตรกรในกลุมบานไรไอละมุนโดยไดจัดแบงตามแนวทางทฤษฎีแนวคิดดานตนทุน (สมนึก เอ้ือจิระพงษ

พันธ, 2552; ลําไย มากเจริญ, 2556; มนวิภา ผดุงสิทธ์ิ, 2559)  ซึ่งประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง ไดแก คาพันธปลา 

คาอาหาร ปลา และคาอาหารเรงโต  คาแรงงานทางตรง และ คาใชจายในการผลิตผันแปร ไดแก คาไฟฟา สวนคาใชจายใน

การผลิตคงท่ี ไดแก คาเสื่อมราคาบอดิน คาเสื่อมราคาอุปกรณการเลี้ยงปลา  สวนแนวทางในการลดตนทุนของการเลี้ยงปลา

นิลในฟารมบาน ไรไอละมุน พบวา เกษตรกรใชวิธีการเลี้ยงในบอดิน โดยใหปลากินอาหารตามธรรมชาติในบอดินรวมกับ

อาหารสําเร็จรูป ถือเปนการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิล ซึ่งสอดคลองกับ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา (2555) พบวา การลดตนทุนคาอาหาร คือ ใชวัตถุดิบในทองถ่ิน เชน ขาวโพด ใบกระถิน เพ่ือผสมลงใน

อาหารสําเร็จรูป   

นอกจากน้ีผลจาการวิจัย ไดแสดงใหเห็นวาการเลี้ยงปลานิลของกลุมเกษตรกรมุงเนนใหชุมชนไดกินปลาในราคา    

ถูกกวาทองตลาด หรือเพ่ือแบงบันกันในชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และผลแสดงใหเห็นวาเกษตรกรไดใชอาหารสัตว

สําเร็จรูปผสมกับอาหารตามธรรมชาติเปนการลดตนทุนคาอาหารปลา ทําใหมีรายไดท่ีเพียงพอกับคาใชจายในการเลี้ยงปลานิล     

กลุมเกษตรกรมีทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอและคุมคากับเงินท่ีนํามาลงทุนท้ังของตนเองและภาครัฐ ดังน้ันกลุมเกษตรกรอาจตอง   

ศึกษาเทคนิคการลดตนทุนใหหลายหลายและเหมาะสมกับบริบทของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญ ณรงค แนนอุดร   

(2552) ท่ีกลาววาแนวทางการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิลดวยวิธีการนําลูกปลามาอนุบาลแทนการซื้อพันธุปลาขนาดใหญเพ่ือ   

ลดตนทุนรวมถึงการลดตนทุนการใหอาหารดวยวิธีการปรับเปลี่ยนเวลาการใหอาหารปลาเชนกัน ดังน้ันใน การศึกษาครั้งตอไป   

ควรจะศึกษาเก่ียวกับการเลี้ยงปลานิลแบบใหอาหารธรรมชาติ อาหารสมทบ อาหารท่ีผลิตเองและนํามาเปรียบเทียบกับตนทุน   

การเลี้ยงปลานิลแบบเดิมตอไป   

สรุปผลการวิจัย       

 การวิจัยครั้งน้ี ศึกษาเทคนิคการลดตนทุนจากการเลี้ยงปลานิลดวยวิธีธรรมชาติ มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหตนทุน    

ของการเลี้ยงปลานิลและเพ่ือหาแนวทางในการลดตนทุนของการเลี้ยงปลานิลในฟารมชุมชนบานไรไมงาม โดยเก็บขอมูลจาก  

กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในฟารมชุมชนบานไรไอละมุน ผลการศึกษา พบวา มีจํานวนสมาชิกท่ีเลี้ยงปลานิลจํานวน 5 คน     

แหลงเงินทุนจากการเลี้ยงปลานิลในฟารมชุมชนบานไรไอละมุนไดมาจาก 2 แหลง คือ แหลงเงินทุนสวนตัวของสมาชิกภายใน  

ฟารม และแหลงเงินทุนภายนอกจากการสนับสนุนของรัฐบาล มีการเลี้ยงปลานิลเลี้ยงในบอดิน จํานวน 3 บอ แหลงท่ีมาของ   
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อาหารสัตวมาจากแหลงธรรมชาติและจากการซื้อมาบางสวน ตนทุนจากการเลี้ยงปลานิลมีตนทุนการผลิตรวม 43.80 บาทตอ 

กิโลกรัม ปริมาณการผลิตอยูท่ี 300  กิโลกรัมในรอบการผลิต 1 รุน ผลผลิตท่ีไดจากการเลี้ยงปลานิลจะนําไปแจกจายภายใน 

กลุมชุมชนบานไมงาม และมีการจําหนายในราคาท่ีต่ํากวาทองตลาดราคาในปจจุบันจําหนายท่ีกิโลกรัมละ 60 บาท โดยใน 

ทองตลาดจําหนายท่ีกิโลกรัมละ 65 บาท   

จากการศึกษาตนทุนการเลี้ยงปลานิล พบวา ตนทุนการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรบานไรไอละมุนมีเทคนิคในการลด 

ตนทุน คือ การใชแหลงอาหารจากธรรมชาติรวมกับอาหารสําเร็จรูป สามารถลดตนทุนคาอาหารไดดี  

กิตติกรรมประกาศ  

 ผูวิจัยขอขอบคุณ นายนคร ทาปน อดีตผูใหญบานไมงาม นายสัญญา ทาปน ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนบานไรไอ

ละมุน รวมถึงเกษตรกรในฟารมชุมชนบานไรไอละมุน หมูท่ี 4 ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผูมีสวนเก่ียวของใน  

งานวิจัยทุกทานท่ีใหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก สนับสนุนงบประมาณ 

ในการดําเนินงานใหเสร็จสมบูรณ    
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก  ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการท าข้าวแตนน้ าแครอท ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยท าการเก็บข้อมูล 1 ปี (1 มกราคม 2562- 31 ธันวาคม 2562) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จ านวน 15 คน และรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละและค่าเฉลี่ย และใช้การวิเคราะห์ทางการบัญชีการเงินประกอบด้วย ก าไร 
(ขาดทุน) อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และระยะเวลาคืนทุน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านสระบัวเป็นเพศหญิงท้ังหมด มีอายุมากกว่า 45 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อย
ละ 93.33  ในการท าข้าวแตนน้ าแครอทนั้นได้รับความรู้มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและศึกษาเพิ่มเติมด้วยการลองผิดลองถูกจน
ได้ข้าวแตนน้ าแครอทที่มีรสชาตดิีถูกปากผู้บริโภค โดยการลงทุนท าข้าวแตนน้ าแครอทมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 
8,150 บาท มีต้นทุนการผลิตรวมต่อปีเท่ากับ 135,340 บาท ต้นทุนการผลิตที่มีจ านวนมากท่ีสุดได้แก่ ค่าแรงงาน วัตถุดิบและ
ค่าใช้จ่ายการผลิต คิดเป็นร้อยละ 43.33 28.40 และ 27.27 ตามล าดับ ทั้งนี้รายได้จากการขายข้าวแตนน้ าแครอทจะไม่
เท่ากันในแต่ละเดือนมาจากสภาพเศรษฐกิจและค าสั่งซื้อจากลูกค้า สามารถขายได้จ านวนมากในช่วงเทศกาลได้แก่เดือน
มีนาคมถึงเมษายนและเดือนธันวาคม ส่วนใหญ่ซื้อเป็นของฝากและท าบุญ ด้านอัตราผลตอบแทนจากการท าข้าวแตนน้ าแค
รอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว พบว่า ก าไรจากการท าข้าวแตนน้ าแครอทมีน้อย อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย เท่ากับ 
30.95% ดังนั้นเพื่อให้ได้ก าไรมากข้ึนทางกลุ่มควรท าข้าวแตนท่ีมีรสชาตแิปลกใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันท่ีเน้นการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น ข้าวแตนหน้าธัญพืช เป็นต้น เพื่อเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภคและยอดขายให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว มีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เท่ากับ 744.29% และเมื่อท าการวิเคราะห์ระยะเวลาคืน
ทุนพบว่าการท าข้าวแตนน้ าแครอท ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนจะได้คืนเงินลงทุนที่จ่ายไป เพราะการลงทุนเริ่มแรกใช้เงิน
ลงทุนค่อนข้างน้อยและใช้วัตถุดิบที่มีในหมู่บ้านจึงท าให้สามารถคืนทุนได้เร็ว  
 

ค าส าคัญ : ข้าวแตนน้ าแครอท  ต้นทุน  ผลตอบแทน  
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Abstract 

The purpose of this study general conditions of Sabue Community enterprise, Pongdang Sub-
district, Muang District, Tak Province. Cost and Return on Carrot Juice Rice Cracker of Sabue Community 
enterprise, Pongdang Sub-district, Muang District, Tak Province. Data collection for one year (January 1, 
2562-December 31, 2562). Sample group used in the reserch member of Sabue Community enterprise, 
Pongdang Sub-district, Muang District,Tak Province 15 persons. Data were collected using interview. 
Statistics used in the research to percentage and average. Financial account analysis includes profit and 
loss. Net income margin. Return on investments and Payback Period. The study found that Sabue 
Community enterprise in all female. Older than 45 year 80 percent. Most of them are farmers 93.33 
percent.  Carrot Juice Rice Cracker, gained knowledge from local wisdom and learn more with trial and 
error until getting Carrot Juice Rice Cracker that has good taste pleasing to consumers. Carrot Juice Rice 
Cracker initial investment cost of 8,150 baht, Total production cost per year 135,340 baht. The highest 
production costs are labor, raw materials, and production costs Percentage 43.33 28.40 and 27.27. 
However, the income from the sale of Carrot Juice Rice Cracker is not equal each month due to the 
economic conditions and orders from customers. Can be sold in lage number during the festive season 
from March to April and December. Most of them buy as souvenirs and make merit. Cost and Return 
Carrot Juice Rice Cracker of Sabue community enterprise, profit from Carrot Juice Rice Cracker operations 
is minimal. Net income margin was 30.95% In order to have more profit Sabue group make Rice Cracker 
that has a new flavor to meet the needs of consumer which focused on health care such as Cereal Rice 
Cracker, etc., to increase the choice for consumers and sales of  Sabue Community enterprise. Return on 
investments (ROI) was 744.29%. Analyzing the payback period Carrot Juice Rice Cracker found that It takes 
about 1-2 months to recover the investment paid off, Because the initial investment requires a small 
amount of investment and the raw materials used in the village, it can return the capital quickly.  
 

keywords : Carrot Juice Rice Cracker, Cost, Return 

 

บทน า   

จังหวัดตากมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญและมีการเพาะปลูกเป็นจ านวนมาก ได้แก่ 1.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2. ข้าวนาปี และ 
3. ถั่วเขียว ซึ่งหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญที่เกษตรกรในทุกพื้นที่ท าการเพาะปลูกได้แก่ข้าวนั่นเอง บ้านสระบัวเป็นหมู่บ้าน
หนึ่งที่เกษตรกรได้มีการปลูกข้าวนาปี ไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียว และเมื่อข้าวมีราคาที่ตกต่ าทางกลุ่มเกษตรกร
โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านเมื่อว่างจากงานได้มีการรวมตัวกันน าข้าวเหนียวมาท าการแปรรูปเป็นข้าวแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่า
ทางอาหาร โดยการท าข้าวแตนนั้นมีมานานแล้วเพราะข้าวแตนเป็นอาหารสูตรดั้งเดิมของคนในภาคเหนือโดยการน าข้าว
เหนียวนึ่งมาเป็นส่วนประกอบหลักแล้วน ามาอัดเป็นแผ่นและน าไปทอดในน้ ามันจนพองกรอบ ข้าวแตนจึงกลายเป็นอาหารที่
เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือที่รู้จักและคุ้นเคยโดยน าไปเป็นอาหารว่าง เป็นของฝาก และใช้ท าบุญในเทศกาลต่าง ซึ่งถือเป็น
ภูมิปัญญาไทยมาแต่ช้านาน ดังนั้นเมื่อว่างจากงานกลุ่มแม่บ้านสระบัวจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อท าข้าวแตนขายเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับข้าวเหนียวและได้มีการลองผิดลองถูกด้วยตนเองและทดลองท าหลายๆรสชาติเพื่อสร้างความแตกต่าง ทั้งนี้ยังมี
ปราชญ์ในชุมชนซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้ท าการสืบทอดกันมาแต่โบราณมาช่วยพัฒนาการท าข้าวแตนมาเรื่อยๆ 
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จนกระทั่งได้รสชาติ กลิ่น รูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มคือข้าวแตนน้ าแครอท ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
สระบัวผู้ผลิตข้าวแตนน้ าแครอท (ส านักงานเทศบาลต าบลโป่งแดง, 2562) 

จากการสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทน ทางกลุ่มยังไม่เข้าใจในส่วนของต้นทุนมากนักจึง
ท าให้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตยังไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับการผลิต และอาจ
ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเงินของกลุ่มได้ ในการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องได้แก่งานวิจัยของ สังวาล  นาครินทร์ 
(2549) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลติผา้ไหมหมี่ลายคลืน่ทะเลบ้านนาโพธ์ิ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ พิชญา เพิ่ม
ไทย (2557) ศึกษาแนวทางการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจข้าวแตนในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง และชนิดาภา  มาตราช (2559) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ “ลายฟองน้ าหัวฝาย” ต าบลปอ
แดง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ปัจจุบันข้าวแตนน้ าแครอทสามารถสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มและเป็นสินค้าโอทอปของจังหวัดตาก  แต่เนื่องจาก

ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้ก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง และคนตกงานเป็นจ านวนมากและข้าวแตน

สามารถท าได้ง่ายคนจึงนิยมท ากันมากข้ึน ต่างคนต่างก็แข่งขันในด้านการตลาดสู้ราคากันจนท าให้ได้ก าไรไม่มาก ส่งผลให้ทาง

กลุ่มมีรายได้ลดลง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านต้นทุนในการผลิตเพื่อจะได้

น ามาวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับการผลิตและน าข้อมูลด้านต้นทุนไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด และสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว 
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2. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการท าข้าวแตนน้ าแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

จ านวน 20 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

จ านวน 15 คน  

วิธีสุ่มตัวอย่าง ในการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญเพื่อให้ได้ตัวอย่างของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

บ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

ระยะเวลาในการวิจัย  
            ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาที่ท าการวิจัย 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ เรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการ

ท าข้าวแตนน้ าแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ า เภอเมือง จังหวัดตากซึ่งในแบบสัมภาษณ์

ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการท าข้าวแตนน้ าแครอทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการท าข้าวแตนน้ าแครอทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ   
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มาจากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการท าข้าวแตนน้ าแครอท   
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากเอกสาร ต ารา วารสาร บทความ หนังสือ และ

วิทยานิพนธ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าข้าวแตนน้ าแครอท ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบทความเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น 
  

การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยท าการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลและบรรยาย
สรุปด้วยค่าเฉลี่ยร้อยละ 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อใช้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนโดยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์ และน ามาค านวณในส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อท าการค านวณหาเงิน
ลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการท าข้าวแตนน้ าแครอท ซึ่งได้แก่ ก าไรสุทธิ อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย อัตราผลตอบแทนจาก
เงินลงทุน และระยะเวลาคืนทุน  
 

ผลการวิจัย  

 ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

วัตถุประสงค์ที่ 2 ต้นทุนและผลตอบแทนการท าข้าวแตนน้ าแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่ ง

แดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก แสดงได้ดังตาราง 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 

ข้อมูลทั่วไป รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ หญิง 15 100 
อาย ุ มากกว่า 45 ปีข้ึนไป 12 80 
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6 11 73.33 
อาชีพ เกษตรกรรม 14 93.33 
สาเหตุหลักท่ีเข้าร่วมกลุ่ม สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น 12 80 
วัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมกลุ่ม เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้ 15 100 

จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัวเป็นเพศหญิงทั้งหมด มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป      
คิดเป็นร้อยละ 80 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ร้อยละ 73.33 รองลงมาคือระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ 4 ร้อยละ 
26.67 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรกรรม ร้อยละ 93.33 รองลงมาคือเกษียณอายุจากการท างาน ร้อยละ 6.67 
สาเหตุที่เข้าร่วมกลุ่มส่วนใหญ่มาจากการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษ และ
ปราชญ์ชาวบ้าน ร้อยละ 80 วัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมกลุ่มคือเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนการท าข้าวแตนน้ าแครอทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่ง

แดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 

รายการ จ านวน (หน่วย) ราคา/หน่วย (บาท) รวมจ านวนเงิน 
กะละมัง 4 50 200 
กระทะใหญ่ 2 600 1,200 
ตะหลิว 4 100 400 
กระด้ง 2 150 300 
หวดนึ่งข้าว 5 100 500 
ถุงบรรจุภัณฑ์ 1 1,200 1,200 
อุปกรณ์ท าความสะอาด 5 50 250 
เครื่องรีดปากถุง 1 1,300 1,300 
หม้อ 2 900 1,800 
แม่พิมพ ์ 2 500 1,000 
รวมสินทรัพย์ 28 4,950 8,150 

จากตารางที่ 2 พบว่าในการท าข้าวแตนน้ าแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เริ่มแรกในอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 8,150 บาท 

ตารางที่ 3 ข้อมูลต้นทุนการผลิตของการท าข้าวแตนน้ าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
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รายการ จ านวนเงิน (บาท/ปี) ร้อยละ 
วัตถุดิบ   

1. ข้าวเหนียว  21,925 16.20 
2. แครอท  1,150 0.85 
3. งาขาว  6,000 4.43 
4. น้ าตาลปิ๊บ  1,670 1.23 
5. น้ ามันพืช 6,500 4.80 
6. เครื่องปรุงรส 1,190 0.89 

                                                รวม 38,435 28.40 
ค่าแรงงาน   

1. ค่าจ้างคนงาน  60,000 44.33 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต   

1. ค่าน้ าประปา 280 0.21 
2. ค่าไฟฟ้า  4,625 3.42 
3. ค่าก๊าซหุงต้ม 15,250 11.27 
4. ค่าถุงบรรจุภณัฑ ์ 14,350 10.60 
5. ค่าขนส่ง 2,400 1.77 

                                    รวม 36,905 27.27 
รวมต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น (ต่อปี) 135,340 100 

จากตารางที่ 3 พบว่าในการผลิตข้าวแตนน้ าแครอทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตลอดทั้งปี 2562 ต้นทุนการ
ผลิตสูงสุดคือค่าแรงงานจ านวน 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.33 รองลงมาได้แก่ วัตถุดิบ จ านวน 38,435 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 28.40 และค่าใช้จ่ายการผลิต จ านวน 36,905 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.27 ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 4 รายได้จากการขายข้าวแตนน้ าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

เดือน จ านวนเงิน (บาท) 
มกราคม 15,000 

กุมภาพันธ ์ 15,800 
มีนาคม 17,000 
เมษายน 17,200 

พฤษภาคม 16,500 
มิถุนายน 15,700 
กรกฎาคม 16,000 
สิงหาคม 15,900 
กันยายน 15,000 
ตุลาคม 16,300 

พฤศจิกายน 17,200 
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ธันวาคม 18,400 
รายได้รวมต่อปี (บาท) 196,000 

จากตารางที่ 4 พบว่าตลอดทั้งปี 2562 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก มี
รายได้จากการขายข้าวแตนน้ าแครอทได้ทั้งสิ้น 196,000 บาท และจะขายได้ในปริมาณมากคือช่วงเทศกาลได้แก่ ช่วงเดือน
มีนาคมถึงเมษายนเพราะชาวบ้านนิยมน าไปท าบุญและเป็นของฝากรวมถึงช่วงสิ้นปีคือเดือนธันวาคม 

 
ตารางที่ 5 ก าไร (ขาดทุน) การท าข้าวแตนน้ าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
รายได้จากขายข้าวแตนน้ าแครอท 196,000 
หัก ค่าใช้จ่าย 135,340 
ก าไรสุทธิ 60,660 

จากตารางที่ 5 พบว่าการท าข้าวแตนน้ าแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว มีก าไรสุทธิ จ านวน 60,660 
บาท ต่อปี 

 
ตารางที่ 6 อัตราผลตอบแทนจากการท าข้าวแตนน้ าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก 
 

อัตราส่วน แทนค่าในสูตร ผลการค านวณ 
1.อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย 
(ก าไรสุทธิ/รายได้) x 100 

60,660/196,000 x 100 30.95% 

2.อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 
(ก าไรสุทธิ/เงินลงทุน) x 100 

60,660/8,150 x 100 744.29% 

จากตารางที่ 6 พบว่าเมื่อท าการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการท าข้าวแตนน้ าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
สระบัว มีอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับ 30.95% และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เท่ากับ 744.29% 

 
ตารางที่ 7 การค านวณระยะเวลาคืนทุนจากการท าข้าวแตนน้ าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่ง

แดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 

สูตร แทนค่าในสูตร ผลการค านวณ 
ระยะเวลาคืนทุน 
(เงินลงทุน/ก าไรสุทธิ) 

8,150/60,660 0.13 

 
จากตารางที่ 7 พบว่าการการท าข้าวแตนน้ าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน จะ

ได้คืนเงินลงทุนท่ีจ่ายไป เนื่องจากเงินลงทุนเริ่มแรกมีจ านวนน้อยและวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในหมู่บ้านจึงท าให้สามารถคืนทุน
ได้เร็ว  
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สรุปผลการวิจัย   

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัวเป็นเพศหญิงทั้งหมด มีอายุมากกว่า 45 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
80 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 93.33  ในการท าข้าวแตนน้ าแครอทนั้นได้รับความรู้มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศึกษาเพิ่มเติมด้วยการลองผิดลองถูกจนไดข้้าวแตนน้ าแครอทที่มีรสชาตดิีถูกปากผูบ้ริโภค ด้านต้นทุนและผลตอบแทนการ
ท าข้าวแตนน้ าแครอท ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่าการลงทุนท าข้าวแตน
น้ าแครอทมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 8,150 บาท มีต้นทุนการผลิตรวมต่อปีเท่ากับ 135,340 บาท ต้นทุนการผลิต
ที่มีจ านวนมากท่ีสุดได้แก่ ค่าแรงงาน วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายการผลิต คิดเป็นร้อยละ 43.33 28.40 และ 27.27 ตามล าดับ ทั้งนี้
รายได้จากการขายข้าวแตนน้ าแครอทจะไม่เท่ากันในแต่ละปีมาจากสภาพเศรษฐกิจและค าสั่งซื้อจากลูกค้า สามารถขายได้
จ านวนมากในช่วงเทศกาลได้แก่เดือนมีนาคมถึงเมษายนและเดือนธันวาคม ส่วนใหญ่ซื้อเป็นของฝากและท าบุญ ด้านอัตรา
ผลตอบแทนจากการท าข้าวแตนน้ าแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว พบว่า มีก าไรค่อนข้างน้อย อัตราก าไรสุทธิต่อ
ยอดขาย เท่ากับ 30.95% และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน เท่ากับ 744.29% และเมื่อท าการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน 
พบว่าการท าข้าวแตนน้ าแครอท ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนจะได้คืนเงินลงทุนที่จ่ายไป เพราะการลงทุนเริ่มแรกใช้เงินลงทุน
ค่อนข้างน้อยและใช้วัตถุดิบที่มีในหมู่บ้านจึงท าให้สามารถคืนทุนได้เร็ว  
 

อภิปรายผล  

 จากสรุปผลการวิจัยข้างต้นพบว่า การท าข้าวแตนน้ าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว  สมาชิกทั้งหมดเป็น
ผู้หญิงมีอาชีพเกษตรกรรมท าการรวมกลุ่มกันเมื่อว่างจากงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวโดยใช้ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและจากปราชญ์ชาวบ้าน โดยใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 8,150 บาท การผลิตข้าวแตนน้ าแครอทในปี 2562 มีต้นทุนการผลิต
รวมทั้งสิ้น 135,340 บาท และต้นทุนการผลิตที่มากที่สุดได้แก่ค่าแรงงาน รองลงมาคือวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายการผลิต มีรายได้
จากการขายข้าวแตนน้ าแครอทในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 196,000 บาท ซึ่งจะขายได้มากในช่วงเทศกาลได้แก่เดือนมีนาคมถึง
เมษายนและช่วงสิ้นปีได้แก่เดือนธันวาคมเพราะผู้บริโภคนิยมซื้อไว้เป็นของฝากและท าบุญ ด้านอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน พบว่า มีก าไรค่อนข้างน้อย อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย เท่ากับ 30.95% อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน เท่ากับ 
744.29% เมื่อท าการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน พบว่าการท าข้าวแตนน้ าแครอทใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน จะได้คืนเงิน
ลงทุนที่จ่ายไป เนื่องจากการลงทุนท าข้าวแตนใช้จ านวนเงินลงทุนเริ่มแรกน้อยและสามารถท าได้ง่ายจึงท าให้สามารถคืนทุนได้
เร็วแต่มีก าไรไม่มากนัก เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่มีการขึ้นลงอยู่เสมอรวมถึงคนงานที่จะมาท าเฉพาะช่วงว่างจากงาน
เกษตรกรรมเท่าน้ัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญา เพิ่มไทย (2557) ศึกษาแนวทางการควบคุมต้นทุน ของผู้ประกอบการ
ธุรกิจข้าวแตน ในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง การควบคุม ต้นทุนมี 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ต้นทุน
วัตถุดิบ (2) ต้นทุนแรงงาน (3) ต้นทุนวัสดุ (4) ต้นทุน เครื่องจักรเครื่องมือ (5) ต้นทุนปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ราคา
ของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงข้ึน-ลงตามสภาพของเศรษฐกิจ การจ่ายค่าแรงงานมีทั้งรายวัน รายเดือน และ จ้างเหมา ขึ้นอยู่
กับลักษณะงาน คนงานส่วนใหญ่เป็นเครือญาติและคนในพ้ืนท่ี การควบคุมต้นทุน วัสดุ ประกอบด้วย การสั่งซื้อวัสดุ ใช้วิธีการ
โทรศัพท์สั่งซื้อจากร้าน ประจ าพร้อมบริการส่งสินค้าของผู้ขาย มีการตรวจเช็คคุณภาพและจ านวนวัสดุก่อนรับ ตรวจนับ 
ปริมาณวัสดุคงเหลือในคลังสินค้าสม่ าเสมอ ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าและประหยัด การควบคุมต้นทุนเครื่องจักร เครื่องมือ 
ประกอบด้วยหลักฐานในการจัดซื้อเครื่องจักร เครื่องมือใหม่ ทดแทนในส่วนท่ีเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน ซื้อวัสดุจาก
ผู้ขายท่ีมีการ รับประกันและบริการหลังขาย มีเครื่องจักรส าหรับเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ในกรณีที่เครื่องจักรนั้นท างานหนักเพื่อยืด
อายุการท างานเครื่องจักร และเลือกศูนย์ซ่อมที่มาตรฐาน การควบคุมต้นทุนในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายของ
ธุรกิจ การหาลูกค้าและตลาด เพื่อกระจายสินค้า การก าหนดราคาสินค้าที่เหมาะสม การควบคุมยอดการผลิตให้เพียงพอต่อ
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ความ ต้องการของตลาด การมีแผนส ารองการผลิตสินค้าเพิ่มเมื่อตลาดมีความต้องการสูงกว่าปกติ กระบวนการรักษาฐาน
ลกูค้า ควบคุมการผลิตสินค้าที่ถูกสุขอนามัย ปรับปรุงรสชาติ ลักษณะรูปร่าง ของข้าวแตนให้หลากหลาย และจัดส่งสินค้าให้
ลูกค้าโดยไม่รวมค่าขนส่ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญฐณา ดิษฐ์แก้วและคณะ (2558) การศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) กรณีศึกษาการผลิตหมูยอของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกะโห้ ผล
การศึกษาพบว่าต้นทุนในการลงทุนผลิตหมูยอ มีต้นทุนการผลิตประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุน
การผลิต(ต่อปี) 58,434 บาท ผลตอบแทน (ต่อปี) 87,500 บาท ก าไรสุทธิ (ต่อปี) 29,066 บาทกระแสเงินสดรับสุทธิจากการ
ลงทุนเท่ากับ 29,066 บาท ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 1 เดือน ดังนั้นเพื่อให้การท าข้าวแตนมีก าไรเพิ่มมากขึ้นทางกลุ่มควร
มีการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ การจัดหาแรงงานทดแทน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันท่ีเน้นเรื่องสุขภาพ เช่น ข้าวแตนหน้าธัญพืช และมีการควบคุมเรื่องรสชาติ ความสะอาด และ
อาจมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่สนใจของลูกค้าและขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมการขายให้กับ
ทางกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกมากขึ้น 
  

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพระ ใชวิธีการสุม

กลุมตัวอยางแบบงายและกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรสําเร็จของ Taro Yamane จํานวน 378 คน เครื่องมือท่ีใชเก็บ

รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนาหาคาแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานหาคา t-test และ F-test One-Way ANOVA สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณผูให

ขอมูลสําคัญ (Key informant) จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะ

ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานโครงสรางพ้ืนฐาน รองลงมาคือดานสังคมและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ดานอาชีพและรายไดและดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว ผลการเปรียบเทียบพบวา ภูมิลําเนา ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน

และความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมชุมชน เปนปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใต

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และแนวทางการสงเสริมการใหบริการ

สาธารณะคือบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนตองมองถึงประโยชนสวนรวม มีความรวมมือรวมใจกัน ใน

การแกไขปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานภายในชุมชนใหประสบผลสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งจะทําใหชุมชนตําบลหนองพระเกิด

ความเขมแข็ง พรอมท่ีจะนําพาชุมชนสูการเปนเมืองชุมชนนาอยูและมีวิสัยทัศนในการแกไขปญหาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

 

คําสําคัญ : บริการสาธารณะ, แผนยุทธศาสตรการพัฒนา, องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ 

 

Abstract 

The purpose of this research was to study the opinions of people towards access to public 

services under the strategic development plan of Nong Phra Subdistrict Administrative Organization, Wang 

Thong District, Phitsanulok Province. It is quantitative and qualitative research. The sample group used in 

this research was people living in the area of Nong Phra Subdistrict Administrative Organization. Data were 

collected by using simple random sampling method and the sample size was determined by the Taro 

Yamane's formula of 378 people. The tools used to collect data were questionnaires using descriptive 
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statistics, frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. And inferential statistics for t-

test and F-test One-Way ANOVA. Qualitative research By interviewing key informants of 10 people. The 

research found that the public opinion on access to public services under the strategic development plan 

of the Nong Phra Subdistrict Administration Organization, Wang Thong District, Phitsanulok Province The 

overall picture is in a high level. When considered in each aspect, it was found that the aspect with the 

highest mean was the infrastructure. Next is social and quality of life of people, education, religion, art, 

culture and local wisdom. Career and income and natural resources Environment and tourism promotion 

The comparison results show that the domicile, duration of the community and the frequency of 

participation in the community activities. It is a factor that affects people's opinions on access to public 

services under different development strategies. With the statistic significance at the level of 0.05 and the 

guidelines for promotion of public services, personnel of local administrative organizations and the public 

must look at the common benefits. With cooperation In solving the infrastructure problems within the 

community to be successful successfully. Which will strengthen the community of Nong Phra Subdistrict 

Ready to take the community to be a livable city with a vision to solve problems for sustainable 

development. 

 

keywords : public service, strategic development plan, Nong Phra Subdistrict Administration Organization 

 

บทนํา 

 กระแสโลกาภิวัตนและการบริโภคนิยมในปจจุบัน ทําใหประเทศไทยประสบความสําเร็จในการทําใหจํานวน

ประชากรท่ียากจนมีจํานวนลดลง โดยคนสวนใหญมีความเปนอยูและความ มั่งคั่งดีข้ึนจากการเจริญเติบโตทางสังคมและทาง

เศรษฐกิจ อยางไรก็ตามแมสังคมไทยและเศรษฐกิจของประเทศจะประสบความสําเร็จในการแกไขภาวะความยากจนเชิงรายได

ในระดับหน่ึง แตในการแกปญหาความเหลื่อมล้ําของรายไดกลับไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร กลาวคือ สังคมไทย ยังคงมี

ความเหลื่อมล้ําและความไมเทาเทียมกันในหลาย ๆ ดานหลายมิติ ทําใหประชากรท่ีมีรายไดนอยไมสามารถเขาถึงทรัพยากร

ดานการบริการสาธารณะของรัฐ รวมถึงการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพจากภาครัฐได กรณีดังกลาวรวมท้ังปญหาการเมืองท่ีคุ

กรุนและสอเคาทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนในชวงกวาสิบปท่ีผานมา ไดกอใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุขในสังคม อัน

เปนเหตุใหเกิดความยุงยากของอีกหลากหลายปญหาไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และความเปนธรรม การลดปญหาความ

เหลื่อมล้ําและชองวางดังกลาวเปนจึงเปนภารกิจของรัฐและฝายปกครองท่ีตองจัดทําข้ึน เพ่ือสนองความตองการของประชาชน

โดยสวนรวม ไมวาจะเปนหนาท่ีจัดระบบสวัสดิการสังคมใหแกประชาชนทุกคนท้ังดานการศึกษา สุขภาพอนามัย การทํางาน 

การมีรายไดรวมถึงการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและการบริการทางสังคม เพราะเมื่อเราพิจารณาสภาพของกิจการตาง ๆ 

แลว ยอมไมอาจจะบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงคไดเลยหากปราศจากอํานาจและหนาท่ีของรัฐท่ีมีอยูตามกฎหมายซึ่งมี

อํานาจเหนือกวาเอกชนท่ัวไป การดําเนินการดังกลาวขางตนก็คือ"การบริการสาธารณะ" น่ันเอง  

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานสําคัญท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนในชุมชนมากท่ีสุด การบริหารจัดการ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงจําเปนตองคํานึงถึงคนในชุมชนเปนหลัก โดยเฉพาะการจัดทําบริการสาธารณะซึ่งการบริการ

สาธารณะท่ีจัดทําโดยสวนทองถ่ินน้ัน ไดแก บริการสาธารณะท่ีรัฐมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจัดทํา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตทองถ่ินน้ัน ๆ โดยอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในการจัดทําบริการสาธารณะ ไดบัญญัติไวในกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเภท และใน

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 (สํานักงาน
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คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561) องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี ทําหนาท่ีแกไขปญหาและ

สนองตอบความตองการของประชาชนในตําบล ตลอดจนทําหนาท่ีพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและมี

บทบัญญัติท่ีกําหนดไวในกฎหมาย โดยบัญญัติหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะตองทําคือ จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนาและ

ทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปองกัน

โรคและระงับโรคติดตอ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การสงเสริมการ

พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ การคุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ

บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน รวมถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีทางราชการ

มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร นอกจากน้ียังมีหนาท่ีท่ีอาจทํากิจกรรรมในเขต

องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 68 ไดแก การควบคุมดูแลใหมีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร การบํารุงไฟฟา

หรือแสงสวาง การบํารุงรักษาทางระบายนํ้า การบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ มีการ

สงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัวและการประกอบอาชีพ มีการคุมครองดูแล

และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน รูจักหาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล มีการ

จัดตั้งตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม มีกิจการเก่ียวกับการพาณิชย การทองเท่ียวและการผังเมือง เปนตน 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ ไดยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป และอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดตระหนักถึงความสําคัญในหนาท่ีดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีในดานตางๆ โดยปจจุบันการ

ใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการสวนตําบลหนอง

พระ 6 ดาน ประกอบดวยดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานอาชีพและรายได ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดาน

การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน และดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 

ซึ่งจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ ท่ีผานมาพบวาการจัดบริการสาธารณะยังไมสอดคลองกับ

ปญหาและความตองการของประชาชน รวมท้ังไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน นอกจากน้ีการบริการสาธารณะยังมี

ลักษณะท่ีไมเหมาะสม อันเปนผลจากการใหบริการสาธารณะท่ีไมครบถวนทุกดานและท่ัวถึงประชาชนทุกกลุม เชนอาจเนน

ประโยชนของบุคคลบางกลุมและละเลยประโยชนของประชาชนบางกลุม ขาดการลําดับความสําคัญในการจัดบริการ

สาธารณะท่ีควรมีการเตรียมการลวงหนาหรือควรมีการพิจารณาถึงความจําเปนเรงดวน ทําใหการจัดบริการสาธารณะขาด

คุณภาพ ขาดความชัดเจน ขาดความเปนธรรมและไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของทองถ่ิน ซึ่งแนวทางในการแกไข

ปญหาท่ีสําคัญคือ การเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมท้ังในการเสนอนโยบาย การมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน และการตรวจสอบการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อีกท้ังควรมีการปรับแนวทางการ

บริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบใหมๆ เพ่ือพัฒนาการบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแกไขปญหา เชน แนวทางการทํางานในลักษณะของเครือขาย (network) ท่ีเปนการทํางานรวมมือกันระหวางหนวยงาน

ตางๆของรัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรภาคประชาชน สถาบันวิชาชีพ หรือองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร เน่ืองจากเปนแนว

ทางการทํางานท่ีใหความสําคัญกับการแสวงหาแนวรวม (partnership) ท่ีมีความรูความสามารถในดานท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยกัน

แกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน 

 ดวยเหตุน้ีผูวิจัยในฐานะท่ีเปนประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือตองการทราบวาประชาชนท้ัง 12 หมูบาน ในเขตตําบลหนอง

พระ มีการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ ในดานโครงสราง

พ้ืนฐาน ดานอาชีพและรายได ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน และดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียวอยางไร และมีปจจัยใดท่ีสงผลตอการเขาถึงบริการ
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สาธารณะท่ีแตกตางกันของประชาชน รวมถึงการศึกษาแนวทางการสงเสริมการใหบริการสาธารณะภายใตแผนยทุธศาสตรการ

พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดรับไปใชในการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดชองทางการ

พัฒนาการใหบริการสาธารณะท่ีดีและมีประสิทธิภาพ สงผลกระทบท่ีดีในระยะยาวและเกิดประโยชนตอประชาชนในทองถ่ิน

อยางแทจริง พรอมท่ีจะกาวสูการเปนชุมชนนาอยูท่ีมีการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบงายจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 6,915 คน และใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตร

สําเร็จรูปของ “Taro Yamane” ท่ีจํานวน 378 คน 

 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีโดยผูวิจัยไดแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ  

 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) 1 ฉบับ โดยยึดตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัยแบง

ออกเปน 3 ตอน คือ  

                 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ภูมิลําเนา ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนและความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมชุมชน   

     ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ใน 5 ดาน ไดแก ดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน ดานอาชีพและรายได ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน และดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว                                                                                                              

     ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 สวนท่ี 2 เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการใหบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ใน 5 ดาน ไดแก โครงสรางพ้ืนฐาน ดานอาชีพ

และรายได ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน และดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 

 จากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาคนควาอิสระ เพ่ือขอคําแนะนําเพ่ิมเติม ปรับปรุง

สํานวนภาษา ตัดขอความท่ีสื่อความหมายไมชัดเจน หรือซ้ําซอนและจัดขอความใหสั้นกะทัดรัด เมื่ออานแลวสามารถเขาใจ

งาย ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย จึงนําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จแลวไปหาคุณภาพดวยการหาความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเพ่ือความถูกตองและสมบูรณของเครื่องมือ โดยนําเครื่องมือฉบับรางใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน       

3 ทาน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการหาคา IOC ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ไดคาเทากับ 1.00 พรอมกันน้ีผูวิจัยไดปรับปรุง

เครื่องมือใหสมบูรณตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ และนําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดย

วิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) แลวนํามาทดลองใช (Try Out) กับ

กลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษาวิจัยจํานวน 30 คน ในเขตตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หลังจากน้ันนํา

แบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งแสดงคาความนาเช่ือถือไดเทากับ 

0.959 
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    3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  จัดเก็บขอมูลโดยออกทําการแจกแบบแบบสอบถามแกประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขต

พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไวแลวทําการเรียก

เก็บทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม 

    4.  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดไปดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม

แตละฉบับ และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

   ตอนท่ี 1 คือขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลโดยแจก

แจงความถ่ี และการหาคารอยละ (percentage)  โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : S.D.)   

  ตอนท่ี 2 คือระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย 5 ดาน   

  ตอนท่ี 3 คือการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใต

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสถิติเชิงอนุมาน 

โดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (mean) ตามปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติวิเคราะหดังน้ี กรณีตัวแปรอิสระมี 2 กลุมใช

การทดสอบคา t-test กรณีตัวแปรอิสระท่ีมี 3 กลุมข้ึนไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดวยสถิติ F-test (One-

Way ANOVA)  

  ตอนท่ี 4 เปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ ใชการวิเคราะหสาระเปนรายประเด็นในแตละดานท้ังหมด 5 ดาน 

 

ผลการวิจัย   

  1. จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได ภูมลิําเนา ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนและความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมชุมชน สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีเงินเดือนระหวาง 

5,000 - 10,000 บาท มีภูมิลําเนาอยูหมูท่ี 1 บานสะเดา อาศัยอยูในชุมชนมากกวา 10 ปข้ึนไปและมีความถ่ีในการเขารวม

กิจกรรมมากกวา 15 ครั้งข้ึนไป  

 2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สรุปไดวา 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการ

สาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบง

ออกเปนท้ังหมด 5 ดาน 

บริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา Mean ( X ) S. D. แปรผล 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 4.231 .617 มาก 

2. ดานอาชีพและรายได 3.495 .204 ปานกลาง 

3. ดานสังคมและคณุภาพชีวิตของประชาชน 4.017 .491 มาก 

4. ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน 3.736 .510 มาก 

5. ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 3.507 .427 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.797 .449 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบวาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  =3.797, 

S.D.=.449) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานโครงสรางพ้ืนฐาน ( X  =4.231, S.D.=.617) รองลงมา

คือดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ( X  =4.017, S.D.=.491) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน ( X  =3.736, S.D.=.510) ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว ( X  =3.507, S.D.=.427) 

และดานอาชีพและรายได ( X  =3.495, S.D.=.204) ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล     

 จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวา 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

รองลงมาคือดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียวและดานอาชีพและรายได ตามลําดับ หากพิจารณาเปนรายดาน

พบวา 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 พบวาประชาชนมคีวามคิดเห็นตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ อิทธิพันธ ทักษิณ (2559) ท่ีศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงาน  ตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนนทรีย อําเภอบอไร จังหวัดตราด พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 ดานอาชีพและรายได 

 พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดานอาชีพและรายได โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ รวมพล บุตรดีวงค (2558) ท่ีศกึษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลบานซง อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดานอาชีพและรายได โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

 ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุบล อนุสุวรรณ (2554) ท่ีศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานผึ้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอ

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะชัย โชติวุฒิมนตรี (2554) ท่ีศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชน

ตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร การพัฒนาขององคการบริหารสวนตาํบลเวินพระบาท อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
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พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว  

  พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จงกลณี  สกุไพ (2554) ท่ีศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบวาประชาชนมีความ

คิดเห็นตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2.  ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรท้ังหมด 4 ดาน พบวา  

 เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดท่ีตางกัน มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึง

บริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ภูมิลําเนา ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนและความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมชุมชน เปนปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของ

ประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรเพ็ญ ยะสาธะโร (2555) ท่ีศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองซอน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบวา

ภูมิลําเนา ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนและความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมชุมชนท่ีตางกัน มีผลตอระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองซอนแตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    

 3. แนวทางการสงเสริมการใหบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

หนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวา   

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ควรดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนลูกรังถนนหินคลุกในบางพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาดานเสนทางคมนาคม 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไดอยางสะดวก ควรดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนและทางเทาท่ีมีสภาพทรุดโทรม 

หรือเกิดการพังชํารุดเสียหายใหเสร็จสิ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว ในบางหมูบานควรดําเนินการการวางระบบทอนํ้าประปาท่ี

สามารถระบายนํ้าไดดีเพ่ือชวยลดปญหานํ้าทวมขังภายในหมูบาน พรอมท้ังดําเนินการลางหรือเปลี่ยนทอประปาในหมูบานท่ี

เกาและมีอายุการใชงานหลายป เปนการพัฒนาท่ีจะสงผลใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดใชนํ้าประปาท่ีสะอาดและมีคุณภาพ อีกท้ัง

ควรดําเนินติดตั้งและปรับไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหมีแสงสวางภายในหมูบานและถนนหนทางเพียงพอและยังชวยลดสถานท่ีมืด

และจุดเปลี่ยวท่ีอาจเปนอันตรายภายในชุมชน นอกจากน้ีควรดําเนินการปรับปรุงสิ่งปลูกสรางสาธารณะสมบัติท่ีเปนประโยชน

ตอสวนรวมและปรับปรุงสาธารณูปการตางๆ อยูเสมอ    

 ดานอาชีพและรายได 

 ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกผูสูงอายุ อีกท้ังมีการจัดโครงการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนภายในเขตองคการบริหารสวนตาํบลหนองพระ มีการจัดโครงการอบรมใหความรูการปลกูผกัสวนครัวตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดฝกอบรมความรูเก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองตนใหกับประชาชนและการไกลเกลี่ยใหกับผูนําชุมชน ไดแก 

กํานัน ผูใหญบาน นอกจากน้ีควรมีการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูพิการ ใหสามารถชวยเหลือตนเองและดําเนินชีวิตไดอยาง

มั่นคงและปลอดภัย รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาสตรี ไดแก กลุมแมบานในเขตตําบลหนองพระ ใหมีกิจกรรมดานอาชีพและ

การบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 
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 ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ควรมีการสงเสริมการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานใหกับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือให

ประชาชนท่ีเขามาเปนอาสาสมัครกลุมน้ีมีความรูความเขาใจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก อัคคีภัย การลด

อุบัติเหตุบนทองถนนและการใหบริการประชาชนในชวงเทศกาลอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับจัดฝกอบรมใหกับประชาชน

ผูสนใจและมีจิตสาธารณะดานการกูชีพกูภัย นอกจากน้ีควรมีการจัดอบรมใหความประชาชนรูเก่ียวกับการปองกันและระงับ

โรคติดตอตางๆ เพ่ือควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี และจัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรูรักสามัคคีมี

ความปรองดองสมานฉันท เพ่ือความมั่นคงของชาติ และดําเนินโครงการจัดอบรมใหความรูผูนําชุมชนและเยาวชนเพ่ือสราง

แกนนําในการสอดสองดูแลปญหายาเสพติดภายในชุมชน 

 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 ควรมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวของกับวันสําคัญทางศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เปนตน มี

การสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เชน เทศกาลวันปใหม วันสงกรานต 

วันลอยกระทง สงเสริมการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาพ้ืนบานและกีฬาท่ัวไป ระหวางหมูบานในตําบลหนองพระเพ่ือสราง

ความสามัคคีและเปนหน่ึงเดียวกันแกประชาชน มีการสงเสริมพ้ืนท่ีสรางสรรคอันเปนสาธารณะสําหรับประชาชนท่ัวไป เด็ก

และเยาวชน เชน สวนออกกําลังกาย สนามเด็กเลน มีการสงเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันและนมใหกับเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลหนองพระ และสงเสริมสนับสนุนอุปกรณกีฬาสื่อการเรียนการสอนใหกับครูและ

นักเรียนตามโรงเรียนตางๆในเขตตําบลหนองพระ  

ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว  

  ควรสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกประชาชนในชุมชน เชน การปลูกตนไม

เฉลิมพระเกียรติ เปนตน มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนปา 

แหลงนํ้าเพ่ือสรางชุมชนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การจัดเก็บขยะในหมูบานอยางสม่ําเสมอรวมท้ังอบรมใหความรูแกประชาชน

ในการคัดแยกขยะกอนท้ิงลงถังเพ่ือฝกใหเปนผูมีจิตสาธารณะ มีการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนรูจักการใชไฟและนํ้าอยาง

คุมคา เพ่ือใหบานทุกหลังมีสวนรวมชวยกันประหยัดพลังงานของประเทศชาติ มีการอบรมใหแกประชาชนใหมีความรูในการ

การนําพลังงานทดแทนมาใช เชน การใชพลังงานไฟฟาจากแผงโซลาเซลล เปนตน มีการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญในเขตตําบลหนองพระ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปไดวา ในบริบทของพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป มี

สถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีเงินเดือนระหวาง 5,000 - 10,000 บาท มีภูมิลําเนาอยูหมูท่ี 1 บาน

สะเดา อาศัยอยูในชุมชนมากกวา 10 ปข้ึนไปและมีความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมมากกวา 15 ครั้งข้ึนไป นอกจากน้ีผูวิจัย

พบวา ภูมิลําเนา ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนและความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมชุมชน เปนปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของ

ประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแตกตางกันท้ังน้ีอาจเปนเพราะประชาชนในพ้ืนท่ีท้ัง 

12 หมูบาน อาจมีบางหมูบานท่ีไดรับการบริการสาธารณะเพ่ือใหเกิดการพัฒนาไมท่ัวถึงในบางดาน ประกอบกับประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีระยะเวลาในการอาศัยอยูในชุมชนแตกตางกัน จึงสงผลตอความถ่ีในการมีสวนรวมของประชาชนตอการเขารวม

กิจกรรมดานตางๆของชุมชนแตกตางกัน นอกจากน้ียังพบวาการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประชาชนในพ้ืนท่ีมีเสนทางคมนาคมท่ีใชสัญจรไปมาไดสะดวก มี

นํ้าและไฟฟาใชอยางเพียงพอและท่ัวถึง ดานอาชีพและรายได มีการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได
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ใหแกผูสูงอายุ ผูพิการและกลุมสตรี ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกจิตสํานึกให

ประชาชนรูรักสามัคคีมีความปรองดองสมานฉันท เพ่ือความมั่นคงของชาติ และดําเนินโครงการจัดอบรมใหความรูผูนําชุมชน

และเยาวชนเพ่ือสรางแกนนําในการสอดสองดูแลปญหายาเสพติดภายในชุมชน ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวของกับวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงการจัด

กิจกรรมการแขงขันกีฬาพ้ืนบานและกีฬาท่ัวไประหวางหมูบานในตําบลหนองพระเพ่ือสรางความสามัคคีและเปนหน่ึงเดียวกัน

แกประชาชน และดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว มีการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนรูจักการ

ใชไฟและนํ้าอยางคุมคารวมถึงการใชพลงังานทดแทน เพ่ือใหบานทุกหลังมีสวนรวมชวยกันประหยัดพลังงานของประเทศชาติ

ซึ่งจากผลการวิจัยดังกลาวทําใหเกิดหัวใจสําคัญอันเปนแนวทางการสงเสริมการใหบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา คือบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระและประชาชนในพ้ืนท่ีตองมองถึงประโยชนสวนรวม มีความ

รวมมือรวมใจกัน ในการแกไขปญหาทุกดานภายในชุมชนใหประสบผลสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งจะทําใหชุมชนตําบลหนองก

พระเกิดความเขมแข็ง พรอมท่ีจะนําพาชุมชนสูการเปนเมืองชุมชนนาอยูและมีวิสัยทัศนในการแกไขปญหาเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กัมปนาท วงษวัฒนพงษ อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา คําปรึกษาและ

เสียสละเวลาอันมีคาในการชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองของงานวิจัยฉบับน้ีจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี หากมีขอผิดพลาด

ประการใดขาพเจาขอนอมรับไวเพียงผูเดียว ขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 

 

เอกสารอางอิง   

 

จงกลณี สุกไพ. (2554). ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหัวขวาง  

  อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. การคนควาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐ 

  ประศาสนศาสตร) บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 

จันทรเพ็ญ ยะสาธะโร. (2555). ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นของ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองซอน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม. การคนควาอิสระปรญิญารัฐ 

  ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชัฏ 

  มหาสารคาม. 

ปยะชัย โชติวุฒิมนตรี. ( 2554). ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร การพัฒนาขององคการ 

  บริหารสวนตําบลเวินพระบาท อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม. การคนควาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร 

  มหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร). บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

รวมพล บุตรดีวงค. (2558). ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการ 

  บริหารสวนตําบลบานซง อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร. วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิทยาลยั). มหาวิทยาลัยราชัฏมหาสารคาม. 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2561). พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 

  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก http:// www.krisdika.go.th. (วันท่ีสืบคนขอมูล :  

  13 ธันวาคม 2561)  

1234 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

อิทธิพันธ ทักษิณ. (2559). ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ 

  บริหารสวนตําบลนนทรีย อําเภอบอไร จังหวัดตราด. งานนิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

  (สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและเอกชน). วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

อุบล อนุสุวรรณ. (2554). ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร 

  สวนตําบลบานผ้ึง อําเภอเมือง จงัหวัดนครพนม. การคนควาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 

 

1235 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

ความคาดหวังและความตองการดานการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลตําบล ปาเซา  

อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

SOCIAL WELFARE MANAGEMENT FOR ELDERLY BY PASAO MUNICIPALITYMUEANG 

DISTSTRICT UTTARADIT PROVINCE 

 
สุพรรณวดี  วงศพุม  

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณโุลก  

corresponding author e-mail:Supanvadee W@psru.ac.th 

 
บทคัดยอ 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้  1) เพ่ือศึกษาความคาดหวังและการตองการของผูสูงอายุ

ตอการจัดสวัสดิการของเทศบาลตําบลปาเซา  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ 2) เพ่ือศึกษาปญหาดาน

การจัดสวัสดิการผูสูงอายุตอการจัดสวัสดิการของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ 

ผูมีอายุ 60 ปข้ึนไปในเขตปกครองของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 

1,368 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความคาดหวังและความตองการดานการ

จัดการสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาล ตําบล ปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ สถิติท่ีใชในการวิจัย 

คือ คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( x ) และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยมี 3 สวนดังนี้ 

จากการวิจัยผลการศึกษาความพึงพอใจของความคาดหวังและความตองการดานการจัดการ

สวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาล ตําบล ปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ซ่ึงไดมาโดยวิธีการเก็บ

ขอมูลเปนการสัมภาษณเชิงลึก(In-Depth Interview)โดยเปนการ คัดเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จํานวน 78 คน โดยภาพรวมความคาดหวังและการตองการของผูสูงอายุตอ

การจัดสวัสดิการของเทศบาลตําบลปาเซา  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ อยูในเกณฑระดับมาก 

(คาเฉลี่ย เทากับ 4.03 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.63) 

คําสําคัญ : ความคาดหวังและความตองการดานการจัดการสวัสดิการผูสูงอาย ุ
 

Abstract 
          This research has the following objectives: 1) to study the expectations and 
needs of the elderly towards the welfare of the Municipality of Pa Sao Subdistrict, 
Mueang District, Uttaradit Province. 2) To study the problems of the elderly welfare 
provision for the municipality's welfare. Pa Pao Subdistrict, Mueang District, Uttaradit 
Province, and 3) to study the guidelines for managing the elderly welfare to the 
welfare of the Ban Pa Sub-district, Mueang District, Uttaradit Province The population 
and sample used in this research consisted of 1,368 people aged 60 years and over 
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in the administrative district of Pa-Sao Sub-district, Muang District, Uttaradit Province, 
which calculated the size of the samples using the formula of Taro Yamane (Thanin 
Sinjaru, 2014: 47) at the confidence level of 0.95 and the error in sampling at the 
level of 0.05 by the sample size of 310 people by random sampling. Simple 
random sampling tool used in this research was a questionnaire for expectations and 
needs in elderly welfare management of Pa Sao Subdistrict Municipality, Muang 
District, Uttaradit Province. The statistics used in the research are percentage (%), 
mean (), and standard deviation (S.D.). The result of the research has 3 parts as 
follows 
From the research, the results of the satisfaction of expectations and needs in the 
elderly welfare management of Pa Sao Subdistrict Municipality, Muang District, 
Uttaradit Province Which was obtained by collecting data in-depth interviews (In-
Depth Interview) as 78 purposive sampling were selected. Overall, the level of 
welfare was in the high level (mean was 4.03 and standard deviation was 0.63) 
 
Keywords:  Expectations and needs of elderly welfare management 
 
บทนํา 

ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทยกําลังกาวเขาสูภาวะของสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว โดยสัดสวนเพ่ิม
มากข้ึนจากในอดีต โดยจากขอมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย พบวาในป พ.ศ. 2562 
ประเทศไทยมีประชากรท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปอยูประมาณ 11 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 16.73              
ของประชากรท้ังประเทศ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ประชากรอายุ 80 ป ข้ึนไปมี
จํานวนเพ่ิมมากข้ึน จึงจําเปนตองเตรียมความพรอมในเชิงนโยบายหลายเรื่อง ไมวาจะเปนการสราง
หลักประกันดานรายได  อาชีพการสรางระบบเพ่ือสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว 

    ดังนั้น งานสวัสดิการสังคมจึงเปนภารกิจหนึ่งท่ีจะตองถายโอนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 ซ่ึงกําหนดประเด็นตางๆเก่ียวกับ                
การจัดบริการสวัสดิการสังคมไว เชน มาตรา 43 กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 
12 ป อยางท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายมาตรา52วรรคแรก กําหนดใหผูยากไรมีสิทธิ
ไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายมาตรา 53กําหนดให
เด็กและเยาวชนท่ีไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการดูแลพัฒนา มาตรา 55 กําหนดใหผูพิการหรือทุพพลภาพ
มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐมาตรา80 
กําหนดใหรัฐสงเคราะหคนชรา ผูยากไร  พิการ  ทุพพลภาพ โดยเฉพาะแรงงานเด็กและหญิงจัดระบบ
แรงงานสัมพันธการประกันสังคมรวมท้ังคาตอบแทนท่ีเปนธรรมซ่ึงกรมประชาสงเคราะหไดถายโอน
งานสวัสดิการสังคมบางลักษณะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปแลวแตงานท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะตองจัดบริการทางสังคมซ่ึงเก่ียวของกับการปองกันการไขปญญาการพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและพ่ึงตนเองไดอยางท่ัวถึงเหมาะสมและเปนธรรม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล
ตําบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาลตําบลกําหนดใหองคการบริหารสวนเทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทํา
ในเขตองคการบริหารสวน คือ รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหมีและบํารุงทางบกและทาง
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น้ํา รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ปองกันและระงับโรคติดตอ ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย (ชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ 2560 : 11) 

จากการท่ีมีนโยบายการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินเพ่ือใหราษฎรในทองถ่ินมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ินของตนเอง โดยคาดวาในชวงเวลาหลังจากปท่ี 10 (พ.ศ. 2554 เปนตนไป)ประชาชน
จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรมประชาชนมี
บทบาทในการตัดสินใจ การกํากับดูแล การตรวจสอบ ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเต็มท่ี  ในสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีการพัฒนา
ศักยภาพทางดานการบริหารจัดการและการคลังทองถ่ินท่ีพ่ึงตนเองและเปนอิสระมากข้ึน (พนิตตา นร
สิงห 2552 : 112) 

เทศบาลตําบลปาเซา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ิน  ดานตาง 
ๆ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน สําหรับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ ไดดําเนินการ จัด
สวัสดิการตามบทบาท อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนด ไดแก การจายเบี้ยยังชีพ การดูแล สุขภาพ 
นันทนาการ ท่ีอยูอาศัย รายไดจากสถานการณ โครงสรางของประชากรดังกลาวมาขางตน รัฐบาลได
เปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดสวัสดิการผูสูงอายุเฉพาะกลุมผูสูงอายุท่ีดอยโอกาส มาเปน กลุม
ผูสูงอายุทุกคน ผูสูงอายุสวนใหญไมมีรายไดเพียงพอสาหรับคาใชจายในการดูแลรักษาสุขภาพ บาง
กรณีท่ีผูสูงอายุเจ็บปวยดวยโรคท่ีตองทําการรักษาอยางตอเนื่องการประสบปญหาดังกลาวทําให
ผูสูงอายุไมไดรับการรักษาหรือไมสามารถเขารับการรักษาอยางตอเนื่องได อีกประการหนึ่ง คือ ดาน
การศึกษา ขาดความรูท่ีจะนํามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันอีกท้ังโอกาสท่ีจะไดรับขอมูล ขาวสาร 
เนื่องจากกลุมผูสูงอายุจะอาศัยอยูกับบานไมมีการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน อีกท้ัง การขาด คนดูแล
เอาใจใส เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวสวนใหญจะไปทํางานกันแตเชาแลวกลับตอนเย็น ดังนั้น
นอกจากผูสูงอายุจะตองดูแลตัวเองแลว ผูสูงอายุบางรายยังตองรับภาระเลี้ยงดูแลบุตรหลาน ทําให
โอกาสในการรับบริการสวัสดิการสังคมลดนอยลงไปดวย 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ทําใหผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษา 
ความคาดหวังและความตองการดานการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลตําบลปาเซา  อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ ท้ังนี้ขอมูลและขอเท็จจริงท่ีไดจากการศึกษาจะไดนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนา
ปจจัยตาง ๆ ท่ีจะชวยสงเสริมใหองคการบริหารสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานในการจัดสวัสดิการ
และใหบริการสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน รวมท้ังนําไป
เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินตอไป  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 
ดังนี้ 
 
  ตัวแปรตน (Independent Variable)     ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
        

 

 

 

 

 

         

 

 

 
 
 
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

0ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ มีจํานวนหมูบานท้ังหมด 8 หมูบาน จํานวน 01,368 0คน 

0กลุมตัวอยาง ไดแก ผูสูงอายุท้ังเพศชายและหญิงท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลปาเซา   
อําเภอ เมือง จังหวัด0 อุตรดิตถ ท่ีไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของ “Taro 
Yamane” (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557 : 47)  0ขนาดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม คือ 270 คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับเรื่องความคาดหวังและความตองการ
ดานการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 
Scales) มี 5 ระดับคะแนน  
 
 
 

การจดัสวสัดิการผูส้งูอายุของ 

เทศบาลตาํบลป่าเซ่า อาํเภอเมือง  

จงัหวดัอตุรดิตถ ์

1. สวสัดกิารดา้นสุขภาพอนามยั 

2.สวสัดกิารดา้นการศกึษา   

3.สวสัดกิารดา้นนันทนาการ  

4.สวสัดกิารดา้นทีอ่ยูอ่าศยั   

5.สวสัดกิารดา้นความปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ  

6.สวสัดกิารดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจนและ

สถานภาพส่วนบคุคล 

1.  เพศ 

2.  อาย ุ 

3.  ระดบัการศกึษา 

4.  อาชพี 

5.  รายได ้

6.  สถานภาพการสมรส 

7.  สภาวะสุขภาพ 
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การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามกระบวนการตางๆ ดังนี้ 
 

 แบบสอบถาม 

 1.  ดําเนินการขอหนังสืออนุญาตจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 2.  ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับผูสูงอายุของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัด

อุตรดิตถ จํานวนท้ังสิ้น 310 ชุด พรอมรอรับแบบสอบถามดวยตนเอง 

 3.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีกําหนด ตรวจสอบความถูก

ตองของแบบสอบถามกอนนําขอมูลมากําหนดรหัสตัวแปรและบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือนําไปวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีกลุมประชากร ไดสงมาแลวนําแบบสอบถามกลับคืนมาทําการ
วิเคราะหตอไปโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหโดยผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน 
ดังตอไปนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวยเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพการสมรส สภาวะสุขภาพ ลักษณะการอยูอาศัย นําเสนอ
ดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  ไดแก รอยละ และแจกแจงความถ่ี 
 สวนท่ี  2 ความคาดหวังและความตองการดานการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลตําบล
ปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) 5 ระดับ
นําเสนอดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชเกณฑตามแนวคิดของJohn 
W.Best.(1981:174) ดังนี้ 
 

 คาเฉลี่ย 1.00 –1.49  หมายถึง  มีความคาดหวังและความตองการในระดับนอยท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคาดหวังและความตองการในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง   มีความคาดหวังและความตองการในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคาดหวังและความตองการในระดับมาก  

คาเฉลี่ย 4.50 –5.00  หมายถึง  มีความคาดหวังและความตองการในระดับมากท่ีสุด 
 

สวนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาล
ตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  วิเคราะหโดยการพรรณนา และสรุปเปนขอเสนอแนะ 
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ผลการวิจัย 
   สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 
 ผลการศึกษาขอมูลท่ีแสดงถึงขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน สรุปไดดังนี้ 
 

ตาราง 1  ความถ่ีและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ ความถ่ี รอยละ 
ชาย 
หญิง 

193 
117 

62.26 
37.74 

รวม 310 100 
 

 จากตาราง 1 จําแนกตามเพศ พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน เพศชาย
จํานวน 193 ราย  คิดเปนรอยละ 62.26 รองลงมา  คือ เพศหญิงจํานวน 117 ราย  คิดเปนรอยละ 
37.74 
 

ตาราง 2  ความถ่ีและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 
 

อายุ ความถ่ี รอยละ 
60-70 ป 
71-80 ป 
81-90 ป 
91 ปข้ึนไป 

203 
80 
24 
3 

71.79 
20.51 
6.41 
1.28 

รวม 310 100 
 

จากตาราง 2 จําแนกตามอายุ พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ ชวงอายุระหวาง            
60-70 ป  จํานวน 203 ราย คิดเปนรอยละ 65.48 รองลงมา คือ ระหวางอายุ 71-80 ป จํานวน 
80 ราย คิดเปนรอยละ 25.81 รองลงมา คือ ระหวางอายุ 81-90 ป จํานวน 24 ราย คิดเปนรอย
ละ 7.74 รองลงมา คือ ระหวางอายุ 91 ปข้ึนไป จํานวน 3 ราย  คิดเปนรอยละ 0.97 
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ตาราง 3  ความถ่ีและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ความถ่ี รอยละ 
ต่ํากวาประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญา/ ปวส. 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

75 
221 

0 
14 
0 
0 

24.19 
71.29 

0 
4.52 

0 
0 

รวม 310 100 
 

จากตาราง 3 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ 
การศึกษาระดับ ประถมศึกษา  จํานวน 221 ราย  คิดเปนรอยละ 71.29 รองลงมา คือการศึกษา
ระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 75 ราย คิดเปนรอยละ 24.19 รองลงมา คือการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 4.52 

 

ตาราง 4  ความถ่ีและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะงานท่ีทําในปจจุบัน 
 

ลักษณะงานท่ีทําอยูในปจจุบัน ความถ่ี รอยละ 
ไมไดทําอะไร อยูเฉยๆ 

งานบาน 
ทําการเกษตร 

คาขาย 
เลี้ยงดูบุตรหลาน 

อ่ืน ๆ 

6 
2 

234 
65 
3 
0 

1.93 
0.65 

75.48 
20.97 
0.97 

0 
รวม 310 100 

  

จากตาราง 4 จําแนกตามลักษณะงานท่ีทําในปจจุบัน พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ คือ อาชีพทําการเกษตร จํานวน 234 ราย คิดเปนรอยละ 75.48 รองลงมา คือ อาชีพ
คาขาย จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 20.97 รองลงมา คือ ไมไดทําอะไร อยูเฉยๆ จํานวน 6 ราย              
คิดเปนรอยละ 1.93 รองลงมา คือ เลี้ยงดูบุตรหลาน จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 0.97 รองลงมา 
คือ อาชีพงานบาน จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.65 
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ตาราง 5  ความถ่ีและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

รายไดตอเดือน ความถ่ี รอยละ 
ต่ํากวา 2,000 บาท 

2,000 – 3,000 บาท 
3,001 – 4,000 บาท 
4,001 – 5,000 บาท 
5,001 – 6,000 บาท 
สูงกวา 6,000 บาท 

0 
5 

25 
210 
52 
18 

0 
1.61 
8.06 

67.74 
16.77 
5.81 

รวม 310 100 
 

จากตาราง 5 จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ รายได             
ตอเดือน เดือนละ 4,001 – 5,000 บาท จํานวน 210 ราย คิดเปนรอยละ 67.74 รองลงมา คือ 
รายไดตอเดือน เดือนละ5,001 – 6,000 บาท จํานวน 52 ราย คิดเปนรอยละ 16.77 รองลงมา 
คือ รายไดตอเดือน เดือนละ 3,001 – 4,000 บาท จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 8.06 
รองลงมา คือ รายไดตอเดือน เดือนสูงกวา 6,000 บาท จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 5.81 
รองลงมา คือ รายไดตอเดือน เดือนละ 2,000 – 3,000 บาท จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 1.61 

 

ตาราง 6  ความถ่ีและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสภาวะสุขภาพ 
 

สภาวะสุขภาพ ความถ่ี รอยละ 
แข็งแรง 

เจ็บปวยบางครั้ง 
มีโรคประจําตัว 

อ่ืนๆ 

206 
68 
28 
8 

66.45 
21.94 
9.03 
2.58 

รวม 310 100 
 

จากตาราง 6 จําแนกตามสภาวะสุขภาพ พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือสภาวะ
สุขภาพแข็งแรง จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 39.74 รองลงมา คือ สภาวะสุขภาพเจ็บปวย
บางครั้ง จํานวน 68 ราย คิดเปนรอยละ 21.94 รองลงมา คือ สภาวะสุขภาพมีโรคประจําตัว จํานวน 
28 ราย คิดเปนรอยละ 9.03 รองลงมา คือ สภาวะสุขภาพ อ่ืนๆ จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 
2.58 
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ตาราง 7  ความถ่ีและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ความถ่ี รอยละ 
1-2 คน 
3-5 คน 

5 คนข้ึนไป 

26 
124 
160 

8.39 
40.00 
51.61 

รวม 310 100 
 

จากตาราง 7 จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คนข้ึนไป จํานวน 160 ราย คิดเปนรอยละ 51.61 รองลงมา คือ 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-5 คน จํานวน 124 ราย คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมา  คือ จํานวน
สมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 8.39  

 

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะสวนบุคคลของผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
310 ราย และสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 193 ราย  คิดเปนรอยละ 62.26 รองลงมา  คือ            
เพศหญิงจํานวน 117 ราย  คิดเปนรอยละ 37.74 และจําแนกตามอายุ พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ คือ ชวงอายุระหวาง 60-70 ป  จํานวน 203 ราย คิดเปนรอยละ 65.48 
รองลงมา คือ ระหวางอายุ 71-80 ป จํานวน 80 ราย  คิดเปนรอยละ 25.81 รองลงมา คือ 
ระหวางอายุ 81-90 ป จํานวน 24 ราย  คิดเปนรอยละ 7.74 รองลงมา คือ  ระหวางอายุ 91 ปข้ึน
ไป จํานวน 3 ราย  คิดเปนรอยละ 0.97 และจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ คือ การศึกษาระดับ ประถมศึกษา  จํานวน 221 ราย  คิดเปนรอยละ 
71.29 รองลงมา คือการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 75 ราย คิดเปนรอยละ 24.19 
รองลงมา คือการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 4.52 และ
จําแนกตามลักษณะงานท่ีทําในปจจุบัน พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ อาชีพทํา
การเกษตร จํานวน 234 ราย               คิดเปนรอยละ 75.48 รองลงมา คือ อาชีพคาขาย จํานวน 
65 ราย คิดเปนรอยละ 20.97 รองลงมา             คือ ไมไดทําอะไร อยูเฉยๆ จํานวน 6 ราย คิด
เปนรอยละ 1.93 รองลงมา คือ เลี้ยงดูบุตรหลาน จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 0.97 รองลงมา คือ 
อาชีพงานบาน จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.65 และจําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ผูสูงอายุท่ี
ตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ รายไดตอเดือน เดือนละ 4,001 – 5,000 บาท จํานวน 210 ราย 
คิดเปนรอยละ 67.74 รองลงมา คือ รายไดตอเดือน เดือนละ5,001 – 6,000 บาท จํานวน 52 
ราย คิดเปนรอยละ 16.77 รองลงมา คือ รายไดตอเดือน เดือนละ 3,001 – 4,000 บาท จํานวน 
25 ราย คิดเปนรอยละ 8.06 รองลงมา คือ รายไดตอเดือน เดือนสูงกวา 6,000 บาท จํานวน 18 
ราย คิดเปนรอยละ 5.81 รองลงมา คือ รายไดตอเดือน เดือนละ 2,000 – 3,000 บาท จํานวน 5 
ราย คิดเปนรอยละ 1.61 และจําแนกตามสภาวะสุขภาพ พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ คือสภาวะสุขภาพแข็งแรง จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 39.74 รองลงมา คือ สภาวะสุขภาพ
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เจ็บปวยบางครั้ง จํานวน 68 ราย คิดเปนรอยละ 21.94 รองลงมา คือ สภาวะสุขภาพมีโรค
ประจําตัว จํานวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 9.03 รองลงมา คือ สภาวะสุขภาพอ่ืนๆ  จํานวน 8 ราย 
คิดเปนรอยละ 2.58 และจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบวา ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ คือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คนข้ึนไป จํานวน 160 ราย คิดเปนรอยละ 51.61 
รองลงมา คือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-5 คน จํานวน 124 ราย คิดเปนรอยละ 40.00 
รองลงมา คือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 8.39 ตามลําดับ 
   

สวนท่ี 3 การจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 
  ผลการศึกษาพบวาความคาดหวังและความตองการดานการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของ
เทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และจําแนกท้ัง 6 ดาน 
ดังนี้ ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังและความตองการสวัสดิการดานสุขภาพอนามัย  
การจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการดูแล สุขภาพผูสูงอายุ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.35  รองลงมา คือ 
การออกใหบริการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 ตามลําดับ และผูสูงอายุท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีความคาดหวังและความตองการสวัสดิการดานการศึกษา เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการ
เรียนรูของผูสูงอายุใหมีการศึกษาฝกอบรมในการประกอบอาชีพ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 
รองลงมา คือ สนับสนุนงบประมาณ ประกอบอาชีพผูสูงอายุ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ตามลําดับ 
และผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังและความตองการสวัสดิการดานนันทนาการ จัด
กิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 รองลงมา คือ ศูนยบริการผูสูงอายุ เพ่ือให
การปรึกษาแกผูสูงอายุ และสมาชิกในครอบครัว คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ตามลําดับ และ
ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังและความตองการสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย การ
จัดบริการท่ีพักสําหรับผูสูงอายุในรูปแบบสถานสงเคราะห คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 รองลงมา คือ 
การจัดโครงการแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพ่ือท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 
ตามลําดับ และผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังและความตองการสวัสดิการดานดาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความตอเนื่องในการจัดกิจกรรมออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ คิดเปน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 รองลงมา คือ การสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส) และการพิทักษสิทธิ
และคุมครองสวัสดิการแก ผูสูงอายุ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ตามลําดับ และผูสูงอายุท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีความคาดหวังและความตองการสวัสดิการดานการแกไขปญหาความยากจนและดอย
โอกาส สนับสนุนงบประมาณ ประกอบอาชีพผูสูงอาย ุ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 รองลงมา  คือ 
สงเสริมละพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ และจัดใหมีสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑ จาก
ผูสูงอายุ และจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ตามลําดับ  
 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ 
  ผลการศึกษาพบวาแนวทางการสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  ของการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ 
ดังนี้ ผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังและความตองการสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย การ
จัดบริการซอมแซมบานพักผูสูงอายุ และผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังและความ
ตองการสวัสดิการดานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การใหคําปรึกษา และแนวทางการ
แกปญหาการดําเนินชีวิตผูสูงอายุ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมความคาดหวังและความตองการดานการจัด
สวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได
ดังนี้ 
 ผลการศึกษาวิจัยพบวา  ผูสูงอายุมีความคาดหวังและความตองการดานการจัดสวัสดิการ อยู
ในเกณฑระดับ มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสุขภาพอนามัย มี
คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.09 รองลงมา คือ ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.06  
รองลงมา คือ ดานนันทนาการ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.05 รองลงมา คือ ดานการศึกษา  มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 
4.02 รองลงมา คือ ดานการแกไขปญหาความยากจนและดอยโอกาส มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.99 รองลงมา 
คือ ดานท่ีอยูอาศัย มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.98   
 

 ในการจําแนกงานสวัสดิการสังคมมีความแตกตางกันอยางมาก การกําหนดองคประกอบของ
สวัสดิการสังคมเทาท่ีพบมีอยูดวยกันสองแบบ คือหากเราพิจารณาถึงงานสวัสดิการสังคมในลักษณะท่ี
เปนสภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสังคมหรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา สวัสดิภาพสังคมแลว 
เราอาจจําแนกองคประกอบของสวัสดิการสังคมได 7 ประการ ซ่ึงถือวาเปนปจจัยท่ีสงเสริมให
ประชาชนมีความเปนอยูหรือสภาพชีวิตท่ีดี ดังนี้การศึกษา(Eduction) สุขภาพอนามัย (Health) ท่ีอยู
อาศัย(Housing)การทํางานและการมีรายได(Employment and Income Maintenance) ความ
ม่ันคงทางสังคม(Social Security) บริการสังคม(General Social Service) และนันทนาการ 
(Recreation) 
 สวนแบบท่ีสองกําหนดตามความหมายท่ีเปนกิจกรรม โครงการหรือบริการ มีความหมายแคบ
กวาความหมายแรก ซ่ึงมักกําหนดตามพระราชบัญญัติความม่ันคงทางสังคม (Social SecurityAct 
1935) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบงเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ การประกันสังคม 
(SocialInsurance)  การสงเคราะหประชาชน (Public Assistance) และการบริการสังคม (Social 
Services)  
(วันทนีย วาสิกะสินและคณะ 2559 : 3) 
 ประเภทของสวัสดิการสังคมตาม พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. 2560 : 8) 
 การจัดบริการสวัสดิการสังคมเปนการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสภาพความเปนอยู
ของประชาชนในสังคม ใหมีความเปนอยูท่ีดีในดานตางๆ ดังนี้ 
 การมีการศึกษาท่ีดี (Education) หมายถึง ประชาชนพึงไดรับบริการท่ีสงเสริมและพัฒนา
ตนเองใหมีความรู ทักษะ ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะพึงประสงคเพ่ือ
นําไปสูการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพตอไปและแมวาประชาชนจะมีขอบกพรองทางรางกาย จิตใจ  
สติปญญา อารมณและสังคมหรือดอยโอกาสทางการศึกษา ก็จะไดรับบริการการศึกษาพิเศษและ
จัดรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของประชาชนท่ีมีขอจํากัดเหลานั้น ท้ังนี้ 
ประชาชนทุกคนตองไดรับการศึกษาในระดับนอยท่ีสุด คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ความพิการ ความ
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บกพรองทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม ผูยากจนและผูดอยโอกาสชนกลุมนอย
คนตางวัฒนธรรม ตางศาสนา ตางความเชื่อ ตางความสนใจทางการเมือง ตางแบบแผนการดําเนิน
ชีวิตผูอยูในภูมิภาคทองถ่ินหางไกล เปนผูดอยโอกาสหรือแมแตเพศ วัย ผิวพรรณ ตองไมเปนเหตุให
ประชาชนขาดโอกาสทางการศึกษาหรือไดรับบริการทางการศึกษานอยกวาหรือดอยกวา ไมเปนธรรม
หรือไมเทาเทียมกันของประชาชนท่ัวไป 
 การมีสุขภาพอนามัย (Health) หมายถึง ประชาชนไดรับการปองกันโรคภัยไขเจ็บ การ
รักษาพยาบาล การสงเสริมและพัฒนาสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมอยางท่ัวถึง และเทา
เทียมกัน โดยประชาชนไมวาเพศใด อายุวัยใด เชื้อชาติใด อยูในภูมิภาคใดหรืออยูในวัฒนธรรมใด มี
ความสนในทางการเมืองมีแบบแผนการดํารงชีวิตเชนใดหรือมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมใน
ระดับชั้นใดก็ตามพึงไดรับบริการสวัสดิการสังคมดานสุขภาพอนามัยท่ีไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง เสมอ
ภาค เปนธรรม สอดคลองกับความตองการและสถานการณปญหาของบุคคล กลุมบุคคลและ
ประชาชน 
 การมีงานทําและการมีรายได(Employment and Income Maintenance)หมายถึง
ประชาชนมีงานทํางานท่ีทําใหมีรายไดอยางนอยเพียงพอแกการดํารงชีพ การทํางานท่ีสวัสดิการท่ีดี
หรืออยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนด งานท่ีทําตองไมเสี่ยงตอการเจ็บปวย อุบัติเหตุและอุบัติภัยตางๆ
ไมเปนงานท่ีสรางความเสื่อมเสียแกศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย ประชาชน
มีความภาคภูมิใจในงานท่ีจะทําและมีโอกาสกาวหนาในการทํางานนั้นๆ ประชาชนตองไดรับรายได
และสวัสดิการจากการทํางานอยางเสมอภาคเทาเทียมและยุติธรรม ประชาชนสามารถรวมกลุมรวมตัว
กันปกปองผลประโยชนของตนในรูปแบบของสหภาพแรงงาน เม่ือมีการเลือกปฏิบัติหรือประชาชน
ทราบวาไมไดรับความยุติธรรมในเรื่องรายไดสภาพการทํางาน การจางงานและสวัสดิการแรงาน
ประชาชนตองไดรับการคุมครองจากหนวยงานหรือองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของ กระบวนการ
และกลไกดานแรงงานสัมพันธตองสามารถรองรับปญหาและความตองการของประชาชนดานนี้ได 
 การมีความม่ันคงทางสังคม (Social Security) หมายถึง ประชาชนทุกคนท่ีมีรายไดเพียงพอ
แกการยังชีพ ไดรับการคุมครองในเรื่องความม่ันคงในการดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวใน
รูปแบบของการประกันสังคม ซ่ึงครอบคลุมเรื่องผลประโยชนจากการประกันสุขภาพ การสงเคราะห
บุตร การชดเชยการขาดรายไดจากการเจ็บปวย พิการทุพพลภาพ ชราภาพและการวางงานการ
ประกันสังคมเปนมาตรการหนึ่งท่ีจะสรางความม่ันคงทางสังคม โดยเฉพาะกับประชาชนผูมีรายได
ประจําไมใหไดรับความเดือดรอน เม่ือมีเหตุใหสูญเสียรายไดท้ังหมด บางสวนหรือไมเพียงพอแกการ 
ยังชีพ 
 นันทนาการ (Recreation) หมายถึง ประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการบันเทิงและ
พักผอนหยอนใจอยางมีสุขภาพ โดยกิจกรรมนันทนาการนั้นๆ ไมเปนการทําใหเสื่อมเสียศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย ไมผิดศีลธรรมและไมผิดกฎหมาย ไมเปนการเอารัดเอาเปรียบ กดข่ีขมเหงหรือละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในกลุมอ่ืนๆ 
 กระบวนการยุติธรรม (Fair Process) หมายถึง การท่ีประชาชนไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม สามารถเขาถึงบริการท่ีรัฐจัดใหและไดรับความชวยเหลือ
ทางดานกฎหมาย เชน การมีทนายความแกตาง 
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 การบริการสังคมท่ัวไป (General Social) หมายถึง การใหบริการแกประชาชนโดยเฉพาะผู
ยากจน ผูดอยโอกาส และกลุมเปาหมายพิเศษ เพ่ือชวยสรางเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชวยพัฒนา
ชีวิตความเปนอยูใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีสุขตามควรแกอัตภาพ 

จากการท่ีมีนโยบายการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินเพ่ือใหราษฎรในทองถ่ินมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ินของตนเอง โดยคาดวาในชวงเวลาหลังจากปท่ี 10 (พ.ศ. 2554 เปนตนไป)ประชาชน
จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรมประชาชนมี
บทบาทในการตัดสินใจ การกํากับดูแล การตรวจสอบ ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเต็มท่ี  ในสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีการพัฒนา
ศักยภาพทางดานการบริหารจัดการและการคลังทองถ่ินท่ีพ่ึงตนเองและเปนอิสระมากข้ึน (พนิตตา นร
สิงห 2552 : 112) 

เทศบาลตําบลปาเซา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ิน  ดานตาง 
ๆ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน สําหรับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ ไดดําเนินการ จัด
สวัสดิการตามบทบาท อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนด ไดแก การจายเบี้ยยังชีพ การดูแล สุขภาพ 
นันทนาการ ท่ีอยูอาศัย รายไดจากสถานการณ โครงสรางของประชากรดังกลาวมาขางตน รัฐบาลได
เปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดสวัสดิการผูสูงอายุเฉพาะกลุมผูสูงอายุท่ีดอยโอกาส มาเปน กลุม
ผูสูงอายุทุกคน ผูสูงอายุสวนใหญไมมีรายไดเพียงพอสาหรับคาใชจายในการดูแลรักษาสุขภาพ บาง
กรณีท่ีผูสูงอายุเจ็บปวยดวยโรคท่ีตองทําการรักษาอยางตอเนื่องการประสบปญหาดังกลาวทําให
ผูสูงอายุไมไดรับการรักษาหรือไมสามารถเขารับการรักษาอยางตอเนื่องได อีกประการหนึ่ง คือ ดาน
การศึกษา ขาดความรูท่ีจะนํามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันอีกท้ังโอกาสท่ีจะไดรับขอมูล ขาวสาร 
เนื่องจากกลุมผูสูงอายุจะอาศัยอยูกับบานไมมีการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน อีกท้ัง การขาด คนดูแล
เอาใจใส เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวสวนใหญจะไปทํางานกันแตเชาแลวกลับตอนเย็น ดังนั้น
นอกจากผูสูงอายุจะตองดูแลตัวเองแลว ผูสูงอายุบางรายยังตองรับภาระเลี้ยงดูแลบุตรหลาน ทําให
โอกาสในการรับบริการสวัสดิการสังคมลดนอยลงไปดวย 
  
สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความตองการดานการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุของ
เทศบาลตําบล ปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยดังนี้  
 1. จากผลการวิจัยทําใหผูวิจัยไดทราบถึงความคาดหวังและความตองการดานการจัดการ
สวัสดิการผูสูงอายุโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
 2. จากผลการเปรียบเทียบความตองการดานการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุเทศบาลตําบล ปา
เซา อําเภอ เมือง จังหวัดอุตรดิตถ ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงความตองการของผูสูงอายุ  
 

การจัดการสวัสดิการ x  S.D. ระดับการจัดสวัสดิการ 
1.  ดานสุขภาพอนามัย 
2.  ดานการศึกษา 
3.  ดานนันทนาการ 
4.  ดานท่ีอยูอาศัย 

4.09 
4.02 
4.05 
3.98 

0.68 
0.69 
0.57 
0.67 

อยูในเกณฑระดับมาก 
อยูในเกณฑระดับมาก 
อยูในเกณฑระดับมาก 
อยูในเกณฑระดับมาก 
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5.  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
6.  ดานการแกไขปญหาความยากจนและดอยโอกาส 

4.06 
3.99 

0.57 
0.59 

อยูในเกณฑระดับมาก 
อยูในเกณฑระดับมาก 

รวม 4.03 0.63 อยูในเกณฑระดับมาก 
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การศึกษาการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทําในบทบรรยายใตละครชุดญ่ีปุน 

เรื่องอรุณสวัสดิ์ สงรักมาทักทาย  

A STUDY OF THE TRANSLATION OF PASSIVE CLAUSES AND CAUSATIVE CLAUSES  

IN SUBTITLES OF JAPANESE SERIES : GOOD MORNING CALL 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทําจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทย    

ในบทบรรยายใตละครชุด เรื่องอรุณสวัสดิ์ สงรักมาทักทาย ภาค 1 และภาค 2  โดยคัดเลือกขอมูลแบบเจาะจงจากละครชุดท่ี

ใชภาษาญี่ปุนพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวันและหาดูไดงายในเว็บไซต Netflix โดยวิเคราะหวิธีการแปลตามแนวคิดของ

สมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2559) และนากุระ (Nagura, 2011) ขอมูลทางสถิติวิเคราะหดวยคาแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 

ผลการวิจัยพบวา 1) ในละครเรื่องอรุณสวัสดิ์ สงรักมาทักทาย ปรากฏประโยครูปถูกกระทํา จํานวน 164 ประโยค (รอยละ 

75.23) และประโยครูปใหกระทํา จํานวน 54 ประโยค (รอยละ 24.77) รวม 218 ประโยค โดยประโยครูปถูกกระทําใชวิธี   

การแปลแบบตรงตัว รอยละ 7.34 วิธีการแปลแบบเอาความ รอยละ 67.90 และประโยครูปใหกระทําใชวิธีการแปลแบบตรง

ตัว รอยละ 8.71 วิธีการแปลแบบเอาความหมาย รอยละ 16.05 และ 2) คํากริยาท่ีปรากฏรูปถูกกระทําสูงท่ีสุด 5 อันดับ 

ไดแก 言われる, 見られる,  告白される, 振り回される,  許される และคํากริยาท่ีปรากฏรูปใหกระทําสูงท่ีสุด 5 อันดับ 

ไดแก      泣かせる, びっくりさせる, 顔（を）させる, 気使わせる, 言わせる  
 

คําสําคัญ : การแปล  ประโยครูปถูกกระทํา  ประโยครูปใหกระทํา  ละครชุดญี่ปุน 

 

Abstract 

The purpose of this research was to study the translation of Passive clauses and Causative 

clauses in subtitles of Japanese series “Good Morning Call season 1 and season 2” by the means of 

purposive sampling from the Japanese series using basic Japanese conversation in daily life and being 

available on Netflix website. The analysis of translation method was based on the concepts of Somkiat 

Chawengkitwanich (2016) and Nagura (2011) and the statistical data were analyzed and presented as 

frequency and percentage. The findings revealed that 1) in the Japanese series "Good Morning Call", there 

were 218 clauses including 164 Passive clauses (75.23%) and 54 Causative clauses (24.77%). In the part of 

Passive clauses, 67.43% of literal translation and 7.80% of free translation were used whereas in the part 

of Causative clauses, 8.72% of literal translation and 16.51% of free translation were used. And 2) the top 

5 of Passive verb  with the most frequency of use are iwareru (言われる ),  mirareru (見られる ), 

kokuhakurareru (告白される), furimawasareru (振り回される), yurusarru (許される) and the top 5 of 

Causative verb with         the most frequency of use are nakaseru (泣かせる), bikkurisareru (びっくりさせる

), kaowosaseru (顔（を）させる), kitsukawaseru (気使わせる), iwaseru (言わせる). 
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Keywords : Translation, Passive Clauses, Causative Clauses, Japanese series 

บทนํา   

 การแปล คือการถายทอดท้ังความหมายและรูปแบบทางภาษา โดยการนําความจากภาษาตนฉบับไปตีความและ

ถายทอดออกมาในอีกภาษาหน่ึงใหไดความหมายใกลเคียงกับภาษาตนฉบับ โดยการแปลแบงออกเปน 2 ชนิด (สมเกียรติ    

เชวงกิจวณิช, 2559) ไดแก 1) การแปลตรงตัว เปนการแปลท่ีผูแปลเลือกถอยคําใหถูกตองตามตนฉบับมากท่ีสุด 2) การแปล

เอาความหมาย เปนการแปลท่ีเนนการถายทอดความหมายเพ่ือใหผูรับสารเขาใจความหมายท่ีตนฉบับตองการสื่อ ผูท่ีเปน    

นักแปลอยูแลวจําเปนตองพัฒนาทักษะท้ังดานภาษาและดานการแปลเพ่ือใหสามารถถายทอดเน้ือหาไดอยางสมบูรณครบถวน 

ไมตางจากการอานภาษาตนฉบับโดยในการแปลน้ัน นักแปลอาจพบเจอปญห. อาหลายประการ ไดแก 1) ปญหาดานภาษา 

หรือการไมเขาใจความหมายของรูปไวยากรณ คําศัพท และสํานวน 2) ปญหาดานวัฒนธรรม หรือการไมเขาใจวัฒนธรรม

สิ่งของ ความคิด ความเปนอยู สภาพสังคม และ 3) ปญหาดานการขาดความรูในสิ่งท่ีแปล ซึ่งสมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2559) 

ศึกษาพบวา รูปไวยากรณท่ีมักเปนปญหาในการแปลภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทยท่ีมักเปนปญหาสําหรับผูเรียนชาวไทย ไดแก รูป

ถูกกระทํา ผูศึกษาภาษาญี่ปุนชาวไทยสวนหน่ึงอาจมีความคิดวา รูปประโยครูปถูกกระทําในภาษาญี่ปุนใชเพ่ือแสดง

ความหมายวาประธานของประโยค (ผูถูกกระทํา) ไดรับผลกระทบในทางท่ีไมดีจากเหตุการณน้ัน ๆ แตแทจริงแลวใน

ภาษาญี่ปุนไมไดแสดงความหมายวาผูไดรับผลของการกระทําไดรับความเดือดรอนเสมอไป นอกจากน้ีชาวญี่ปุนนิยมใชรูป

ประโยคน้ีเพ่ือบรรยายผลของการกระทําจากมุมมองท่ีไดรับผลจากการกระทํา เปนกลวิธีการเลี่ยงท่ีจะไมกลาวถึงผูกระทํา รูป

ใหกระทํา และรูปใหกระทํา แสดงความหมายวา มีคนหรือสิ่งของมีสวนเก่ียวของในการทําใหผูกระทําลงมือทํากริยาน้ัน ๆ โดย

มีผูบังคับหรืออนุญาตใหกระทํา (สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, 2559) 

จากความสําคัญของการแปลท่ีตองแปลโดยถายทอดเน้ือหาไดอยางสมบูรณ และความซับซอนในการแปลประโยค 

รูปถูกกระทําและใหกระทํา จึงกลายเปนท่ีมาใหผูวิจัยนําหลักการและแนวคิดในเรื่องการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปให

กระทํา ของสมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2559) หลักการและแนวคิดในการตรวจสอบรูปแบบของรูปถูกกระทําของนากุระ 

(Nagura, 2011) มาเปนเกณฑวิเคราะหการแปลประโยครูปถูกกระทําและประโยครูปใหกระทํา เพ่ือตรวจสอบรูปแบบ

ประโยควาเปนการแปลตรงตัวหรือแปลเอาความหมาย นอกจากน้ี ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูป

ใหกระทําในภาษาญี่ปุนจากบทบรรยายใตละครชุดญี่ปุน เน่ืองจากละครชุดเปนสื่อการเรียนรูท่ีดีและเปนท่ีนิยมเพราะหาดูได

งาย เพ่ือศึกษาวิธีการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทําในบทบรรยายใตละครชุดจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทยจาก

นักแปลท่ีมีประสบการณ ซึ่งผลการศึกษาท่ีไดจะเปนประโยชนและเปนแนวทางการแปลสําหรับผูเริ่มตนฝกแปลภาษาญี่ปุน 

และเปนแนวทางในการแปลสํานวนถูกกระทําและรูปใหกระทําในภาษาญี่ปุนใหเหมาะสมกับเน้ือหาของเรื่องและบริบททาง

สังคมวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน โดยสํารวจวิธีการแปล

ประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทํา มีแหลงขอมูลคือ ละครชุดญี่ปุนเรื่องอรุณสวัสดิ์สงรักมาทักมาย จํานวน 1 เรื่อง 2 ภาค 

รวม 27 ตอน ตอนละ 50 นาที ซึ่งเผยแพรในเว็บไซต Netflix ในป พ.ศ. 2562 โดยมีข้ันตอนดําเนินการวิจัยดังน้ี  

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2. คัดเลือกละครญี่ปุนท่ีใชภาษาญี่ปุนระดับพ้ืนฐานในชีวิตประจําวันในการสื่อสาร จากเว็บไซต Netflix จํานวน 1 

เรื่อง คือเรื่อง อรุณสวัสดิ์ สงรักมาทักทาย ภาค 1 และภาค 2  

 3. รวบรวมประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทํา ไดประโยคท้ังหมด 218 ประโยค พรอมคําแปลภาษาไทยใน    

บทบรรยายใตละครชุด (subtitle) แบงเปน 2 กลุมคือ ประโยครูปถูกกระทําและประโยครูปใหกระทํา 
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 4. วิเคราะหเปรียบเทียบประโยคตนฉบับภาษาญี่ปุนและประโยคแปลภาษาไทยจากบทบรรยายใตละครชุดญี่ปุน 

โดยใชแนวคิดของ สมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2559) วิเคราะหชนิดของการแปลตรงตัวและการแปลเอาความหมายของประโยค

รูปถูกกระทําและใหกระทํา และใชแนวคิดของนากุระ (Nagura, 2011) ตรวจสอบรูปแบบการแปลรูปถูกกระทําในภาษาไทย 

 5. วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคาแจกแจงความถ่ีและคารอยละ เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาการแปลประโยค   

รูปถูกกระทําและรูปใหกระทํา 

 6. สรุป และนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

 

ผลการวิจัย  

การศึกษาการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทําในบทบรรยายใตละครชุดเรื่อง อรุณสวัสดิ์ สงรักมาทักทาย 

2 ภาค 27 ตอน ปรากฏผลดังน้ี 

1. รูปประโยคและชนิดของการแปล 

    การวิเคราะหชนิดของการแปลประโยครูปถูกกระและประโยครูปใหกระทํา 218 ประโยค แสดงผลในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  คาความถี่และคารอยละของประโยครูปถูกกระทํา ประโยครูปใหกระทํา และชนิดของการแปล  

 

รูปประโยค 
แปลแบบตรงตัว แปลแบบเอาความหมาย รวม 

ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

รูปถูกกระทํา 16 7.34 148 67.90 164 75.23 

รูปใหกระทํา 19 8.71 35 16.05 54 24.77 

รวม 35 16.05 183 83.95 218 100 

 

    จากตาราง 1 ปรากฏผลดังน้ี 

    1.1 คาความถี่และคารอยละของการปรากฏประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทํา 

          ประโยครูปถูกกระทํา ปรากฏ 164 ครั้ง (รอยละ 75.23) และประโยครูปใหกระทําปรากฏ 54 ครั้ง (รอยละ 

24.77) 

    1.2 คาความถี่และคารอยละของชนิดการแปลกระโยครูปถูกกระทําและใหกระทํา 

          ในกลุมของประโยครูปถูกกระทํา ปรากฏการแปลแบบตรงตัว 16 ครั้ง (รอยละ 7.34) และการแปลแบบ  

เอาความหมาย 148 ครั้ง (รอยละ 67.89) สวนในกลุมของประโยครูปใหกระทํา ปรากฏการแปลแบบตรงตัว 19 ครั้ง (รอยละ

8.71) และการแปลแบบเอาความหมาย 35 ครั้ง (รอยละ16.05)  

    จากผลดังกลาวสรุปไดวา พบความถ่ีในการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทําแบบตรงตัว 35 ครั้ง    

(รอยละ 16.05) และพบความถ่ีในการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทําแบบเอาความหมาย 183 ครั้ง (รอยละ 

83.95) 

2. คํากริยารูปถูกกระทําและรูปใหกระทํา 

    การวิเคราะหคํากริยาท่ีปรากฏใชในรูปถูกกระทําและรูปใหกระทําจํานวนมากท่ีสุด 5 อันดับ แสดงผลในตารางท่ี 

2 
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ตารางท่ี 2  คํากริยารูปถูกกระทําท่ีมีคาความถี่สูงท่ีสุด 5 อันดับ และวิธีการแปล 

 

คํากริยารูปถูกกระทํา 

ความถี่ของ

คํากริยารูป 

ถูกกระทํา 

รอยละของ

คํากริยารูป 

ถูกกระทํา 

รูปแบบการแปล รอยละของรูปแบบการแปล 

การแปล 

ตรงตัว 

การแปลเอา

ความหมาย 

การแปล 

ตรงตัว 

การแปลเอา

ความหมาย 

1. 言われる 31 14.22 0 31 0.00 100.00 

2. 見られる 7 3.21 0 7 0.00 100.00 

3. 告白される 6 2..75 2 4 33.33 66.67 

4. 振り回される 6 2.75 1 5 16.67 83.33 

5. 許される 4 1.83 0 4 0.00 100.00 

 

    จากตารางท่ี 2 ปรากฏผลดังน้ี 

    2.1 กริยารูปถูกกระทํา 

         พบคํากริยารูปถูกกระทํา 言われる ปรากฏ 31 ครั้ง (รอยละ 14.22) เปนจํานวนมากท่ีสุด โดยแปลแบบ   

เอาความหมายท้ังหมด (รอยละ 100.00) รองลงมา 4 อันดับเรียงตามลําดับมากไปนอย ไดแก กริยารูปถูกกระทํา 見られる

ปรากฏ 7 ครั้ง (รอยละ 3.21) แปลแบบเอาความหมาย 7 ครั้ง (รอยละ 100.00) กริยารูปถูกกระทํา 告白される ปรากฏ 6 

ครั้ง (รอยละ 2.75) แปลแบบตรงตัว 2 ครั้ง (รอยละ 33.33) และแปลแบบเอาความหมาย 4 ครั้ง (รอยละ66.67) กริยารูปถูก

กระทํา 振り回される ปรากฏ 6 ครั้ง แปลแบบตรงตัว 1 ครั้ง (รอยละ 16.67) แปลแบบเอาความหมาย 5 ครั้ง (รอยละ 

83.33) และกริยารูปถูกกระทํา 許される ปรากฏ 4 ครั้ง แปลแบบเอาความหมาย  4 ครั้ง (รอยละ 100.00) 

          ตัวอยางประโยคท่ีมีคํากริยารูปถูกกระทําปรากฏ 

          2.1.1 คํากริยารูปถูกกระทํา 言われる 

                  - การแปลแบบเอาความหมาย 

(1) Doukyo ga barenai youni tsukiatteru furishirotte iwaretandatte 
        同居がバレないように付き合ってるフリしろって 言われた んだって 

     เพ่ือไมใหคนอ่ืนรูวาอยูดวยกัน เขาเลยแกลงคบกัน 

          2.1.2 คํากริยารูปถูกกระทํา 見られる 

              - การแปลแบบเอาความ 

(2) Zettai konna sugata miraretakunai 
        絶対こんな姿 見られたくない 

     ฉันไมอยากใหเขาเห็นฉันในสภาพน้ี 

          2.1.3 คํากริยารูปถูกกระทํา 告白される 

                  - การแปลแบบตรงตัว 

(3) Umarete hajimete kokuhakusareta no 
        生まれて初めて 告白された の 

     ถูกสารภาพรักเปนครั้งแรก 

                  - การแปลแบบเอาความหมาย 

(5) Marina datte mic-chan ni kokuhakusareta toki 
        まりなだってみっちゃんに 告白された 時 
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     แลวทีมารินะละ ตอนท่ีมิจังบอกชอบ 

          2.1.4 คํากริยารูปถกูกระทํา 振り回される 

                  - การแปลแบบตรงตัว 

(6) Anata mo kanojo ni furimawasareteru hitori nanda 
       あなたも彼女に 振り回されて る 1 人なんだ 

    นายเปนผูชายอีกคนท่ีถูกเธอใชสินะ 

                  - การแปลแบบเอาความหมาย 

(7) Yappa aitsu ni furimawasareten da  
       やっぱあいつに 振り回されて んだ 

    เขาอยูเหนือกวาเธอใชไหม 

          2.1.5 คํากริยารูปถูกกระทํา 許される 

                  - การแปลแบบเอาความหมาย 

(8) Ikemen ha nani yatte mo yurusareru yone 
       イケメンは何やっても 許される よね 

     คนหลอๆ ทําอะไรก็ไมผิดเนอะ 

 

ตารางท่ี 3  คํากริยารูปใหกระทําท่ีมีคาความถี่สูงท่ีสุด 5 อันดับ และวิธีการแปล 

 

คํากริยารูปใหกระทํา 

ความถี่ของ

คํากริยารูป  

ใหกระทํา 

รอยละของ

คํากริยารูป 

ใหกระทํา 

รูปแบบการแปล รอยละของรูปแบบการแปล 

การแปล 

ตรงตัว 

การแปลเอา

ความหมาย 

การแปล 

ตรงตัว 

การแปลเอา

ความหมาย 

泣かせる 5 2.29 5 0 100.00 0.00 

びっくりさせる 4 1.83 0 4 0.00 100.00 

顔をさせる 2 0.92 0 2 0.00 100.00 

気使わせる 2 0.92 0 2 0.00 100.00 

言わせる 1 0.46 0 1 0.00 100.00 

 

    จากตารางท่ี 3 ปรากฏผลดังน้ี 

    2.2 กริยารูปใหกระทํา 

         พบคํากริยารูปใหกระทํา 泣かせる ปรากฏ 5 ครั้ง (รอยละ 2.29) เปนจํานวนมากท่ีสุด โดยแปลแบบตรงตัว 

ท้ังหมด (รอยละ 100.00) รองลงมา 4 อันดับเรียงตามลําดับมากไปนอย ไดแก กริยารูปใหกระทํา びっくりさせる ปรากฏ   

4 ครั้ง (รอยละ 1.83) แปลแบบเอาความหมายท้ังหมด (รอยละ 100.00) กริยารูปใหกระทํา 顔をさせる ปรากฏ 2 ครั้ง    

(รอยละ 0.92) แปลแบบเอาความหมายท้ังหมด (รอยละ 100.00) กริยารูปใหกระทํา 気使わせる ปรากฏ 2 ครั้ง (รอยละ 

0.92) แปลแบบเอาความหมายท้ังหมด (รอยละ100.00) กริยารูปใหกระทํา 言わせる ปรากฏ 1 ครั้ง (รอยละ 0.46)             

แปลแบบเอาความหมาย (รอยละ 100.00) 

          ตัวอยางประโยคท่ีมีคํากริยารูปใหกระทําปรากฏ 

          2.2.1 คํากริยารูปใหกระทํา 泣かせる 

                  - การแปลแบบตรงตัว 
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(9) Ore dattara anna nakasetari shine zo 
        俺だったらあんな 泣かせた りしねえぞ 

    ฉันไมมีวันทําใหเธอรองไหอยางน้ี 

          2.2.2 คํากริยารูปใหกระทํา びっくりさせる 

              - การแปลแบบเอาความหมาย 

(11) Bikurisasenai de yone 
           びっくりさせない でよね 

      อยาทําใหฉันกลัวสิ 

          2.2.3 คํากริยารูปใหกระทํา 顔（を）させる 

                  - การแปลแบบเอาความหมาย 

(12) Anna kao (wo) saseta katta wake janain dakedo na 
          あんな 顔(を)させた かったわけじゃないんだけどな 

      ฉันไมอยากใหเธอเปนแบบน้ัน 

          2.2.4 คํากริยารูปใหกระทํา 気使わせる 

                  - การแปลแบบเอาความหมาย 

(13) kitsukawasecha tte 
           気使わせ ちゃって 

      ฉันทําใหนายตองทําถึงขนาดน้ี 

          2.2.5 คํากริยารูปใหกระทํา 言わせる 

                  - การแปลแบบเอาความหมาย 

(14) Shiranai toha iwasenai wayo 
           知らないとは 言わせない わよ 

      อยามาทําเปนไมรู 

  

อภิปรายผล  

ผลจากวิจัยมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1. การแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทําจากละครชุดภาษาญี่ปุนเปนไทย พบวา มีการแปลแบบ           

เอาความหมายมากกวาการแปลตรงตัว เน่ืองจากประโยคท่ีมีรูปถูกกระทําในภาษาญี่ปุนมักใชเพ่ือแสดงความหมายวาประธาน

ของประโยคไดรับผลกระทบในทางท่ีไมดีจากเหตุการณน้ัน ๆ นอกจากน้ันยังใชในกรณีท่ีการกระทําน้ัน ๆ มีสวนเก่ียวของกับ   

ผูพูดหรือบุคคลใกลชิดผูพูด กลาวคือ ชาวญี่ปุนนิยมการถายทอดเหตุการณจากมุมมองของผูพูด (สมเกียรติ เขวงกิจวณิช, 

2559) และในการแปลประโยครูปใหกระทําภาษาญี่ปุนเปนไทย ผูแปลแปลประโยครูปใหกระทําไดถูกตอง แตมักหลีกเลี่ยง         

การแปลคํากริยาบางตัว ทําใหในการแปลจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทยพบวามักมีการปรับบทแปลใหเขากับบริบทภาษาไทย 

ไปจนถึงการตัดคําท่ีไมจําเปนออกเพ่ือใหงายในการสื่อความหมายในภาษาไทยมากข้ึน 

2. คํากริยารูปถูกกระทําท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุดคือ 言われる โดยประโยคท่ีปรากฏเปนการแปลแบบ    

เอาความหมายท้ังหมด และกริยาถูกกระทํา 言われる ไมมีรูปแบบการแปลรูปถูกกระทําตามแนวคิดของนากุระ (Nagura, 

2011) เพราะเมื่อพิจารณารูปแบบการแปล พบวาประโยคท่ีแปลเปนภาษาไทยแลวสามารถสื่อความหมายไดอยางเปน

ธรรมชาติ และมีความสละสลวยมากกวาการแปลแบบตรงตัว ท่ีอาจทําใหผูรับสารไมเขาใจในประโยคท่ีตองการจะสื่อได 

เน่ืองจากเมื่อพิจารณาประโยคพบวา บทแปลท้ังหมดเปนบรบิทท่ีประธานของประโยค (ผูถูกกระทํา) ไดรับผลกระทบในทางท่ี
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ไมดีจากเหตุการณน้ัน ๆ ผูพูดมีสวนเก่ียวของกับผูถูกกระทํา หรือเปนบุคคลใกลชิดผูถูกกระทํา ตามแนวคิดของ สมเกียรติ 

เชวงกิจวณิช (2559)  

3. คํากริยารูปใหกระทําท่ีมีความถ่ีในการใชมากท่ีสุดคือ 泣かせる โดยประโยคท่ีปรากฏเปนการแปลตรงตัวท้ังหมด 

เน่ืองจากกริยารูปใหกระทํา 泣かせる ในภาษาญี่ปุนมีการใชเหมือนกันกับบริบทภาษาไทย ทําใหไมมีการแปลในรูปแบบ   

การแปลเอาความ 

   

สรุปผลการวิจัย   

 1. ในละครชุดญี่ปุนเรื่อง อรุณสวัสดิ์ สงรักมาทักทาย ปรากฏประโยครูปถูกกระทํา 164 ประโยค (รอยละ 75.23) 

และประโยครูปใหกระทํา 54 ประโยค (รอยละ 24.77) โดยประโยครูปถูกกระทําใชวิธีการแปลแบบตรงตัว รอยละ 7.34    

แบบเอาความหมาย รอยละ 67.90 และประโยครูปใหกระทําใชวิธีการแปลแบบตรงตัว รอยละ 8.71 แปลแบบเอาความหมาย 

รอยละ 16.05 

2. คํากริยารูปถูกกระทําท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสดุ 5 อันดับ ไดแก 1) 言われる รอยละ 14.22 2) 見られる    

รอยละ 3.21 3)  告白される รอยละ 2.75 4) 振り回される รอยละ 2.75 และ 5) 許される รอยละ 1.83  

3. กริยารูปใหกระทําท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด 5 อันดับ ไดแก 1) 泣かせる รอยละ 2.29 2) びっくり    

させる รอยละ 1.83 3) 顔（を）させる รอยละ 0.92 4) 気使わせる รอยละ 0.92  และ 5) 言わせる รอยละ 0.46  
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การศึกษารูปไวยากรณระดับ N3 และ N2 ท่ีปรากฏในนวนิยายญ่ีปุน 

A STUDY OF JLPT N2 AND N3 GRAMMATICAL FORMS APPEARING IN JAPANESE NOVELS 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษารูปไวยากรณ N3 และ N2 ท่ีปรากฏในนวนิยายญี่ปุน และ 2 ) เปรียบเทียบ

อัตราการปรากฏของรูปไวยากรณ N3 และ N2 ในนวนิยายญี่ปุน 4 แนว รวม 4 เลม ไดแก แนวสยองขวัญ แนวสืบสวน

แนวประวัติศาสตร และแนวความรัก โดยคัดเลือกขอมูลตามสะดวก ขอมูลทางสถิติวิเคราะหดวยคาแจกแจงความถ่ีและ     

คารอยละ ผลการศึกษาพบวา 1) ในนวนิยายญี่ปุนปรากฏรูปไวยากรณ N3 และ N2 ในอัตรารอยละ 31.17 เมื่อแยกวิเคราะห

ตามระดับไวยากรณ รูปไวยากรณระดับ N3 ปรากฏรอยละ 89.47 โดยรูปไวยากรณท่ีมีอัตราการปรากฏมากท่ีสุด 5 อันดับ 

ไดแก「受身」「～ような/～ように」「～という」「～について」「～として」ในขณะท่ีรูปไวยากรณระดับ N2    

ปรากฏรอยละ 10.53 โดยรูปไวยากรณท่ีมีอัตราการปรากฏมากท่ีสุด 5 อันดับ ไดแก「～にしたら～にすれば/～にして 

みれば～にしても」「～ものだから/～もので/～もの/～もん」「～といった 」「～というものだ」「～もの

ではない/～ものじゃない」และ 2) เมื่อเปรียบเทียบนวนิยาย 4 แนว รูปไวยากรณระดับ N3 และ N2 ปรากฏในนวนิยาย

ญี่ ปุนแนวสยองขวัญมากท่ีสุด (รอยละ 32.45) รองลงมา ไดแก แนวสืบสวน (รอยละ 22.34) แนวประวัติศาสตร             

(รอยละ 10.64) และแนวความรัก (รอยละ 6.91) ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ : รูปไวยากรณ  ไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3 และN2  นวนิยายญี่ปุน  

 

Abstract 

This research aims to 1) study the JLPT N3 and N2 grammatical formsthat appeared in Japanese 

novels, and 2) compare the frequency of them in 4 books of the 4 following genres of Japanese novels: 

Horror, Mystery, History and Romantic, by means of convenience sampling.  The data were analysed and  

presented in frequency and percentage.  The findings reveal that 1) there are 31.17% of the JLPT N3 and 

N2 grammar in Japanese novels.  We can divide that 31.17% to a JLPT N3 grammar usage of 89.47% with 

the following five examples as most common:「受身」「～ような/～よう」「～にという」「～について」

「～として」and 10.53% of JLPT N2 grammar usage with the following five examples as most common: 
「～にしたら/～にすれば/～にしてみれば/～にしても」「～ものだから/～もので/～もの/～もん」「～とい

った」「～というものだ」「ものではない/～ものじゃない」. If we want to look closely at the rate they were 

found in the above-mentioned genres, the research also presents that 2) the appearace of N2 and N3 grammatical 

forms divided by genres are as follow: in the Horror novelit was the highest (32.45%), in Mystery we got aslightly 

lower rate (22.34%), in the History novel it was even lower (10.64%), and the Romantic novel proved to be of 

having the lowest rate of all (6.91%). 

 

Keywords : Grammatical form, JLPT N3 and N2 Grammar, Japanese novel 
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บทนํา 

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน (Japanese Language Proficiency Test : JLPT ) หรือท่ีเรียกในภาษาญี่ปุนวา 

Nihongo Nouryoku Shiken (日本語能力試験) เปนการสอบสําหรับผูท่ีไมไดใชภาษาญี่ปุนเปนภาษาแมเพ่ือวัดและรับรอง

ระดับความสามารถในการใชภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร (เจแปนฟาวเดช่ัน, 2562) ผลสอบจะเปนประโยชนท้ังในการศึกษาตอ

ในระดับท่ีสูงข้ึนและการทํางานในหนวยงานท่ีใชภาษาญี่ปุน โดยเฉพาะการรับสมัครงานของบริษัทญี่ปุน ในปจจุบันมักกําหนด

คณุสมบัติของผูสมัครไวท่ีมีความสามารถทางภาษาญี่ปุนในระดับ N3 คือความรูภาษาญี่ปุนระดับกลาง  ข้ึนไป ซึ่งการพัฒนา

ทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุนระดับกลางสําหรบัการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N3 และ N2 เปนเรื่องท่ีคอนขางยาก 

เน่ืองจากคําศัพทและไวยากรณตาง ๆ มักมีความหมายคลายกัน ในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับกลางจึงมักนําบทอานขนาดสั้น

ถึงขนาดกลางมาใหอานและใหเห็นตัวอยางการใชกอนเกริ่นนําเขาสูการอธิบายรูปไวยากรณเพ่ือใหผูเรียนเขาใจงายข้ึนและ    

ไมเกิดความสับสนในความแตกตางของการใชคําศัพทและไวยากรณ จากการสังเกตการใชตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับกลาง 

เชน ตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับกลาง Minna no Nihongo เลม 1 และ 2 (みんなの日本語中級 I・II) ผูเรียนสวนใหญ

กลาวกันวาบทอานในตําราเรียนมีความยากและบางบทอานเปนเชิงวิชาการ ไมคอยนาสนใจ จึงทําใหรูสึกวาคําศัพทและ

ไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับกลางยากไปดวย ดังน้ัน หากเปลี่ยนลักษณะของบทอานเปนเน้ือหาท่ีไมใชเชิงวิชาการ เชน        

นวนิยาย จะสามารถนํามาใชเปนสื่อการเรียนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับใชพัฒนาความรูดานไวยากรณระดับกลางและพัฒนา

ทักษะการอานภาษาญี่ปุนของผูเรียนไดหรือไม จึงเปนสิ่งท่ีนาสนใจวาในนวนิยายภาษาญี่ปุนปรากฏรูปไวยากรณระดับกลางรูป

ใดบาง มีจํานวนมากนอยเพียงใด และนวนิยายแตละประเภทปรากฏรูปไวยากรณในระดับท่ีแตกตางกันหรือไม ซึ่งยังไมพบ

การศึกษาเรื่องน้ี พบเพียงงานวิจัยของยามาโมโตะ (Yamamoto, 2008) ท่ีศึกษารูปไวยากรณระดับกลางและระดับสูงใน

หนังสือพิมพ ซึ่งพบใชรูปไวยากรณระดับกลาง 93% และรูปไวยากรณระดับสูง 7% และงานวิจัยของเอดะ (Eda, 2008)      

ท่ีศึกษารูปไวยากรณระดับตน (ระดับ 3 และระดับ 4 ตามเกณฑการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระบบเกา) จากคลังขอมูลภาษา 

3 แหลง ไดแก บทสนทนาจริง นวนิยาย และหนังสือท่ัวไป ซึ่งพบใชรูปไวยากรณระดับตน 48 รูป จากท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจการศึกษารูปไวยากรณระดับ N3 และ N2 ท่ีปรากฏในนวนิยายญี่ปุน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) สํารวจรูปไวยากรณ

ระดับ N3 และ N2 ท่ีปรากฏในนวนิยายญี่ปุน และ 2) เปรียบเทียบอัตราการปรากฏของรูปไวยากรณระดับ N3 และ N2 

ในนวนิยายญี่ปุนแตละแนว ซึ่งผลการวิจัยจะเปนประโยชนสําหรับผูท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุนและ       

การเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับกลาง (ระดับ N3 และ N2) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานดานการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน โดยสํารวจ          

รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดบั N3 และ N2 ในนวนิยายญี่ปุนแนวความรักเรื่อง Kimi no Na wa (君の名は) แนวสืบสวนเรื่อง

Kindaiichi Shounen no Jikenbo (金田一少年の事件簿) แนวสยองขวัญเรื่อง Zoku owari Monogatari (続終物語) 

และแนวประวัติศาสตรเรื่อง Touge (Jou) (峠（上)）รวม 4 เรื่อง โดยใชวิธีคัดเลือกขอมูลแบบตามสะดวก และดําเนินการ

วิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2. รวบรวมรูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3 และ N2 จากหนังสือเตรียมสอบวัดระดบัภาษาญีปุ่นระดบั N3 จํานวน    

4 เลม ไดแก (1) TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N3 (2) 500 รูปประโยคภาษาญี่ปุน  N1-N3 (3) Shinkanzen                                   

Masutaa Bunpou Nihongo Nouryoku Shiken N3 (完全マスター文法日本語能力試験 N3 (4) Nihongo Sou Matome 

N3 (日本語総まとめ N3) และหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N2 จํานวน 4 เลม ไดแก (1) TRY! เตรียมสอบ  

วัดระดับ JLPT N2 (2) 500 รูปประโยคภาษาญี่ปุน N1-N3 (3) Shinkanzen Masutaa Bunpou Nihongo Nouryoku 

Shiken N2 (完全マスター文法日本語能力試験 N2) และ (4) Nihongo Sou Matome N2 (日本語総まめ N2)  โดยคัดเลือก
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เฉพาะรูปไวยากรณท่ีมีแนวโนมจะปรากฏในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน (JLPT) สูง กลาวคือ มีอัตราการปรากฏรอยละ     

75 ข้ึนไป ซึ่งพบรูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3 จํานวน 76 รูป และระดับ N2 จํานวน 112 รูป รวม 188 รูป เพ่ือใชเปน

เกณฑสําหรับการศึกษารูปไวยากรณระดับ N3 และ N2 ในนวนิยายญี่ปุน 

3. สํารวจรูปไวยากรณระดับ N3 และ N2 จํานวน 188 รูป ในนวนิยายญี่ปุนแตละแนว รวม 4 แนว หาอัตรา         

การปรากฏ และเปรียบเทียบตามระดับไวยากรณ 

4. เปรียบเทียบอัตราการปรากฏของรูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3 และ N2 ในนวนิยายแตละแนว 

5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตาราง แผนภูมิ ประกอบการบรรยาย สรุป และอภิปรายผล 

 

ผลการวิจัย 

1. รูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N3 และ N2 ท่ีปรากฏในนวนิยายญ่ีปุน 

 การศึกษาประโยคภาษาญี่ปุนในนวนิยาย 10,147 ประโยค ปรากฏประโยคท่ีใชรูปไวยากรณระดับ N3 และ N2       

รวม 3,163 ประโยค (รอยละ 31.17) และจากรูปไวยากรณระดับ N3 และ N2 ท้ังหมด 188 รูป ปรากฏรวม 68 รูป       

(รอยละ 36.17) รูปไวยากรณท่ีปรากฏใชมากท่ีสุด 30 อันดับ แสดงในตาราง 1 

 

ตารางท่ี 1  อัตราการปรากฏของรูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N3 และ N2 ในนวนิยายญ่ีปุนสูงสุด 30 อันดับ 

 

ที่ รูปไวยากรณ ความหมาย/บริบทการใช ระดับ 

JLPT 

อัตราการปรากฏ 

จํานวน (ครั้ง) รอยละ 

1 受身 รูปถูกกระทํา N3 878 27.76 

2 ～ような/～ように เปรียบเปรย N3 447 14.13 

3 ～という ใชขยายนาม N3 434 13.72 

4 ～について เกี่ยวกบั... N3 91 2.88 

5 ～として ในฐานะ... N3 83 2.62 

6 ～みたいな/～みたいに ราวกับ.../อยางกับ.../

เหมือนกับ… 

 

N3 81 2.56 

7 使役 รูปใหกระทํา N3 74 2.34 

8 ～とおりだ/～とおりの/～とおりに/ど

おり 

ตาม.../...เหมือนกับ N3 74 2.34 

9 ～など/～なんか/～なんて อยางเชน.../แบบ... N3 72 2.28 

10 ～はずだ …แนนอน N3 72 2.28 

11 ～にしたら/にすれば/にしてみれば/ 

～にしても 

ถาพูดในจุดยืนของ... N2 63 1.99 

12 ～べき/～べきだ/～べきではない ควร... N3 50 1.58 

13 ～というのは ที่เรียกวา... N3 45 1.42 

14 ～にとって สําหรับ... N3 44 1.39 

15 ～ということだ หมายความวา.../คิดไดวา… N3 43 1.36 

16 ～によると/～によれば/～によって/ 

～による N 

ดวยสาเหตุ.../เปนเพราะ... N3 41 1.30 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 

 

ที่ รูปไวยากรณ ความหมาย/บริบทการใช ระดับ 

JLPT 

อัตราการปรากฏ 

จํานวน (ครั้ง) รอยละ 

17 ～わけではない ไมใชวา.../ไมไดหมายความ

วา... 

N3 36 1.14 

18 ～ものだから/～もので/～もの/～もん เพราะ...ก็เลย(แสดง

เหตผล/ขออาง) 

N2 34 1.07 

19 ～といった อยางเชน...(ใชยกตัวอยาง) N2 32 1.01 

20 ～というものだ ชาง...เสียจริง

วิพากษวจิารณขอเท็จจริง

 

N2 27 0.85 

21 ～によると/～によれば/～によって/～による

N 

จาก...(เปนแหลงขอมูล) N3 27 0.85 

22 ～に対して/に対する/～に対し ตอ... N3 27 0.85 

23 ～みたいだ ดูเหมือน... N3 26 0.82 

24 ～ように言う／頼む วา...(ใชในถายทอดเนือ้หา

คําส่ัง) 

N3 22 0.70 

25 ～わけだ/～というわけだ。 เปนธรรมดาที่จะ...(บอก

เหตผล) 

N3 21 0.66 

26 ～ことになる เปนขอตกลงที่เกิดขึ้น N3 20 0.63 

27 ～わけにはいかない ไมสามารถทํา..ได/ทํา..

ไมได 

N3 17 0.54 

28 ～ほど/～ほどの/～ほどだ ...จนถึงขนาด.... N3 16 0.51 

29 ～ものではない/～ものでもない ไมควรทํา… N2 15 0.47 

30 ～どころか ไมใช...แตกลับ.../ไม...แลว

มิหนําซํ้ายัง... 

N2 14 0.44 

 

จากตารางท่ี 1 รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3 และ N2 ท่ีมีอัตราการปรากฏในนวนิยายญี่ปุนสูงท่ีสุดคือ 

「受身」ปรากฏ 878 ครั้ง (รอยละ 27.76) รองลงมา 4 อันดับ ไดแก「～ような/～ように」ปรากฏ 447 ครั้ง          

(รอยละ 14.13)「～という」ปรากฏ434 ครั้ง (รอยละ 13.72)「～について」ปรากฏ 97 ครั้ง (รอยละ 2.88)  และ「～と

して」ปรากฏ 83 ครั้ง (รอยละ 2.62) ตามลําดับ ซึ่งรูปไวยากรณท้ัง 5 อันดับเปนรูปไวยากรณระดับ N3 ท้ังหมด 

ตัวอยางรูปไวยากรณท่ีมีอัตราการปรากฏในนวนิยายญีปุ่นมากท่ีสุด 5 อันดับ มีดังน้ี 

- รูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N3「受身」 

(1) Sono kyaku no iyagarase de Okudera-senpai no sukaato ga kirarete shimatta. 

 その客の嫌がらせで奥寺先輩のスカートが切 られ てしまった。               【Kimi no Na 

wa】 

 “เปนเพราะทําใหลูกคาคนน้ันไมพอใจ รุนพ่ีโอคุเดะระจึงถูกกรีดกระโปรงจนขาด” 

 - รูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N3「～ような/～ように」 
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(2) Kono funiku no youna hada ga nikui.  

 この腐肉の ような 肌が憎い。                              【Kindaiichi Shounen no 

Jikenbo】 

 “ฉันเกลียดผิวท่ีราวกับวาเปนเน้ือเนา ๆ แบบน้ันจริง ๆ เลย” 

 - รูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N3「～という」 

(3) Boku no kanshiyaku to iu ninmu o otte iru ijou, sore wa ano nuigurumi ni totte, hatasu beki 

seitou na shigoto to iu beki na no darou ga. 
僕の監視役 という 任務を負っている以上、それはあのぬいぐるみにとって、果たすべき正当な仕事

というべきなのだろうが。                                        【Zokuowari Monogatari】  

“ในเมื่อไดรับหนาท่ีใหมาคอยดูเเลผม สําหรับยัยตุกตาน่ัน คงควรพูดไดวาเปนงานเหมาะสมเเละควรจะจัดการให

เสร็จสมบูรณ ไดรึเปลา” 

 - รูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N3「～について」 

(4) Kanojora wa kinsen nitsuite wa nan no kandou mo motanai. 

 彼女らは金銭 について はなんの感動ももたない。                             【Touge (Jou)】 

 “พวกหลอนน้ันไมไดมีสํานึกอะไรท่ีเก่ียวกับเรื่องเงินเลย” 

 - รูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N3「～として」 

 (5) Boku no baburu toshite no Ononoki-chan no ka. 

 僕のバブル として の扇ちゃんのか。                               【Zokuowari Monogatari】  

 “ตัวฉันอีกคนหน่ึงนะคือเธอสินะ โอกิจัง” 

 

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการปรากฏของรูปไวยากรณในนวนิยายญี่ปุนตามระดับไวยากรณพบวา รูปไวยากรณ

ระดับ N3 มีอัตราการปรากฏ 2,830 ครั้ง (รอยละ 89.47) มากกวารูปไวยากรณระดับ N2 ท่ีมีอัตราการปรากฏ 333 ครั้ง    

(รอยละ 10.53)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 การเปรยีบเทียบอัตราการปรากฏของรูปไวยากรณ N3 และ N2 ในนวนิยายญี่ปุน  

 

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนรูปไวยากรณท่ีปรากฏในนวนิยายญี่ปุน พบรูปไวยากรณระดับ N3 และ N2          

ระดับละ 34 รูป เทากัน (รอยละ 50) ดังน้ี 
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1.1 รูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N3 ท่ีปรากฏใชในนวนิยายญ่ีปุนมากท่ีสุด 5 อันดับ มีผลตรงกับ          

ในภาพรวม ไดแก「受身」「～ような/～ように」「～という」「～について」「～として」 

1.2 รูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N2 ท่ีปรากฏใชในนวนิยายญ่ีปุนมากท่ีสุด 5 อันดับ ไดแก「～にしたら/

～にすれば/～にしてみれば/～にしても」มีอัตราการปรากฏ 63 ครั้ง (รอยละ 18.92) รองลงมา 4 อันดับ ไดแก     

「～ものだから/～もので/～もの/～もん」 มีอัตราการปรากฏ 34 ครั้ง (รอยละ 10.21)「～といった」มีอัตราการ

ปรากฏ   32 ครั้ง (รอยละ 9.61)「～というものだ」มีอัตราการปรากฏ 27 ครั้ง (รอยละ 8.11)  และ「～ものではない/

～ものでもない」มีอัตราการปรากฏ15 ครั้ง (รอยละ 4.50) ตามลําดับ  

 ตัวอยางรูปไวยากรณระดับ N2 ท่ีพบใชในนวนิยายญี่ปุนมากท่ีสุด 5 อันดับ มีดังน้ี 

 - รูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N2「～にしたら/～にすれば/～にしてみれば/～にしても」 

(6) Anatasama ni shite mireba, watakushi no sekai wa mayakashi no youna no deshou ne. 
 あなた様 にしてみれば 、わたくし達の世界はまやかしのようなのでしょうね。   

                                                                 【Zokuowari Monogatari】 

 “ในมุมมองของทานท่ีโลกของเราน้ีคงเปนเหมือนโลกจอมปลอมสินะ”                                  

 - รูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N2「～ものだから/～もので/～もの/～もん」 

(7) Dattesa, hebi to ieba, kagami no senmonka da mon. 

 だってさ、 蛇と言えば、鏡の専門家だ もん 。                       【Zokuowari 

Monogatari】 

 “ก็นะ... ถาพูดถึงงูละก็ งูนะคือผูเช่ียวชาญในเรื่องกระจก”  

    - รูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N2「～といった」 

8) Hajikuji ya Shinobu, Ononoki-chan to itta shoujo/ youjo/ dojo to tanoshiku asonde kita boku 

dewaaruga, kojishin mo mada, houristujou de bunrui sureba shounen ni ataru nenrei dearu 

koto wo omoishirasareru kanji datta. 
 九寺や忍、斧乃木ちゃん といった 少女·幼女·童女 と楽しく遊んできた僕ではあるが、己自身も 

 まだ、法律上で分類すれば少年にあたる年齢であることを思い知らされる感じだった。 

                                                                 【Zokuowari Monogatari】 

“ตัวผมท่ีชอบไปเลนสนุกๆกับเด็กสาวอยางฮาจิคุจิ เด็กนอยอยางชิบุ และสาวใหญอยางโอโนโนกิ หากจําแนก      

อายตุามกฎหมาย ก็ตระหนักวาตัวผมเองก็ยังคงเปนเด็กเหมือนกัน”  

- รูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N2「～というものだ」 

(9) Kuchinawa-san no reigen’arataka to itta kanji de, soudanshita gai ga atta to iu mono da. 
  クチナワさんの霊験あらたかといった感じで、相談した甲斐があった というものだ。 

                                                                  【Zokuowari Monogatari】 

  “เพราะรูสึกวาอภินิหารของเทพงูคุจินาวะมันชางศักดิ์สิทธ์ิจริง ๆ คุมจริง ๆ ท่ีไดมาปรึกษา”  

   - รูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N2「～ものではない～ものじゃない」 

(10)  Kagami ga sayuu gyaku ni utsusu mono janai to sureba, ittai, nani wo utsusu da yo.    

      Kuchinawa-san wa itta. 
   鏡が左右逆に映す ものじゃない とすれば、いったい、何を映すんだよ。クチナワさんは 

   言った。                                                      【Zokuowari Monogatari】  

   “ถากระจกไมควรสะทอนภาพกลับดานซายและขวา แลวมันกําลังสะทอนอะไรอยู เทพงูคุจินาวะกลาว”  
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2. การเปรียบเทียบรูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N3 และ N2 ท่ีปรากฏในนวนิยายญ่ีปุน 4 แนว 

การศึกษารูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3 และ N2 ในนวนิยายญี่ปุน 4 แนว แบงศึกษาเปนอัตราการปรากฏ

และรูปไวยากรณ แสดงผลดังน้ี 

2.1 อัตราการปรากฏของรูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N3 และ N2 ในนวนิยายญ่ีปุน 4 แนว  

     2.1.1 แนวสยองขวัญ ปรากฏรูปไวยากรณ 1,239 ครั้ง (รอยละ 55.86) จากประโยคภาษาญี่ปุน       

2,218 ประโยค แบงเปนรูปไวยากรณระดับ N3 จํานวน 1,068 ครั้ง (รอยละ 86.20) ระดับ N2 จํานวน 171 ครั้ง             

(รอยละ 13.80) 

     2.1.2 แนวสืบสวน ปรากฏรูปไวยากรณ 544 ครั้ง (รอยละ 35.14) จากประโยคภาษาญี่ปุน             

1,548 ประโยค แบงเปนรูปไวยากรณระดับ N3 จํานวน 528 ครั้ง (รอยละ 97.06) ระดับ N2 จํานวน 16 ครั้ง (รอยละ 2.94)

  

    2.1.3 แนวประวัติศาสตร ปรากฏรูปไวยากรณ 1,016 ครั้ง (รอยละ 29.44) จากประโยคภาษาญี่ปุน 

3,451 ประโยค แบงเปนรูปไวยากรณระดับ N3 จํานวน 891 ครั้ง (รอยละ 97.70) ระดับ N2 จํานวน 125 ครั้ง               

(รอยละ 12.30)  

 2.1.4 แนวความรัก ปรากฏรูปไวยากรณ 364 ครั้ง (รอยละ12.42) จากประโยคภาษาญี่ปุน            

2,930 ประโยค แบงเปนรูปไวยากรณระดับ N3 จํานวน 343 ครั้ง (รอยละ 94.23) ระดับ N2 จํานวน 21 ครั้ง (รอยละ 5.77) 

 

แผนภูมิท่ี 2 การเปรยีบเทียบอัตราการปรากฏรูปไวยากรณ N3 และ N2 ในนวนิยาย 4 แนว 

 

2.2 รูปไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับ N3 และ N2 ท่ีปรากฏในนวนิยายญ่ีปุน 4 แนว  

     2.2.1 แนวสยองขวัญ ปรากฏรูปไวยากรณ 61 รูปจาก 188 รูป (รอยละ 32.45) เปนรูปไวยากรณระดับ

N3 จํานวน 30 รูป (รอยละ49.18) ระดับ N2 จํานวน 31 รูป (รอยละ 50.82) รูปไวยากรณท่ีปรากฏ 10 อันดับแรกเปน       

รูปไวยากรณระดับ N3 ท้ังหมด ไดแก「受身」「～という」「～ような/～ように」(เปรียบเปรย)「～とおりの/～と

おりに/どおり」「～として」「～べき/べきではない」「～みたいな/～みたいに」「～はずだ」「～というの

は」「使役」 

 2.2.2 แนวสืบสวน ปรากฏรูปไวยากรณ 42 จาก 188 รูป (รอยละ 22.34) เปนรูปไวยากรณระดับ N3 

จํานวน 31 รูป (รอยละ 73.81) ระดับN2 จํานวน 11 รูป (รอยละ 26.19) รูปไวยากรณท่ีปรากฏใน 10 อันดับแรกเปน       

รูปไวยากรณระดับ N3 ท้ังหมด ไดแก「受身」「～ような/～ように」(เปรียบเปรย)「使役」「～として」「～とい

う」「～など～なんか～なんて」「～はずだ」「～わけだ」「～というわけだ」「～ことになる」「～ように言

う／頼む」 
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 2.2.3 แนวประวัติศาสตร ปรากฏรูปไวยากรณ 20 รูป จาก 188 รูป (รอยละ 10.64) เปนรูปไวยากรณ

ระดับ N3 จํานวน 12 รูป (รอยละ 60) ระดับ N2 จํานวน 8 รูป (รอยละ 40) รูปไวยากรณท่ีปรากฏใน 10 อันดับแรก ไดแก

「～という」(N3)「受身」(N3)「～ような/～ように」(เปรียบเปรย) (N3)「～について」(N3)「～にしたら/にすれ

ば/にしてみれば/にしても」(N2)「～など/～なんか/～なんて」(N3)「～ということだ」(N3)「～ものだから/～

もので/～もの/～もん」(N2) 「～によると/～によれば/～によって/～によるＮ」(N3)「～というものだ/～も

のじゃない」(N2)   

 2.2.4 แนวความรัก ปรากฏรูปไวยากรณ 13 รูป จาก 188 รูป (รอยละ6.91 ) เปนรูปไวยากรณระดับ N3 

จํานวน 12 รูป (รอยละ 92.30) ระดับ N2 จํานวน 1 รูป (รอยละ 7.69) รูปไวยากรณท่ีปรากฏใน 10 อันดับแรก ไดแก「受

身」(N3)「～ような/～ように」(เปรียบเปรย) (N3)「～みたいな/～みたいに」(N3)「～にしたら/にすれば/にし

てみれば/にしても」(N2) 「～という」(N3)「～はずだ」(N3)「～にとって」(N3)「～によると/～によれば/～

によって/～による N」(สาเหตุ)(N3)「～によると/～によれば/～によって/～による N」(บอกแหลงขอมูล) (N3)

「～ほど」(N3) 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 การเปรยีบเทียบรปูไวยากรณระดบั N3 และ N2 ในนวนิยาย 4 แนว 

 

อภิปรายผล  

ผลวิจัยมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายไดดังน้ี 

1. จากผลการวิจัยท่ีพบวามีการใชรูปไวยากรณระดับ N2 และ N3 ในนวนิยายญี่ปุนเกือบหน่ึงในสาม           

(รอยละ 31.17) น้ัน สรุปไดวานวนิยายญี่ปุนสามารถนํามาใชเปนสื่อการเรียนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับใชพัฒนาความรูดาน

ไวยากรณระดับกลางและพัฒนาทักษะการอานภาษาญี่ปุนไดในระดับหน่ึง โดยเฉพาะความรูความสามารถระดับ N3           

ซึ่งในนวนิยายมีอัตราการปรากฏของรูปไวยากรณท่ีมีแนวโนมจะปรากฏในแบบทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน (JLPT) N3 สูงถึง  

รอยละ 89.47  ดังน้ัน นวนิยายจึงเปนสื่อท่ีดีในการพัฒนาความรูภาษาญี่ปุนระดับ N3 แตสําหรับระดับ N2 น้ัน นวนิยายญี่ปุน

อาจยังไมใชสื่อท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาความรูเก่ียวกับรูปไวยากรณเทาใดนัก เน่ืองจากอัตราปรากฏของรูปไวยากรณ

ระดับ N2 มีนอย (รอยละ 10.53) ซึ่งยังไมครอบคลุมรูปไวยากรณเทาท่ีควร ผูท่ีจะสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน N2 จึงควรเพ่ิมสื่อ

การเรียนรูอ่ืนท่ีเหมาะสมรวมดวย 

2. จากผลการวิจัยท่ีพบวาในนวนิยายญี่ปุนแนวสยองขวัญปรากฏรูปแบบไวยากรณระดับ N3 และ N2 มากท่ีสุด 

(รอยละ32.45) และรองลงมา ไดแก แนวสืบสวน (รอยละ 22.34) แนวประวัติศาสตร (รอยละ 10.64) และแนวความรัก        
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(รอยละ 6.91) น้ัน อาจเน่ืองมาจากนวนิยายแนวสยองขวัญจะมีเน้ือหาการดําเนินเรื่องท่ีคอยขางซับซอน จึงสงผลใหปรากฏ            

รูปไวยากรณระดับกลางมากกวาในนวนิยายแนวอ่ืน ๆ สวนแนวความรักซึ่งปรากฏรูปแบบไวยากรณระดับ N3 และ N2     

นอยท่ีสุดน้ันอาจเปนไดวาเน้ือหาสวนใหญจะเก่ียวของกับชีวิตประจําวันท่ัวไป จึงมเีน้ือหาท่ีงาย สงผลใหมีการใชรูปไวยากรณท่ี

คอนขางงายตามไปดวย จึงปรากฏรูปไวยากรณระดับ N3 และ N2 นอย 

 

สรุปผลการวิจัย   

1. ในนวนิยายญี่ปุน ปรากฏใชรูปไวยากรณ N3 และ N2 รอยละ 31.17 โดยปรากฏเปนรูปไวยากรณระดับ N3 

รอยละ 89.47 และรูปไวยากรณระดับ N2 รอยละ 10.53 

2. รูปไวยากรณระดับ N3 ท่ีปรากฏใชในนวนิยายญี่ปุนมากท่ีสุด 5 อันดับ ไดแก「受身」「～ような/ ～よう

に」「～という」「～について」「～として」และรูปไวยากรณระดับ N2ท่ีปรากฏใชมากท่ีสุด 5 อันดับ ไดแก       
「～にしたら～にすれば/～にしてみれば～にしても」「～ものだから/～もので/～もの/～もん」「～といっ

た 」「～というものだ」「～ものではない/～ものじゃない」 

3. ในนวนิยายญี่ ปุนแนวสยองขวัญมี อัตราการปรากฏของรูปไวยากรณระดับ N3 และ N2 มากท่ีสุด                    

(รอยละ 55.86) รองลงมา ไดแก แนวสืบสวน (รอยละ 35.14) แนวประวัติศาสตร (รอยละ 29.44) และแนวความรัก        

(รอยละ 12.42) 

4. ในนวนิยายญี่ปุนแนวสยองขวัญปรากฏรูปแบบไวยากรณระดับ N3 และ N2 มากท่ีสุด (รอยละ32.45) 

รองลงมา ไดแก แนวสืบสวน (รอยละ 22.34) แนวประวัติศาสตร (รอยละ 10.64) และแนวความรัก (รอยละ 6.91) 
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การศึกษาอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญ่ีปุน 

A Study of Adverbial Clause of Time in Japanese 
 

                         รักษิณา ภูทวม  และ สุจติรา เลิศเสม บุณยานันต  

    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail: Raksina.p@psru.ac.th 

  

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาคาความถ่ีและคําปรากฏรวมของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุน 

จํานวน 15 อนุพากย ไดแก  สํานวน「まで」「時(に)」「前(に)」「うち(に)」「までに」「(の)と同時に」    

「際(に)」「(た)上で」「ている最中に」「たび(に)」「間(に)」「(て)から」「(た)とたん」「(た)後」   

「折り(に)」และ 2) เปรียบเทียบคาความถ่ีของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาท่ีปรากฏในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและ

กลางและในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N5-N2 แหลงขอมูลคือตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและ

ระดับกลาง มินนะ โนะ นิฮงโกะ จาํนวน 6 เลม และหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT 

ระดับ N5-N2 จํานวน 4 เลม ขอมูลทางสถิติวิเคราะหดวยคาแจกแจงความถ่ีและคารอยละ ผลการวิจัยพบวา 1) อนุพากย

วิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุนท่ีพบใชมากท่ีสุดคือ สํานวน「時(に)」(รอยละ 39.67) มักปรากฏรวมกับคํากริยา「なる」

「思う」「言う」รองลงมาคือสํานวน「まで」(รอยละ 18.06) มักปรากฏรวมกับ「する」「言う」「思う」สวน

สํานวน「折り(に)」ไมปรากฏการใช และ 2) ในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลางมีอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาท่ีพบ

ใชมากท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก「時(に) 」(รอยละ 48.68)「までに」(รอยละ 15.40)「まで」(รอยละ 14.75) ขณะท่ีใน

หนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N5-N2 มีอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาท่ีพบใชมากท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก「まで」(

รอยละ 23.63)「時(に) 」(รอยละ 21.81)「前(に) 」(รอยละ 14.54) ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ : อนุพากยวิเศษณแสดงเวลา  ภาษาญี่ปุน  คาความถ่ี  คําปรากฏรวม 
 

Abstract 

The purposes of this research were to 1) study the frequency and the collocation of 15 adverbial 

clauses of time in Japanese, including「まで」「時(に)」「前(に)」「うち(に)」「までに」「(の)と同時 

に」「際に)」「(た)上で」「ている最中に」「たび(に)」「間(に)」「(て)から」「(た)とたん」「(た)後」

「折り(に)」and 2) compare the frequency of adverbial clauses of time appearing in the basic and 

intermediate Japanese textbooks and in the JLPT N5-N2 guide books. The data sources were 6 “Minna no 

Nihongo” basic and intermediate Japanese textbooks and 4 TRY! JLPT N5-N2 guide books. Statistical data 

were analyzed and presented as frequency and percentage. The findings revealed that 1) the most 

frequently used adverbial clauses of time in Japanese were「時(に)」(39.67%) co-occurring with verb           

「なる」「 思う」「言う」, as following「まで」(18.06%) co-occurring with verb「する」「言う」「思う」, 

but「折り(に)」did not found And 2) in the basic and intermediate Japanese textbooks, the 3 most 

frequently used adverbial clauses of time were「時 (に)」(48.68%),「までに」(15.40%),「まで」 (14.75%) 

whereas in the JLPT N5-N2 guide books, they were「まで」(23.63%),「時(に) 」(21.81%),「前(に) 」

(14.54%), respectively. 
 

Keywords: Adverbial clause of Time, Japanese, Frequency, Collocation  
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บทนํา  

ไวยากรณท่ีมีความหมายคลายกันในภาษาญี่ปุนเปนเรื่องยากสําหรับผูเรียนชาวตางชาติ ซึ่งไวยากรณบางรูปสามารถ

ใชแทนกันไดกับรูปอ่ืนท่ีมีความหมายคลายกัน แตบางรูปมีขอจํากัดในการใชท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ี โครงสรางประโยค       

ในภาษาญี่ปุนยังมีความซับซอน โดยเฉพาะประโยคความซอนซึ่งมีรูปไวยากรณท่ีทําหนาท่ีขยายภาคแสดงในประโยคหลัก       

ท่ีเรียกวา “อนุพากยวิเศษณ” หรือ “ประโยคยอย” สุณีรัตน เนียรเจริญสุข, พัชราพร แกงกฤษฎางค, และสมเกียรต ิ          

เชวงกิจวณิช (2554) ไดใหความหมาย “อนุพากยวิเศษณ” ไววา คือประโยคท่ีทําหนาท่ีเปนสวนขยายของประโยคหลัก ซึ่ง

นิยมกลาวถึงในแงของความหมายวา ประโยคยอยน้ัน ๆ มีความสัมพันธกับประโยคหลักอยางไร มีเน้ือหาเปนไปในทิศทาง

เดียวกันหรือคลอยตามกัน ขัดแยงกัน หรือเปนการแสดงเวลาท่ีเกิดเหตุการณในประโยคหลักก็มีหลายกลุมดวยกันตาม

ความหมายยอย โดยอนุพากยวิเศษณกลุมหน่ึงท่ีมีรูปไวยากรณปรากฏใชในหลากหลายรูปแบบและสรางความสับสนแกผูเรียน 

คือกลุมอนุพากยวิเศษณแสดงเวลา ซึ่งในตําราเรียนภาษาญี่ปุนไดมีการกลาวถึงความหมายและบริบทการใชของอนุพากย

วิเศษณแสดงเวลาไวหลายสํานวน ทําใหผูเรียนบางคนเกิดความสับสนในความหมายและบริบทการใช ไมสามารถเลือกใช     

อนุพากยวิเศษณแสดงเวลาไดอยางถูกตอง ดังท่ี ณัฏฐิรา ทับทิม (2560) ไดศึกษาความแตกตางของรูปไวยากรณ(て)から 

และ(た)後で สรุปไววา การแสดงความรูสึกท่ีมีนํ้าหนักกอนหลังจะมีคํากริยารูป(た)後で มากกวา(て)から แตก็อาจยังไม

เพียงพอท่ีจะอธิบายใหผูเรียนเห็นความแตกตางและนําไปใชไดอยางถูกตอง ดังน้ัน เพ่ือจดจําความหมายและบริบทการใชอนุ

พากยวิเศษณแสดงเวลาท่ีมีการใชหรือปรากฏเปนขอสอบบอยครั้ง หรือเพ่ือเปนเกณฑในการพิจารณา         การเลือกใช   

อนุพากยวิเศษณแสดงเวลาจากความหมาย หรือคําท่ีมักปรากฏรวมกันในบริบทการใชตาง ๆ จึงเปนสิ่งท่ีนาสนใจในการศึกษา

คาความถ่ีและคํากริยาปรากฏรวมของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในแหลงขอมูลตางประเภทกัน จึงเปนท่ีมาของการศึกษาอนุ

พากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุนครั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาคาความถ่ีและคําปรากฏรวมของอนุพากยวิเศษณ

แสดงเวลา 15 อนุพากย และ 2) เปรียบเทียบคาความถ่ีของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาท่ีปรากฏ      ในตําราเรียนภาษาญี่ปุน

ระดับตนและกลางและในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N5-N2 ซึ่งผลการวิจัยสามารถนําไปใชประโยชน

สําหรับผูเรียนหรือผูท่ีสนใจพัฒนาทักษะความรูภาษาญี่ปุน  

  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานดานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน โดยศึกษาอนุพากยวิเศษณ

แสดงเวลาในภาษาญี่ปุน 15 สํานวน เพ่ือหาคาความถ่ีและคํากริยาปรากฏรวม โดยมีแหลงขอมูลเปนตําราเรียนภาษาญี่ปุน

ระดับตนและกลาง และหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N5-N2 และมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2. รวบรวมขอมูลอนุพากยวิเศษณแสดงเวลา 15 สํานวนจากในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง และ        

ในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N5-N2 พบการใชอนุพากยวิเศษณ จํานวน 922 สํานวน  

3. เปรียบเทียบอัตราการใชอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลางและในหนังสือ

เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5-N2  

4. นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย สรุป และอภิปรายผล 

 

1269 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

ผลการวิจัย  

การศึกษาอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุน 15 สํานวน  ไดแก สํานวน「まで」「時(に)」「前(に)」

「うち(に)」「までに」「(の)と同時に」「際(に)」「(た)上で」「ている最中に」「たび(に)」「間(に)」

「(て)から」「(た)とたん」「(た)後」「折り(に)」ในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลางและในหนังสือเตรียม

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5-N2 ปรากฏเพียง 14 สํานวน ไมปรากฏสํานวน「折り(に)」โดยปรากฏคาความถ่ีของ  

อนุพากยวิเศษณแสดงเวลาท้ังหมด 922 ครั้ง แสดงผลในตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 คาความถ่ีของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุน  

 

ท่ี อนุพากย

วิเศษณ

แสดงเวลา 

ความหมาย ตําราเรียน

ภาษาญ่ีปุนระดับ

ตนและกลาง 

หนังสือ 

เตรียมสอบวัด

ระดับภาษาญ่ีปุน 

รวม 

ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

1 時(に) แสดงเวลาท่ีเกิดเหตุการณในประโยค B 279 48.68 72 21.81 369 39.67 

2 まで เหตุการณหรือสภาพท่ีกลาวถึงในประโยค 

B เกิดข้ึนตอเน่ือง/สภาพในประโยค A 

90 14.75 78 23.63 168 18.06 

3 までに เหตุการณในประโยค B จะเสร็จสิน้หรือ

จบลงภายในจดุของเวลาท่ีกลาวไวใน

ประโยค A  

94 15.40 28 8.48 

 

122 13.11 

4 前(に) เหตุการณในประโยค B เกิดข้ึนกอน

เหตุการณในประโยค A 

13 2.13 48 14.54 61 6.55 

5 うち(に) เหตุการณในประโยค B เกิดข้ึนในชวงท่ี

เหตุการณหรือสภาพในประโยค A ยัง

ดําเนินอยู 

11 1.80 32 6.69 48 5.16 

6 (た)後 แสดงลําดับของการกระทําวา ประธาน

กระทํากริยาในประโยค A กอน จากน้ัน

จึงกระทํากริยาในประโยค B 

37 6.06 0 0.00 37 3.97 

7 (て)から แสดงลําดับของการกระทําวา ประธาน

กระทํากริยาในประโยค A กอน 

31 5.08 4 1.21 35 3.76 

8 (の)と同

時に 
เช่ือมเหตุการณหรือสภาพสองอยางท่ี

เกิดข้ึนพรอม ๆ กัน หรือเหตุการณ / 

สภาพ 

5 0.81 23 6.96 28 3.01 
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ตารางท่ี 1 (ตอ)  

 

ท่ี อนุพากย

วิเศษณ

แสดงเวลา 

ความหมาย ตําราเรียน

ภาษาญ่ีปุนระดับ

ตนและกลาง 

หนังสือ 

เตรียมสอบวัด

ระดับภาษาญ่ีปุน 

รวม 

ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

9 間(に) เหตุการณในประโยค B เกิดข้ึนในชวงท่ี

เหตุการณหรือสภาพในประโยค A ยัง

ดําเนินอยู 

16 2.62 5 1.51 21 2.25 

10 際(に) แสดงเวลาท่ีเกิดเหตุการณในประโยค B 5 0.81 15 4.54 20 2.15 

11 (た)上で แสดงลําดับของการกระทําวา ประธาน

กระทํากริยาในประโยค A กอน 

0 0.00 10 3.03 10 1.07 

12 ている最中

に 
เหตุการณในประโยค B เกิดข้ึนใน

ระหวางท่ีเหตุการณในประโยค A 

0 0.00 9 2.72 9 0.96 

13 (た)とたん ทันทีท่ีเกิดเหตุการณในประโยค A เกิด

เหตุการณในประโยค B ทันที 

7 1.14 0 0.00 7 0.75 

14 たび(に) ทุกครั้งท่ีเกิดเหตุการณในประโยค A จะมี

เหตุการณในประโยค B เกิดตามมาทุก

ครั้ง 

4 0.65 6 1.81 4 0.43 

15 折(に) แสดงเวลาท่ีเกิดเหตุการณในประโยค B 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 592 64.20 330 35.80 922 100.00 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง และใน

หนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5-N2 ไดดังน้ี 

1. คาความถีข่องอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญ่ีปุน 

     1.1 รูปแบบของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญ่ีปุน 

          จากอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุนท่ีปรากฏท้ังหมด 14 สํานวน ปรากฏในตําราเรียนภาษาญี่ปุน

ระดับตนและกลาง จํานวน 12 สํานวน ไดแก「時(に)」「までに」「まで」「(た)後」「(て)から」「間(に)」「前

(に)」「うち(に)」「(た)とたん」「(の)と同時に」「際(に)」「たび(に)」เรียงลําดับตามคาความถ่ีมากไปนอย 

ไมปรากฏ「(た)上で」「ている最中に」 

                    ในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5-N2 ปรากฏอนุพากยวิเศษณแสดงเวลา จํานวน 12 

สํานวน ไดแก 「まで」「時(に)」「前(に)」「うち(に)」「までに」「(の)と同時に」「際(に)」「(た)上で」

「ている最中に」「たび(に)」「間(に)」「(て)から」เรียงลําดับตามคาความถ่ีมากไปนอย ไมปรากฏ「(た)後」

「(た)とたん」 
    1.2 คาความถี่ของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญ่ีปุน 

          จากคาความถ่ีของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาท่ีปรากฏท้ังหมด 922 ครั้ง ปรากฏในตําราเรียนภาษาญี่ปุน

ระดับตนและกลาง จํานวน 592 ครั้ง (รอยละ 64.20) และปรากฏในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5-N2 
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จํานวน 330 ครั้ง (รอยละ 35.80) อนุพากยวิเศษณแสดงเวลาท่ีมีคาความถ่ีมากท่ีสุดคือ「時(に)」ปรากฏ 369 ครั้ง (รอยละ 

39.67) รองลงมา 4 อันดับ ไดแก「まで」มีคาความถ่ี 168 ครั้ง (รอยละ 18.06)「までに」มีคาความถ่ี 122 ครั้ง (รอยละ 

13.11)「まえに」มีคาความถ่ี 61 ครั้ง (รอยละ 6.55) และ「うちに」มีคาความถ่ี 48 ครั้ง (รอยละ 5.16) ตามลําดับ 

          หากพิจารณาคาความถ่ีของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง จะพบ 

「時(に)」มีคาความถ่ีมากท่ีสุด จํานวน 279 ครั้ง (รอยละ 48.68) รองลงมา 4 อันดับ ไดแก「までに」มีคาความถ่ี 94 

ครั้ง (รอยละ 15.40)「まで」มีคาความถ่ี 90 ครั้ง (รอยละ 14.75)「(た)後」มีคาความถ่ี 37 ครั้ง (รอยละ 6.06) 「 (て)

から」มีคาความถ่ี 31 ครั้ง (รอยละ 5.08) 

          หากพิจารณาคาความถ่ีของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในหนังสอืเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5-

N2 จะพบ「まで」มีคาความถ่ีมากท่ีสุด จํานวน 78 ครั้ง (รอยละ 23.63) รองลงมา 4 อันดับ ไดแก「時(に)」มีคาความถ่ี 

72 ครั้ง (รอยละ 21.81) 「前(に)」มีคาความถ่ี 48 ครั้ง (รอยละ 15.54)「うちに」มีคาความถ่ี 32 ครั้ง (รอยละ 6.69) 

「 (て)から」มีคาความถ่ี 28 ครั้ง (รอยละ 8.48) 

 

  
 

แผนภูมท่ีิ 1  เปรียบเทียบคาความถ่ีของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง 

        และในหนังสือเตรยีมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N5-N2 

 

    1.2 คํากริยาปรากฏรวมของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญ่ีปุน  

                     การศึกษาคํากริยาปรากฏรวมท่ีมีคาความถ่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุน 

14 สํานวน ในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง แสดงผลในตารางท่ี 2 และในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน 

ระดับ N5-N2 แสดงผลในตารางท่ี 3 
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แผนภูมิอนุพากย์วิ เศษณ์แสดงเวลาในการเกิดการกระทาํ  

หนงัสอืสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ น JLPT N5-N2 ตาํราเรียนภาษาญ่ีปุ่ นระดบัตน้ถงึกลาง  
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            คํากริยาปรากฏรวมของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุนท่ีมีคาความถ่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก 

สํานวน「時(に) 」มักปรากฏใชรวมกับกริยา 入る 、思う และ 言る   สํานวน「まで」มักปรากฏใชรวมกับกริยา 言る、

思う และ する และสํานวน「までに」มักปรากฏใชรวมกับกริยา 言る、帰る และ 思う 

        

   1.2.1 คํากริยาปรากฏรวมของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาท่ีปรากฏในตําราเรียนภาษาญ่ีปุนระดับตนและ

กลาง 

          

ตารางท่ี 2  คาความถ่ีของคํากริยาท่ีปรากกฎรวมกับอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง 

               สูงท่ีสุด 3 อันดับ 

 

ท่ี อนุพากยวิเศษณ

แสดงเวลา 

คํากริยาท่ีปรากฏรวม 

ลําดับ1 ลําดับ2 ลําดับ3 

คําศัพท ความถี่ รอยละ คําศัพท ความถี่ รอยละ คําศัพท ความถี่ รอยละ 

1 時に 入る 38 25.67 思う 20 25.97 言う 9 25.00 

2 までに 言う 25 16.89 帰る 19 24.67 作る 11 30.55 

3 まで する 29 19.59 言う 17 22.02 思う 8 22.22 

4 前に 聞く 9 6.08 寝る 3 3.89 書く 1 2.77 

5 うちに なる 6 4.05 いる 3 3.89 わかる 2 5.55 

6 (た)後 書く 7 4.72 する 2 2.59 読む 1 2.77 

7 てから 行く 12 8.10 食べる 7 9.09 働く 2 5.55 

8 (の)と同時に 

 

する 3 2.02 - - - - - - 

9 間に いる 9 6.08 寝る 3 3.89 置く 2 5.55 

10 際に 調べる 3 2.02 求める 2 2.59 - - - 

11 (た)とたん なる 4 2.70 - - - - - - 

12 たびに する 3 2.02 見る 1 1.29 - - - 

รวม 148 57.36 77 29.84 36 13.95 

 

          จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นคํากริยาปรากฏรวมท่ีมีคาความถ่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับของอนุพากยวิเศษณแสดง

เวลา 12 สํานวนในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง ปรากฏผลดังน้ี 

           1.2.1.1 สํานวน「時に」ปรากฏรวมกับคํากริยา 入る  มากท่ีสุด มีคาความถ่ี 38 ครั้ง (รอยละ 25.67) 

รองลงมาคือ คํากริยา 思う มีคาความถ่ี 20 ครั้ง (รอยละ 25.97)  และคํากริยา 言う มีคาความถ่ี 9 ครั้ง (รอยละ 25.00)  

           1.2.1.2 สํานวน「までに」ปรากฏรวมกับคํากริยา 言う มากท่ีสุด มีคาความถ่ี 25 ครั้ง (รอยละ 16.89) 

รองลงมาคือ คํากริยา 帰る มีคาความถ่ี 19 ครั้ง (รอยละ 24.67)  และคํากริยา 作る มีคาความถ่ี 11 ครั้ง (รอยละ 30.55)  

           1.2.1.3 สํานวน「まで」ปรากฏรวมกับคํากริยา する  มากท่ีสุด มีคาความถ่ี 29 ครั้ง (รอยละ 19.59) 

รองลงมาคือ คํากริยา 言う มีคาความถ่ี 17 ครั้ง (รอยละ 22.02)  และคํากริยา 思う มีคาความถ่ี 8 ครั้ง (รอยละ 22.22)  
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ตารางท่ี 3  คาความถ่ีของคํากริยาท่ีปรากกฎรวมกับอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในหนังสือสอบวัดระดับ

ความสามารถทาง 

   ภาษาญี่ปุน JLPT N2-N4 สูงท่ีสุด 3 อันดับ 

 

ท่ี อนุพากย

วิเศษณแสดง

เวลา 

คํากริยาท่ีปรากฏรวม 

ลําดับ1 ลําดับ2 ลําดับ3 

คําศัพท ความถี่ รอยละ คําศัพท ความถี่ รอยละ คําศัพท ความถี่ รอยละ 

1 時に いる 27 20.14 言う 19 25.33 思う 7 20.00 

2 までに 思う 10 7.46 わかる 6 8.00 なる 3 8.57 

3 まで 言う 29 21.64 なる 17 22.66 思う 8 22.85 

4 前に おく 19 14.17 なる 11 14.66 行く 9 25.71 

5 うちに なる 12 8.95 言う 7 9.33 聞く 2 5.71 

6 (た)後 - - - - - - - - - 

7 てから なる 2 1.49 出る 1 1.33 来る 1 2.85 

8 (の)と同時に 言う 13 9.70 ある 4 5.33 - - - 

9 間に する 3 2.23 いる 1 1.33 - - - 

10 際に なる 7 5.22 いる 3 4.00 つける 2 5.71 

11 (た)上で 思う 4 2.98 なる 3 4.00 作る 1 2.85 

12 ている最中に 

 

なる 4 2.98 する 2 2.66 ある 2 5.71 

13 (た)とたん - - - - - - - - - 

14 たびに 思う 4 2.98 買う 1 1.33 - - - 

15 折に - - - - - - - - - 

รวม 134 54.91 75 30.73 35 14.34 

 

          จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นคํากริยาปรากฏรวมท่ีมีคาความถ่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับของอนุพากยวิเศษณแสดง

เวลา 12 สํานวนในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง ปรากฏผลดังน้ี 

           1.2.2.1 สํานวน「時に」ปรากฏรวมกับคํากริยา いる  มากท่ีสุด มีคาความถ่ี 27 ครั้ง (รอยละ 20.14) 

รองลงมาคือ คํากริยา 言う มีคาความถ่ี 19 ครั้ง (รอยละ 25.33)  และคํากริยา 言う มีคาความถ่ี 7 ครั้ง (รอยละ 20.00)  

           1.2.2.2 สํานวน「まで」ปรากฏรวมกับคํากริยา 言う มากท่ีสุด มีคาความถ่ี 29 ครั้ง (รอยละ 21.64) 

รองลงมาคือ คํากริยา なる มีคาความถ่ี 17 ครั้ง (รอยละ 22.66)  และคํากริยา 思う มีคาความถ่ี 8 ครั้ง (รอยละ 22.85)  

           1.2.2.3 สํานวน「前に」ปรากฏรวมกับคํากริยา おく มากท่ีสุด มีคาความถ่ี 19 ครั้ง (รอยละ 14.17) 

รองลงมาคือ คํากริยา なる มีคาความถ่ี 11 ครั้ง (รอยละ 14.66)  และคํากริยา 行く มีคาความถ่ี 9 ครั้ง (รอยละ 25.71)  
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อภิปรายผล  

    จากผลการวิจัยขางตน มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายไดดังน้ี  

    1. จากผลการวิจัยท่ีพบวาความถ่ีในการใชอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง

มากกวาในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5-N2 น้ัน อาจเน่ืองมาจากหนังสือเรียนน้ันมีท้ังคําอธิบาย และวิธีใช

ใหศึกษา หนังสือเรียนเนนอธิบายใหเขาใจเพ่ือสามารถนําไปใชสื่อสารได จึงยกตัวอยาง ดังน้ี 日本に来て６年後に、初めて

青森へ出かけ時に、歩いていたら[月決め駐車場]という看板が目に人った。手伝いから遊びまで、子どものころ

のあらゆる体験に無駄なものはない。大学を卒業するまでに、自動車の免許を取りたいです。และอาศัยวิธีการซ้ํา

ขอมูลเพ่ือจําไดงายข้ึน  

   2. จากผลการวิจัยท่ีพบ「時(に) 」「 まで」「までに」「前(に) 」เปนอนุพากยวิเศษณแสดงเวลา 4 สํานวนท่ี

มีคาความถ่ีสูง อาจเน่ืองมาจากท้ัง 4 สํานวนเปนอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาท่ีเรียนตั้งแตระดับพ้ืนฐาน ใชในชีวิตประจําวัน

ท่ัวไป ในขณะท่ีอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาสํานวนอ่ืน ๆ ไดแก「うち(に)」「までに「「(の)と同時に」「際(に)」

「(た)上で」「ている最中に」「たび(に)」「間(に)」「(て)から」「(た)とたん」「(た)後」พบใชในบริบทท่ี

เปนภาษาญี่ปุนระดับกลาง เปนภาษาเขียน หรือเปนภาษาท่ีเปนทางการมากกวา จึงพบความถ่ีในการใชนอยกวา 

   3.  จากผลการวิจัยท่ีไมพบการใชสํานวน「折り(に)」ตัวอยางประโยค เชน 彼が二年前に日本へきた折に会いま

した。อาจเน่ืองมาจากเปนรูปไวยากรณระดับสูง (N1) จึงไมปรากฏท้ังในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง และใน

หนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5-N2 นอกจากน้ี จากผลการวิจัย จะสังเกตเห็นไดวาอนุพากยแสดงเวลาท่ีไม

ปรากฏในในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง มี 2 สํานวน ไดแก「(た)上で」「ている最中に」ขณะท่ีในหนังสือ

เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5-N2 กลับไมปรากฏ 2 สํานวน ไดแก「(た)後」「(た)とたん」ซึ่งแตกตางกัน 

ดังน้ัน ผูสอนจึงควรเตรียมเน้ือหาเก่ียวกับอนุพากยวิเศษณแสดงเวลา「(た)後」「(た)とたん」เปนเน้ือหาเพ่ิมเติมแก

ผูเรียน เพ่ือนําไปใชในการเตรียมตัวสอบวัดระดบัภาษาญีปุ่น เน่ืองจาก「(た)後」「(た)とたん」มีแนวโนมวาจะปรากฏใน

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนดวย 

   4. จากผลการวิจัยท่ีพบคําปรากฏรวม 3 อันดับแรกมีผลคลายกันในแหลงขอมูลท้ัง 2 แหลง อาจเปนไปไดวา           

การยกตัวอยางซ้ํา ๆ จะชวยใหผูเรียนเขาใจไดงายและจดจํารูปและการใชของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาน้ันไดมากข้ึน ซึ่งท้ัง

การเรียนและการสอบจําเปนตองอาศัยความเขาใจและความจําเพ่ือสามารถนําไปใชในการสื่อสารได 

   

สรุปผลการวิจัย   

 1. ในตาํราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลางและในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N4-N2 ปรากฏ

อนุพากยวิเศษณแสดงเวลาเพียง 14 สํานวน ไดแก「まで」「時(に)」「前(に)」「うち(に)」「までに」「(の)と同

時に」「際(に)」「(た)上で」「ている最中に」「たび(に)」「間(に)」「(て)から」「(た)とたん」「(た)

後」ไมปรากฏสํานวน「折り(に)」เมื่อพิจารณาแตละแหลงขอมูลพบวา สํานวน「 (た)上で」「ている最中に」ไม

ปรากฏในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง ขณะท่ีสํานวน「 (た)後 (た)」「とたん 」ไมปรากฏในหนังสือเตรียม

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N4-N2 

2. จากคาความถ่ีของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาท่ีปรากฏ จํานวน 922 ครั้ง ปรากฏในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับ

ตนและกลาง จํานวน 592 สํานวน (รอยละ64.20) มากกวาในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N4-N2 ท่ีปรากฏ 

จํานวน 330 สํานวน (รอยละ35.80) โดยอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N4-N2 ท่ี

มีคาความถ่ีสูงท่ีสุด 5 อันดับ ไดแก「 時(に)」「まで」「前(に)」「うち(に)」「までに」ตามลําดับ และอนุพากย

วิเศษณแสดงเวลาในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลางท่ีมีคาความถ่ีสูงท่ีสุด 5 อันดับ ไดแก「時(に)」「まで」「ま

でに」「(た)後」「(て)から」ตามลําดับ 
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3. คํากริยาท่ีปรากฏรวมกับสํานวน 時に สูงท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก 入る 、思う และ 言る สํานวน までに สูงท่ีสุด 

3 อันดับ ไดแก 言る、帰る และ 思う สํานวน まで สูงท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก 言る、思う และ する สํานวน 前に สูงท่ีสุด 3 

อันดับ ไดแก おく 、聞く และ なる และสํานวน うちに สูงท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก なる 、言う และ 聞く 

 

กิตติกรรมประกาศ 

  วิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความชวยเหลือของอาจารย ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต อาจารยท่ีปรึกษา

วิจัย ซึ่งทานไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิจัย อีกท้ังยังชวยแกปญหาตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนระหวางการดําเนินงานอีกดวย ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ วิริยะสุมนอาจารย รองศาสตราจารย ดร.

ณัฏฐิรา ทับทิม อาจารยกนกรัตน ปลาผล และอาจารยตอศักดิ์ รมสมซา อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สําหรับขอแนะนําและความชวยเหลือในทุก ๆ ดานในการทําวิจัย  

สุดทายน้ีขอขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พิบูลสงคราม ท่ีเปนกําลังใจ และใหความชวยเหลือ และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน ท่ีผูศึกษาคนควา

ไดนํามาอางอิงในการทําวิจัย จนกระท่ังงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   
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ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนา

องคกรในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 2) เปรียบเทียบภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3) ศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับแนว

ทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

ประชากรท่ีใชศึกษาไดแก สมาชิกสภาทองถ่ิน บุคคลากรสวนทองถ่ิน และผูนําชุมชน ท่ีอาศัยอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท้ัง 13 แหง ในเขตอําเภอบางระกํา จํานวน 1,636 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 327 คน เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและใช

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)และสถิติอนุมาน (Interential Statistics)ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สวน

แบบสัมภาษณใชการวิเคราะหแบบสรุปผลและเขียนรายงาน 

จากการวิจัยพบวา 

1.ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนา

องคกรในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยูในระดับปานกลางซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.4892 (S.D. = 0.35279) 

2.การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ท่ีมีสถานภาพสวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา หระเภทของผูตอบแบบสอบถาม และหนวงงานท่ี

สังกัด มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.05 

3.ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวน

ใหญมีแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแตกตางกัน 

คําสําคัญ : ผูนํา, ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิภาพ, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study 1) the level of transformational leadership 2) to 

compare transformational leadership according to the opinions of personnel in the local government 

organization 3) to suggestions about guidelines for the development of transformational leadership in 

Bang-Rakam district, Phitsanulok Province. Population used in this study are local councils, local personal 

and community leader of 13 local government organizations in Bang-Rakam district, Phitsanulok Province. 

The research instrument was the questionnaire and interview which was statistical analyzed by descriptive 

statistics and Inferential statistics. The result of the research found as follow 1) The level of of 

transformational leadership of the local administrative organization which affects the efficiency of 

organizational development in Bang Rakam District Phitsanulok Province was at a medium level. 2) The 

transformational leadership according to the opinions of the personnel in the local government 

organization was at a high level. 3) The suggestions about guidelines for the development of 

transformational leadership in Bang-Rakam district, Phitsanulok Province was at the difference.  

keywords : Leader  Change leadership  Performance  Local government organization 

 

บทนํา   

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินของไทยไดมีบทบาทสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ เพราะถือวาเปนองคกรท่ีชวยแบงเบาภารกิจ

จากสวนกลางมาสูระดับทองถ่ิน เน่ืองจากศักยภาพของรัฐบาลท่ีบริหารประเทศเพียงองคกรเดียว ไมอาจตอบสนองตอความ

ตองการใหแกประชาชนไดอยางท่ัวถึง เพราะในแตละพ้ืนท่ียอมมีสภาพปญหา ความตองการและศิลปวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน

ออกไป จึงทําใหการดําเนินงานในการวางแผน และมีรูปแบบการจัดการท่ีแตกตางกันออกไปจึงจําเปนตองอาศัย ทักษะ ความรู 

ความสามารถและเทคนิคในการบริหารงานท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมในทองถ่ินน้ันๆ โดยอาศัยหลักการกระจายอํานาจและ

ใหอิสระแกทองถ่ินเพ่ือปกครองตนเอง ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยใหความสําคัญกับการปกครองสวน

ทองถ่ิน ซึ่งวางหลักการอยางชัดเจนไวในหมวดท่ี 9 ในมาตรา 282-290 ของรัฐธรรมนูญ แสดงเจตนารมณใหมีการกระจาย

อํานาจใหกับทองถ่ิน โดยเนนใหทองถ่ินมีสิทธิในการปกครองตนเอง มีอิสระในการกําหนดทิศทางในการบริหารทองถ่ินของ

ตนเอง รวมท้ังมีอิสระในการบริหารงานท้ังทางดานการบริหาร กําลังคน และงบประมาณ ท้ังน้ีเนนใหประชาชนไดมีสวนรวมใน

การปกครองทองถ่ิน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองพัฒนาทองถ่ิน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จําเปน

จะตองมีผูนําท่ีมีความรู ความสามารถ และเปนผูนําในทุกๆ สถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี จึงเห็นไดวาผูนําจะมีบทบาท

สําคัญอยางยิ่ง ดังน้ันในการบริหารงานใดๆ ท่ีจะเกิดประสิทธิผลตอองคกร ผูบริหารจะตองใชภาวะผูนําท่ีมีการกระจายความ

รับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสูผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน ผูบริหารยุคโลกาภิวัตน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใชภาวะ

ผูนําใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยตองสามารถปรับตัว และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหไดอยางเหมาะสมกับทุก

สถานการณและใชความรูความสามารถท่ีตนมีใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานไดอยางดีเยี่ยมและอยางมีประสิทธิผลดวย 

ผูบริหารท่ีดีควรจะมีความสามารถในการบริหารงานโดยใหบุคลากรรวมมือปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ 
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ผูบริหารจะตองมีความสามารถท่ีจะสรางขวัญและกาลังใจใหผลปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานท่ีเกิดจากความรักความ

ศรัทธาในหนวยงานเกิดความรูจักเสียสละเพ่ืองานเพ่ือสวนรวม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ กําลังความสติปญญา หาทางปรับปรุง

ใหงานน้ันเจริญกาวหนายิ่งข้ึนไป ดังน้ันจากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมุงศึกษาถึงระดับ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคกร และศึกษา

แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหทราบถึง

ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทราบถึงความคิดเห็นของบุคากรในองคกรท่ีมี

ตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร และทราบถึงแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือเปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ผูวิจัย

ไดดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังตอไปน้ี  

 กลุมประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก กลุมสมาชิกสภาทองถ่ิน กลุมบุคคลากรสวนทองถ่ิน และ

กลุมผูนําชุมชนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ท้ัง 13 แหง โดยมีประชากรท้ังหมด 1,636 คน และใชวิธีการ

คํานวณขนาดตัวอยางของทาโร ยามาเน  (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และใชวิธีการใชสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ 

ไดกลุมตัวอยางจํานวน 327 คน และกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ สัมภาษณจํานวน 13 คน จากท้ังหมด 13 แหง (คิดเปนแหงละ

หน่ึงคน) 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ท่ีสรางข้ึนจากการศึกษาหลักแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการ

พัฒนาองคกรในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดยผูวิจัยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับ

การศึกษาประเภทบุคคล และหนวยงานท่ีสังกัดเปนแบบสอบถามลักษณะใหเลือกตอบ (Checklist)  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลตอ

ประสิทธิภาพในการพัฒนาองคกรในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามประเด็นศึกษา ไดแก ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณท่ีเปนคําถามปลายเปดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยการศึกษาหลักแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพรอมวิเคราะหเน้ือหาและกรอบแนวคิดใน

การสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมท้ัง 4 ดาน คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการ

กระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และนําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จแลวไปหาคุณภาพดวยการหา

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเครื่องมือ โดยนําเครื่องมือฉบับรางใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ ซึ่งผูเช่ียวชาญเปนผูมีความรูความ
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เช่ียวชาญในดานการวิจัย ดานภาษา และมีประสบการณ จํานวน 3 ทาน และนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขไปทดลองใช 

(try out) กับประชากรท่ีมิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตร

หาคาความเท่ียงแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบารค (Cronbrach) เทากับ 0.95 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามตามกระบวนการตางๆ ดังน้ี 

1) ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถึงกลุมสมาชิกสภาทองถ่ิน 

กลุมบุคคลากรสวนทองถ่ิน และกลุมผูนําชุมชนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ท้ัง 13 แหง 2) จัดเตรียม

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหเพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยาง 3) ทําการลงพ้ืนท่ีเพ่ือนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ

จัดเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตนเองท้ังแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ จํานวน 327 ชุด และ 13 ชุด คิดเปน

รอยละ 100 4) นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของการตอบคําถาม 

5) นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณท่ีตรวจสอบแลวไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมานหรือสถิติเชิงอางอิง 

(Interential Statistics) รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ในการวิเคราะหขอมูลตาม

ข้ันตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลกลุมท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแปรอิสระ ดานลักษณะสวนบุคคลของผูใหขอมูล 

ประกอบดวย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษาประเภทบุคคล และหนวยงานท่ีสังกัด โดยใชสถิติเชิงพรรณนา นํามาแจก

แจงความถ่ี และหาคารอยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 วิเคราะหระดับภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาองคกรในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดยผูวิจัยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  นํามาหาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 

 ตอนท่ี 3 วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดาน

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยจําแนกตามขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษาประเภทบุคคล 

และหนวยงานท่ีสังกัด โดยใชสถิติทดสอบคา t–test แบบ Two -Independent Sample Test และสถิติทดสอบคา F-test 

โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ตอนท่ี 4 ขอมูลท่ีเปนคําถามปลายเปด เก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเชิงเน้ือหาสรุปผลและ

รายงาน 

 

สรุปผลการวิจัย   

 จากการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการ

พัฒนาองคกรในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยไดนําประเด็นท่ีนาสนใจสรุปเปน 4 ตอน ดังน้ี 

1.ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของประชากรชาย หญิง ในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดยจําแนกตามเพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทของผูตอบแบบสอบถามและหนวยงานท่ีสังกัด พบวา ประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม

1280 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 67.6 อายุระหวาง 36 - 45 ป จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 31.2 

อยูในสถานะภาพสมรส จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 47.7 ระดับปริญญาตรี จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 47.1 เปน

ขาราชการ จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 11.3 และสังกัดอยูท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองกุลา จํานวน 39 คน คิดเปน

รอยละ 11.9 รองลงมาคือองคการบริหารสวนตําบลคุยมวง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 10.1 

2.ผลการวิเคราะหขอมูลระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการพัฒนาองคกรในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ  

3.4892 (S.D. = 0.35279)   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณกับดานการกระตุนทาง

ปญญา อยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.5086 (S.D. = 0.46224) และ 3.5040 (S.D. = 0.43941)  รองลงมาเปนดาน

การสรางแรงบันดาลใจกับดานการคํานึงถึงการเปนปจเจกบุคคล อยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.4820 (S.D. = 

0.52806) และ 3.4502 (S.D. = 0.46936)   

3.ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดาน

การกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยจําแนกตามขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ สถานะภาพ 

ระดับการศึกษาประเภทบุคคล และหนวยงานท่ีสังกัด เปนตน โดยใชสถิติทดสอบคา t–test แบบ Two -Independent 

Sample Test และสถิติทดสอบคา F-test โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ดังน้ี 

3.1.ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ัง 4 

ดาน โดยจําแนกตามเพศ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

เพศหญิง คาเฉลี่ยเทากับ 3.5113 (S.D.=0.045177) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวาเพศชาย 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.5028 (S.D.=0.48550) ดานการสรางแรงบันดาลใจ เพศหญิง คาเฉลี่ยเทากับ 3.4937 (S.D.=0.53424) มี

ระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวาเพศชาย คาเฉลี่ยเทากับ 3.4575 (S.D.=0.51657) ดานการกระตุน

ใหใชปญญา เพศหญิง คาเฉลี่ยเทากับ 3.5095 (S.D.=0.43186) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา

เพศชาย คาเฉลี่ยเทากับ 3.4925 (S.D.=0.45663) ดานการคํานึงถึงการเปนปจเจกบุคคล เพศหญิง คาเฉลี่ยเทากับ 3.4688 

(S.D.=0.45174) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวาเพศชาย คาเฉลี่ยเทากับ 3.4113 (S.D.=0.50414) 

ตามลําดับ 

3.2.ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ัง 4 

ดาน โดยจําแนกตามอายุ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูท่ี

มีอายุ 46-55 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.6000 (S.D.=0.40000) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวาผูท่ีมีอายุ 

55-65 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.5689 (S.D.=0.45817) อายุ 66 ปข้ึนไป คาเฉลี่ยเทากับ 3.5643 (S.D.=0.38151) อายุ 36-45 ป 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.5147 (S.D.=0.46552) อายุ 26-35 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.4500 (S.D.=0.50682) อายุ 15-25 ป คาเฉลี่ย

เทากับ 3.3932 (S.D.=0.46924) ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูท่ีมีอายุ46-55 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.5833 (S.D.=0.57025) มี

ระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวาผูท่ีมีอายุ 36-45 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.5373 (S.D.=0.52349) อายุ 

66 ปข้ึนไป คาเฉลี่ยเทากับ 3.5143 (S.D.=0.61875) อายุ 26-35 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.4382 (S.D.=0.51370) อายุ 55-65 ป 
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คาเฉลี่ยเทากับ 3.4089 (S.D.=0.45817)และอายุ 15-25 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.3614 (S.D.=0.53275) ดานการกระตุนทาง

ปญญา ผูท่ีมีอายุ 66 ป ข้ึนไป คาเฉลี่ยเทากับ 3.6214 (S.D.=0.31422) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

มากกวา ผูท่ีมีอายุ 46-55 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.5500 (S.D.=0.48007) อายุ 36-45 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.5157 (S.D.=

0.48210) อายุ 55-65 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.4978 (S.D.=0.31297) อายุ 15-23 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.4841 (S.D.=0.47099) 

อายุ 26-35 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.4426 (S.D.=0.41477) ดานการคํานึงถึงการเปนปจเจกบุคคล ผูท่ีมีอายุ 36-45 ป คาเฉลี่ย

เทากับ 3.5441 (S.D.=0.49042) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา ผูท่ีมีอายุ 46-55 ป คาเฉลี่ย

เทากับ 3.4722 (S.D.=0.41501) อายุ 26-35 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.4132 (S.D.=0.53362) อายุ 55-65 ป คาเฉลี่ยเทากับ

3.3844 (S.D.=0.40618) อายุ 15-25 ป คาเฉลี่ยเทากับ3.3705 (S.D.=0.43486) อายุ 66 ปข้ึนไป คาเฉลี่ยเทากับ 3.3214 

(S.D.=0.41171) ตามลําดับ 

3.3.ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ัง 4 

ดาน โดยจําแนกตามสถานภาพ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ ผูท่ีอยูในสถานภาพหยาราง คาเฉลี่ยเทากับ 3.6062 (S.D.= 0.40794) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงมากกวา ผูท่ีอยูในสถานภาพสมรส คาเฉลี่ยเทากับ 3.5718 (S.D.= 0.45249) สถานภาพโสด คาเฉลี่ยเทากับ 

3.1451 (S.D.=0.47103) ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูท่ีอยูในสถานภาพสมรส คาเฉลี่ยเทากับ 3.5122 (S.D.=0.47835) มี

ระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา ผูท่ีอยูในสถานภาพโสด คาเฉลี่ยเทากับ 3.4655 (S.D.=0.53875) 

สถานภาพหยาราง คาเฉลี่ยเทากับ 3.4062 (S.D.=0.69604) ดานการกระตุนทางปญญา ผูท่ีอยูในสถานภาพหยาราง คาเฉลี่ย

เทากับ 3.5781 (S.D.= 0.45062) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา ผูท่ีอยูในสถานภาพสมรส 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.5115 (S.D.=0.42456) สถานภาพโสด คาเฉลี่ยเทากับ 3.4784 (S.D.=0.45393) ดานการคํานึงถึงการเปน

ปจเจกบุคคล ผูท่ีอยูในสถานภาพหยาราง คาเฉลี่ยเทากับ 3.4656 (S.D.=0.50839) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงมากกวา ผูท่ีอยูในสถานภาพสมรส คาเฉลี่ยเทากับ 3.4551 (S.D.=0.42064) สถานภาพโสด คาเฉลี่ยเทากับ 

3.4410 (S.D.=0.51327) ตามลําดับ 

3.4.ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ัง 4 

ดาน โดยจําแนกตามระดับการศึกษา พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ ผูท่ีจบการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. คาเฉลี่ยเทากับ 3.5554 (S.D.=0.42720) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงมากกวา ผูท่ีจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน คาเฉลี่ยเทากับ 3.5375 (S.D.=0.39329) ปริญญาตรี คาเฉลี่ย

เทากับ 3.4981 (S.D.= 0.48540) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คาเฉลี่ยเทากับ 3.4722 (S.D.=0.52296) อ่ืนๆ คาเฉลี่ย

เทากับ 3.3308 (S.D.=0.40080) ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูท่ีจบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน คาเฉลี่ยเทากับ 3.5312 

(S.D.=0.46934) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา ผูท่ีจบการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. คาเฉลี่ย

เทากับ 3.4989 (S.D.=0.46563) ปริญญาตรี คาเฉลี่ยเทากับ 3.4942 (S.D.=0.58714) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คาเฉลี่ย

เทากับ 3.3889 (S.D.=0.49035) อ่ืนๆ คาเฉลี่ยเทากับ 3.3538 (S.D.=0.45938) ดานการกระตุนทางปญญา ผูท่ีจบการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน คาเฉลี่ยเทากับ 3.5344 (S.D.=0.40688) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา ผูท่ี

จบการศึกษาปริญญาตรี คาเฉลี่ยเทากับ 3.5331 (S.D.= 0.44999) อนุปริญญา/ปวส. คาเฉลี่ยเทากับ 3.4793(S.D.= 

0.42698) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช คาเฉลี่ยเทากับ 3.4528 (S.D.=0.46751) อ่ืนๆ คาเฉลี่ยเทากับ 3.4000 (S.D.=
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0.42230) ดานการคํานึงถึงการเปนปจเจกบุคคล ผูท่ีจบการศึกษาปริญญาตรี คาเฉลี่ยเทากับ 3.4994 (0.50196) มีระดับ

ความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา ผูท่ีจบการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. คาเฉลี่ยเทากับ 3.4609 (S.D.= 

0.42270) มัธยมศึกษาตอนตน คาเฉลี่ยเทากับ 3.4375 (S.D.=0.45277) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช คาเฉลี่ยเทากับ 3.2778 

(S.D.=0.43300) อ่ืนๆ  คาเฉลี่ยเทากับ 3.3000 (S.D.=0.44159) ตามลําดับ 

3.5.ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ัง 4 

ดาน โดยจําแนกตามประเภทของผูตอบแบบสอบถาม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณผูท่ีเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน คาเฉลี่ยเทากับ 3.6033 (S.D.=0.34188) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา กํานัน/ผูใหญบาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.5750 (S.D.=0.23629) พนักงานจางตามภารกิจ คาเฉลี่ย

เทากับ 3.5500 (S.D.=0.43228) ขาราชการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.5037 (S.D.=0.48475) พนักงานจางท่ัวไป คาเฉลี่ยเทากับ 

3.4284 (S.D.=0.49918) ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูท่ีเปนกํานัน/ผูใหญบาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.8500 (S.D.=0.12910) มี

ระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา พนักงานจางตามภารกิจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.5131 (S.D.=0.49034)  

พนักงานจางท่ัวไป คาเฉลี่ยเทากับ 3.4824 (S.D.=0.50649) สมาชิกสภาทองถ่ิน คาเฉลี่ยเทากับ 3.4800 (S.D.=0.48523) 

ขาราชการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.4519 (S.D.=0.57690) ดานการกระตุนทางปญญา ผูท่ีเปนสมาชิกสภา คาเฉลี่ยเทากับ 3.5867 

(S.D.=0.27635) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา กํานัน/ผูใหญบาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.5750 

(S.D.=0.20606) ขาราชการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.5119 (S.D.=0.45598) พนักงานจางท่ัวไป คาเฉลี่ยเทากับ 3.5027 

(S.D.0.48568) พนักงานจางตามภารกิจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.4565 (S.D.=0.42685) ดานการคํานึงถึงการเปนปจเจกบุคคล ผูท่ี

เปนขาราชการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.4785 (S.D.=0.49148) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา กํานัน/

ผูใหญบาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.4750 (S.D.=0.22174) พนักงานจางตามภารกิจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.4512 (S.D.=0.48383)  

พนักงานจางท่ัวไป คาเฉลี่ยเทากับ 3.4419 (S.D.=0.47108) สมาชิกสภาทองถ่ิน คาเฉลี่ยเทากับ 3.3367 (S.D.=0.33060) 

ตามลําดับ 

3.6.ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ัง 4 

ดาน โดยจําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ องคการบริหารสวนตําบลทานางงาม คาเฉลี่ยเทากับ 4.0886 (S.D.= 0.30170) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงมากกวา องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา คาเฉลี่ยเทากับ 3.6125 (S.D.=0.37684) องคการบริหารสวน

ตําบลหนองกุลา คาเฉลี่ยเทากับ 3.5744 (S.D.=0.34620) องคการบริหารสวนตําบลวังอิทก คาเฉลี่ยเทากับ 3.5619 (S.D.=

0.33982) องคการบริหารสวนตําบลคุยมวง คาเฉลี่ยเทากับ 3.5364 (S.D.=0.38064 )เทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.4913 (S.D.=0.51779) เทศบาลตําบลปลักแรด คาเฉลี่ยเทากับ 3.4529 (S.D.=0.39547) องคการบริหาร

สวนตําบลบอทอง 3.4240 (S.D.=0.46662) คาเฉลี่ยเทากับ องคการบริหารสวนตําบลบึงกอก คาเฉลี่ยเทากับ 3.3840 (S.D.=

0.41097) องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง คาเฉลี่ยเทากับ 3.3826 (S.D.=0.61618) เทศบาลตําบลพันเสา คาเฉลี่ยเทากับ 

3.3364 (S.D.=0.46960) เทศบาลตําบลบางระกํา คาเฉลี่ยเทากับ 3.3129 (S.D.=0.48972) เทศบาลตําบลบึงระมาณ คาเฉลี่ย

เทากับ 3.3059 (S.D.=0.30917) ดานการสรางแรงบันดาลใจ องคการบริหารสวนตําบลทานางงาม คาเฉลี่ยเทากับ 4.2000 

(S.D.=0.43235) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา องคการบริหารสวนตําบลหนองกุลา คาเฉลี่ย

เทากับ 3.5744 (S.D.=0.34998) องคการบริหารสวนตําบลวังอิทก คาเฉลี่ยเทากับ 3.4857 (S.D.=0.53599) เทศบาลตําบล
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บางระกําเมืองใหม  คาเฉลี่ยเทากับ 3.4826 (S.D.=0.52106) เทศบาลตําบลปลักแรด คาเฉลี่ยเทา กับ 3.4706 

(S.D.=0.36360) องคการบริหารสวนตําบลคุยมวง คาเฉลี่ยเทากับ 3.4545 (S.D.=0.35186) องคการบริหารสวนตําบลบึงกอก 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.4040 (S.D.=0.38996) เทศบาลตําบลบางระกํา คาเฉลี่ยเทากับ 3.3968 (S.D.=0.64884) เทศบาลตําบลบึง

ระมาณ คาเฉลี่ยเทากับ 3.3941 (S.D.=0.37661) องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา คาเฉลี่ยเทากับ 3.3917 

(S.D.=0.51153) องคการบริหารสวนตําบลชุมแสงสงคราม คาเฉลี่ยเทากับ 3.3696 (S.D.=0.60486) องคการบริหารสวน

ตําบลบอทอง คาเฉลี่ยเทากับ 3.2760 (S.D.=0.61528) เทศบาลตําบลพันเสา คาเฉลี่ยเทากับ 3.2091 (S.D.=0.37661) ดาน

การกระตุนทางปญญา องคการบริหารสวนตําบลทานางงาม คาเฉลี่ยเทากับ 4.0963 (S.D.=0.32873) มีระดับความคิดเห็นตอ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา องคการบริหารสวนตําบลคุยมวง คาเฉลี่ยเทากับ 3.6333 (S.D.=0.30173) องคการ

บริหารสวนตําบลหนองกุลา คาเฉลี่ยเทากับ 3.6179 (S.D.=0.32676) องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา คาเฉลี่ยเทากับ 

3.5958 (S.D.=0.32501) เทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม คาเฉลี่ยเทากับ 3.5000 (S.D.=0.49267) เทศบาลตําบลบึง

ระมาณ คาเฉลี่ยเทากับ 3.4706 (S.D.=0.22295) องคการบริหารสวนตําบลวังอิทก คาเฉลี่ยเทากับ 3.4333 (S.D.=0.49733) 

องคการบริหารสวนตําบลบึงกอก คาเฉลี่ยเทากับ 3.3920 (S.D.=0.32777) เทศบาลตําบลปลักแรด คาเฉลี่ยเทากับ 3.3824 

(S.D.=0.31272) องคการบริหารสวนตําบลบอทอง คาเฉลี่ยเทากับ 3.3800 (S.D.=0.42230) เทศบาลตําบลพันเสา คาเฉลี่ย

เทากับ 3.3591 (S.D.=0.49824) เทศบาลตําบลบางระกํา คาเฉลี่ยเทากับ 3.2581 (S.D.=0.41455) องคการบริหารสวนตําบล

ชุมแสงสงคราม คาเฉลี่ยเทากับ 3.2435 (S.D.=0.53668) ดานการคํานึงถึงการเปนปจเจกบุคคลองคการบริหารสวนตําบลทา

นางงาม คาเฉลี่ยเทากับ 4.0296 (S.D.=0.44186)  มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา องคการบริหาร

สวนตําบลหนองกุลา คาเฉลี่ยเทากับ 3.6051 (S.D.=0.39400) องคการบริหารสวนตําบลคุยมวง คาเฉลี่ยเทากับ 3.5636 

(S.D.=0.27021) เทศบาลตําบลปลักแรด คาเฉลี่ยเทากับ 3.4882 (S.D.=0.35511) เทศบาลตําบางระกํา คาเฉลี่ยเทากับ 

3.4161 (S.D.=0.50272) องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา คาเฉลี่ยเทากับ 3.4083 (S.D.=0.34505) องคการบริหารสวน

ตําบลชุมแสงสงคราม คาเฉลี่ยเทากับ 3.3870 (S.D.=0.54381) เทศบาลตําบลบึงระมาณ คาเฉลี่ยเทากับ 3.3824 

(S.D.=0.36441) องคการบริหารสวนตําบลวังอิทก คาเฉลี่ยเทากับ 3.3476 (S.D.=0.4051) องคการบริหารสวนตําบลบึงกอก 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.2840 (S.D.=0.31448) เทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม คาเฉลี่ยเทากับ 3.265 (S.D.=0.50327) เทศบาล

ตําบลพันเสา คาเฉลี่ยเทากับ 3.2364 (S.D.=0.43155) องคการบริหารสวนตําบลบอทอง คาเฉลี่ยเทากับ 3.2040 

(S.D.=0.55863) ตามลําดับ 

4.การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณรองนายกเทศมนตรีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนาองคกรในเขตอําเภอบางระกํา 

จังหวัดพิษณุโลก จากการสัมภาษณ โดยรวมท้ัง 13 ทาน 4 ดาน ซึ่งประกอบดวยดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการ

สรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

4.1.ผูนําสวนใหญเปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูตามไดโดยการสรางความเช่ือมั่น และความตั้งใจใหกับผูตามไดเห็น เชน

การมีอุดมการณท่ีแนวแน จัดเจนถึงสิ่งท่ีจะทํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกันของคนในองคกร เพ่ือสราง

ความรูสึกเปนหน่ึงเดียวในการบรรลุเปาหมายท่ีตองการ    
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4.2.ผูนําสวนใหญใหความสําคัญกับทุกคนในองคกรอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน และสรางความเปนกันเอง

ระหวางผูนําและผูตาม โดยการสสรางความสัมพันธท่ีดีตอกันผานกิจกรรมตางๆ ท่ีทํารวมกันในองคกร และผูนําจะตองทําให

องคกรมีสีสันมีชีวิตชีวาเพ่ือใหองคกรนาอยู เกิดความอยากทํางาน และผูตามรูสึกวาสบายใจท่ีไดทํางานในองคกรน้ี 

4.3.ผูนําสวนใหญเปนผูท่ีสามารถแกไขปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดไมวาจะอยูในสถานการใดก็ตาม การ

แกไขปญหาท่ีดีถือเปนสิ่งสําคัญของผูนําท่ีจะสงผลใหผูตามเกิดความรูสึกศรัทธาในผูนํา และจะสรางใหผูเติมเกิดความตั้งใจ

ปฏิบัติและจะเขามาชวยหรือรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไปกับผูนําดวย 

4.4.ผูนําสวนใหญใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเองของผูตามือเปนสิ่งท่ีถูกตอง เพราะโลกของเราเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลาถาหากกเราไมใสใจท่ีจะพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลาก็จะทําองคกรไมเกิดความกาวหนาและถูกพัฒนา เพราะฉะน้ัน

ผูนําและผูตามตองใหความสําคัญกับการพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา ท้ังความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ อะไรก็ตามท่ีทําใหองคกร

พัฒนา คือเปาหมายของผูนําและองคกรท่ีตองทํารวมกัน 

 

อภิปรายผล  

      จากการการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1.ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 36 - 45 ป อยูในสถานภาพสมรสแลว การศึกษาสูงสุดอยู 

ในระดับปริญญาตรี และเปนขาราชการ สังกัดอยูท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองกุลาเปนสวนใหญ และรองลงมาเปน

องคการบริหารสวนตําบลคุยมวง  

2.ผลการศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสงผลตอประสิทธิภาพใน 

การพัฒนาองคกรในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณกับดานการกระตุนทางปญญา อยูในระดับมาก รองลงมาเปนดานการสรางแรงบันดาลใจกับ

ดานการคํานึงถึงการเปนปจเจกบุคคล อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประนอม แมนมาศวิหค 

(2553) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงปจเจกชน ในภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อวิเคราะหรายดาน พบวาดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณกับดานการกระตุนทางปญญา อยูในระดับมาก 

และดานการสรางแรงบันดาลใจกับดานการคํานึงถึงปจเจกชน อยูในระดับปานมาก 

     3.เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุน 

ทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยจําแนกตามขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบั 

การศึกษาประเภทบุคคล และหนวยงานท่ีสังกัด พบวา ระดับความคิดเห็นแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา  

โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชุตินันท แดงสกล (2556) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบวาการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความ 

คิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพะโตะ  จังหวัดชุมพร  
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โดยจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก สถานภาพสวนบุคคลคือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงการ 

ปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือน ตางมีความคิดเห็นตางกันแตโดยรวมรายดานท้ัง 4 ดานอยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. จัดทํานโยบายและแผนสงเสริมเพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีแรงบันดาลใจ กระตุนใหใชปญญาโดยคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

2. จัดรูปแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับภาระหนาท่ีขององคการโดยการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของ

ผูปฏิบัติงาน 

3. เนนกระบวนการการทํางานท่ีเปนระบบชัดเจน เขาถึงผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

4. ใหความสําคัญกับบุคลากรในหนวยงานทุกระดับอยางเทาเทียมเพ่ือสรางขวัญและกาลังใจในการทํางาน 

5. ใหความสําคัญกับการปรับตัวของหนวยงานใหอยูรอดไดภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามมุมมองของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือเปรียบเทียบกับมุมมองของพนักงาน

จากการศึกษาครั้งน้ีวาสอดคลองกันหรือไม 

2. ศึกษาการจัดการการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและพนักงาน เพ่ือศึกษาถึงความตื่นตัวในการปรับตัวของผูบริหารและ

พนักงาน 

3. ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลการดําเนินงานขององคการ 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ 

ภาคสมัครใจกรณีศึกษากองทัพภาคท่ี 3 

Factors Resulted to Voiuntary Soldier Recruitment : Case Study  of the third Army 
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บทคัดยอ 

           บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลในตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกอง

ประจําการภาคสมัครใจกรณีศึกษากองทัพภาคท่ี 3 โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ ปจจัยสวนบุคคลท่ีอิทธิพลในการตรวจ

เลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตรวจเลือกทหาร

กองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ. เพ่ือศึกษาแนวทางสรางแรงจูงใจในการสนับสนุนสมัครเขาเปนทหารกอง

ประจําการ 

1. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการภาคสมัครใจ คือ ชายไทยท่ีมีอายุระหวาง 

21 – 23 ป จบการศึกษา ม.3,ม.6,ปวช,ปวส. และปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพกอนเขารับราชการทหาร สวนมาก

ประกอบอาชีพรับจาง,ท่ัวไป รายไดระหวาง 5,000 - 10,000 บาท  จํานวนพ่ีนองรวมบิดามารดา 1 – 2 คน 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารัยราชการทหารกองประจําการภาคสมัครใจท่ีมีความสัมพันธตอกัน 

คือ ดานความกาวหนาในชีวิต ความตองการสิทธิเขาเปนนักเรียนนายสิบทหารบก โดยกลุมอายุ 21 -23 ป และกลุมการศึกษา 

ม.6 หรือ ปวช. มีความตองการดานนน้ีมากท่ีสุด และดานความมั่นคง ความตองการรายได(เบ้ียเลี้ยง  เงินเดือน) กลุมกรรม

อาชีพทําการเกษตรและกลุมรายไดนอยกวา 5,00 บาท มีความตองการนอยท่ีสุด 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางสรางแรงจูงใจในการสนับสนุนสมัครเขาเปนทหารกองประจําการ คือ การเพ่ิมสวัสดิการกับบุคคลท่ีเขา

มารับราชการโดยวิธีรองขอใหมากกวาจับบุคคลท่ีจับฉลาก เชนความกาวหนาในอาชีพ ความตองการเขาเปนนักเรียนนายสิบ

ทหารบก เนนชวงอายุ 21 -23 ป และการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. , ดานความมั่นคง ความตองการรายได และหนวยงานท่ี

เก่ียวของควรเพ่ิมการประชาสัมพันธโดยใชเจาหนาท่ี สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ และโทรทัศนเพ่ือประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสาร 

Abstract 

             The purpose of this article is to study the influence of the selection of soldiers in the military 

service for voluntary military service, the study of the 3rd Army Region with the objective of researching 

as a participant in the selection of soldiers. Influence on the selection of military forces to serve in the 

military service To study ways to create incentives to support applicants to become military officers 

1. Factors influencing the selection of military officers to join the voluntary military service, namely Thai 

men between the ages of 21 - 23 years old, graduating high school 3, m.6, vocational certificate, diploma 
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And bachelor's degree, single career status before entering military service Most of them are employed, 

general Income between 5,000 - 10,000 baht, number of brothers and sisters, parents 1 - 2 people 

2. To study the guidelines for inspecting selected military officers to enter the government, voluntary 

military officers who have a relationship with each other, namely the progress of life. The need for rights 

to be an army officer cadet by the age group of 21 - 23 years old and education group 6 or vocational 

certificate has the most needs. And security Income requirements (allowances, salaries), agricultural 

occupation groups and income groups of less than 5,00 baht with minimal requirements 

3. To study ways to create incentives for support, apply to be a military officer, to increase welfare with 

people who come to government service by requesting methods rather than catching the person who 

draws the label. Such as career advancement The need to become a military officer, focusing on the age 

range of 21 - 23 years old and education 6 or vocational certificate, security Income requirement And 

related agencies should increase public relations using staff Print media, radio and television for people to 

access information 

บทนํา 

            ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการภาคสมัครใจกรณีศึกษา

กองทัพภาคท่ี 3  

             การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน  แนวโนมในการขัดแยงกันดวยกําลังขนาดใหญยังคงไมมีแตอยางไรก็ตาม

ยังมีความขัดแยงขนาดเล็กในการตอสูในสวนตางๆของโลกเชน ความขัดแยงในประเทศซีเรียความขัดแยงในหมูเกาะสแปรตลีย 

หรือแมแตการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ลวนสงผลกระทบตอความปลอดภัยและความมั่นคงของ

ชาติ จึงมีความจําเปนท่ีตองมีการเตรียมกําลังพลและทําการฝกไวใหพรอมท่ีจะรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบไดทันตอ

เหตุการณ ดังน้ันทุกชาติในโลกจึงยังมีความจําเปนท่ีจะตองมีกําลังทหารไว เพ่ือปองกันรักษาอธิปไตยและผลประโยชนของ

ประเทศใหพนจากการรุกราน 

              รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ แหงอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทย

มีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน เพ่ือประโยชน

แหงการน้ี รัฐตองจัดใหมีการทหาร การทูต และการกรองขาวท่ีมีประสิทธิภาพ กําลังทหารใหใชเพ่ือประโยชนในการพัฒนา

ประเทศดวย 

              กองทัพไทย มีหนาท่ีเตรียมกําลังกองทัพไทย การปองกันราชอาณาจักรและดําเนินการเก่ียวกับการใชกําลัง

ทหารบก ตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการสูงสุดผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              กองทัพบก มีหนาท่ีเตรียมกําลังกองทัพไทย การปองกันราชอาณาจักรและดําเนินการเก่ียวกับการใชกําลังทหารบก 

ตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวงกลาโหม โดยมีผูบัญชาการทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
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              กองทัพภาคท่ี 3 มีหนาท่ีวางแผน อํานวยการ กํากับการ และปฏิบัติหนาท่ีหลักในการปองกันประเทศ การรักษา

ความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศการพัฒนาประเทศท่ีไดรับการมอบหมาย การถวายความ

ปลอดภัยแดสถาบันพระมหากษัตริยรวมท้ังงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และการปฏิบัติทางทหารท่ีมิใชสงคราม

รวมท้ังปกครองบังคับบัญชามณฑลทหารบกท่ี 31 มณฑลทหารบกท่ี 32 มณฑลทหารบกท่ี 33 มณฑลทหารบกท่ี 34 มณฑล

ทหารบกท่ี 35 มณฑลทหารบกท่ี 36 มณฑลทหารบกท่ี 37 มณฑลทหารบกท่ี 38 มณฑลทหารบกท่ี 39 มณฑลทหารบกท่ี 

310 และหนวยทหารท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด มีแมทัพภาคท่ี 3 เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

               การพัฒนาเสริมสรางกําลังกองทัพภาคท่ี 3 มีความจําเปนตองดําเนินการอยางตอเน่ืองเพ่ือเสริมสรางความพรอม

รบใหกับกําลังพล ดังน้ันกองทัพภาคท่ี 3 จึงริเริ่มพัฒนาปรับปรุงระบบการเกณฑทหารท่ี   

              ดําเนินการอยูในปจจุบัน ไปสูระบบทหารอาชีพโดยความสมัครใจเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของพลทหารกอง

ประจําการใหสูงยิ่งข้ึน อันจะสงผลใหขีดความสามารถของกองทัพเปนสวนรวมสูงข้ึน กลาวคือ พลทหารในระบบการเกณฑใน

ระหวาง 2 ป จะถูกเกณฑเปนจํานวน 4 ผลัด ผลัดละประมาณ 25 % กวาบรรดาพลทหารกองประจําการเหลาน้ีจะทําการรบ

ไดดีพอสมควร ก็ตองผานการฝกตั้งแต ทหารใหม หมู ตอน หมวด กองรอยจนถึงระดับกองพันซึ่งตองใชเวลาประมาณ 1 ป 

ดังน้ันจะมีพลทหารท่ีพอรบไดอยูประมาณ 2 ผลัด หรือประมาณ 50 % เทาน้ัน หากไดมีการปรับปรุงระบบการเกณฑทหาร

ไปสูระบบทหารอาสาสมัคร อาจจะอยูในกองทัพมากกวา 2 ป ก็จะ ทําใหพลทหารเหลาน้ีมีความรู ความสามารถ 

ประสบการณสูงกวาเดิม และมีจิตใจรุกรบพรอมท่ีจะตอสูเพ่ือประเทศชาติดียิ่งข้ึน 

                ในการตรวจเลือกแตละปท่ีผานมาของกองทัพภาคท่ี 3 ถึงแมวามีทหารกองเกินสมัครเขากองประจําการเปน

จํานวนมาก แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของกองทัพ จึงมีความจําเปนตองมีการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากอง

ประจําการ ดวยวิธีการจับสลากดํา-ใบแดง รวมท้ังยังมีทหารกองเกินอีกจํานวนหน่ึง พยายามหลีกเลี่ยงไมมาเขารับกาตรวจ

เลือก ดังน้ันทําใหมีคําถามวา ปจจัยใดมีผลตอการตัดสินใจของทหารกองเกินรองขอเขารับราชการเปนทหารกองประจําการใน

พ้ืนท่ีกองทัพภาคท่ี3 จากคําถามดังกลาวจึงเปนเหตุผลใหงานวิจัยน้ีนําเสนอถึงวัตถุประสงคท่ีตองการจะช้ีใหเห็นถึงความ

จําเปนท่ีจะตองการปรับปรุงและพัฒนาใหทหารกองเกินรองขอเขารับราชการเปนทหารกองประจําการใหมากยิ่งข้ึน คือ (1) 

ปจจัยสวนบุคคลใดมีผลตอการตัดสินใจของทหารกองเกินรองขอเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ (2) ปจจัยจูงใจใดมี

ผลตอการตัดสินใจของทหารกองเกินรองขอเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ (3) ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยจูงใจใดมี

ความสัมพันธตอกัน 

ความเปนมาและปญญหา 

วิวัฒนาการและความเปนมาของการเกณฑทหารของไทย 

             จากหลักฐานทางดานเอกสารท่ีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งไดทรงนิพนธไวในประชุมพงศาวดารภาคท่ี 

22 เรื่อง ตํานานการเกณฑทหารโดยแบงออกเปน 4 ยุคใหญ คือ 

  1. ยุคกอนกรุงสุโขทัย ยึดถือประเพณีท่ีคนไทยนิยมใชการบังคับบุคคลเขารับราชการทหารโดยถือเอาวงศสกุลเปนหลักวา 

บิดาเปนทหาร บุตร หลาน เหลน ก็ตองเปนทหารตาม 

  2. ยุคกรุงสุโขทัยเลือกเอาระบบการปกครองของไทยแบบด้ังเดิมมาใช คือถือเอาระบบการปกครองใน    สกุล การจัด

กําลังเขากองทัพคงถือหลักท่ีวา ยามปกติบรรดาชายฉกรรจในเขตราชธานีคงมีฐานะเปน “พลเมือง” แตพอเกิดสงครามข้ึนตอง
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เปลี่ยนสภาพเปน “ทหาร” เขาประจําการในกองทัพตามกรม กองท่ีตนสังกัดอยู ซึ่งถือเปนประเพณีวา ชายฉกรรจทุกคนตอง

เปนทหาร 

3. ยุคกรุงศรีอยุธยา 

      -สมัยพระเจาอูทอง ยังไมปรากฏหลักฐานเก่ียวกับลักษณะการจัดกําลังคนในการเกณฑทหาร เพ่ิงเริ่มปรากฏใน

สมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดทรงจัดการเก่ียวกับกิจการดานทหารดังน้ี (1) การตั้งทําเนียบยศหรือท่ี

เรียกวาศักดินา (2) การจัดทําทําเนียบหัวเมือง (3) การตั้งทําเนียบหนาท่ีกระทรวงวงการ 

          -สมัยสมเด็จพระรามาอธิบดีท่ี 2 ไดทรงจัดการอันเก่ียวกับกิจการดานการทหารเพ่ิมเติมซึ่งเปนตัวอยาง

สืบเน่ืองมาจนถึงปจจุบันคือ ทําตําราพิชัยสงคราม ทําสารบาญชี และทําพิธีตามหัวเมือง 

           -สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง รัฐบาลอนุญาตใหไพรเสียเงินคาราชการแทนการเขาเวรและกําหนดใหไพร

ตามหัวเมืองสงสวยแกรัฐบาล 

   4. ยุคกรุงรัตนโกสินทรถึงปจจุบัน 

           -ตั้งแตรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 ยังคงใชวิธีการเกณฑทหาร ขอกําหนดเชนเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ยัง

มิไดออกกฎหมายเปนการเฉพาะ 

           -รัชกาลท่ี 5 หลังจากทรงยกเลิกระบบไพร ไดตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหารข้ึนเมื่อวันท่ี 19 

สิงหาคม พ.ศ. 2448 ถือไดวาเปนบทกฎหมายท่ีเปนลายลักษณอักษรฉบับแรก โดยการเกณฑทหารเขาประจําการ

แทนโดยกําหนดใหชายไทยอายุ 21 ปตองไปรับการคัดเลือกเขาเปนทหาร เรียกวา “ไลทหาร” ซึ่งกําหนดใหเปน

วันท่ี 1 เมษายน 

          -รัชกาลท่ี 6 ไดตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร พ.ศ. 2460 ข้ึนมาใหม ซึ่งกําหนดอายุการลงบัญชี

กองเกินอัตรา การเรียกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการการรับราชการในกองประจําการและกองหนุนช้ัน

ตางๆ ตลอดจนพนราชการทหาร และตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหารเพ่ิมเติม พ.ศ. 2466 

          -รัชกาลท่ี 7 ไดตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร พ.ศ. 2475  

 -รัชกาลท่ี 8 ไดตราพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2479  

 -รัชกาลท่ี 8 ไดตราพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2479 และใหยกเลิกพระราชบัญญัติรับราชการ

ทหาร พ.ศ. 2479 

-พ.ศ. 2530 การคัดเลือกพลทหารเขากองประจําการ ไดกระทําเปน 2 ลักษณะพรอมกันคือ การคัดเลือก

ทหารกองเกินท่ีมีอายุ 21 ปบริบูรณ ซึ่งเปนการเกณฑเหมือนเชนปกติทุกปและอีกวิธีกองทัพบกไดเปดรับสมัคร

ทหารกองเกินท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณถึง 25 ปบริบูรณ (เวน ผูซึ่งมีอายุ 21 ปบริบูรณ ซึ่งจะตองเขารับการตรวจ

เลือกเปนทหารกองประจําการในปน้ัน) เขาเปนทหารกองประจําการอาสาสมัครุนแรกในเดือนพฤศจิกายน 2530 ซึ่ง

มีผูสนใจสมัครคัดเลือกจํานวนมาก ทําใหการรับสมัครในครั้งแรกไดรับผูผานการการคัดเลือกบรรจุเขาประจําการใน

หนวยตามยอดท่ีกองทัพบกตองการ 

-พ.ศ. 2531 เปดรับสมัครทหารกองเกินท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณ ถึง 25 ปบริบูรณในรุนท่ีสองเพ่ือบรรจุ

เขากองประจําการในเดือนพฤษภาคม 2531 และรุนท่ีสามเพ่ือบรรจุเขากองประจําการในเดือนพฤศจิกายน 2531 

ผลมียอดผูมาสมัครลดนอยลงตามลําดับ 

1291 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

-พ.ศ.2540 สมัย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรีไดพยายามผลักดันใหมีการพัฒนาระบบการ

ตรวจเลือกทหารกองเกินเขาเปนทหารกองประจําการดวยความสมัครใจ โดยกําหนดเปนนโยบายของรัฐบาลดาน

ความมั่นคง ภายหลังไดมีการชะลอโครงการเน่ืองจากประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 

-พ.ศ.2542 สมัยนายชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายใหกองทัพบกทําโครงการทดลอง

แผนงานทหารกองประจําการอาสาสมัคร แตเน่ืองจากมาตรการการจูงใจซึ่งมีนอย ทําใหไมประสบความสําเร็จ

เทาท่ีควร      

 -พ.ศ.2547 กระทรวงกลาโหมจึงไดเปดโอกาสใหทหารกองเกินท่ีมีอายุตั้งแต 18-20 ปบริบูรณท่ีมีความ

สนใจจะรับใชประเทศชาติดวยเปนทหารสามารถรองขอฯทันที โดยไมตองรอจนถึงอายุ 21 ปบริบูรณ และได

เพ่ิมเติมใหทหารกองเกินท่ีมีอายุ 22-25 ปบริบูรณท่ีผานการตรวจเลือกมาแลว และมีความสนใจตองการรับใช

ประเทศชาติ รองขอฯไดดวยเชนกัน 

 -ปงบประมาณ 2553 กระทรวงกลาโหมไดยกเลิกการรับทหารกองเกิน อายุ 18-20 ปบริบูรณ และอายุ 

22-25 ปบริบูรณ เขาเปนทหารกองประจาํการโดยวิธีรองขอ เน่ืองจากมีทหารกองเกินอายุ 21 ปบริบูรณเขารับการ

ตรวจเลือกในแตละปมีจํานวนเพียงพอ 

 -ป พ.ศ. 2556 หนวยบัญชาการรักษาดินแดงไดเริ่มโครงการท่ีนําผูสําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันท่ี 3 หรือช้ัน

ปท่ี 5 ท่ีเต็มใจเปนอาสาสมัครเขารับราชการเปนทหารประจําการแบบช่ัวคราวในระยะเวลา 1-2 ป และหากตองการ

สมัครสอบเขารับราชการทหาร ก็มีสิทธิประโยชนเพ่ิมเติม ใหถือเปนการสรางแรงจูงใจสําหรับคนท่ีตองการเปนทหาร 

ดั้งน้ี  

1) โครงการ “Contract Army” เปนการนําผูท่ีสําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี 3 หรือ ช้ันปท่ี 5 ท่ีมีความสมัครใจเขา

รับราชการทหารเปนการช่ัวคราว ระยะเวลา 2 ป โดยเขารับการฝกเพ่ิมเติม และ บรรจุทําหนาท่ีเชนเดียวกับกําลัง

พลประจําการ ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนท่ีขาดแคลน  

2) โครงการ “Enlisted Man” รับกําลังพลสํารองประเภท นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวน

กองหนุน ท่ีมีความสมัครใจเขารับราชการทหารในตําแหนงของกําลังพลสํารองตามบัญชี บรรจุกําลังของหนอยใน

ระบบกําลังสํารอง ตามแผนการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบและฝกวิชาทหารประจําปเพ่ือทําหนาท่ีในตําแหนงดังกลาว

เปนระยะเวลา 1 ป 

กฏหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร 

           ระบบการรับราชการทหารเปนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 กําหนดหนาท่ีน้ีใหเฉพาะชายท่ีมีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย มีหนาท่ี

ตองเขารับราชการทหารดวยตนเองทุกคน โดยกําหนดข้ันตอนเก่ียวกับการรับราชการทหารไวตั้งแต การลงบัญชี

ทหารกองเกิน การรับหมายเรียก การตรวจเลือกคนเขากองประจําการ การเรียกพล การระดมพล และการปลด

ชายไทยเริม่เปนทหารกองเกิน นับแตอายุครบสิบแปดปบริบูรณ และไดลงบัญชีทหารกองเกินไว ทหารกองเกินอาจ

ถูกเรียกไปรับการตรวจเลือก เพ่ือเขากองประจําการได เมื่ออายุครบยี่สิบปบริบูรณ ทหารกองเกินเมื่อเขารับราชการ

ทหารกองประจาํการครบกําหนดหรือ สําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด หรือ มีอายุ

ครบ 30 ปบริบูรณ จะถูกปลดเปนทหารกองหนุน เมื่อเวลาผานไปหรืออายุครบตามท่ีกําหนดทหารกองหนุนก็จะถูก

ปลดพนราชการทหารตอไป ในระหวางท่ีเปนทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนน้ันอาจถูกเรียกพลไดตามท่ี

กระทรวงกลาโหมเห็นสมควร และ อาจถูกระดมพลไดหากมี                พระราชกฤษฏีกา 
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-ดการนับอายุในเรื่องการรับราชการทหารมีวิธีการนับอายุตามกฎหมายอ่ืน โดยกําหนดใหถาเกิดในพุทธศักราชใดให

ถือวามีอายุครบหน่ึงปบริบูรณเมื่อสิ้นพุทธศักราชท่ีเกิดน้ัน สวนการนับอายุตอไปใหนับเฉพาะปท่ีสิ้นพุทธศักราชแลว 

-ดการลงบัญชีทหารกองเกิน ชายท่ีมีสัญชาติไทย เมื่ออายุยางเขา 18 ปบริบูรณ ในพุทธศักราชใด ตองไปแสดงตน

เพ่ือลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชน้ัน ท่ีอําเภอทองท่ีมีภูมิลําเนาอยูโดยจะไดรับใบสําคัญ สด.9 เมื่อ

ลงบัญชี ณ อําเภอใดแลว อําเภอน้ันจะเปนภูมลิําเนาของทหารกองเกินผูน้ัน ภูมิลําเนาทหารมีความสําคัญตอทหาร

กองเกินอยางมากเพราะเปนสถานท่ีทหารกองเกินตองไปรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเมื่อมีอายุยางเขา 21 ป ใน

พุทธศักราชใด ตองไปแสดงตนเพ่ือรับหมายเรียกท่ีอําเภอทองท่ีซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตนภายในพุทธศักราชน้ัน

โดยจะไดรับหมายเรียก สด.35 เพ่ือใหมารับการตรวจเลือกในปถัดไป 

-ดการตรวจเลือกคนเขากองประจาํการทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกตองมาคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก

ตามกําหนดหมายน้ันในวันตรวจเลือกน้ันนอกจากหลักฐานทางทหาร และบัตรประจําตัวประชาชนแลวใหนําหลักฐาน

การศึกษามาแสดงดวย ผูใดหลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวเลือกหรือมาแตไมอยูจนกวาการตรวจเลือกจะ

เสร็จเพ่ือรับหลักฐานใบรับรองผลการ    

      ตรวจเลือก  (สด. 43) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป ผูกระทําความผิดตามขอน้ีน่ีเองท่ีมักเรียกกันวา หนีทหาร 

-ดการเขารับราชการกองประจําการ บุคคลท่ีตรวจเลือกเขาเพ่ือเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ โดยปกติมี

ระยะเวลาสองป แตสําหรับผูมีคุณวุฒิตางๆ อาจมีระยะเวลาเขารับราชการกองประจําการนอยกวาสองปได 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สมมุติฐาน   

   3.1 ประชาชนท่ีมีการศึกษาตางกัน 

   3.2 ประะชาชนท่ีอาชีพตางกัน 

4. ขอบเขตการวิจัย    

    1. ดานการศึกษาปจจัยของทหารกองเกินท่ีรองขอเขากองประจําการ 

    2. ดานปจจัยท่ีหนวยดําเนินการใหเกิดแรงจูงใจ  

    3. ดานการดําเนินการประชาสัมพันธเพ่ือเชิญชวนใหทหารกองเกินสมัครเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ 

    4.ดานสวัสดิการและสิทธิประโยชนทหารกองประจําการ 

5. นิยามศัพทเฉพาะ  

เน่ืองจากในงานวิจัยน้ีมีคําศัพทบางคําท่ีเปนภาษาราชการทางทหาร ซึ่งบางครั้งผูท่ีได อานยังไมเขาใจในคําศัพททางทหารบาง

คํา ผูวิจัยจึงไดนํามาแปลความหมายใหทราบดังน้ี  

2.วัตถุประสงคในการวิจัย  

    2.1 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสมัครเขารับราชการทหารกองประจําการภาค

สมัครใจ 

    2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการสมัครเขารับราชการทหารกองประจําการ

ภาคสมัครใจ 

    2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ

ภาคสมัครใจ 

    2.4 เพ่ือศึกษาแนวทางสรางแรงจูงใจในการสนับสนุนสมัครเขาเปนทหารกองประจําการ 
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ทหารกองเกิน หมายถึง ผูซึ่งมีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณ และยังไมถึง 30 ปบริบูรณ ซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16 

หรือผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 18 แลว    

ทหารกองประจําการ หมายถึง ผูซึ่งข้ึนทะเบียนกองประจําการและไดเขารับราชการ ในกองประจําการจนกวาจะไดปลด  

              ทหารประจําการ หมายถึง ผูท่ีรับราชการเปนขาราชการทหาร ตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ซึ่งมีการบรรจุ

แตงตั้งตามคุณวุฒิ และมีการเกษียณอายุราชการ เมื่อมีอายุครบ  60 ป  

              ทหารกองหนุน หมายถึง ผูท่ีปลดจากกองประจําการภายหลังจากท่ีไดรับราชการมา จนครบกําหนด 

ภูมิลําเนาทหาร หมายถึง ทองท่ีอําเภอท่ีบุคคลไดลงบัญชีทหารกองเกินไว หรือทองท่ี อําเภอซึ่งไดยายเขามาอยูใหม และได

แจงการยายภูมิลําเนาทหารถูกตองแลว 

              การเกณฑทหาร หมายถึง การเรียกทหารกองเกินเขารับการตรวจเลือก/คัดเลือกเขา  

กองประจําการ ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร แตการท่ีผูวิจัยเลือกใชคําวา “การเกณฑ ทหาร” แทนน้ัน เพราะ

เห็นวาเปนศัพทท่ีรูจักคุนเคยของประชาชนโดยท่ัวไป 

             พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 หมายรวมถึง ฉบับแกไข เพ่ิมเติม พุทธศักราช 2498, 

พุทธศักราช 2507, พุทธศักราช 2516 และพุทธศักราช 2540  

             การพัฒนาระบบการตรวจเลือกทหาร หมายถึง การปรับปรุงวิธีการในการตรวจเลือก ทหาร เพ่ือใหไดมาซึ่งทหาร

กองประจําการตามจํานวนท่ีกองทัพตองการในแตละป 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยผลงานวิจัยตางๆ ท่ีไดวิจัยเสร็จเรียบรอยแลวน้ัน มีประโยชนเปนอยางมากแกผูท่ีได

ศึกษา งานวิจัยน้ีก็เชนกัน จะมีประโยชนแกผูท่ีไดศึกษา คือ  

     6.1 ทําใหทราบถึงแนวทางการสรางแรงจูงใจในการสมัครเขาเปนทหารกองประจําการ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบอําเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

     6.2 ทําใหผูบังคับบัญชา และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ สมัครเขารับราชการเปนทหารกอง

ประจําการ จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงวิธีการ ระเบียบการ คําสั่ง และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ในการดําเนินการตอไปใน

อนาคต  

     6.3 ผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถใชเปนขอมูลประกอบในการกําหนดมาตรการสราง แรงจูงใจใหทหารกองเกินสมัครเขารับ

ราชการเปนทหารกองประจําการ 

บทสรุป 

    ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการภาคสมัครใจกรณีศึกษากองทัพภาคท่ี 

3 

       1.ปจจัยสวนบุคคล คือชายไทยอายุระหวาง 21-23 ป, จบการศึกษา ม.3, สถานภาพ โสดอาชีพกอนรองขอเขารับ

ราชการทหาร คือประกอบอาชีพรับจาง, รายไดระหวาง 5,000-10,000 บาท, จํานวนพ่ีนองรวมบิดามารดา 1-2 คน 

       2.ปจจยัจูงใจ คือดานความมั่นคง ความตองการรายได, สังคมใหการยอมรับคนท่ีสมัครเปนทหารมากกวาคนหนีทหาร,

ความกาวหนาในอาชีพ ตองการไดสิทธิเขาเปนนักเรียนนายสิบและการประชาสัมพันธโดยสื่อฝายทหาร 

       3.ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยจูงใจท่ีมีความสัมพันธตอกัน คือ ดานความกาวหนาในชีวิตความตองการไดสิทธิเขาเปน

นักเรียนนายสิบ โดยท่ีกลุมอายุ 21-23 ป และกลุมการศึกษาม.6 หรือ ปวช. มีความตองการดานน้ีมากท่ีสุด และดานความ
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มั่นคง ความตองการรายได (เบ้ียเลี้ยง เงินเดือน) กลุมทําอาชีพเกษตรกรรมและกลุมรายไดนอยกวา 5,000 บาท มีความ

ตองการดานน้ีมากท่ีสุด 

      ขอเสนอแนะ   

      การสมัครใจของทหารกองเกินรองขอเขารับราชการเปนทหารกองประจําการจะตองดําเนินการใหเปนระบบท่ีมีเอกภาพ 

มีคุณภาพ เพ่ือนําไปสูเปาหมายการจัดทําแผนทหารอาสาสมัครเพ่ือใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 

        1.ดานความกาวหนาในชีวิต ความตองการไดสิทธิเขาเปนนักเรียนนายสิบ 

 1.1ควรเสนอหนวยเหนือใหเพ่ิมสวัสดิการใหกับบุคคลท่ีเขามารับราชการโดยวิธีรองขอฯใหมากกวาบุคคลท่ีจับฉลาก 

เชน มีคะแนนพิเศษเพ่ิมในการสอบเปนนักเรียนนายสิบ 

 1.2การประชาสัมพันธโดยใชเจาหนาท่ี สื่อสิ่งพิมพ วิทยุและโทรทัศนเพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารอยาง

ท่ัวถึง โดยเนนท่ีกลุมอายุ 21-23 ป และกลุมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. เปนอันดับแรก 

        2.ดานความมั่นคง ความตองการรายได (เบ้ียเลี้ยง เงินเดือน) 

 2.1ควรเสนอหนวยเหนือใหเพ่ิมสวัสดิการใหกับบุคคลท่ีเขามารับราชการโดยวิธีรองขอฯใหมากกวาบุคคลท่ีจับฉลาก 

เชน เงินเดือน เบ้ียเลี้ยง 

 2.2การประชาสัมพันธโดยใชเจาหนาท่ี สื่อสิ่งพิมพ วิทยุโทรทัศนเพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง 

โดยเนนกลุมทําอาชีพเกษตรกรรมและกลุมรายไดนอยกวา 5,000 บาท เปนอันดับแรก 

       3.ดานอ่ืนๆ 

 3.1เชิญนักกฎหมาย นักวิชาการรามถึงบุคลากรจากสวนราชการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เขามารวมแสดงความคิดเห็นใน

สวนท่ีควรปรับปรุง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497เฉพาะในสวนท่ีลาสมัยและเสนอผลขอมูลไปยังหนวยเหนือตอไป 

 3.2การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการท้ังทางรางกายและจิตใจ ดําเนินการเริ่มตั้งแตการตรวจเลือก

และเขามาเปนทหารกองประจําการ 

 3.3ควรเพ่ิมงบประมาณในการตรวจเลือกใหมากกวาเดิม เชน การเพ่ิมคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจเลือกและ

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหมีความเหมาะสม 

 3.4การขอความรวมมือจากองคกรตางๆ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนดานการจัดหางาน เชน 

กระทรวงแรงงานซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีขอมูลเก่ียวกับความตองการในการใชแรงงาน ในการรับสมัครคนงานของบริษัทตางๆ

เพ่ือทําใหทหารกองประจําการไดมีงานทํา, มีหลักประกันท่ีมั่นคง และ      

           กระทรวงศึกษาธิการ ควรใหการสนับสนุนการศึกษาอยางเต็มท่ีเพ่ือทหารกองประจําการจําดมีวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

หลังจากปลดประจําการ  เปนความทาทายประการหน่ึงท่ี ผูเขียนเช่ือวาจะสามารถดําเนินการลุลวงไปไดดวยดีหากไดมีการ

สํารวจดวยวิธีการถูกตองและมีการประเมินแนวโนมในการรองขอลวงหนาใหเปนวงรอบอยางสม่ําเสมอจะทําใหสามารถเพ่ิม

จํานวนผูรองขอเพ่ิมมากข้ึนและแนวความคิดในการมีกองทัพประจําการแบบทหารอาสาสมัคร จะเปนการสงเสริมใหกองทัพ

ไทย ไดกาวสูการเปน “กองทัพไทยยุดไทยแลนด 4.0”โดยเปนทหารอาชีพ ท่ีมีความรู ความสามารถ พรอมท่ีจะรับสถานการณ

ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไดอยางตลอดเวลา ภายใตคลื่นแหงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับประชาคมโลก 
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ศึกษาความเปนมา ความเช่ือ และบทบาทหนาท่ีของศาลเจาพอเหงเจีย 

โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดยอ 

การวิจัยฉบับน้ีเปนวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคคือ เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา ความเช่ือ บทบาทหนาท่ีของ

ศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร วารสาร รูปภาพ เก็บขอมูล

ภาคสนามโดยการสังเกตแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวา ศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง สรางข้ึนโดยกลุมชาวจีนโพนทะเล ท่ีอพยพมาตั้งถ่ินฐานในจังหวัด

พิษณุโลก เน่ืองจากสงความโลกครั้งท่ี 2 เกิดความวุนวาย ทําใหชาวจีนจํานวนมากอพยพไปยังประเทศตาง ๆ ประเทศไทยเปน

อีกหน่ึงประเทศท่ีชาวจีนอพยพเขามา ความเช่ือท่ีเกิดข้ึนภายในศาลเจาเกิดจากความศรัทธาของคนในชุมชน รวมไปถึงบทบาท

หนาท่ีท่ีสําคัญจากการกอตั้งหนวยกูภัยบูรพาท่ีชวยเหลืออุทกภัย อุบัติเหตุ บริจาคโลงศพใหกับศพไรญาติ แสดงใหเห็นวาชาว

จีนท่ีอพยพมาน้ันนําเอาความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีของตนติดตัวมาดวย และไมลืมท่ีจะสรางประโยชนคืนใหกับสังคม สราง

ความเช่ือตามหลักความเช่ือของศาสนาพุทธและลัทธิเตา 

คําสําคัญ ความเปนมา  ความเช่ือ  บทบาทหนาท่ี  ศาลเจา 

  

Abstract 

 

         This research is qualitative research with the objectives of In order to study the history, 

beliefs, roles, and responsibilities of the Shrine of the Order of the Sun Wukong Jaythi Hook Tung Theater, 

Wang Thong District, Phitsanulok Province Data were collected from documents, journals, pictures. Data 

were collected by participatory and non-participant observation. The data from the interview were 

analyzed in descriptive analysis. The results of the research showed that Shrine Mogul Shrine Jesite 

Tookhung Theater Built by a group of overseas Chinese Who settled in Phitsanulok province Because of 

the Second World War, chaos causing many Chinese people migrated to different countries. Thailand is 

another country that Chinese immigrants come in Belief in the shrine is due to the faith of the 

community. Including important roles from the founding of the Burapha Rescue Unit that helps floods, 

accidents, donations, coffins for relatives Shows that Chinese immigrants carry their beliefs, culture and 
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traditions with them. And do not forget to bring benefits back to society Build faith based on the doctrine 

of Buddhism and Taoism.       Keywords History Belief Role Shrine 

 บทนํา 

ในกลุมชนชาติตาง ๆ ท่ีอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย ชนชาติจีนถือเปนชนชาติท่ีเยอะท่ีสุด มีความสัมพันธ

ยาวนานหลายรอยป มีหลักฐานท่ีเริ่มปรากฏชัดเจนตั้งแตสมัยสุโขทัยท่ีชาวจีนเดินเรือสําเภามาคาขาย จังหวัดพิษณุโลกก็เปน

อีกจังหวัดหน่ึงท่ีมีชาวจีนอพยพมาตั้งถ่ินฐาน และมีการรวมกลุมกันของชาวจีนโพนทะเลท่ีตองการสรางสถานท่ีปฏิบัติธรรม

หรือท่ีเรียกกันวา “ศาลเจา” ศาลเจาถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนสิ่งยึดเหน่ียวทางใจของชาวจีนท่ีหอบเสื่อผืนหมอนใบขามทะเลมา

ประเทศสยาม จุดกําเนิด “ศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง” เขาสมอแคลง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยชาวจีนกลุม

น้ีไดชวยกันออกสํารวจหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแกการสรางศาลเจา มีสิ่งแวดลอมท่ีสงบรมเย็นและมีฮวงจุยท่ีดี เขาสมอแคลงตั้งอยู

ในเขตอําเภอวังทอง อยูบนทางหลวงหมายเลข 12 หางจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ 14 กิโลเมตร เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด

ในการสรางศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง มีการบริจาคทรัพยสินคนละเล็กคนละนอย เพ่ือสรางศาลเจา และสรางโรงเจไว

ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวจีน เชน กินเจ ไหวเจา และไดมีการอัญเชิญเจาพอเหงเจีย (ไตเสี่ยฮุกโจว) ซึ่งมีความเช่ือวาองค

เจาพอเหงเจียเปนเทพท่ีอยูบนทรวงสวรรคและมีอิทธิฤทธ์ิ หากใครท่ีกราบไหวหรือจุดประทัดขอพรจะไดผลสําเร็จดั่งคําขอสม

ความปรารถนาทุกประการ (เดชา พุฒิกานนท. หนังสืออนุสรณเลาบุนลิ้ม แซเลา: 20-21) ศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง 

ปจจุบันสถานท่ีแหงน้ีมีนักทองเท่ียวมากมายท้ังชาวไทยเช้ือสายจีนและไทยแทท่ีใหความสนใจเดินทางมาสักการะองคเทพตาง 

ๆ รวมถึงบนบานศาลกลาว ทานอาหารเจ บริจาคขาวสาร หรือรวมสมทบทุนในการซื้อผาหอศพ และโลงศพเพ่ือชวยเหลือศพ

ไรญาติ แตนักทองเท่ียวสวนใหญไมทราบถึงประวัติความเปนมา ความเช่ือ และบทบาทของศาลเจาพอเหงเจีย  โรงเจไซทีฮุ

กตึ้ง ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใหความสนใจในเรื่อง ประวัติความเปนมา ความเช่ือ และบทบาทหนาท่ีของศาลเจาเหงเจีย โรงเจไซทีฮุ

กตึ้ง เพ่ือศึกษาทางดานประวัติความเปนมา ความเช่ือจากนักทองเท่ียว เจาหนาท่ี และชาวบานชุมชนเขาสมอแคลง อําเภอวัง

ทอง จังหวัดพิษณุโลก รวมท้ังศึกษาบทบาทหนาท่ีท่ีมีตอสังคม และเพ่ือตระหนักรูเพ่ิมจากขอมูลเบ้ืองตน ใหคงอยูซึ่งคุณคา

สืบเน่ืองตอไป  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีมีขอมูลเก่ียวกับประเด็นท่ีศึกษา รวมถึงรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล 

โดยมีวิธีการดําเนินวิจัยดังน้ี 

1.    มีการสัมภาษณท้ังแบบมีโครงสราง (Formal Interview) และแบบไมมีโครงสราง (Informal Interview) 

2.  นํามาถอดเทปขอมูลเปรียบเทียบความเหมือนความตางแลวนํามาจัดหมวดหมูของขอมูลท้ังหมดตามลักษณะ

ของเน้ือหา เพ่ือใหเปนระบบและเขาใจถึงความหมาย ความสัมพันธของปรากฏการณน้ันๆ 

3.  ตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ 

ในเรื่องเดียวกัน จากแหลงบุคคล พรอมนําขอมูลไปวิเคราะหโดยการจําแนกขอมูล (Typological Analysis) 

แบบไมใชทฤษฎีแลวสรุปผลการวิเคราะหขอมูลนํามาเขียนในเชิงพรรณนาวิเคราะห  

ผลการวิจัย 

ความเปนมาของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เริ่มมีการกอตั้งเมื่อป พ.ศ.2494 

โดยนายบุนลิ้ม แซเลา ท่ีอพยพมาในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ลองเรือสําเภามาทางทะเล ตอมานายบุนลิ้ม แซเลายายมาตั้งถ่ิน

ฐานท่ีจังหวัดพิษณุโลก มีการรวมกลุมของชาวไทยเช้ือสายจีน จังหวัดพิษณุโลก รวมกันกอสรางเปนศาลเจาขนาดเล็กกอนท่ีจะ
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มีการกอสรางโรงเจ ตอมามีการบูรณะครั้งใหญเมื่อ พ.ศ.2541 กลายเปนศูนยรวมจิตใจและมีความเช่ือตาง ๆ เชน ความเช่ือใน

การกราบไหว รูปเคารพองคเทพตาง ๆ ความเช่ือดานวัตถุมงคลและสิ่งของมงคล พืชมงคล สัตวมงคล ความเช่ือในเทศกาล

ตาง ๆ การบนบาน ขอพร รวมถึงมีทัศนียภาพท่ีงดงามเหมาะแกการทองเท่ียวในเทศกาลตาง ๆ รวมถึงบทบาทของศาลเจาพอ

เหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง ท่ีปจจุบันสงผลตอสังคมเปนอยางมาก อาทิเชน สมาคมกูภัยบูรพาท่ีชวยเหลือดานอุบัตเิหต ุการจราจร 

การแจกโลงศพใหกับผูยากไร เปนตน 

 

การอภิปรายผล  

จากการศึกษาความเปนมา ความเช่ือ และบทบาทหนาท่ีของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลกมีการอภิปรายผลการวิจัย 3 ดาน ดังน้ี 

       ดานประวัติความเปนมา 

                  จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1. ศึกษาประวัติความเปนมาของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง 

อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา ในชวงราว พ.ศ.2481 ในขณะน้ันประเทศจีนมีความวุนวายจากการสูรบใน

สงครามโลกครั้งท่ี 2 จึงมีการหนีออกนอกประเทศ สวนใหญเลือกท่ีจะมาตั้งหลักปกฐานสรางอาชีพของตนในประเทศไทย เชน 

อาชีพคาขาย อาชีพรับจาง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความมั่นคงในเศรษฐกิจของประเทศไทยในสมัยกอนและยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เจษฎา นิลสงวนเดชะ (2561 : บทนํา) ท่ีศึกษาเก่ียวกับศาลเจาจีนในสังคมไทย มีการอธิบายวาชาวจีนชวงกอน

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ราวป พ.ศ.2473 ชาวจีนไดเริ่มมีการอพยพมายังประเทศไทยเปนจํานวนมาก เพ่ือหนีความวุนวายท่ี

เกิดข้ึนภายในประเทศ นายบุนลิ้ม แซเลา จึงเปนชาวจีนอีกคนหน่ึงท่ีไดมีการอพยพมาประเทศไทย มาตั้งหลักปกฐานท่ีโคราช 

จังหวัดนครราชสีมา โดยทําอาชีพรับจางท่ัวไป มีภรรยาช่ือนางกิมฮวย มีบุตรดวยกันท้ังหมด 4 คน ถึงแมวานายบุนลิ้ม จะ

ทํางานหนักแคไหนแตไมเคยท่ีจะลืมทําบุญ สรางกุศล ผานไปไมนานนายบุนลิ้ม ไดยายถ่ินฐานไปท่ีกรุงเทพมหานคร และมี

ภรรยาใหมช่ือนางหนอยเช็ง แซตั้ง มีบุตรดวยกันอีก 3 คน ไมนานนางหนอยเช็ง แซตั้ง ไดเสียชีวิต จึงทําใหนายบุนลิ้ม เลี้ยงลูก

มาตามลําพัง สุดทายแลวก็ไดพบรักอีกครั้งกับนางเขาสุน แซตั้ง มีบุตรดวยกันถึง 2 คน จึงไดพากันเดินทางมายังจังหวัด

พิษณุโลก ในป พ.ศ. 2500 โดยมาทําอาชีพคาขาย ดวยความท่ีนายบุนลิ้ม เปนคนท่ีมีจิตใจเมตตา ชอบการทําบุญทําทานอยู

เสมอ ในป พ.ศ.2484 จึงไดรวมกลุมกับชาวไทยเช้ือสายจีนจังหวัดพิษณุโลก หาสถานท่ีกอตั้งโรงเจ เพ่ือใชในการประกอบกิจ

ของชาวจีนในเทศกาลตางๆ รวมถึงเปนท่ีพ่ึงทางใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพิน เรืองแจง (2552 : การสรุปผล) ท่ีศึกษา

เก่ียวกับบทบาทศาลเจาของคนไทยเช้ือสายจีนในเขตเทศบาลพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ท่ีอธิบายวา คนจีนน้ันไม

วาจะอพยพไปท่ีไหนไมไดไปแคเฉพาะรางกาย แตยังนําเอาประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือของตนมาดวย เมื่อมาอยูประเทศ

ไทยคนไทยเช้ือสายจีนในอําเภอพังโคน จึงรวมกันกอตั้งศาลเจาเพ่ือสรางความเขมแข็งและหาท่ีพ่ึงทางใจ ซึ่งสอดคลองกับนาย

บุนลิ้ม แซเลา กับชาวไทยเช้ือสายจีน จังหวัดพิษณุโลก ท่ีหาสถานท่ีในการกอตั้งโรงเจและมีความเห็นกันวาบนเขาสมอแคลง

เปนพ้ืนท่ีท่ีดีตรงตามฮวงจุยและไดมีการกอตั้งโรงเจท่ีมีช่ือวา “ไซทีฮุกตึ้ง” พรอมอัญเชิญเจาพอเหงเจียตามความเช่ือของคน

จีนท่ีเช่ือวามีอิทธิฤทธ์ิและศักดิ์สิทธ์ิมาก จนมีช่ือวา “ศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง” (西天佛堂大聖佛祖) ซึ่ง

สะทอนใหเห็นวาคนจีนน้ันไมวาจะอยูไหนจะยึดมั่นในคติความเช่ือของตนอยางเหนียวแนนจนมีการกฏิบัติสืบทอดวัฒนธรรม 

ประเพณีของตนตลอดมา หลังจากน้ันไมนานนายบุนลิ้ม ไดชราภาพ ใหมอบหมายบุตรชาย คือ นายสุรชัย เลาพิทักศิริ

โชติ   (เลาซูไช) ดําเนินการดูแลตอ จนทําใหปจจุบันน้ันศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

เปนสถานท่ีท่ีโดงดังดวยอาจารเจท่ีเปดใหทานฟรีทุกวัน และยังมีจุดชมวิวท่ีอยูบนบริเวณริมหนาผา ซึ่งมีทัศนียภาพท่ีคลายกับ

ชมวิวดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม จนกระท่ังมีการเรียกติดปากกันวา “ดอยสุเทพ 2” ทําใหในปจจุบันมีนักทองเท่ียวหลั่งไหล

เขามาเท่ียวกันเปนจํานวนมาก นักทองเท่ียวบางกลุมถึงกับติดใจสถานท่ีแหงน้ีจนตองกลับมาเท่ียวซ้ํา  
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 ดานความเชื่อ 

         จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2. ศึกษาความเช่ือภายในศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง จาก

นักทองเท่ียว เจาหนาท่ี และชาวบานชุมชนเขาสมอแคลง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา ความเช่ือในสิ่ง

ศักดิ์สิทธ์ิท่ีเกิดจากสิ่งท่ีตนเคารพนับถือน้ัน สามารถพบไดอยางแพรหลายในวงกวาง ไมวาจะเปนนักทองเท่ียว เจาหนาท่ี และ

ชาวบานชุมชนเขาสมอแคลง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ลวนเปนความเช่ือสวนบุคคล ท่ีบางคนเช่ือ บางคนไมเช่ือ แตไมมี

ผูใดลบหลู หรือดูหมิ่นในความเช่ือของผูอ่ืน ทุกคนตางเคารพในความเช่ือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ ยุทธนา กิจ

สุภี (2559) ศึกษาเก่ียวกับ ความเช่ือ ความศรัทธา และพิธีกรรมของประชาชนท่ีมีตอศาลเจาพอพระประแดง ไดอธิบายไววา 

มนุษยอยูคูกับความเช่ือความศรัทธามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ข้ึนอยูกับแตละทองถ่ิน วาเช่ือในเรื่องใด ความเช่ือจึงกลายเปน

สิ่งท่ีมนุษยทุกคนลวนมี เพียงแคอาจแตกตางกันออกไป จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียว และชาวบานชุมชนเขาสมอแคลง มี

ความเช่ือท่ีเกิดข้ึนภายในศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง เชน ความเช่ือดานรูปเคารพ ท่ีแตละคนเช่ือในรูปเคารพแตกตาง

กัน ความเช่ือดานวัตถุมงคล ท่ีเช่ือวาชวยเสริมสรางสิ่งดี ๆ ความเช่ือดานสัตวมงคล ท่ีคอยปกปองคุมครองเรา ความเช่ือดาน

การทําบุญบริจาคทรัพยหรือสิ่งของ ชวยในเรื่องทําแลวสบายใจไดบุญกุศล และความเช่ือดานพืชมงคล ท่ีเช่ือวาเปนสิริมงคล

ตอผูปลูก เปนตน ถึงแมวาความเช่ือท่ีตนเคารพนับถือน้ันจะดลบันดาลใหสัมฤทธ์ิผลหรือไม แตถือไดวาความเช่ือน้ันเปนสิ่งท่ี

กอใหเกิดความสบายใจ  

       ดานบทบาท 

         จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 3. ศึกษาบทบาทของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง ท่ีมีตอสังคม 

ผลการวิจัยพบวา ศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้งน้ันมีบทบาทในการเปนท่ีพ่ึงทางใจแลวยังมีบทบาทในการชวยเหลือทาง

สังคม ท่ีทางหนวยกูภัยบูรพาไดชวยเหลือในดานตางๆไมวาจะเปน อุบัติเหตุ อุทกภัย หรือเหตุดวนเหตุราย อีกท้ังยังสรางอาชีพ

ใหกับชาวบานชุมชนเขาสมอแคลงใหเกิดรายได บริเวณศาลเจาพอเหงเจียมีทัศนียภาพและวิวทิวทัศนท่ีดูสบายตา เงียบสงบ มี

บรรยากาศท่ีปลอดโปรง จึงเปนท่ีนิยมทําใหนักทองเท่ียวและชาวบานในการข้ึนไปพักผอน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาศาลเจาพอ

เหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้งน้ัน ไมเพียงแตเปนท่ีพ่ึงทางใจ ยังมีบทบาทในการเปนแหลงทองเท่ียว รวมถึงชาวไทยเช้ือสายจีนท่ี

มักจะรวมตัวกันเมื่อมีประเพณีหรือเทศกาล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เจษฎา นิลสงวนเดชะ (2561) ไดศึกษาเก่ียวกับ ศาล

เจาจีนในสังคมไทย ไดอธิบายวา ศาลเจาจีนไดสรางข้ึนโดยชาวไทยโพนทะเลผูซึ่งยึดมั่นในประเพณีและความเช่ือดั้งเดิมอยาง

เหนียวแนน สรางศาลเจาข้ึนตามกลุมภาษาของตนเอง เพ่ือไวกราบไหวเทพเจาท่ีกลุมตนเคารพนับถือ ถือไดวาเปนศูนยกลาง

ศาสนาท่ีสําคัญ 

 

สรุปผล 

จากการศึกษาความเปนมา ความเช่ือ และบทบาทหนาท่ีของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง จังหวัดพิษณุโลกมี

การสรุปผลการวิจัยออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 

ดานประวัติความเปนมา 

         ในการอพยพของชาวจีนโพนทะเลท่ีหนีสงครามและความยากจนเขามาทํามาหากินในประเทศไทยเปน

จํานวนมาก เมื่อเขามายังประเทศไทยก็กระจายตัวกันอยูตามจังหวัดตางๆเพ่ือทํางานและประกอบอาชีพท่ีแตกตางกัน ในขณะ

ท่ี นายบุนลิ้ม แซเลา มีภูมิลําเนาอยูท่ีเทงไห กวางตุง ประเทศจีน ไดเดินทางมาปกหลักอยูท่ีจังหวัดพิษณุโลกในปพ.ศ. 2500 

ใชชีวิตเปนชางเย็บผาและรับจางท่ัวไป และยังถือเปนบุคคลท่ีอุทิศท้ังแรงใจ แรงกายในการทํา สาธารณกุศล อีกท้ังเขาไปรวม

เปนคณะกรรมการกับมูลนิธิประสาทบุญสถานกับชาวจีนอีกจํานวนหน่ึง เพ่ือไปสรางศาลเจาบนเขาสมอแคลง คือ โรงเจไซทีฮุ

กตึ้ง เพ่ือใชในการประกอบกิจของชาวจีนในเทศกาลตางๆ หลังจากท่ีกอสรางโรงเจจนเสร็จมีเพียงชาวจีนไมก่ีคนท่ีดูแลมาอยาง

ตอเน่ืองจนกระท่ังเหลือเพียงนายบุนลิ้ม แซเลาเพียงคนเดียวท่ียังมีชีวิตอยูและเปนคนสุดทายท่ีเริ่มกอสรางพรอมกับไดตั้งช่ือ

โรงเจแหงน้ีวาโรงเจไซทีฮุกตึ้ง และทางโรงเจแหงน้ียังเปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงหน่ึงของจังหวัดพิษณุโลกดวยบริการใหกับ
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นักทองเท่ียวท่ีมีท้ังอาหารและเครื่องดื่มรับประทานฟรีตลอดท้ังวันหรือสามารถรวมบริจาคคาอาหารไดตามจิตศรัทธา จึงทําให

ในปจจุบันมีนักทองเท่ียวหลั่งไหลเขามากันเปนจํานวนมาก 

ดานความเชื่อ 

         ความเช่ือกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวจีนมีความสําคัญมาก ดังน้ันศาลเจาจึงเปนท่ีประดิษฐานของเทพ

เจาตามลําดับและใชประกอบพิธีตามความเช่ือและยังเปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจของชาวจีน  

 

นอกจากน้ีคนไทยเช้ือสายจีนยังมีความเช่ือดั้งเดิมเก่ียวกับความเช่ือตางๆเชนความเช่ือเก่ียวกับสัตวมงคลตางๆความ

เช่ือเก่ียวกับโชควาสนาการทําดีแลวทําใหเรามีความสุขความเช่ือเรื่องเครื่องราง ความเช่ือในการทําความดีซึ่งความเช่ือน้ีจะ

สอดคลองกับความเช่ือของคนไทยและรวมไปถึงความเช่ือของนักทองเท่ียว เจาหนาท่ีดูแล ชาวบานบริเวณใกลเคียงท่ีมีตอศาล

เจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จนกลายเปนความเช่ือสวนรวมและไดเปนแนวปฏิบัติจนสืบ

ทอดตอกันมา                           

         ดานบทบาท 

                  ศาลเจา ยังเปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจและอีกหน่ึงสถานท่ีในการกราบไหวขอพรเพ่ือใหสิ่งศักดิ์สิทธ์ิน้ันคุมครอง

วงศตระกูลปกปองดูแลใหแคลวคาดจากอันตราย และยังสงผลท่ีดีในดานสาธารณะประโยชนใหกับทางชุมชน คือการสราง

สมาคมหนวยกูภัยบูรพา เพ่ืออํานวยความสะดวกในดานการจราจรและยังมีการแจกโลงศพผาหอศพฟรีใหกับผูยากไร เกิด

อาชีพใหมใหกับคนในพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกับศาลเจาและยังมีการประชาสัมพันธใหกับนักทองเท่ียวไดเขามา

เยี่ยมชมและกราบไหวเทพเจาตางๆของศาลเจา นอกจากน้ียังมีการประชาสัมพันธใหกับนักทองเท่ียวท่ีไดเขามาเยี่ยมชมและ

กราบไหวเทพเจาตางๆภายในศาลเจา รวมถึง การจัดงานประเพณีและเทศกาลท่ีสําคัญในแตละปคืองานประเพณีเทกระจาด

และงานเทศกาลถือศีลกินเจ ศาลเจาจึงถือเปนสถานท่ีสําคัญในการประกอบพิธีของชาวไทยเช้ือสายจีนอันทรงคุณคาเพ่ือ

อนุรักษและสืบทอดในการดํารงไวในสังคมไทยเพ่ือไมใหลบเลือนหายไปพรอมกับเทคโนโลยีรุนใหมท่ีมาแทนที     

 

ขอเสนอแนะ 

       การศึกษาเรื่อง ศึกษาความเปนมา ความเช่ือ และบทบาทหนาท่ีของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวัง

ทอง จังหวัดพิษณุโลก ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ควรนําผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ในดานประวัติความเปนมาของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้งอําเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก นําเสนอในรูปแบบวิดีทัศนเพ่ือดึงดูดความสนใจใหนักทองเท่ียวไดทราบถึงประวัติความเปนมาของสถานท่ี

แหงน้ี 
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1.2 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบวา ผูคนสวนใหญมีความเช่ือในดานวัตถุและสิ่งของมงคล ซึ่งสามารถนําขอมูลไป

เปนแนวทางหรือปรับเปลี่ยนปริมาณการจัดจําหนายเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูท่ีบูชา 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  

2.1 ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวตางชาติ เน่ืองจากในปจจุบันมีคณะนักทองเท่ียว

ตางชาติไดเดินทางมาทองเท่ียวและเยี่ยมชมศาลเจาแหงน้ี เพ่ือนําขอมูลไปแกไขและปรับปรุงดานการทองเท่ียวของศาลเจาให

มีคุณภาพยิ่งข้ึน จนทําใหนักทองเท่ียวตางชาติเกิดความประทับใจและอยากจะกลับมาเท่ียวซ้ําท่ีศาลเจาแหงน้ีอีก 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับความหมายอักษรจีนท่ีปรากฏในศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งแฝงไปดวยคุณธรรม เพ่ือเปนแนวทางในการดํารงชีวิตใหแดผูท่ีเดินทางมาทองเท่ียว 

         2.3 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยโดยรวม ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาในดานสถาปตยกรรมอยางละเอียด 

เพ่ือใหเขาใจถึงความหมายและคุณคาในดานศิลปะหรือสถาปตยกรรมของจีนท่ีมีอยูภายในศาลเจา ซึ่งอาจจะแสดงใหเห็นถึง

วิวัฒนาการตางๆท่ีเกิดข้ึนในอดีตและสืบเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน  

 

 กิตติกรรมประกาศ 

         การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยตองการศึกษาความประวัติความเปนมา ความเช่ือ บทบาทหนาท่ีของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซ

ทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาดานความเปนมา ความเช่ือ และบทบาทหนาท่ีของศาล

เจาในเขตจังหวัดพิษณุโลก และเปนประโยชนใหผูท่ีสนใจศึกษาในดานน้ีสามารถนําไปตอยอดได 

         การดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีเปนไปตามกําหนดแผนการดําเนินงานวิจัย โดยไดรับความกรุณาจากคณะผูเช่ียวชาญท่ีชวย

คอยแนะนําแนวทางในการศึกษาและปรับแกไขงานวิจัยครั้งน้ีจนครบถวนสําเร็จลุลวง โดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก

นักทองเท่ียว  รวมถึงชาวบานชุมชนเขาสมอแคลง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเจาหนาท่ีในศาลเจาพอเหงเจีย 

โรงเจไซทีฮุกตึ้ง ท่ีอนุญาตใหผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลไดดวยดี 

         ทายท่ีสุดน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาจารยหทัยรัตน  

มัตยะสุวรรณ อาจารย ดร.วศิน สุขสมบูรณวงศ อาจารย ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ  อาจารยนิภาวรรณ นวาวัตน 

ท่ีใหคําปรึกษา และคอยช้ีแนะแนวทางในงานวิจัยครั้งน้ี ตลอดจนหนวยกูภัยบูรพา และหนวยงานตาง ๆ ดังท่ีกลาวมาขางตน 

ท่ีชวยสนับสนุนใหงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1.) ศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอประสิทธิผล

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลก  2.) ศกึษาความสัมพันธของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับประสิทธิผลองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยาง คือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดพิษณุโลก ใชตาราง

สําเร็จของทาโรยามาเน จํานวน 375 คน ใชการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานใชการ

วิเคราะหถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบวาระดับประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

พิษณุโลกในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือดานความคิดระบบ ดานความสามารถของ

องคการในการ ชนะใจผูมีอิทธิพล ดานคานิยมท่ีแตกตางกันของสมาชิกในองคการ และดานความสามารถในการบรรลุ

เปาหมายขององคการตามลําดับ ปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

พิษณุโลก พบวา คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการพัฒนาสามารถ

พยากรณประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลกไดสูงสุด โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ

และคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานเปน .10 กับ .23 รองลงมาคือ ดานการเรียนรูคาสัมประสิทธ์ิ  เปน .15 

กับ .26 โดยมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณเทากับ .28 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนดานการ

ฝกอบรมและดานการศึกษาไมสงผลตอประสิทธิผลขององคการ ท้ังน้ีตัวแปรอิสระมีประสิทธิภาพ  ในการอธิบายประสิทธิผล

องคการสูงมากถึงรอยละ 94.72 สมการพยากรณประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบและ

คะแนนมาตรฐาน ไดดังน้ี 

Ŷ = 4.472 - .06A - .03B + .10C + .15D                            

Ẑ = -.14A - .06B + .23C + .26D 

คําสําคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ประสิทธิผลองคการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

Abstract 

The purpose of this research to study 1.) Level of human resource development effectiveness 

that affects the effectiveness of local administrative organizations in Phitsanulok Province 2.) Study the 

relationship of human resource development and effectiveness of local administrative organizations in 

Phitsanulok Province. Sample Ie local government organization employees in Phitsanulok Province. Using 

Taro Yamane total 375 multi-stage sampling. Tool is questionnaire. The statistics analyze descriptive data 

1302 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

are mean, percentage and standard deviation. Inference data analysis using multiple regression analysis. 

The results are as follows level of effectiveness of human resource development in the local 

administrative organization in Phitsanulok province and in each aspect is at a high level. Sorted in 

descending order Is the system thinking. The ability of the organization to win the hearts of influencers 

different values of members in the organization and the ability to achieve goals of organization 

respectively. Human resource development factors affect the effectiveness of local administrative 

organizations in Phitsanulok province, found that the regression coefficients of the human resource 

development factor predictors.                       The development can predict the effectiveness of local 

administrative organizations in Phitsanulok Province. With regression coefficients in the form of raw scores 

and regression coefficients in the standard scores as equal to .28 statistical significance at 0.01 level. While 

training and education did not affect the effectiveness of the organization independent variable is 

effective. In describing organizational effectiveness as high as 94.72 percent. Equation for forecasting the 

effectiveness of local government organizations can be shown in the form of raw scores and standard 

scores as follows. 

Ŷ = 4.472 - .06A - .03B + .10C + .15D                            

  Ẑ = -.14A - .06B + .23C + .26D 

keyword:  human resource development,  organizational effectiveness,  local government organization 

 

บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหมวดท่ี 14 การปกครองสวนทองถ่ินยังไดมีการกําหนดวา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนองคกรหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน

พ้ืนท่ี และมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนน้ีเองเปนหลักประกันวา รัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เปนหนวยงานหลักโดยใหการกระจายอํานาจเปนกลไกสําคัญ และเพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม จึงไดมีการกําหนดมาตรา 

250 อันเปนการระบุวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการดูแล และจัดทําบริการสาธารณะ และมีอิสระในการบริหาร

การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ยังไดกําหนดบทบาทเฉพาะขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยกําหนดใหมีการสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน และการท่ีมีอํานาจหนาท่ีของ

ตนเองโดยเฉพาะ จึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองไดรับการสงเสริม และสนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการ

บริหารงานไดโดยอิสระ และสามารถพัฒนาระบบการคลังโดย การจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีท่ีเหมาะสม รวมท้ัง

สงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ใหจัดบริการสาธารณะโดยครบถวน สามารถท่ีจะจัดตั้งหรือ

รวมกันจัดตั้งองคการเพ่ือ การจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีและอํานาจโดยเฉพาะแตละ

รูปแบบ เพ่ือใหสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีการบัญญัติเก่ียวกับกลไกและข้ันตอนในการกระจาย

หนาท่ีตลอดจนงบประมาณและบุคลากร รวมท้ังกรณีการรวมดําเนินการกับเอกชน หรือหนวยงานของรัฐหรือมอบหมายให

เอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการท่ี เปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินมากกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ

เอง         ก็สามารถมอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการก็ได (โกวิทย  พวงงาม. 

2561) 

เปนท่ียอมรับกันในปจจุบันวาองคการไมไดดํารงอยูในสุญญากาศ แตองคการน้ันดํารงอยูในทามกลาง

สภาพแวดลอมท่ีประกอบไปดวยท้ังสภาพแวดลอมภายนอก อันไดแก สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี และ
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สภาพแวดลอมเฉพาะหรือสภาพแวดลอมของงาน อันไดแก คูแขง ลูกคา ผูจัดหาวัตถุดิบ เปนตน   ซึ่งสภาพแวดลอมตาง ๆ 

เหลาน้ีลวนแตสงผลกระทบตอการดํารงอยูขององคการท้ังสิ้น การท่ีองคการจะประสบความสําเร็จในการบริหารงาน หรือ

บรรลุซึ่งประสิทธิผลขององคการไดน้ัน องคการจําเปนท่ีจะตองพัฒนาศักยภาพขององคการใหสามารถตอสูแขงขันใน

ทามกลางสภาพแวดลอมเหลาน้ี และการท่ีองคการจะมีศักยภาพในการแขงขันไดน้ัน องคการจําเปนตองมีการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพราะคนหรือทรัพยากรมนุษยถือเปนผูสรางกระท่ังกลายเปนผลผลิตหรือการ

บริหารท่ีนําองคการไปสูความสําเร็จ (พยอม วงศสารศรี. 2555) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญตอ

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและความอยูรอดขององคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรม

ท่ีสําคัญ 4 ดาน คือ การใหการศึกษา (Education) การฝกอบรม (Training) การพัฒนา (Development) และการสรางการ

เรียนรู (Learning) ซึ่งหากทรัพยากรมนุษยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพแลว ก็เช่ือไดวาจะสามารถนําพาองคการไปสูการ

บรรลุเปาหมาย หรือเปนองคการท่ีมีประสิทธิผลได (สุจิตรา ธนานันท. 2559) 

องคการมีประสิทธิผลหรือไมน้ัน จําเปนตองเขาใจวาแมวาโดยท่ัวไปเราจะเขาใจความหมายของคําวาประสิทธิผล 

หมายถึงความสามารถในการบรรลุเปาหมายขององคการ แตในความเปนจริงแลว การวัดประสิทธิผลขององคการก็มีแนวทาง

ในการวัดประสิทธิผลขององคการท่ีแตละแนวทางตางก็มีขอดีขอเสียอยูในตัว การวัดประสิทธิผลขององคการอาจเปนการวัด

จากความสามารถขององคการในการบรรลุเปาหมาย (Goal-attainment approach) วัดโดยใชความคิดระบบ (System 

approach) วัดโดยดูจากความสามารถขององคการ ในการชนะใจผูมีอิทธิพล (Strategic-constituencies approach) หรือ

วัดจากคานิยมท่ีแตกตางกันของสมาชิกองคการ (Competing-values approach) (พิทยา บวรวัฒนา. 2558) 

จากสภาพปญหาและความสาํคัญดังกลาวผูวิจัยจึงตองการศึกษาประสิทธิผลขององคการ รวมถึงตองการศึกษาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการเพ่ือเปนการทดสอบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะสงผลตอ

ประสิทธิผลขององคการจริงหรือไม บทความน้ีเลือกศึกษาองคการประเภทองคกรปกครองทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลก เพราะ

องคกรปกครองทองถ่ินถือเปนองคการท่ีถือไดวาเปนรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย และในปจจุบันองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินก็ไดรับการกระจายอํานาจในการใหบริการสาธารณะเปนอยางมาก จึงนับไดวาองคกรปกครองทองถ่ินถือเปนองคการท่ี

มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูและการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย อีกท้ังยังไมปรากฏงานท่ีศึกษา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการ ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลกมากอน  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

         

  ตัวแปรอิสระ                                           ตัวแปรตาม 

      (Independent Variables)                       (Dependent Variables) 

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก 

 

1. ดานการฝกอบรม 

2. ดานการศึกษา 

3. ดานการพัฒนา 

4. ดานการเรยีนรู 

 

 
1. ความสามารถในการบรรลเุปาหมายขององคการ 

2. ความคิดระบบ 

3. ความสามารถขององคการในการชนะใจผูมีอิทธิพล 

4. คานิยมท่ีแตกตางกันของสมาชิกในองคการ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลก

เปนการศึกษาเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล  

1. การสรางเครื่องมือในการศึกษา ตามข้ันตอน ดังน้ี  

1.1 ขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือท่ีสรางไว  

1.2 หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเสนอตอผูเช่ียวชาญแลวนํามาปรับปรุง

แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาท้ังในดานเน้ือหาสาระและโครงสรางของคําถามตลอดจนภาษาท่ีใช และ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม และวัตถุประสงค (Item-Objective 

Congruence Index: IOC) ไดคามากกวา 0.5 ข้ึนไปทุกขอ 

1.3 หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงไปทดลองใช (Try out) กับ

ประชาชนท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือเปนพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรค ท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกัน จํานวน 30 ชุด เพ่ือหาคาความเช่ือมั่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α.coefficient) ตามวิธีการของ 

ครอนบาค (Cronbach) (สิน พันธุพินิจ. 2557) ซึ่งแบบสอบถามท่ีผูวิจัยนํามาหาคาความเช่ือมั่นมีคาอัลฟาของแบบสอบถาม

ท้ังฉบับเทากับ 0.942 ถือวาผานเกณฑ 

1.4 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือใชแจกกลุมตัวอยางจริง ท่ีใช

ในการวิจัยตอไป 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล ทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตท่ีเลือกเปนกลุม

ตัวอยาง เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามจํานวน 375 ฉบับ แจกกับพนักงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนกลุมตัวอยาง และเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเองแลวนํามาตรวจสอบความถูกตอง นําขอมูลท่ีไดไป

วิเคราะหและประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 

3. ขอบเขตของการวิจยั 

3.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ผูศึกษาไดเลือกในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิษณุโลก 

3.2 ขอบเขตดานเน้ือหา ผูศึกษาไดศึกษาเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 4 ดาน คือ 

ดานการฝกอบรม ดานการศึกษา ดานการพัฒนา และดานการเรียนรู และประสิทธิผลองคการ ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดาน

ความสามารถในการบรรลุเปาหมายขององคการ ดานความคิดระบบ ดานความสามารถขององคการในการชนะใจผูมีอิทธิพล 

และ ดานคานิยมท่ีแตกตางกันของสมาชิกในองคการ 

3.3 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 103 

แหงจํานวน 5,768 คน (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จังหวัดพิษณุโลก. 2562)  

กลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

พิษณุโลก โดยการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางของทาโรยามาเน (Yamane Taro. 1973) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 375 คน  

การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีรายละเอียดการสุม

ตัวอยาง ดังน้ี 

ข้ันท่ี 1 สุมอําเภอในจังหวัดพิษณุโลกมา 4 อําเภอ (จาก 9 อําเภอ) ดวยการจับสลาก ไดแก อําเภอวัดโบสถ อําเภอ

วังทอง อําเภอบางระกํา และอําเภอบางกระทุม 
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ข้ันท่ี 2 แบงประเภทองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําแนกตามอําเภอในจังหวัดพิษณุโลกท่ีสุมมา จะไดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 15 แหง จําแนกออกเปน 3 ประเภท ไดแก ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาล 

และองคการบริหารสวนตําบล  

ข้ันท่ี 3 คํานวณสัดสวนกลุมตัวอยาง ในแตละเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลซึ่งแตละแหงจะใชวิธีการ

ผูวิจัยเลือกเก็บตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จับสลากเพ่ือใหไดมาซึ่งผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนพนักงาน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนแหงละ 25 คน รวม 375 คน 

4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ไดแก ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยอ่ืน ๆ            

ท่ีเก่ียวของโดยใชคาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชการวิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธ โดย

ขอกําหนด (Assumption) ของการวิเคราะหถดถอยท่ีวาตัวแปรอิสระทุกตัวจะตองไมมีความสัมพันธกันเองสูง (ไมเกิด 

Multicollinearity) ใชคา Eigenvalue ซึ่งกําหนดใหตองไมมากกวาหรือเทากับ 10 (สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธุ. 2551) แลวจึง

วิเคราะหพหุแบบข้ันตอน 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. คุณลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นมีจํานวน 375 คน ซึ่งตัวอยางสวนใหญเปนชาย รอยละ 57.07 อายุสวน

ใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 ป รอยละ 37.07 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รอยละ 80.00 และเปนบุคลากรประเภท

ท่ัวไป รอยละ 57.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ระดับประสิทธิผลการพัฒนาทรพัยากรมนุษยองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลก ดังตาราง 1 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมและรายดาน 

 

ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย x�  S.D. แปลความหมาย ลําดับท่ี 

1. ความสามารถในการบรรลเุปาหมายขององคการ 4.00 .50 เห็นดวยมาก 4 

2. ความคิดระบบ 4.14 .52 เห็นดวยมาก 1 
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3. ความสามารถขององคการในการชนะใจผูมีอิทธิพล 4.11 .53 เห็นดวยมาก 2 

4. คานิยมท่ีแตกตางกันของสมาชิกในองคการ 4.07 .41 เห็นดวยมาก 3 

รวม 4.13 .25 เห็นดวยมาก  

ผลการศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลกของกลุม

ตัวอยาง 375 คน พบวาในภาพรวมและรายดาน กลุมตัวอยางมองวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีประสิทธิผลอยูในระดับ

มาก เรียงจากมากไปนอย คือดานความคิดระบบมีคาเฉลี่ยสูงสุด (Mean=4.14, SD=.52) รองลงมาคือดานความสามารถของ

องคการในการชนะใจผูมีอิทธิพล (Mean=4.11, SD=.53 รองลงมาคือดาน คานิยมท่ีแตกตางกันของสมาชิกในองคการ 

(Mean=4.07, SD=.41) และดานความสามารถในการบรรลุเปาหมายขององคการมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (Mean=4.00, SD=.50)  

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลก 

การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอประสิทธิผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลกใช

การวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression) ในการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยไดจําแนกปจจัยการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการฝกอบรม ดานการศึกษา ดานการพัฒนา และดานการเรียนรู ท้ังน้ี ผูวิจัยได

ทําการตรวจสอบขอกําหนด (Assumption) ของการวิเคราะหถดถอยท่ีวาตัวแปรอิสระทุกตัวจะตองไมมีความสัมพันธ     

กันเองสูง (ไมเกิด Multicollinearity) ใชคา Eigenvalue ซึ่งกําหนดใหตองไมมากกวาหรือเทากับ 10 ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

ตัวแปร A B C D E 

การฝกอบรม (A) 1     

การศึกษา (B) .48** 1    

การพัฒนา (C) .43** .56** 1   

การเรยีนรู (D) .56** .50** .45** 1  

ประสิทธิผลขององคการ (E) .70** .69** .72** .68** 1 

R=.336              R2=.113                

** มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (2-tailed) 

 

ผลการตรวจสอบพบวาคา Eigenvalue ไมพบตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกันเกิน 10 ตามขอกําหนด จึงทําการ

วิเคราะหทางสถิติดวยการวิเคราะหถดถอยพหุตอไป ดังตาราง 3 

 

 

 

 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย B Beta t Sig 

การฝกอบรม -.06 -.14 -26.87 .08 

การศึกษา -.03 -.06 -32.74 .46 
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การพัฒนา .10 .23 60.86 .00 

การเรยีนรู .15 .26 58.17 .00 

          คาคงท่ี 4.472            SEest = .28     

 

ผลการวิเคราะหปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

พิษณุโลก พบวาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการพัฒนาสามารถพยากรณ

ประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลกไดสูงสุดโดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคา

สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานเปน .10 กับ .23 รองลงมาคือ ดานการเรียนรู เปน .15 กับ .26 ตามลําดับ โดย

มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณเทากับ .28 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนดานการฝกอบรมและ

ดานการศึกษาไมสงผลตอประสิทธิผลขององคการ ท้ังน้ีตัวแปรอิสระมีประสิทธิภาพในการอธิบายประสิทธิผลองคการสูงมาก

ถึงรอยละ 44.72 

สมการพยากรณประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังน้ี 

Ŷ = 4.472 - .06A - .03B + .10C + .15D                           (1) 

Ẑ = -.14A - .06B + .23C + .26D             (2)  

 

อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

พิษณุโลก 

ผลการศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลก         

ในภาพรวมและรายดานกลุมตัวอยางมองวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิผลอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย 

คือ ดานความคิดระบบมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานความสามารถขององคการในการชนะใจผูมีอิทธิพล ดานคานิยม       

ท่ีแตกตางกันของสมาชิกในองคการ สวนดานความสามารถในการบรรลุเปาหมายขององคการมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

เปรียบเทียบกับสมมติฐานวิจัย ท่ีวาประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลกในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก จะเห็นไดวาเปนไปตามสมมติฐานวิจัย อาจเปนเพราะ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลก มีเปาหมายท่ี

ชัดเจน สามารถมองเห็นและเขาใจเปาหมายขององคการท่ีแทจริง มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงสามารถ ประสานงานภายในและภายนอกองคการอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน

ความคิดระบบ มีทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณท่ีเพียงพอตอการดําเนินงาน บรรจุแตงตั้งบุคลากรท่ีเหมาะสมกับงาน   

มีข้ันตอนและกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน มีความสัมพันธอันดีกับประชาชนผูมารับบริการ บุคลากรเห็นความสําคัญตอความ

อยูรอดขององคการ สามารถชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลไดเปนอยางดี ใหบริการประชาชนในทองถ่ินไดอยางคุมคา 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ พระธีระพงศ ธีรปญโญ (2556) ซึ่งศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุมตัวอยางเปนบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด ผล

การศึกษาพบวา ประสิทธิผลในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช บุคลากรมี

ความคิดเห็นภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก รายดานมีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับ คือดานการบริหารวัสดุ

อุปกรณ ดานการบริหารท่ัวไป ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงบประมาณ  

2. ผลการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

พิษณุโลก 

1308 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

ผลการวิเคราะหปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

พิษณุโลก พบวา ปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการพัฒนา และดานการเรียนรู สงผลตอประสิทธิผลขององคการอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนดานการฝกอบรม และดานการศึกษาไมสงผลตอประสิทธิผลขององคการ ท้ังน้ีตัวแปร

อิสระมีประสิทธิภาพในการอธิบายประสิทธิผลองคการสูงมากถึงรอยละ 97.46 

ผลการศึกษาเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีไดตั้งวา อาจเปนเพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือเปนสิ่งสําคัญ

และจําเปนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญนําพาองคการไปสูการ

บรรลุซึ่งประสิทธิผลองคการ เพราะผลการวิเคราะหปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในจังหวัดพิษณุโลก สอดคลองกับผลการวิจัยของอนันต บุญสนอง (2555) ไดศึกษาอิทธิพลของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยกับประสิทธิผลขององคการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุท่ีอธิบายและทํานายระดับ

ประสิทธิผลขององคการดวยระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพนักงานในองคการซึ่งผลการศึกษาพบวา การดําเนินงาน

พัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการมีความสามารถในการทํานายระดับประสิทธิผลขององคการในทุกดาน คือ ดาน

กระบวนการภายใน ตัวแบบดานระบบเปด ตัวแบบดานมนุษยสัมพันธ และตัวแบบดานเปาหมายเชิงเหตุผล และการ

ดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการมีอิทธิพลเชิงบวกตอระดับประสิทธิผลขององคการทุกดานยกเวนดาน

องคประกอบเปาหมายเชิงเหตุผล 
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บทคัดยอ 

           งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนการผลิตสินคา กรณีศึกษากลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียดอําเภอเมือง จังหวัดตาก  

โดยแบงการดําเนินงานวิจัยเปน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาบริบทของกลุม  ข้ันตอนท่ี 2  ศึกษาการบริหารจัดการตนทุน

ผลิตภัณฑ  โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณและสังเกตการณบริบทคณะกรรมการดําเนินงานของกลุม จํานวน 6 ราย 

กลุมแมบานเกษตรกรมีรายไดมาจากการผลิตและจําหนายสนิคาจาํนวน 2 ชนิด ไดแก ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหง และขาว

เกรียบงาดําสด ผลการวิจัยพบวา ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหง มีตนทุนรวม 139.50 บาทตอครั้งการผลิต และขาวเกรียบงา

ดําสดมีตนทุนรวม 152.50 บาทตอครั้งการผลิต โดยมูลคาขายของผลิตภัณฑท้ัง 2 ชนิด เทากับ 200 บาทตอครั้งการผลิต ทํา

ใหผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสดมีกําไรข้ันตน 60.50 บาท และ47.50 บาท ตามลําดับ การจัดการ

ความรูตนทุนการผลิตสินคาไดเลือกผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงไปเพ่ิมมูลคาโดยใชเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑยําขาวเกรียบ 

งาดํา สามารถทําใหมูลคาการขายเพ่ิมข้ึนแตตองมีตนทุนสวนเพ่ิมข้ึนดวย พบวามูลคาขายเพ่ิมข้ึนเทากับ 3,000 บาทตอครั้ง

การผลิต และมีตนทุนสวนเพ่ิมเทากับ 1,200 บาท สงผลใหกลุมเกษตรกรมีกําไรเพ่ิมข้ึน 1,800 บาทตอครั้งการผลิต กลุมผลิต

ขาวเกรียบงาดําแหงท้ังป จํานวน 12 ครั้ง โดยมีตนทุนรวม  1,674 บาท มีมูลคาขายรวม 2,400 บาท มีกําไรข้ันตน 726 บาท 

คิดเปนรอยละ 30.25 ของมูลคาขาย สําหรับการดําเนินการผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงเปนวัตถุดิบผลิตตอเปนยําขาว

เกรียบงาดําแหงจะมีตนทุนรวม 14,400 บาท และมีมูลคาขายรวม 36,000 บาท และสงผลทําใหกลุมเกษตรกรมีกําไร 21,600 

บาท คิดเปนรอยละ 60 ของมูลคาขายรวม 

คําสําคัญ: การศึกษา, ตนทุนการผลิตสินคา, กลุมแมบานเกษตรกร 

Abstract 

 The purpose of this research was to the study cost, case study of Huadet Agricultural Housewife 

Group, Mueang District, Tak Province. This research was to divide into 2 steps. Step 1 was to study the 

context of the group and step 2 was to study product costs management. Data was collected by 

interviewing and observing the context of the operation committee of the group of 6 persons. Housewife 

groups had income from the production and sell 2 products of dried poppy crackers and fresh poppy 

crackers. The results of the research showed that the dried poppy crackers had a total cost of 139.50 

baht per production and the fresh poppy crackers had a total cost of 152.50 baht per production. Sale 

value of both products was 200 baht per time of production so the gross profits of dried poppy crackers 

and fresh poppy crackers had 60.50 baht and 47.50 baht, respectively. Knowledge management of 

production costs, the dried poppy crackers were to select for increasing the value by using raw materials 

of mixed poppy crackers product. It could increase sales value but it had to increase the cost. Results 

found that the sales value increased to 3,000 baht per time of production and had an additional cost of 
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1,200 baht. The profit of farmer housekeeper group had to increase 1,800 baht per production. The dried 

poppy crackers were to produce 12 times per years. The total cost was 1,674 baht and total sales value 

was 2,400 baht. The gross profit was 726 baht or 30.25 percent of the sales value. For the dried poppy 

crackers for using raw materials of mixed poppy crackers product found that the total cost was 14,400 

baht and total sales value was 36,000 baht. The gross profit was 21,600 baht or 60 percent of the total 

sales value.  

keywords: The study, product costing, farmer housekeeper group. 

บทนํา 

  5รัฐบาลมีนโยบายสรางรายไดใหกับประชาชนโดยการจัดใหกลุมแมบานเกษตรกรแตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถ่ินมา

ใชในการพัฒนาสินคาเพ่ือท่ีจะสรางความเจริญใหกับทองถ่ินและชุมชนและสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนใน

ชุมชนไดดีข้ึน  รวมท้ังไดดําเนินการผลักดันนโยบายรากหญาสูรากแกว ซึ่งใหความสําคัญมุงศักยภาพสินคาและสรางมูลคาเพ่ิม

ในการผลิตสินคาและบริการโดยการผลิตหรือจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินใหกลายเปนสินคาท่ีมีคุณภาพดวยการตอยอด

ภูมิปญญาทองถ่ินใหสามารถสรางนวัตกรรมใหมเพ่ือเกิดความแตกตางในผลิตภัณฑสามารถพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ มีจุดเดน

ท่ีเปนเอกลักษณของตนเองและสอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถ่ินใหสามารถจําหนายท้ังตลาดภายในและตลาดตาง 

ประเทศ (กรมพัฒนาชุมชน, 2554) กลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก เริ่มตนกอตั้งกลุมมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสด เน่ืองจากเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ดั่งคํา

กลาวท่ีวาเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดตากแลวตองรูจักผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสด กลุมเกษตรกรผลิต

และจําหนายเพ่ือนําไปเปนของฝาก ของขวัญ ในเทศกาลตางๆ จึงเปนท่ีรูจักของตลาด ตอมากลุมเกษตรกรไดเขารวมโครงการ

พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคาโอทอปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาของชาวจังหวัดตาก ถึงแมวาผลิตภัณฑของกลุม

แมบานเกษตรกรจะทํารายไดใหกับสมาชิกในกลุมไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตามการดําเนินงานของกลุมยังมีปญหาอุปสรรคท่ี

สําคัญหลายประการ เชน ตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ สมาชิกยังขาดความรูเรื่องตนทุนการผลิต การวางแผนการผลิต การ

ตัดสินใจผลิตสินคาตอ ซึ่งปญหาดานการคํานวณตนทุนการผลิต ซึ่งถือวาเปนปญหาท่ีสําคัญอยางยิ่งในการผลิตสินคา กลาวคือ

หลักการของการตั้งราคาขายของผลิตภัณฑสินคาแตละชนิดจําเปนตองทราบราคาตองทุนของสินคา ท้ังน้ียังรวมถึงการควบคุม

ตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนคาแรงงาน และตนทุนคาใชจายการผลิต การจัดการตนทุนผลิตภัณฑดานการผลิตสินคาท่ีเกิดข้ึนในกลุม

แมบานเกษตรกรโดยเฉพาะอยางยิ่งการลดตนทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา โดยการวิเคราะหตนทุนสวนเพ่ิม 

รายไดสวนเพ่ิม รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการผลิตอยางตอเน่ืองจะทําใหสามารถลดตนทุนและเพ่ิมกําไรของกลุม

แมบานเกษตรกรตอไปได ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดเห็นความสาํคัญ5ของการจัดการความรูตนทุนการผลติสินคากรณีศึกษากลุมแมบาน

เกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก 5เพ่ือใหทราบถึงบริบทของกลุมแมบานเกษตรกร 5และจัดการความรูตนทุนการผลิต

สินคา 5โดยเริ่มตนจากการศึกษากระบวนการผลิตสินคา การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑสินคาแตละประเภท ซึ่งประกอบดวย

ตนทุนวัตถุดิบทางตรง ตนทุนคาแรงงานทางตรงและตนทุนคาใชจายการผลิต รวมถึงการคํานวณตนทุนรวม รายไดรวม ตนทุน

สวนเพ่ิมหลังทําการผลิตตอเพ่ือนําขอมูลไปใชเปรียบเทียบและตัดสินใจ ควบคุมตนทุนการผลิต การตั้งราคาขาย รวมไปถึงแนว

ทางการลดตนทุนการผลิตรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการผลิตตางๆ และเพ่ือนําผลิตภัณฑไปผลิตตอสรางรายได

เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนใหกลุมแมบานเกษตรกร รวมถึงการนําผลการศึกษาไปประยุกตใชกับกลุม

อ่ืนๆท่ีมีรูปแบบเดียวกันใหมีประสิทธิภาพ 

 จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีสําหรับกลุมผูผลิตสินคาโอทอป กรณีศึกษากลุมอาหาร จังหวัด

ปทุมธานี งานวิจัยมีวัตถุประสงค1) เพ่ือศึกษากิจกรรมดําเนินธุรกิจและระบบการควบคุมภายในของกลุมผูผลิตสินคาโอทอป 

ในปจจุบัน 2) เพ่ือศึกษาความสําคัญของการใชขอมูลทางการเงินในการบริหารจัดการกลุมผูผลิตสินคาโอทอปและ 3) เพ่ือ

ศึกษาสภาพปญหาในปจจุบันท่ีเกิดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทางการดําเนินธุรกิจท่ีใชในการตัดสินใจบริหารจัดการธุรกิจของกลุม 

ผูผลิตสินคาโอทอปโดยทําการศึกษาจากกรณีศึกษากลุมผูผลิตสินคาโอทอปกลุมอาหารในจังหวัดปทุมธานีจํานวน 2 กลุมผลการ 
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ศึกษาพบวา กลุมผูผลิตสินคาโอทอปกลุมอาหารมีข้ันตอนกระบวนการทํางานท่ีคลายคลึงกันและการบันทึกบัญชีและการนํา

ขอมูลทางบัญชีมาใชในการควบคุมและการตัดสินใจยังไมสมบูรณ การพัฒนาการบันทึกบัญชีอยางงายเพ่ือประโยชนในการ

ควบคุมและการตัดสินใจในการดําเนินการกิจกรรมของสถานประกอบการ โดยมีเปน 5 ระบบ คือ 1) ระบบขายสินคา 2) 

ระบบซื้อวัตถุดิบ 3) ระบบผลิตและเบิกจายวัตถุดิบ 4) ระบบรับ-จายเงิน และ5) ระบบบัญชีท่ัวไปและรายงานทางการเงิน 

การพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอรไดพัฒนาท้ังหาระบบ โดยแบงเปนเมนูหลัก 6 เมนู คือ 1) ขอมูลหลัก 2) ซื้อวัตถุดิบ 3) 

สินคาและการผลิต 4) ขายสินคา 5) บัญชี 6) รายงาน อยางไรก็ดีระบบบัญชีคอมพิวเตอรน้ีไดพัฒนาข้ึนจากกลุมผูผลิตสินคาโอ

ทอปประเภทอาหาร ซึ่งการนําไปใชกับกลุมสินคาอ่ืนๆ ยังไมไดมีการทดสอบ และระบบบัญชีน้ีเปนระบบบัญชีอยางงายเหมาะ

สําหรับสถานประการขนาดเล็กเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลทางบัญชี รวมถึงเพ่ือใชในการตัดสินใจเทาน้ัน และไมรองรับระบบ

ภาษีมูลคาเพ่ิม (กุสุมา  ดําพิทักษ และคณะ, 2552) จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การจัดการผลิตภัณฑโอทอป กรณีศึกษากลุม

แมบานสามัคคีพัฒนา บานถํ้าเตา หมู1 ตําบลสามัคคีพัฒนา อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาสถานภาพการผลิตในการจัดการและถายทอดองคความรูผลการศึกษาพบวา นิยมผาฝายยอมครามเปนงานอดิเลก

นอกเหนือจากงานเกษตรกรรม โดยพิจารณาเปนดานดังน้ี ดานกระบวน การผลิตของกลุมมีโครงสรางธุรกิจครบ 3 ข้ันตอนคือ 

ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า การผลิตไมกระทบตอสิ่งแวดลอม กลุมโอทอปเปนผูผลิตรายใหญในจังหวัด ซึ่งทางกลุมเนนทอเปน

ผืนจําหนายดานการตลาดกลุมมีจุดแข็งดานลวดลายและฝมือการทอผายอมครามแตกลุมขาดการพัฒนาดานบรรจุภัณฑและ

ขาดการพัฒนาดานการแปรรูปผลิตภัณฑ ขาดนวัตกรรมใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคากลุมโอทอปมีการกระจายสินคาโดยการขายตรงท่ี

กลุมแมบานและการวางจําหนายท่ีศูนยแสดงสินคาโอทอปในจังหวัดทําใหพบวา ชองทางการจําหนายสินคาจํากัด ดานการ

บริการจัดการกลุมโอทอปมีการรวมตัวเพ่ิมจํานวนสมาชิกอยางตอเน่ืองและมีการติดตอสรางเครือขาย (จาริตา หินเธาว กัลยา

รัตน สุขวัธนกุล และคณะ, 2552) จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารตนทุนและการประเมินมูลคาการผลิตโดยรวมของ

ผลผลิตภัณฑจากไผเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาข้ันตอน

การผลิต ตนทุนการผลิต ประเมินมูลคาการผลิตโดยรวม ตลอดจนการศึกษาการบริหารจัดการตนทุนการผลิตและเสนอแนว

ทางการบริหารจัดการตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑจากไผ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแก ผูผลิตภัณฑจากไผเพ่ือการคา

จํานวน 4 ชนิด ไดแกผูผลิตภัณฑเขง หนอไมตมสงโรงงาน หนอไมตมบรรจุปบ หนอไมน่ึงบรรจุพลาสติก ผลการวิจัยพบวา 

ตนทุนของการผลิตเขง มีตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 37.69บาทตอใบ ผลิตภัณฑหนอไมตมสงโรงงานมีตนทุนการผลิตตอ

หนวย 7.5 บาท ตอกิโลกรัม ตนทุนผลิตภัณฑหนอไมตมบรรจุปบมีตนทุนตอหนวยเทากับ 190.55 บาทตอปบ ผลิตภัณฑหนอ

ไมน่ึงบรรจุพลาสติกมีตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 8.26 บาทตอถุง มูลคาโดยรวมของการผลิตเทากับ 16,444,500 บาท 

ปญหาการบริหารจัดการตนทุนไผ 4 ชนิดเกิดจากตนทุนการผลิตผันแปร โดยเฉพาะตนทุนวัตถุดิบ ทางผูวิจัยจึงเสนอแนะแนว

ทางการบริหารตนทุนผลิตภัณฑจากไผ โดยลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมปริมาณการผลิต (ขวัญนรี  กลาปราบโจร, 2551) 

วิธีดําเนินการวิจัย  

   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณ โดยออกแบบสัมภาษณแบงออกเปน 2 ข้ันตอน 1) สัมภาษณเก่ียวกับขอมูล

โดยท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและ 2) สัมภาษณขอมูลเก่ียวกับกระบวนการผลิตสินคาแตละชนิด ตนทุนการผลิต รายได

จากการขายสินคา จํานวนครั้งการผลิต และแนวทางการจัดการตนทุนการผลิตสินคา ซึ่งมีจํานวนประชากร คือ ผูบริหารและ

คณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการผลิตสินคา จํานวน 6 คน เฉพาะผูท่ีเก่ียวของในเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณโดยตรง

โดยใชเครื่องมือแบบสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับกระบวนการผลิตโดยตรง และศึกษาขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของการรวมท้ัง

การสังเกตการณ บริบท สภาพแวดลอมของชุมชน เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปในการดําเนินงาน ปริมาณการผลิต 

จํานวนเงิน ท่ีลงทุนท่ีตองใช รายได รายจาย และปจจัยท่ีใชในการผลิตโดยใชขอมูลจากแบบสัมภาษณและจากการ

สังเกตการณขณะท่ีออกมาสํารวจมาประกอบกับเอกสารโดยการประเมินและการวิเคราะห ท้ังน้ี ไดมีการวัดความเช่ือถือและ

ความถูกตองของขอมูลจากคําตอบท่ีไดมามีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนและความเปนอยูของชุมชน 
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ผลการวิจัย  

 บริบทเบ้ืองตนของกลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก ไดจัดตั้งกลุมเพ่ือมีวัตถุประสงคผลิตและ

จําหนายผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสด ซึ่งตั้งอยู ณ บานเลขท่ี 407/1 ถนนรามคําแหง ตําบลหัวเดียด 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

  1) ขอมูลโดยท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวนสมาชิกในกลุม 6 คน จําแนกตามเพศ เปนเพศหญิงจํานวน 6 

ราย คิดเปนรอยละ 100  2) จํานวนรอยละจําแนกตามอายุ มีอายุชวง 51-60 ป คิดเปนรอยละ 66.66 และรองลงมามีอายุ

ชวง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 33.34 3) จํานวนรอยละจําแนกตามระดับการศึกษา มีระดับการศึกษาท้ังหมดยูท่ีมัธยมศึกษา

ตอนปลายจํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 100 4)จํานวนรอยละจําแนกตามอาชีพหลัก มีอาชีพหลักจํานวนมากประกอบอาชีพ

รับจางท่ัวไป จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาอาชีพเกษตรกรรมทําสวนทําไร จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 33.33 

และมีอาชีพคาขายจํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 16.67  5) จํานวนรอยละจําแนกตามรายไดตอเดือนมีรายไดมากท่ีสุดตอ

เดือนจํานวน 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมามีรายไดตอเดือนจํานวน 10,001 - 

15,000 บาท จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 33.33 และ 6) จํานวนรอยละจําแนกตามระยะเวลาท่ีทําหนาท่ีในกลุมมีระยะเวลา

ท่ีทําหนาท่ีภายในกลุมจํานวน 6 ป – 7 ป ท้ังหมดคิดเปนรอยละ 100 

   2) ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการผลิตสินคา พบวากลุมแมบานเกษตรกรผลิตสินคา โดยจัดตามลําดับผลิตภัณฑหลักของ

กลุม มี 2 ชนิด คือ 1) ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหง  2) ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําสด  

       

             ภาพท่ี 1 ผลิตภณัฑขาวเกรียบงาดําแหง                            ภาพท่ี 2 ผลติภณัฑขาวเกรียบงาดําสด 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตสินคา จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ 

ประเภทของผลิตภัณฑ       ณ กําลัง        วัตถุดิบ      คาแรงงาน    คาใชจาย     รวมตนทุน        ตนทุนตอหนวย 

                                  การผลิต        ทางตรง     ทางตรง       การผลติ       การผลิต          (บาทตอหนวย) 

                                  (หนวย)          (บาท)       (บาท)          (บาท)          (บาท)        

ขาวเกรียบงาดําแหง           100                70         50             19.50         139.50                1.395 

ขาวเกรียบงาดําสด            100                70          50             32.50         152.50                1.525 

 จากตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตสินคาจําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ พบวา ณ กําลังการผลิต

ท่ี 100 หนวย ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงมีตนทุนการผลิตตอหนวยต่ําสุด 1.395 บาท และมีตนทุนการผลิตรวมต่ําสุดอยูท่ี 

139.50 บาท ซึ่งประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบทางตรง 70 บาท คาแรงงานทางตรง 50 บาท และคาใชจายการผลิต 19.50 บาท 

รองลงมาเปน ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําสด มีตนทุนการผลิตตอหนวย 1.525 บาท และมีตนทุนการผลิตรวม 152.50 บาท  

ซึ่งประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบทางตรง 70 บาท คาแรงงานทางตรง 50 บาท และคาใชจายการผลิต 32.50 บาท ตามลําดับ

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบรายไดและตนทุนการผลิต จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ จัดลําดับตามกําไรสุทธิ 

ประเภทของผลิตภัณฑ       ราคาขาย      ตนทุนรวม      กําไรข้ันตน      หักคาใชจาย     กําไรสุทธิ         จัดลําดับ 

                                   (หนวย)         (บาท)          (บาท)        ในการขาย (บาท)      (บาท)         กําไรสุทธิ 
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ขาวเกรียบงาดําแหง            200            139.50         60.50              5              55.50             ลําดับท่ี 1 

ขาวเกรียบงาดําสด             200             152.50        47.50               5              42.50             ลําดบัท่ี 2 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบรายไดและตนทุนการผลิต จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ จัดลําดับตามกําไร

สุทธิ พบวา ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหง มีผลกําไรสุทธิ 55.50 บาท มากท่ีสุด จัดเปนลําดับท่ี 1 รองลงมาเปน ผลิตภัณฑขาว

เกรียบงาดําสด มีผลกําไรสุทธิ  42.50 บาท จัดเปนลําดับท่ี 2 ตามลําดับ 

อภิปรายผล  

   งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาตนทุนการผลิตสินคา กรณีศึกษากลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง 

จังหวัดตาก จากการประเมินมูลคารายไดและคํานวณตนทุนผลิตภัณฑของกลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียด พบวาการผลิตสินคา

แตละชนิดหรือแตละผลิตภัณฑมีมูลคาเก่ียวกับตนทุนการผลิตท่ีไมแตกตางกันมากนัก คือ 

  1) ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหง มีตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 1.395 บาท ณ กําลังการผลิตท่ี 100 หนวย  

มีตนทุนรวมท้ังสิ้น 139.50 บาท บรรจุลงถุงไดจํานวน 5 ถุง มียอดขายเทากับ 200 บาท ราคาขายตอหนวยเทากับ 2 บาท  

มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 5 บาท คงเหลือกําไรสุทธิเทากับ 55.50 บาท หรือเทากับ 0.555 บาทตอหนวย   

    2) ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําสด มีตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 1.525 บาท ณ กําลังการผลิตท่ี 100 หนวย  

มีตนทุนรวมท้ังสิ้น 152.50 บาท บรรจุลงถุงไดจํานวน 5 ถุง มียอดขายเทากับ 200 บาท ราคาขายตอหนวยเทากับ 2 บาท 

มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 5 บาท คงเหลือกําไรสุทธิเทากับ 42.50 บาทหรือเทากับ 0.425 บาทตอหนวย  

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตสินคา คิดเปนรอยละของยอดขาย จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ 

ประเภทของผลิตภัณฑ       ณ กําลัง         ราคาขาย       ตนทุนรวม     ตนทุนคิดเปนรอยละ         จัดลําดับรอยละ 

                                  การผลิต          (บาท)           (บาท)             ของยอดขาย                ของตนทุนขาย 

                                  (หนวย)                                                    (บาท)                      ตอยอดขาย 

ขาวเกรียบงาดําแหง            100             200           139.50              69.75                        ลําดับท่ี 2 

ขาวเกรียบงาดําสด             100             200            152.50             76.25                         ลําดับท่ี 1 

 จากตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตสินคา คิดเปนรอยละของยอดขาย จําแนกตามประเภทของ

ผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําสด มีตนทุนการผลิตคิดเปนรอยละของยอดขายเทากับ 69.75 ต่ําสุดเปนอันดับ 1 

รองลงมาเปนผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหง มีตนทุนการผลิตคิดเปนรอยละของยอดขายเทากับ 76.25 

   การจัดการความรูตนทุนการผลิตสินคาสําหรับการผลิตขาวเกรียบงาดําแหง และขาวเกรียบงาดําสด ของกลุมแมบาน

เกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตสินคาคิดเปนรอยละของยอดขาย จําแนกตามประเภท

ของผลิตภัณฑควรสงเสริมใหกลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียด ผลิตขาวเกรียบงาดําแหงออกจําหนายเปนจํานวนมาก หรือเลือก

ใหเปนผลิตภัณฑหลักของกลุมแมบานเกษตรกร เน่ืองจากเมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตตอยอดขายแลว ผลิตภัณฑขาวเกรียบงา

ดําแหง มีตนทุนการผลิตท่ีต่ํากวาผลิตภัณฑชนิดอ่ืน ซึ่งจะสงผลทําใหกลุมแมบานเกษตรกรมีผลกําไรข้ันตนสูง  ถากลุมแมบาน

เกษตรกรเลือกผลิตสินคาท่ีมีตนทุนการผลิตนอยจะสงผลใหกําไรข้ันตนและกําไรสุทธิของสินคาน้ันมีจํานวนสูงข้ึน 

ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบกําไรข้ันตน คดิเปนรอยละของยอดขาย จําแนกตามประเภทของผลติภัณฑ 

ประเภทของผลิตภัณฑ    ณ กําลงั     ราคาขาย      ตนทุนรวม     กําไรข้ันตน        กําไรข้ันตน               จัดลําดับ  

                               การผลิต      (บาท)           (บาท)          (บาท)           คิดเปนรอยละ           กําไรข้ันตน   

                               (หนวย)                                                              ของยอดขาย                        

ขาวเกรียบงาดําแหง            100              200           139.50        60.50         30.25                  ลําดับท่ี 1 

ขาวเกรียบงาดําสด             100              200            152.50       47.50          23.75                  ลําดับท่ี 2 
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 จากตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบกําไรข้ันตน คิดเปนรอยละของยอดขาย จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ 

เมื่อพิจารณากําไรข้ันตนตอยอดขายคิดเปนรอยละ พบวา ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหง มีกําไรข้ันตนสูงมากเปนอันดับท่ี 1 

คิดเปนรอยละ 30.25 ของยอดขาย รองลงมาเปนผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําสด มีกําไรข้ันตนสูงรองลงมาคิดเปนรอยละ 23.75 

ของยอดขาย 

 

   การจัดการความรูตนทุนการผลิตสินคาสําหรับการผลิตขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสด ของกลุมแมบาน

เกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตตอยอดขายคิดเปนรอยละควรสงเสริมใหกลุมแมบาน

เกษตรกรผลิตผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงออกจําหนายเปนจํานวนมากหรือคัดเลือกใหเปนผลิตภัณฑหลักของกลุมแมบาน

เกษตรกร เน่ืองจากผลิตภัณฑขาวเกรยีบงาดําแหงมีตนทุนการผลติต่ําและมกํีาไรข้ันตนสงูกวาผลิตภัณฑชนิดอ่ืน ซึ่งจะสงผลทํา

ใหกลุมแมบานเกษตรกรมีผลกําไรสุทธิสูงมากข้ึน 

ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบกําไรสุทธิคิดเปนรอยละของยอดขาย จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ 

ประเภทของผลิตภัณฑ    ณ กําลังผลิต     ราคาขาย      ตนทุนรวม     กําไรขั้นตน   กําไรขั้นตน     กําไรสุทธิ      กําไรสุทธิ                            

                                  (หนวย)           (บาท)           (บาท)         (บาท)      คิดเปนรอยละ    (บาท)       ตอยอดขาย 

                                                                                                      ของยอดขาย    ตอหนวย  

ขาวเกรียบงาดําแหง            100              200           139.50        60.50            5             55.50         27.75% 

ขาวเกรียบงาดําสด             100              200            152.50       47.50            5             42.50          21.25% 

 จากตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบกําไรสุทธิคิดเปนรอยละของยอดขายจําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ พบวา

ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงมีกําไรสุทธิสูงเปนอันดับท่ี 1 คิดเปนรอยละ 27.75 ตอยอดขาย รองลงมาเปนผลิตภัณฑขาว

เกรียบงาดําสดมีกําไรสุทธิสูงคิดเปนรอยละ 21.25 ตอยอดขาย  

 การจัดการความรูตนทุนการผลิตสินคาสําหรับการผลิตขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสด ของกลุมแมบาน

เกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตตอยอดขายคิดเปนรอยละควรสงเสริมใหกลุมแมบาน

เกษตรกรเพ่ิมกําลังการผลิตขาวเกรียบงาดําแหงออกจําหนายเพ่ือเพ่ิมกําไร เน่ืองจากเมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตตอยอดขาย 

มีกําไรข้ันตนสูงกวาผลิตภัณฑชนิดอ่ืน ซึ่งจะสงผลทําใหกลุมแมบานเกษตรกรมีผลกําไรสุทธิเพ่ิมสูงข้ึน  

 การจัดการความรูตนทุนการผลิตสินคาสําหรับการผลิตขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสด ของกลุมแมบาน

เกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อพิจารณาในภาพรวมของผลิตภัณฑทางกลุมคัดเลือกผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดํา

แหงไปเพ่ิมมูลคาโดยการนําไปเปนวัตถุดิบผลิตตอเปนผลิตภัณฑยําขาวเกรียบงาดํา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ภาพท่ี 3 ผลติภณัฑยําขาวเกรียบงาดํา 

ตารางท่ี 6 แสดงการคํานวณตนทุนการผลิตสินคา “ผลิตภัณฑยําขาวเกรียบงาดํา” 

ประเภทของผลิตภัณฑ    ณ กําลังผลิต     ราคาขาย      หักตนทุน    กําไรขั้นตน   หักคาใชจาย     กําไรสุทธิ      กําไรสุทธิ                            

                                  (หนวย)           (บาท)         ผลิตตอ      (บาท)         ในการขาย        (บาท)       ตอยอดขาย 
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                                                   หลังผลิตตอ     (บาท)                          (บาท)             

ขาวเกรยีบงาดําแหง            100             3,000        1,200        1,800            5               1,795         59.83% 

  จากตารางท่ี 6 แสดงการคํานวณตนทุนการผลิตสินคาผลิตภัณฑยําขาวเกรียบงาดํา พบวา ณ กําลังการผลิต ท่ี 100 

หนวย ราคาขายหลังผลิตตอจําหนายไดในราคา 3,000 บาท และมีตนทุนผลิตตอ 1,200 บาท มีกําไรข้ันตน 1,800 บาท  

มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 5 บาท ทําใหมีกําไรสุทธิ 1,795 บาท คิดเปนรอยละ 59.83 ของยอดขาย  

ตอครั้งการผลิต   

ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตสินคา จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ ตลอดท้ังป  

ประเภทของผลิตภัณฑ     ณ กําลังผลิต        ราคาขาย          มูลคา          ตนทุนรวม        กําไร          คิดเปนรอยละ                            

                                   (หนวย)           ตอหนวย         ขายรวม          (บาท)           ขั้นตน        ของมูลคาขาย 

                                    ท้ังป                                                                       (บาท)          

ขาวเกรียบงาดําแหง           1,200                2                2,400           1,674           726               30.25 

ขาวเกรียบงาดําสด             1,200               30              36,000          14,400        21,600              60 

  จากตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตสินคาจําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑตลอดท้ังป พบวา 

กลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียดผลิตขาวเกรียบงาดําแหง จํานวน 12 ครั้ง ณ กําลังการผลิตท้ังป 1,200 หนวย ผลิตภัณฑขาว

เกรียบงาดําแหงมีตนทุนรวม 1,674 บาท มีมูลคาขายรวม 2,400 บาท มีกําไรข้ันตน 726 บาท คิดเปนรอยละ 30.25 ของ

มูลคาขาย แตถากลุมนําผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงนําไปเปนวัตถุดิบผลิตตอเปนผลิตภัณฑยําขาวเกรียบงาดําจะมีตนทุน

เพ่ิม 14,400 บาท และมีมูลคาขายเพ่ิม 36,000 บาท และสงผลทําใหกลุมเกษตรกรมีกําไรเพ่ิมข้ึน 21,600 บาท คิดเปนรอย

ละ 60 ของมูลคาขาย  

 การจัดการความรูตนทุนการผลิตสินคาสําหรับการผลิตขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสด ของกลุมแมบาน

เกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อพิจารณาจากภาพรวมไดคัดเลือกใหผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงไปเพ่ิมมูลคา

โดยนําไปเปนวัตถุดิบผลิตตอเปนผลิตภัณฑยําขาวเกรียบงาดํา ซึ่งจะทําใหเพ่ิมมูลคาขายเพ่ิมข้ึนเปน 30,000 บาท แตตองจาย

ตนทุนสวนเพ่ิม 21,600 บาท สงผลใหกลุมแมบานเกษตรกรมีกําไรเพ่ิมข้ึนเปน 21,600 บาท หรือคิดเปนรอยละ 60 ของมูลคา

ขายโดยรวม  

สรุปผลการวิจัย   

การศึกษาตนทุนการผลิตสินคา กรณีศึกษากลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียดอําเภอเมือง จังหวัดตาก  ผูวิจัยเสนอแนะ

แนวทางในการจัดการความรูทางการบัญชีดานการบริหารจัดการตนทุนการผลิตสินคาใหมีมูลคาตนทุนการผลิตท่ีต่ํา แนวทาง

หน่ึงท่ีสามารถลดตนทุนการผลิตสินคาได สําหรับการจัดการตนทุนการผลิตสินคาของกลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียด อําเภอ

เมือง จังหวัดตาก  ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการตนทุนการผลิตสินคาใหมีมูลคาตนทุนการผลิตท่ีต่ํา แนะนํา

ใหนําผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงไปผลิตตอเปนยําขาวเกรียบงาดํา เน่ืองจากจะทําใหกลุมมีรายไดเพ่ิมข้ึน และอีกหน่ึง

แนวทางก็คือ ลดของเสียจากกระบวนการผลิตสินคาโดยอาจนําเครื่องจักรราคาถูกมาใชในการผลิตสินคาบางชนิด เน่ืองจากถา

ผูผลิตสินคานําเครือ่งจักรมาใชจะสามารถลดตนทุนของเสียไดจํานวนมากสงผลใหตนทุนการผลิตสินคาต่ําลง  แตอยางไรก็ตาม

กลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก ควรพิจารณาถึงขอจํากัดตนทุนท่ีเสียไปกับประโยชนท่ีจะไดรับมี

จํานวนมากกวาหรือไม ถามีจํานวนมากกวาควรรับขอเสนอแนะแตถาเสียประโยชนก็ไมควรรับขอเสนอแนะน้ี 

ขอเสนอแนะ 

  ผูวิจัย ไดเสนอแนะแนวทางการลดตนทุนการผลิตจากของเสียจากกระบวนการผลิต และนําเสนอจุดแข็งของกลุม

ผูผลิตไดแก ผลิตภัณฑท่ีทําการผลติและจําหนายเปนการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน อาหารประจําจังหวัด และการ

ตอยอดกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคารายไดรวมท้ังใหเพ่ิมปริมาณการผลิตท้ังน้ีไดเสนอแนะการจัดการตนทุนการผลิตสินคา

โดยอาจจําเปนตองใชเครื่องมือดานการผลิตในชวงฤดูฝนท่ีทางกลุมไมสามารถใชพลังงานแสงแดดมาตากขาวเกรียบงาดําแหง
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ไดและทําใหลดตนทุนดานคาแรงงานเพ่ือนําไปสูการชวยขับเคลื่อนประเทศใหกาวสู Thailand 4.0 โดยเฉพาะดานการเกษตร

ตองพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer สามารถผลิตอาหารท่ีดี ปลอดภัยและมีคุณภาพถึงมือผูบริโภคคือหัวใจท่ีสําคัญ 

รวมท้ังไดชวยคลับเคลื่อนคนในประเทศชาติใหเจริญเติบโตยิ่งข้ึนไปและยั่งยืนตอไป 
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รูปแบบการมีสวนรวมในการปองกันปญหาอาชญากรรมของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก 

The Model of participatory criminal prevention of people in Phitsanulok 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันปญหาอาชญากรรม  2) เพ่ือ

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันปญหาอาชญากรรม และ 3)เพ่ือพัฒนารูปแบบการมีสวนรวม

ของประชาชนในการปองกันปญหาอาชญากรรมในจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศัย

อยูในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิจัย

ครั้งน้ี ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธ และใชการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยสวนบุคคลสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิงรอยละ 57.2 เพศชาย

รอยละ 42.80 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส โดยมีรายไดอยูระหวาง 

5,001 – 10,000 บาท และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีจํานวน 4 คน สวนผลการวิเคราะหปจจัยทางสังคมของผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ พบวา ลักษณะของชุมชนอยูในยานท่ีพักอาศัย อาศัยอยูในชุมชนมากกวา 10 ปข้ึนไป ไมเคยมี

ประสบการณดานอาชญากรรม และรูจักเปนการสวนตัวกับเจาหนาท่ีตํารวจในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบอยูแลว ท้ังน้ีเคยเขารวมการ

อบรมปองกันอาชญากรรม และหลังจากท่ีไดรวมกิจกรรมกับเจาหนาท่ีตํารวจแลวน้ัน พบวาจะใหความรวมมือกับเจาหนาท่ี

ตํารวจมากข้ึน สวนผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรม พิจารณารายดาน ไดแก 

ดานการวางแผน ดานการดําเนินการ ดานการสนับสนุน ดานการประเมินผล ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และผลการ

วิเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรม สรุปเปน 3 มาตรการ ไดแก มาตรการสิ่งแวดลอม 

มาตรการการปองกันอาชญากรรมโดยการมีสวนรวมประชาชน และมาตรการการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังกลุม

เสี่ยงท่ีมีโอกาสจะกระทําความผิด  

คําสําคัญ : รูปแบบการมีสวนรวม, ปญหาอาชญากรรม, การปองกัน 

 

Abstract 

 The purposes of the research were 1) to study public participation in criminal prevention, 2) to 

study factors that affect to the public participation, and 3) to develop patterns of the public participation. 

The sample group in this research was 400 citizens who have lived in Phitsanulok province. The research 
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tools were a questionnaire and an interview, and the statistical data analysis consisted of frequency, 

percentage, means, standard deviation, correlation, and content analysis.      

According to the data analysis, it was found that, in terms of personal factors, all of the 

respondents were 57.2% female and 42.8% male. Most of them were at the age of 41-50 and were 

married, and most of them had 4 members in their family. Most of them graduated in educational level 

of primary school together with their income between 5,001 – 10,000 Bath. With regard to social factors, it 

could be stated that most of the respondents’ community pattern was in habitation areas, and they have 

lived in the communities for over 10 years. Most of them had no involvement in crime; in addition, they 

were well familiar with local police officers personally. As a result of participating in a training course for 

preventing crime, after that, they provided more cooperation with the police officers. Regarding the 

results of analyzing levels of public participation in criminal prevention, the data was analyzed in terms of 

planning, implementation, support, and assessment, of which overall result was in moderate level. As for 

analyzing patterns of public participation in criminal prevention, it could be concluded that there were 3 

measures; an environmental measure, a measure of criminal prevention by public participation, and a 

surveillance measure by public participation for those who had the risk of committing a crime.       

keywords : The Model of Participatory, Criminal, Prevention 

บทนํา   

 ปญหาอาชญากรรมเปนปญหาสําคัญของประเทศ เน่ืองจากการเกิดอาชญากรรมจะเปนปรากฏการณท่ี

แสดงใหเห็นถึงความสูญเสียและความเสือ่มโทรมของสังคม  และในปจจุบันการเกิดคดีอาชญากรรมมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึน ดังจะ

เห็นไดจากรายงานสถิติคดีอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (2561) โดยไดแบงคดีอาญาตามประเภทความผิดไว 5 

คดี ไดแก 1. คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 2. คดีชีวิต รางกาย และเพศ 3. คดีประทุษรายตอทรัพย 4. คดีท่ีนาสนใจ 5. คดีท่ี

รัฐเปนผูเสียหายจากรายงานสถิติคดีอาญาดังกลาวพบวามีเพียงกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ และคดีประทุษรายตอ

ทรัพย เทาน้ันท่ีมีการไดรับแจงคดีในลักษณะทรงตัว สวนคดีกลุมอ่ืนมีแนวโนมการเกิดข้ึนของคดีท่ีไดรับแจงเพ่ิมสูงข้ึน ดังจะ

เห็นไดจากสถิติอาชญากรรมท่ัวราชอาณาจักรในป พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 มีการรับแจง 645,629 คดีและ 738,812 คดี 

(สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2561) ซึ่งพบวามีการเกิดข้ึนของคดีเพ่ิมข้ึน 93,183 คดี และปญหาอาชญากรรมยังสงผลกระทบ

ตอประเทศไทยในหลายๆ ดาน ไดแก ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจทําใหชาวตางชาติไมมั่นใจในสถานการณไมกลาเขามาลงทุน 

นักทองเท่ียวไมกลาเขามาเท่ียวเพราะกลัวความไมปลอดภัย ผลกระทบทางดานการเมือง การเมืองขาดความมั่นคง ฝายคาน

อางเปนเหตุอภิปรายไมไววางใจ ตางชาติไมใหความมั่นใจอาจนําไปสูปญหาการเมืองระหวางประเทศได และผลกระทบ

ทางดานสังคม ปญหาอาชญากรรมทําใหคนในสังคมมีความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพยสิน และถาตกอยูใน

สถานการณเชนน้ีนานๆจะเกิดความเครียดมากข้ึน เมื่อสังคมเสื่อมโทรมขวัญและกําลังใจของคนในสังคมก็จะไมดี อาจสงผล

กระทบตอสภาพจิตใจ เกิดปญหาสุขภาพจิตซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุขภาพกายตามมา ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 

และเมื่อประชาชนในประเทศมคีุณภาพชีวิตท่ีไมดี ก็จะสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศตอไป 
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 ประเทศไทยจึงมีความพยายามท่ีจะปองกันปญหาอาชญากรรมไมใหเกิดข้ึนหรือใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุดมาโดยตลอด แต

การปองกันปญหาอาชญากรรมโดยภาครัฐในอดีต ไมสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว ซึ่งในปจจุบันทิศทางในการพัฒนา

ประเทศท้ังในบริบทโลกและระดับภูมิภาคลวนเปนการพัฒนาแบบมีสวนรวม โดยมีหลักการพ้ืนฐานสวนใหญท่ีตองการให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกันปญหาอาชญากรรม การแกปญหาและเสริมสรางความสุขข้ึนในชุมชน (วิเชียร สิงหปรีชา, 

2538) ดังน้ันการปองกันปญหาอาชญากรรม สวนหน่ึงจึงตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการ

ปองกันอาชญากรรมในชุมชนของตนเอง โดยการทํางานของตํารวจจึงไดมีการปรับปรุงการทํางานเพ่ือใหสอดคลองกับ

วัฒนธรรมและตอบสนองตอความตองการของชุมชนตลอดเวลาซึ่งจะตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ ในการกําหนด

หนทางแกไขตางๆ ของชุมชน และตํารวจมิใชเปนแคเพียงผูบังคับใชกฎหมายเทาน้ัน แตยังเปนท่ีปรึกษา(Advisors) ผูชวย

เหลืออํานวยความสะดวก(Facilitators) และผูสนับสนุน(Supporters)  ในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีชุมชน ริเริ่มข้ึนเพ่ือ

แกไขปญหาอาชญากรรมในชุมชนของตนเอง (ธรรมศักดิ์ วิชชารยะและคณะ, 2539) ซึ่งขอดีของการปองกันอาชญากรรมดวย

วิธีน้ี จะเปนการสรางความรวมมือของสมาชิกในชุมชน และสรางจิตสํานึกรับผิดชอบของสมาชิกในชุมชนเอง สําหรับจังหวัด

พิษณุโลก ไดมีนโยบายเก่ียวกับการปองกันปญหาอาชญากรรมท่ีสั่งการโดยผูบังคับการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลการดําเนินงานท่ี

ผานมาก็พบในลักษณะเดียวกันกับในระดับประเทศ กลาวคือการเพ่ิมกําลังเจาหนาท่ีตํารวจ อาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือสื่อสาร

ตาง ๆ ในการปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหสถิติคดีอาชญากรรมลดลงแตอยางใด จากสถิติคดีอาญา 5 

กลุม ระหวางวันท่ี 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กับระหวางวันท่ี 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พบวามีลักษณะ

เพ่ิมข้ึน ไมไดลดลง ซึ่งสภาพปญหาดังกลาวกอใหเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตามรายงานสถิติ 

คดีอาญา 5 กลุมสําคัญ ของจังหวัดพิษณุโลก พบวาในป พ.ศ.2560 มีการรับแจง 36,220 คดี และในป พ.ศ.2561 มีการรับ

แจง 45,810 คดี ซึ่งเพ่ิมข้ึนกวา 9,590 คดี (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2561)และจากการท่ีจังหวัดพิษณุโลกมีสภาพทาง

ภูมิศาสตรท่ีแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี โดยมีสภาพชุมชนท้ังท่ีเปนชุมชนเมืองและชุมชนชนบท นอกจากน้ียังมีการกระจายตัว

ทางดานเศรษฐกิจ และยังถือไดวาเปนศูนยกลางทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ และการคมนาคมขนสงตางๆ ในเขตภาคเหนือ

ตอนลาง รวมท้ังผูวิจัยเคยทํางานเปนผูรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการปองกันปญหาอาชญากรรม จึงไดตระหนักถึงความสําคัญ

ในขอจํากัดเชิงนโยบายและสภาพปญหาของการดําเนินงานตามนโยบายท่ีผานมาจึงเห็นควรทําการศึกษาวิจัย ซึ่งจะเปน

ประโยชนตอการพัฒนาบทบาทท่ีเหมาะสมของตํารวจและชุมชนในการปองกันปญหาอาชญากรรมใหมีความเหมาะสม เกิด

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสําหรับสภาพชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการมีสวนรวมในการปองกันปญหาอาชญากรรมของประชาชนในจังหวัด

พิษณุโลก เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสุมประชากรตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก 

ประชากรท่ีอาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลก ท้ังหมด 9 อําเภอ   จํานวน 858,988 คน (กรมการปกครอง, 2559) สวนกลุมตัวอยาง

ท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 400 คน ซึ่งไดจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง

ท่ีใชในการวิจัยโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) โดยกําหนดระดับคาความเช่ือมั่นท่ี .05 โดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย 

(Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
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คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับการมีสวนรวม 

ผูวิจัยวิเคราะหผลโดยใช (One-Way Analysis of Variance) และใชการวิเคราะหเน้ือหารวมดวย 

ผลการวิจัย  

ผลการวิจัย พบวา 

1. การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรมในจังหวัดพิษณุโลก 

ผลการวิเคราะหขอมลูปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ พบวา มากกวาครึ่งเปนหญิงรอยละ 57.2 

เพศชายมีเพียงรอยละ 42.80 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 26.30 ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษารอย

ละ 32.40 สถานภาพคือสมรส คดิเปนรอยละ 55.20 รายไดผูตอบแบบสอบถามอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท คิดเปน

รอยละ 47.70 และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 34.00 สวนผลการ

วิเคราะหปจจัยทางสังคมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ พบวา ลักษณะของชุมชนของผูตอบแบบสอบถามอยูในยานท่ีพัก

อาศัยท่ัวไป คือเปนรอยละ 64.80 และไดอาศัยอยูในชุมชนมากกวา 10 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 52.60 ผูตอบแบบสอบถามไม

เคยมีประสบการณดานอาชญากรรมคิดเปนรอยละ 60.90 โดยผูตอบแบบสอบถามรูจักเปนการสวนตัวกับเจาหนาท่ีตาํรวจใน

พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบอยูแลว คดิเปนรอยละ 46.80 และหลังจากท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรวมกิจกรรมกับเจาหนาท่ีตํารวจแลว 

ประชาชนจะใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีตํารวจมากข้ึนคิดเปนรอยละ 51.40 และประชาชนเคยเขารวมการอบรมปองกัน

อาชญากรรม คดิเปนรอยละ 59.20 

2.  ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันปญหาอาชญากรรม  ในจังหวัดพิษณุโลก 

ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันปญหาอาชญากรรม ในจังหวัดพิษณุโลก 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก ดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว และ

ปจจัยทางสังคม ไดแก ลักษณะชุมชน ระยะเวลาท่ีพักอาศัย ดานประสบการณดานอาชญากรรม ดานความคุนเคยกับ

เจาหนาท่ีตํารวจในพ้ืนท่ี ความสัมพันธกับเจาหนาท่ีตํารวจหลังเขารวมกิจกรรมตางๆ ดานการอบรมในการปองกัน

อาชญากรรม ดานความสนใจและการรบัรูตอปญหาอาชญากรรม เมื่อนํามาพิจารณารายดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการ

ดาํเนินการ ดานการสนับสนุน ดานการประเมินผลเพ่ือปองกันอาชญากรรม ภาพรวมอยูในระดับปานกลางทุกดาน ท้ังระดับ

ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางสังคมท่ีแตกตางกันมีสวนรวมในการดําเนินการการปองกันอาชญากรรมไมแตกตางกัน ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3. รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันปญหาอาชญากรรมของประชาชน ในจังหวัดพิษณุโลก 

ในสวนของการสรางและพัฒนารูปแบบน้ัน  ไมมีขอกําหนดตายตัวแนนอนวาตองทําอะไรบาง  แตโดยท่ัวไปจะ

เริ่มตนจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิดและผลการวิจัยท่ีเก่ียวของทําใหไดองคความรูเก่ียวกับเรื่องท่ีจะทําการสรางรูปแบบน้ัน ๆ 

ใหชัดเจน  ทําใหไดองคประกอบหรือตัวแปรตาง ๆ หรือทําใหทราบลักษณะความสัมพันธขององคประกอบหรือตัวแปร  

(สมมติฐานและหลักการของรูปแบบท่ีจะพัฒนา)  แลวสรางรูปแบบตามหลักการท่ีกําหนดข้ึน  และรูปแบบท่ีสรางข้ึนไป

ตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบตอไป  ซึ่งสามารถสรุปไดวาในการพัฒนารูปแบบมีการดําเนินการเปนสองข้ันตอนใหญ ๆ  

คือ  การสรางรูปแบบและการหาคุณภาพของรูปแบบน่ันเอง ท้ังน้ีผูวิจัยไดอางอิงงานของบุญชม  ศรีสะอาด  (2533)  ได

อธิบายการพัฒนางานวิจัยโดยใชรูปแบบวา  การวิจัยโดยใชรูปแบบสามารถสรุปโดยจําแนกออกเปน  2  ข้ันตอน  ดังน้ี 
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 ข้ันตอนท่ี  1  การสรางหรือพัฒนารูปแบบ  ผูวิจัยสรางหรือพัฒนารูปแบบข้ึนมากอนเปนรูปแบบตาม

สมมติฐาน โดยการศึกษาคนควาทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบ (ท่ีมีผูพัฒนาไวแลวในเรื่องเดียวกันหรือเรื่องอ่ืน ๆ)  และผล

การศึกษาหรือวิจัยท่ีเก่ียวของ  ซึ่งจะชวยใหสามารถกําหนดองคประกอบหรือตัวแปรตาง ๆ ภายในรูปแบบ  รวมท้ังลักษณะ

ความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปรเหลาน้ัน  หรือลําดับกอนหลังของแตละองคประกอบในรูปแบบในการพัฒนา

รูปแบบน้ัน  ตองใชหลักของเหตุผลเปนรากฐานสําคัญและการศึกษาคนความากจะเปนประโยชนตอการพัฒนารปูแบบอยางยิ่ง  

ผูวิจัยไดมีการคิดโครงสรางของรูปแบบข้ึนมากอนแลวปรับปรุงโดยอาศัยขอสนเทศจากการศึกษาคนควาทฤษฎี  แนวความคิด  

รูปแบบ  หรือผลการวิจัยท่ีเก่ียวของหรือทําการศึกษาองคประกอบยอยหรือตัวแปรแตละตัว  แลวคัดเลือกองคประกอบยอย

หรือตัวแปรท่ีสําคัญ  ประกอบกันข้ึนเปนโครงสรางของรูปแบบได 

 ข้ันตอนท่ี  2  การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ  หลังจากท่ีไดพัฒนารูปแบบในข้ันแรกแลว  จําเปนท่ี

จะตองทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบดังกลาว  เพราะรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนน้ันถึงแมวาจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี  

แนวความคิดรูปแบบของคนอ่ืนและผลการวิจัยท่ีผานมาเปนเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน  ซึ่งจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลใน

สถานการณจริงหรือทําการทดลองนําไปใชในสถานการณจริง  เพ่ือทดสอบวามีความเหมาะสมหรือไม หรือเปนรูปแบบท่ีมี

ประสิทธิภาพตามท่ีมุงหวังหรือไม  (ในข้ันน้ีบางครั้งจึงใชคําวาการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ)  อน่ึงในการเก็บรวบรวม

ขอมูลในสถานการณจริงหรือทดลองใชรูปแบบท่ีพัฒนาในสถานการณจริง  จะชวยใหทราบอิทธิพลหรือความสําคัญของกลุม

องคประกอบหรือกลุมตัวแปรในรูปแบบ ท้ังน้ีผูวิจัยปรับปรุงแบบใหม โดยตัดองคประกอบหรือตัวแปรท่ีพบวามีอิทธิพลหรือมี

ความสําคัญนอยออกจากรูปแบบน้ัน ซึ่งจะทําใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยน้ัน ๆ โดยการวิจัยครั้งน้ีเปนการหารูปแบบ

เพ่ือปองกันปญหาอาชญากรรมท่ีถือวาเปนปญหาสําคัญ และกอใหเกิดผลกระทบตอความสงบเรียบรอยตอสังคม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสงผลตอความไมปลอดภัย และสรางไมไววางใจกับประชาชน ซึ่งจะพัฒนาความรูใหมีความชัดเจนเปนระบบและชวย

ใหไดความรูท่ีมีความสมบูรณยิ่งข้ึน เพราะรูปแบบท่ีศึกษาเก่ียวกับการปองกันอาชญากรรมน้ันจะเปนโครงสรางท่ีแสดงถึง

ความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ ท่ีผูวิจัยสามารถใชรูปแบบอธิบายความสัมพันธระหวาง

องคประกอบตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีในปรากฏการณธรรมชาติหรือในระบบตาง ๆ ตามลําดับข้ันตอนขององคประกอบ

หรือกิจกรรมในระบบนํามาซึ่งการกําหนดมาตรการใหเกิดเปนรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในการปองกันอาชญากรรมในชุมชน โดยสรุปออกมาเปน 3 มาตรการ ไดแก มาตรการดานสิ่งแวดลอม มาตรการการปองกัน

อาชญากรรมโดยการมีสวนรวมประชาชน แสดงออกเปนแผนภาพ ดังน้ี 
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ภาพ แสดงรูปแบบการมสีวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก 

   อภิปรายผล  

รูปแบบในการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรมตองอาศัยความรวมมือจากชุมชน ครอบครัว และ

เจาหนาท่ีตํารวจรวมกันแกไปปญหาตางๆ รวมท้ังประชาชน หนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ ผูนําชุมชน รวมการเสริมสรางการมีสวน

รวมของภาคประชาชนทุกภาคสวน ซึ่งสรุปออกเปน 3 มาตรการ ไดแก มาตรการดานสิ่งแวดลอม มาตรการการปองกัน

อาชญากรรมโดยการมีสวนรวมของประชาชนและมาตรการการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังกลุมเสี่ยงท่ีมีโอกาสจะ

กระทําความผิด ซึ่งมีความสอดคลองกับ แนวคิดทฤษฎีอาชญาวิทยาของ กลุมทฤษฎีกระบวนการทางสังคม โดยกระบวนการ

ทางสังคมมองวา คนไดถูกขัดเกลา จากสถาบันตางๆ ในสังคมไดแก ครอบครัว โรงเรียน เพ่ือน ท่ีทํางาน เปนตน ซึ่งถาหาก

ความสัมพันธเปนไปในทางบวกและไดรับการ สนับสนุน คนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมเปนอยางดี ในทางตรงกันขาม

หากความสัมพันธเปนไปในทางลบ คนก็จะฝาฝนกฎระเบียบนําไปสูพฤติกรรมอาชญากรรม นอกจากน้ันยังตองคํานึง การมี

สวนรวมของประชาชนในชุมชน เพ่ือสรางมาตรฐานการสรางใหเปนชุมชนปลอดอาชญากรรม จัดประชุมรวมกับประชาชนใน

พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหทราบถึงสถานการณ และแนวโนมการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือรวมกันวางแผนเพ่ือปองกัน และ

แกไขปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีตอไป สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม สงเสริมให

เกิดการบูรณาการเครือขายกลุมท่ีมีอยูแลวภายในชุมชน มีการจัดตั้งเวรยามตางๆ ออกสํารวจตรวจตามแหลงชุมชนสงเสริมให

ประชาชนมีอาชีพ มีตํารวจอาสาหมูบาน เพ่ือชวยในการคัดกรองบุคคลแปลกหนา หนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดกิจกรรมเพ่ือ

กระตุน และสรางจิตสํานึกของประชาชนในชุมชน ผูนําและประชาชนในชุมชนควรรวมกัน ควรใหความสําคัญกับประชาชนทุก

คนในชุมชน เพราะคนคือทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อนใหสังคมดํารงอยูดวยความสงบสุข สอดคลองกับงานวิจัยของ 

นเรศ คงโต, สุชาติ แสงทอง และสุขสมาน สังโยคะ( 2557) ในการชุมชนเขามามีสวนรวมและวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือสราง

ความรูและความเขาใจท่ีชัดเจน โดยมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกความรับผิดชอบของแกนนําครัวเรือนจะชวยใหการแกไขปญหา

บรรลุความสําเร็จไดดียิ่งข้ึน นอกจากน้ันในทฤษฎีชุมชนสัมพันธ“ชุมชนสัมพันธ” (Community Relations) ยังสนับสนุนใหมี

การจัดสภาพท่ัวไปไมวาในระดับเมือง ชุมชน หรือละแวกบานในลักษณะเสริมสรางความสัมพันธ  ระหวางบุคคล งายตอการ

ควบคุม สังเกต ตรวจตรา โดยไมลวงล้ําสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล รวมท้ังมุงสนับสนุนสงเสริมใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการ

ปองกันชีวิตรางกายและทรัพยสินท้ังของตนเอง และบุคคลอ่ืนใหปลอดภัยจากอาชญากรรม จะเห็นไดวาแนวทฤษฎีชุมชน

 

ประชาชน 

 

รูปแบบการมีสวนรวมใน

การปองกันอาชญากรรม 

- ปจจัยขอมูลสวนบุคคล 

- ปจจัยทางสังคม 

- ความสนใจและการรับรู

ตอปญหาอาชญากรรม 

การมีสว่นรว่ม 

- ดา้นการวางแผน 

- ดา้นการดาํเนินการ 

- ดา้นการสนบัสนนุ 

  

 

มาตรการดานสิ่งแวดลอม 

มาตรการการปองกัน

อาชญากรรมโดยการมีสวนรวม

ของประชาชน 

มาตรการการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการเฝาระวังกลุม

เสี่ยงท่ีมีโอกาสจะกระทํา

ความผิด 
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สัมพันธไดพยายามแสวงหาคําตอบสําหรับการปองกันอาชญากรรมในปจจุบัน โดยมุงลดโอกาสของการประกอบอาชญากรรม

ในชุมชน ซึ่งนับวามีคุณคายิ่ง  และประเด็นสุดทาย มาตรการการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังกลุมเสี่ยงท่ีมีโอกาส

จะกระทําความผิด จัดใหบุคคลในครอบครัว คนภายในชุมชน รวมกันจัดใหมีการเฝาระวัง บุคคลกลุมเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิด

ปญหาอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนภายในชุมชน ควรจัดกิจกรรมเพ่ือใหบุคคลท่ีเปนกลุมเสี่ยงอยูในชุมชนรวมกิจกรรม

นันทนาการตางๆ หรือกิจกรรมท่ีกลุมเสี่ยงมีความสนใจ เพ่ือลดความเสี่ยงดานอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน  สอดคลองกับความคิด

ของ Sutherland เห็นวา การปองกันอาชญากรรมเปนความพยายามท่ีจะสกัดกันลวงหนามิใหเกิดอาชญากรรมข้ึน 

นอกจากน้ัน Whisenand ยังอธิบายวาการปองกันอาชญากรรมเปนกิจกรรมตาง ๆซึ่งเกิดข้ึนภายในกระบวนการยุตธิรรม และ

ในชุมชน การปองกันอาชญากรรมเปนการกระทําท่ีสังคม และชุมชนจัดการข้ึนเพ่ือจํากัดพฤติกรรมของอาชญากรท้ังหลาย สิ่ง

ท่ีสังคมและสมาชิกในชุมชนรวมกันกระทําข้ึนน้ี อาจทําในรูปขององคกร หรือโครงการตาง ๆ รวมกันดวย 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย : ควรมีนโยบายหรือมาตรการใหเจาหนาท่ีตํารวจรวมกับชุมชนในการจัดทําแผน จัด

ระเบียบชุมชน เพ่ือคิดคน แนวทางในการแกไขปญหาปองกันอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชุมชน ควรมีนโยบายใหเจาหนาท่ี

ตํารวจทํางานแบบบูรณาการ ทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันอาชญากรรม รวมท้ังจัดหาวัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือท่ีใชในการปองกันอาชญากรรม เจาหนาท่ีในองคการปกครองสวนทองถ่ิน รวมกับเจาหนาท่ีตํารวจในการกําหนด 

วิธีการ แนวทาง ข้ันตอนการทํางานเก่ียวกับการปองกันอาชญากรรมท่ีเปนรูปธรรมและชัดเจนเพ่ือประชาชนเกิดความมั่นใจ 

และควรมีนโยบายในการแตงตั้งประชาชนหรืออาสาสมัครในการปองกันอาชญากรรมเขามามีสวนรวมในการปองกัน 

ตรวจสอบ ประเมินผล รวมท้ังการคัดเลือกหรือชมเชย เจาหนาท่ีดังกลาวดวย 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรจัดประชุมประชาคมรวมกันระหวางเทศบาล เจาหนาท่ีตํารวจ อปพร. และชุมชน ใน

การจัดทําแผนในการปองกันอาชญากรรมในชุมชนรวมกัน นอกจากน้ันควรมีการออกตรวจปองกันอาชญากรรมในยามวิกาล

รวมกันระหวาง อปพร.กับเจาหนาท่ีตํารวจและฝายปกครอง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและมีกฎหมายครอบคลุม ซึ่งจะทําให

ลดการเกิดอาชญากรรมไดในระดับหน่ึง รวมท้ังควรจัดใหมีตูแดงในชุมชนเสี่ยงภัยท่ีเกิดอาชญากรรม เพ่ือใหเจาหนาท่ี

หมุนเวียน ตรวจสอบดูแลและรับทราบขอมูลท่ีจะเปนแนวทางในการปองกันอาชญากรรม และควรแตงตั้งประชาชนหรือ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเขามาตรวจสอบ ประเมินผล ในการปองกันอาชญากรรม หรือการคัดเลือกหรือชมเชย

เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน ดานการปองกันอาชญากรรมดวย 

 

สรุปผลการวิจัย   

ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิงรอยละ 57.2 เพศชายรอยละ 

42.80 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป ระดบัการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส โดยมีรายไดอยูระหวาง 5,001 

– 10,000 บาท และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีจํานวน 4 คน สวนผลการวิเคราะหปจจัยทางสังคมของผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญ พบวา ลักษณะของชุมชนอยูในยานท่ีพักอาศัย อาศัยอยูในชุมชนมากกวา 10 ปข้ึนไป ไมเคยมีประสบการณดาน

อาชญากรรม และรูจักเปนการสวนตัวกับเจาหนาท่ีตํารวจในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบอยูแลว ท้ังน้ีเคยเขารวมการอบรมปองกัน

อาชญากรรม และหลังจากท่ีไดรวมกิจกรรมกับเจาหนาท่ีตํารวจแลวน้ัน พบวาจะใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีตํารวจมากข้ึน 

สวนผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรม พิจารณารายดาน ไดแก ดานการวางแผน 

ดานการดําเนินการ ดานการสนับสนุน ดานการประเมินผล ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และผลการวิเคราะหรูปแบบการมี
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สวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรม ซึ่งตองมีการกําหนดมาตรการสรุปเปน 3 มาตรการ ไดแก 1. มาตรการดาน

สิ่งแวดลอม 2. มาตรการปองกันอาชญากรรมโดยการมีสวนรวมประชาชน และ3. มาตรการการมีสวนรวมของประชาชนใน

การเฝาระวังกลุมเสี่ยงท่ีมีโอกาสจะกระทําความผิด  โดยมีรายละเอียดดังน้ี มาตรการดานสิ่งแวดลอม ประชาชนในชุมชน

รวมกันสํารวจ และปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเสี่ยงท่ีเอ้ือตอการเกิดอาชญากรรม เชน เสนทางเปลี่ยว เสนทางท่ีไมมีไฟสองสวาง 

และพ้ืนท่ีท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีรูสึกหวาดระแวงหรือรูสึกไมปลอดภัย รวมกันวางนโยบายการวางผังเมือง และการสรางอาคาร

ไมใหเปนท่ีลอแหลม และใหมีมาตรฐานในการปองกันอาชญากรรม ประชาชนรวมกันดูแลพ้ืนท่ีรกราง วางเปลา ท้ังในพ้ืนท่ีท่ี

เปนสาธารณะประโยชน พ้ืนท่ีสวนบุคคลไมเปนแหลงมั่วสุมซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม รวมท้ังจัดใหพ้ืนท่ีดังกลาว

เปนพ้ืนท่ีท่ีมีผูรับผิดชอบ และใหเกิดการใชประโยชนรวมกันในชุมชน และประชาชนรวมกับหนวยงานภาครัฐรวมกันตรวจตรา

พ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงอบายมุข สถานบริการ สถานบันเทิงตาง ๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอยางเครงครัดเพ่ือมิใหสถานท่ี

ดังกลาวเปนแหลงมั่วสุมหรือตนเหตุในการกออาชญากรรม นอกจากน้ันยังตองคํานึง มาตรการการปองกันอาชญากรรมโดย

การมีสวนรวมประชาชน หนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ ผูนําชุมชน รวมการเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนทุกภาคสวน 

โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน เพ่ือสรางมาตรฐานการสรางใหเปนชุมชนปลอดอาชญากรรม จัดประชุมรวมกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหทราบถึงสถานการณ และแนวโนมการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือรวมกันวางแผนเพ่ือ

ปองกัน และแกไขปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีตอไป สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกัน

อาชญากรรม สงเสริมใหเกิดการบูรณาการเครือขายกลุมท่ีมีอยูแลวภายในชุมชน มีการจัดตั้งเวรยามตางๆ ออกสํารวจตรวจ

ตามแหลงชุมชนสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ มีตํารวจอาสาหมูบาน เพ่ือชวยในการคัดกรองบุคคลแปลหนา หนวยงานท่ี

เก่ียวของควรจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุน และสรางจิตสํานึกของประชาชนในชุมชน ผูนําและประชาชนในชุมชนควรรวมกัน 

กําหนดกฎหมายระเบียบภายในชุมชน หรือพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาอาชญากรรมใหเขมงวดมากยิ่งข้ึน ควรหาเวทีในการพูดคุยกับ

ประชาชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน การติดตั้งกลองรับฟงความคิดเห็น รวมท้ังมีชองทางการติดตอออนไลน 

และผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชน ควรใหความสําคัญกับประชาชนทุกคนในชุมชน เพราะคนคือทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดใน

การขับเคลื่อนใหสังคมดํารงอยูดวยความสงบสุข และประเด็นสุดทาย มาตรการการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง

กลุมเสี่ยงท่ีมีโอกาสจะกระทําความผิด จัดใหบุคคลในครอบครัว คนภายในชุมชน รวมกันจัดใหมีการเฝาระวัง บุคคลกลุม

เสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนภายในชุมชน ควรจัดกิจกรรมเพ่ือใหบุคคลท่ีเปนกลุมเสี่ยงอยูในชุมชน

รวมกิจกรรมนันทนาการตางๆ หรือกิจกรรมท่ีกลุมเสี่ยงมีความสนใจ เพ่ือลดความเสี่ยงดานอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน สรางกลไก

ใหคนภายในชุมชนดูแลเด็ก และเยาชนในชุมชน เพ่ือไมใหเกิดการมั่วสุม รวมท้ังเพ่ิมมาตรการเชิงรุกในการลดการกระทําผิด

ของเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงท่ีจะกระทําผิด เชน การเปดพ้ืนท่ีสาธารณใหกลุมเด็กและเยาวชน   

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ 2559 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผูใหขอมูลตางๆ และผูใหขอมูลคนสําคัญ เจาหนาท่ี

ตํารวจ สถานีตํารวจจังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน และท่ีปรึกษาโครงการวิจัย รศ.ดร.

ประจักษ ฉายแสง 
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 ผูวิจัยหวังวาการศึกษาในครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอผูท่ีเก่ียวของและผูท่ีสนใจทุกทาน ซึ่งสามารถนําผลท่ีไดจาก

งานวิจัยไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ และเปนประโยชนตอการพัฒนาบทบาทท่ีเหมาะสมของตํารวจและชุมชนในการปองกัน

ปญหาอาชญากรรมใหมีความเหมาะสม เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสําหรับสภาพชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือคนพิการทุกประเภทท่ีจดทะเบียนและขอมีบัตรคนพิการใน

จังหวัดพิษณุโลก วิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญและกําหนดขนาดดวยสูตรสําเร็จของ Taro Yamane จํานวน 400 คน 

เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คา t-test และ F-test  ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการแพทย รองลงมาคือ ดานการศึกษา ดานการ

ยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ดานอาชีพ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานสวัสดิการเบ้ียความ

พิการและดานการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการพบวา ภูมิลําเนาและประเภทความพิการท่ีตางกัน เปนปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลกคือ ให

คนพิการท่ีมีความบกพรองในทุกดานไดรับการดูแล ขจัดการเลือกปฏิบัติ พ่ึงพาตนเองได รูสึกมีเกียรติและศักดิ์ศรีเทาเทียมกับ

คนท่ัวไป รวมถึงการไดเขาถึงสิทธิอันพึงมีพึงไดและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจน

สวัสดิการและความชวยเหลืออ่ืนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในทุกมิติ เสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยกับทุกสภาพรางกาย 

เพ่ือใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 

 

คําสําคัญ : การสงเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ 

 

Abstract 

          The purpose of this research was to study, support and development of the quality of life for the 

disable in Phitsanulok. It is a mixed method research: quantitative and qualitative.  The samples were 400 

disables who registered for being the disable in Phitsanulok by purposive sampling and designated the 

size of the sample by Taro Yamane formula. The data were collected by using questionnaires and 

analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  The findings were as follows: 

The support and development of the quality of life for the disable in Phitsanulok overall was at a 

moderate level and when considered by items, the highest mean was the medication followed by 

education, acceptance, and participation on social activities, career, information technology and 

communication, allowance for the disable and living environment adjustment.  From the comparative 

factors resulted to the support and development for the quality of life for the disable, it was found that 
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the different domicile and type of disability were factors towards the support and development with 

significantly different at 0.05 The guidelines for the support and development for the quality of life for 

the disable in Phitsanulok were that the disable should be taken care of, eliminated for the 

discrimination, self-sufficient, honored and prestige equally with other people including the accessibility 

of the right and facility publicly as well as the welfare and other help for the development in every 

dimension. In addition, the environment should be made to facilitate their physical status enabling the 

disable to have a better life. 

 

Keywords:  Support The Development of quality of life The disable 

 

บทนํา 

 จากพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ท่ีไดกําหนดมาตรการและการ

สรางกลไกเพ่ือการคุมครองสิทธิคนพิการในเชิงนโยบายไวในกฎหมาย ตลอดจนใหคนพิการไดเขาถึงและใชประโยชนไดจาก

สิทธิ สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ทําใหคนพิการไดรับการชวยเหลือและ

การดูแลจากรัฐบาลท่ีดีข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา เน่ืองจากคนพิการเปนกลุมประชากรหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอกลไกการพัฒนา

ของประเทศ ซึ่งในปจจุบันนานาประเทศรวมถึงประเทศไทยคนพิการไดเขามีบทบาทตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศแบบ

บูรณาการ สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับอารยสถาปตย (Universal Design) ท่ีตื่นตัวและใหความสําคัญตอการออกแบบและ

สรางสภาพแวดลอมท้ังโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือเครื่องใช อาคาร และท่ีอยูอาศัยใหสามารถ

ตอบสนองและอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันไดทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพรางกาย 

อาจกลาวไดวาเปนกติกาสากลของโลกยุคปจจุบันและอนาคต ดังน้ันสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ 

ตลอดจนความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐสําหรับคนพิการ จึงเปนเสมือนดัชนีช้ีวัดความเจริญรุงเรืองของประเทศตางๆ ในโลกยุค

ปจจุบันไดอีกทางหน่ึง 

 ปจจุบันโครงสรางประชากรของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จํานวนและสัดสวนประชากรคนพิการ

ของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีรวดเร็ว การเพ่ิมข้ึนของคนพิการมีผลกระทบตอภาวะทางเศรษฐกิจ การจางงาน การจัดสรร

ทรัพยากรทางสุขภาพและการบริหารประเทศ จากการศึกษาขอมูลสถิติคนพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ และรายงานขอมูลสถานการณดานคนพิการในประเทศไทย ของกรมสงเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ กระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2562 ทําใหทราบวาจํานวนคนพิการในประเทศไทยไดเพ่ิมสูงข้ึน

อยางตอเน่ือง โดยใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีจํานวนคนพิการสูงถึง 1,995,767 คน และจังหวัดพิษณุโลกน้ันก็มีคนพิการท่ี

จดทะเบียนและขอมีบัตรคนพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 เปนจํานวนสูงถึง 

29,473 คน 

 ผูวิจัยในฐานะเปนผูท่ีอาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลกจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของคนพิการจังหวัดพิษณุโลกตอแนวทางการสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ของศูนยบริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

จังหวัดพิษณุโลก 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ของศูนยบริการคนพิการ

จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก รวมท้ังศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา

และแนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลกใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนตอไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีศึกษาจากกลุมประชากรคนพิการท่ีข้ึนทะเบียนกับศูนยบริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก 

จํานวน 29,473 คน โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ และทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรสําเร็จรูปของ 

”Taro Yamane” ท่ีจํานวน 400 คน  

 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีโดยผูวิจัยไดแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ  

     สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบสอบถาม 1 ฉบับ โดยยึดตามวัตถุประสงคและกรอบ 

แนวคิดในการวิจัย แบงออกเปน 3 ตอน คือ  

                   ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สาเหตุความ

พิการ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนาและประเภทความพิการ 

      ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของคนพิการท่ีมีตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 7 ดาน ไดแก ดานการแพทย ดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานการยอมรับและมีสวนรวม

ในกิจกรรมทางสังคม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ดานสวัสดิการเบ้ียความพิการและดานการปรบัสภาพแวดลอม

ท่ีอยูอาศัย 

       ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 สวนท่ี 2 เปนแบบสัมภาษณเก่ียวปญหาอุปสรรคและแนวทางการการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 7 ดาน ไดแก ดานการแพทย ดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรม

ทางสังคม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานสวัสดิการเบ้ียความพิการและดานการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย 

 จากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอคําแนะนําเพ่ิมเติม ปรับปรุง

สํานวนภาษา ตัดขอความท่ีสื่อความหมายไมชัดเจน หรือซ้ําซอนและจัดขอความใหสั้นกะทัดรัด เมื่ออานแลวสามารถเขาใจ

งาย ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย และนําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จแลวไปหาคุณภาพดวยการหาความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาความถูกตองและสมบูรณของเครื่องมือโดยนําเครื่องมือฉบับรางใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน 

โดยผูวิจัยไดดําเนินการหาคา IOC ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ไดคาเทากับ 0.96 พรอมกันน้ีผูวิจัยไดปรับปรุงเครื่องมือให

สมบูรณตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  จึงนําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) แลวนํามาทดลองใช (Try Out) กับคนพิการท่ี

ข้ึนทะเบียนกับศูนยบริการคนพิการจังหวัดนครสวรรค จํานวน 30 คน หลังจากน้ันนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความ

เช่ือมั่น (Reliability) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งแสดงคาความนาเช่ือถือไดคาเทากับ 0.979 

    3.  การเก็บรวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลโดยออกทําการแจกแบบแบบสอบถามแกคนพิการท่ีอาศัยอยูในจังหวัด

พิษณุโลก ตามจํานวนตัวอยางท่ีกําหนดไวแลวทําการเรียกเก็บทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม  

    4.  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดไปดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม

แตละฉบับ และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

   ตอนท่ี 1 คือขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลโดยแจก

แจงความถ่ี และการหาคารอยละ (percentage)  โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : S.D.)   
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  ตอนท่ี 2 คือระดับความคิดเห็นของคนพิการท่ีมีตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก 

ประกอบดวย 7 ดาน  

  ตอนท่ี 3 คือการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก โดย

ใชสถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (mean) ตามปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติวิเคราะหดังน้ี กรณีตัวแปร

อิสระมี 2 กลุมใชการทดสอบคา t-test กรณีตัวแปรอิสระมีมากกวา 2 กลุมข้ึนไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว

ดวยสถิติ F-test (One-Way ANOVA)  

  ตอนท่ี 4 เปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ ใชการวิเคราะหสาระเปนรายประเด็นในแตละดานท้ังหมด 7 ดาน 

 

ผลการวิจัย  

  ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   

  จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สาเหตุความพิการ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนาและประเภทความพิการ สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง มีความพิการ

จากสาเหตุอ่ืน มีอายุระหวาง 41-50 ป จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา อาชีพรับจางท่ัวไป สถานภาพโสด ภูมิลําเนาอยู

อําเภอเมืองพิษณุโลกและมีความพิการทางการเคลื่อนไหว  

 

ตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของคนพิการท่ีมีตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก  

  จากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของคนพิการท่ีมีตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด

พิษณุโลก ท้ัง 7 ดาน ไดแก ดานการแพทย ดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม             

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานสวัสดิการเบ้ียความพิการและดานการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย สรุปไดวา 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความคิดเห็นของคนพิการท่ีมีตอการสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก  

โดยแบงออกเปนท้ังหมด 7 ดาน 

 

ระดับความคิดเห็นของคนพิการท่ีมีตอการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก 
Mean ( X ) S. D. แปรผล 

1. ดานการแพทย 3.475 .773 ปานกลาง 

2. ดานการศึกษา 3.444 .892 ปานกลาง 

3. ดานอาชีพ 3.338 .769 ปานกลาง 

4. ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม 3.421 .828 ปานกลาง 

5. ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3.264 .927 ปานกลาง 

6. ดานสวัสดิการเบ้ียความพิการ 3.188 .735 ปานกลาง 

7. ดานการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย 2.477 .720 นอย 

เฉลี่ยรวม 3.230 .656 ปานกลาง 

 

จากตารางพบวาระดับความคิดเห็นของคนพิการท่ีมีตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก                            

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  =3.230) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการแพทย 
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รองลงมาคือ ดานการศึกษา ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ดานอาชีพ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ดานสวัสดิการเบ้ียความพิการและดานการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก  

 จากการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ท้ังหมด 7 ดาน

สามารถสรุปไดดังน้ี  

 1. เพศ สาเหตุความพิการ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและสถานภาพสมรส มีผลตอระดับความคิดเห็นของคนพิการ

ท่ีมีตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลกไมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี 

ระดับ .05 

 2. ภูมิลําเนาและประเภทความพิการท่ีตางกัน มีผลตอระดับความคิดเห็นของคนพิการท่ีมีตอการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 

 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกีย่วกับการการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก 

การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดพิษณุโลก ท้ังทางดานการแพทย ดานการศึกษา ดานอาชีพ 

ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานสวัสดิการเบ้ียความพิการ

และดานการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคุลมท่ัวถึงคนพิการในทุกพ้ืนท่ีและทุกคน คนพิการจึงมีขอเสนอแนะให

ภาครัฐควรชวยสงเสริมใหมีศูนยบริการคนพิการใหครอบคลุมครบทุกตําบล สงเสริมใหคนพิการทุกประเภทไดเขาถึงและใช

ประโยชนจากอุปกรณ เครื่องชวยคนพิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะไดครบถวน ท่ัวถึงและทันตอความ

จําเปนในการใชงาน ภาครัฐเพ่ิมการจัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในสถานท่ีอันเปนสาธารณะ เชน สนาม

กีฬา สถานท่ีทองเท่ียว สถาบันการเงิน ศาสนสถาน เปนตน ภาครัฐควรชวยสนับสนุน สงเสริม ใหคนพิการท่ีมีศักยภาพไดมี

งานทําอยางท่ัวถึงพรอมท้ังจัดสวัสดิการใหคนพิการท่ีไมสามารถทํางานไดใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางสะดวกมากข้ึน เชน 

การไดรับเบ้ียความพิการท่ีเหมาะสม เปนตน ภาครัฐควรสนับสนุน สงเสริม และอนุมัติงบประมาณในดานการปรับ

สภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสมกับคนพิการท่ีมีความจําเปน ขจัดการเลือกปฏิบัติ รวมท้ังชวยเหลือดานการศึกษาแกเด็ก

พิการท่ีอยูหางไกล ตลอดจนการประชาสัมพันธและสรางการรับรูในสิทธิอันพึงไดสําหรับคนพิการใหท่ัวถึงเพ่ือการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดพิษณุโลกท่ีดีข้ึนตอไป  

 

อภิปรายผล    

 การศึกษาการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก พบวา 

 1.  ระดับความคิดเห็นของคนพิการท่ีมีตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก โดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการแพทย รองลงมาคือดาน

การศึกษา ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ดานอาชีพ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาน

สวัสดิการเบ้ียความพิการและดานการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย ตามลําดับ หากพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานการแพทย 

การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ดานการแพทย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ มาปง (2551) ท่ีศึกษาเรื่องการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการภายหลังการ

จดทะเบียนคนพิการ ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยบริการจดทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสระบุรี พบวา คนพิการ

เขาถึงบริการทางการแพทยอยูในระดับปานกลาง  

ดานการศึกษา 
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การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ดานการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ณิชาภา กิตตินานันท (2555) ท่ีศึกษาเรื่องการเขาถึงสิทธิในทัศนะของคนพิการทางการเคลื่อนไหว

ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบวาการเขาถึงสิทธิดานการไดรับการศึกษาของคนพิการทางการเคลื่อนไหวอยูในระดับปาน

กลาง 

ดานอาชีพ 

การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ดานอาชีพ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ สรรเสริญ กระตายทอง (2557) ท่ีศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดบรกิารเพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตคนพิการในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการพัฒนาการจัดบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการดานอาชีพอยู

ในระดับปานกลาง  

ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม 

การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกานดา ปญญาโฉม (2553) ศึกษาเรื่องการรับรูสิทธิคนพิการ

ตามมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสิทธิตามาตรา 20 ในดานการบริการฟนฟูสมรรถภาพดานบริการทางสังคมและดานสิทธิ

อ่ืนๆอยูในระดับปานกลาง 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยภาพ

รวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภคชล มัจฉา (2554) ท่ีศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการดําเนินงานดาน

การใหบริการดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. 2550 พบวาความพึงพอใจของคนพิการท่ีมีตอการใหบริการดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ดานขอมูล การสื่อสารและเทคโนโลยีอยูในระดับปานกลาง 

ดานสวัสดิการเบ้ียความพิการ 

การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ดานสวัสดิการเบ้ียความพิการ โดยภาพรวมอยูในระดับ        

ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิจติยา ใสสะอาด (2552) ท่ีศึกษาเรื่องการสงเสริมการเขาถึงบริการสวัสดิการสําหรับ

คนพิการในจังหวัดพิษณุโลก พบวาคนพิการสามารถเขาถึงบริการทางสังคมดานการไดรับเบ้ียยังชีพคนพิการอยูในระดับ    

ปานกลาง 

ดานการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย 

การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ดานการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย โดยภาพรวม

อยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แตมพงศ ศรีทอง (2554) ศึกษาเรื่องการเขาถึงและการใชประโยชนจากสิ่ง

อํานวยความสะดวกของคนพิการทางสายตาตามมาตรา 20 พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

พบวา คนพิการเขาถึงและการใชประโยชนดานการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยอยูในระดับนอย 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. จากผลการวิจัยทําใหผูวิจัยไดทราบถึงระดับความคิดเห็นของคนพิการจังหวัดพิษณุโลกตอแนวทางการสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

 2. จากผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก โดย

ภาพรวมท้ัง 7 ดาน ไมแตกตางกัน 
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 3. จากการศึกษาขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตามทัศนะของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ทําใหทราบวาคนพิการสวนใหญไดเสนอแนะเก่ียวกับการใหภาครัฐชวยสงเสริม 

สนับสนุน ดานการศึกษาสําหรับเด็กพิการในพ้ืนท่ีหางไกล  ดานการสงเสริมใหคนพิการมีอาชีพ มีรายได หรือไดรับเบ้ียความ

พิการอยางเพียงพอ ดานการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหท่ัวถึงกับความตองการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ และสงเสริมการ

เขาถึงสิทธิและใชประโยชนจากอุปกรณ เครื่องชวยคนพิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางครบถวน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พัฒนพันธ  เขตตกัน อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา 

คําปรึกษาและเสียสละเวลาอันมีคาในการชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองของงานวิจัยฉบับน้ี รวมไปถึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุก

ทานท่ีไดกรุณาใหความชวยเหลือและสนับสนุนดวยดีตลอดมา   
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การวิเคราะหคําศัพทและความสามารถในการแปลคําศัพทภาษาอังกฤษจากพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ 

ประเภทขาวการทองเท่ียวในหนังสือพิมพออนไลนบางกอกโพสต 

THE ANALYSIS AND ABILITY OF GOOGLE TRANSLATION FOR ENGLISH VOCABULARIES IN 

TOURISM HEADLINE OF BANGKOK POST NEWSPAPER 
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คณะมนุษยศาสตร สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือทําการวิเคราะหคําศัพทท่ีปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการ

ทองเท่ียว และศึกษาความสามารถในการแปลความหมายของคําศัพทดวย Google Translation จากพาดหัวขาว ประเภท

ขาวการทองเท่ียวในหนังสือพิมพบางกอกโพสต กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ คําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานาม 

จํานวน 166 คํา ท่ีไดจากการวิเคราะหประเภทของคําดวยโปรแกรม Tagant เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรม 

Tagant เวอรช่ัน 1.2.0, Google Translation และ พจนานุกรมออนไลน Longdo Dictionary การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได

ทําการวิเคราะหคําศัพทและความสามารถในการแปลดวย Google Translation ไดแก คาเฉลี่ยรอยละ ผลการวิจัยพบวา 

คําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานามท่ีพบในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเท่ียว มีจํานวนท้ังสิ้น 166 คํา และ

พบวา ความสามารถในการแปลความหมายของคําศัพทดวย Google Translation สามารถแปลคําศัพทไดตรงตามพจนนุกรม 

ท้ังสิ้น จํานวน 150 คํา คิดเปนรอยละ 90.36  

คําสําคัญ : คําศัพทภาษาอังกฤษ การแปล การแปลโดยคอมพิวเตอร 

 

Abstract 

 The objectives of this study were to analyze the vocabularies and ability of vocabularies 

translation by Google translation from Tourism news headlines in Bangkok Post newspaper. The samples 

of this research were 166 noun English vocabularies that were analyzed from Tagant Program. The 

instruments were Tagant Program version 1.2.0, Google Translation, and online Longdo Dictionary. The 

findings revealed that there were 166 nouns English vocabularies that appeared in the headlines of 

Tourism news in Bangkok Post newspaper and that 150 nouns English vocabularies could be translated 

accurately by Google Translation (90.36%). 

 keywords : English Vocabularies , Translation, Google Translation 

 

บทนํา   

 การทองเท่ียวในปจจุบันถือไดวาเปนแหลงรายไดหลักอันดับตนๆ และทําใหเกิดการลงทุนหลายภาคสวนซึ่งจะเห็นได

จากการขยายตัวของแหลงทองเท่ียวใหมๆ และเกิดธุรกิจเก่ียวกับการทองเท่ียวมากมาย โดยจะเห็นไดจากขอมูลสถิติของ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขามาเยือนประเทศไทยเมื่อป 2560 มีจํานวนเฉลี่ยถึง 71,183,956 คน ท้ังน้ีการท่ีมีนักทองเท่ียว
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เพ่ิมข้ึนในอนาคตขางหนาทําใหคนไทยตองหันมาใหความสนใจกับภาษาตางประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาษาญี่ปุน 

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ (นิศศา ศิลปะเสรฐ, 2560) 

 ปจจุบันภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทในสังคมไทยมากข้ึน ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสารกันโดยตรง การใช

อินเทอรเน็ต การดูภาพยนตร จนกระท้ังถึงการสมัครเขาทํางานในเกือบทุกสายอาชีพก็ตองใชภาษาอังกฤษในการสอบเขา

ทํางาน เพราะภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของโลก สามารถติดตอสื่อสารเขาใจกันมากท่ีสุด ไมวาแตละคนจะใชภาษาใดเปน

ภาษาประจําชาติ เมื่อตองติดตอกับคนอ่ืนท่ีตางภาษาตางวัฒนธรรมทุกคนจําเปนตองใชภาษาอังกฤษเปนหลัก การเรียนรู

ภาษาอังกฤษน้ันสามารถศึกษาไดจากหลายแหลงขอมูล ซึ่งแหลงเรียนรูท่ีเปนท่ีนิยมสวนมาก ไดจากการดูภาพยนตร การใช

อินเทอรเน็ต การติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติโดยตรง และการอานหนังสือพิมพบางกอกโพสต (สุทิน พูลสวัสดิ์, 2558) 

  หนังสือพิมพออนไลนจัดเปนสื่อออนไลนชนิดหน่ึง ซึ่งไดถูกพัฒนามาจากหนังสือพิมพกระดาษธรรมดา เพ่ือเปนการ

ขยายฐานผูใชงาน และเพ่ิมความสะดวกในการเขาถึง หนังสือพิมพบางกอกโพสตซึ่งเปนหนังสือพิมพออนไลนรายวัน

ภาษาอังกฤษฉบับแรกท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และใหเปดบริการในรูปแบบออนไลน ซึ่งหนังสือพิมพบางกอกโพสตเปน

หนังสือพิมพภาษาอังกฤษออนไลนขนาดใหญท่ีเปนท่ีนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย เน่ืองจากมีการเสนอขาวดวยโครงสราง

ภาษาอังกฤษท่ีเปนมาตรฐานสากล อีกท้ังยังมีการเขียนพาดหัวขาวท่ีนาสนใจ (ดรุณี หิรัญรักษ, 2543) โดยพาดหัวขาว 

(Headline) เปนแหลงสําคัญแหลงแรกท่ีจะบอกผูอานใหทราบวาหนังสือพิมพฉบับน้ันมีขาวท่ีนาสนใจอะไรบาง หัวขาวมีหนาท่ี

และวัตถุประสงคสําคัญหลายประการ หนาท่ีสําคัญอันดับแรกไดแก สรางความดึงดูดใจของผูอาน โดยการใชคําหรือขอความท่ี

นาสนใจ สะดุดตา และชวนติดตามหนาท่ีสําคัญอันดับสองของการพาดหัวขาว ไดแก การใหสาระสําคัญของขาวการพาดหัวขาวท่ีดี

จะชวยประหยัดเวลาผูอานไดอยางดี  (ดรุณี หิรัญรักษ, 2538) 

ปจจุบัน Google Translate ซึ่งเปนการแปลอัตโนมัติ หรือ “การแปลโดยคอมพิวเตอร” ตามท่ีกําหนดไวใน

พจนานุกรม Oxford English เปนเครื่องมือหน่ึงท่ีนิยมใชเปนตัวชวยในการแปล ไมวาจะเปนการแปลคําศัพท หรือประโยค

ตาง ๆ และเปนท่ีแพรหลาย และไดรับความนิยมอยางมากในหมูของนักศึกษา เพราะสะดวกและรวดเร็วในการประมวลผลใน

การแปล ซึ่งมีท้ังความเท่ียงตรง แมนยําของการแปล แตบางครั้งอาจมีขอผิดเพ้ียนไปบาง และไมไดจํากัดเพียงภาษาอังกฤษ

เทาน้ัน จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยสนท่ีจะทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหคําศัพทและความสามารถในการแปลคําศัพท

ภาษาอังกฤษจากพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวการทองเท่ียวในหนังสือพิมพออนไลนบางกอกโพสต โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหความถ่ีของคําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานามในขาวการทองเท่ียวในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ 

ประเภทขาวการทองเท่ียว และเพ่ือศึกษาความสามารถในการแปลความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานามในขาวการ

ทองเท่ียวในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเท่ียวดวย Google Translation จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาความถ่ีของคําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานามท่ีปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ  

ประเภทขาวการทองเท่ียวในหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน  และความสามารถในการแปลความหมายของคําศัพท

ภาษาอังกฤษประเภทคํานามท่ีปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวการทองเท่ียวในหนังสือพิมพบางกอกโพสต

ออนไลนดวย Google Translate และ Longdo Dictionary  

1. ตัวอยางในกการวิจัย คือ คําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานามจากพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการ 

ทองเท่ียวในหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน ตั้งแตวันท่ี 3 มกราคม 2562 ถึง วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ โปรแกรม Tagant เวอรช่ัน 1.2.0 ในการแยกประเภทของคําศัพทจากพาด 

หัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเท่ียวในหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน  Google Translate ใชในการแปล

คําศัพท และ Longddo Dictionary ใชในการตรวจสอบความหมายของคําศัพท 
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การศึกษาเรื่อง การวิเคราะหคําศัพทและความสามารถในการแปลคําศัพทภาษาอังกฤษจากพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ 

ประเภทขาวการทองเท่ียวในหนังสือพิมพออนไลนบางกอกโพสต เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพก่ึงปริมาณ โดยผูวิจัยออกแบบ

วิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

ประชากร คือ คําศัพทภาษาอังกฤษจากพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเท่ียวในหนังสือพิมพบางกอก

โพสตออนไลน ตั้งแตวันท่ี 3 มกราคม 2562 ถึง วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 

กลุมตัวอยาง คือ คําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานามจากพาดหวัขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเท่ียวใน

หนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน จํานวน 166 คํา ท่ีไดจากการวิเคราะหประเภทของคําดวยโปรแกรม Tagant เวอรช่ัน 

1.2.0 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ  โปรแกรม Tagant เวอรช่ัน 1.2.0  Google Translation และ Longdo 

Dictionary 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. รวบรวมประโยคพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเท่ียวในหนังสือพิมพออนไลนบางกอกโพสต  

วันท่ี 3 มกราคม 2562 ถึง วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 จํานวน 156 พาดหัวขาว 

2. นําพาดหัวขาวจํานวน 156 พาดหัวขาว ทําการวิเคราะหคําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ือแยกประเทของคําโดยใช 

โปรแกรม Tagant เวอรช่ัน 1.2.0 

3. ทําการคัดเลือกคําศัพทประเภทคํานาม และนําใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ พบคํานาม ท้ังสิ้น 166 คํา จาก  

คําท้ังหมด 539 คํา 

4. นําคําศัพทประเภทคํานาม จํานวน 166 คํา แปลความหมายดวยพจนานุกรม Longdo Dictionary และบันทึก 

ความหมายท่ีไดลงในตาราง 

5. นําคําศัพทประเภทคํานาม จํานวน 166 คํา ท่ี มาทําการแปลโดยใช Google Translation และบันทึก 

ความหมายท่ีไดลงในตาราง เพ่ือดูความหมายของการแปลท่ีได 

6. ทําการวิเคราะหผลการแปลความหมาย เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแปล โดยนําความหมายจากการ 

แปลดวย Google Translation มาเปรียบเทียบกับความหมาย Longdo Dictionary โดยใหคําท่ีแปลตรงตามพจนานุกรม มี

คาเทากับ 1 และ 0 คําท่ีมีการแปลความหมายท่ีไมตรงมีคาเทากับ 0 

7. นําผลการวิเคราะหสงใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง 

8. นําผลท่ีไดจากการตรวจสอบของอาจารยท่ีปรึกษามาคํานวณหาความถ่ีคารอยละ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหคําศัพทและความสามารถในการแปลคําศัพทภาษาอังกฤษในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภท

การทองเท่ียวของหนังสือพิมพออนไลนบางกอกโพสตไดแกคาเฉลี่ยรอยละ   

 

ผลการวิจัย  

วัตถุประสงค ขอท่ี 1. เพ่ือวิเคราะหความถ่ีของคําศัพทประเภทคํานามในการเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการ

ทองเท่ียวของหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน ผลวิจัยพบไดจากการวิเคราะหขอมลู ดังแสดงในตารางขางลาง 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความถ่ีของคําศัพทประเภทคํานามในประเภทขาวการทองเท่ียวในหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน 
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คําศัพท ความถ่ี รอยละ 

คําศัพทประเภทคํานาม 

คําศัพทท่ีไมใชคํานาม 

166 

363 

31.38 

68.62 

รวม  529 100 

จากตาราง 1 พบวา คําศัพทท่ีเปนคํานามในประเภทขาวการทองเท่ียวในหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน ท่ี

ปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเท่ียว มีจํานวนท้ังสิ้น 166 คําในพาดหัวขาว จากพาดหัวขาวท้ังหมด 

156 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 31.38 และคําศัพทท่ีไมใชคํานามในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเท่ียว มี

จํานวนท้ังสิ้น 363 คําในพาดหัวขาว  

วัตถุประสงค ขอท่ี 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการแปลความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานามในขาวการทองเท่ียว

ในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเท่ียวดวย Google Translation จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 

ผลวิจัยพบไดจากการวิเคราะหขอมูล ดังแสดงในตารางขางลาง 

 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงความถ่ีของคําศัพทและความสามารถในการแปลในประเภทขาวการทองเท่ียวในหนังสือพิมพบางกอก

โพสตออนไลน 

คําศัพทท่ีปรากฎในพาดหัวขาว ความถ่ี รอยละ 

คําท่ีแปลตรงตามพจนานุกรม 

คําท่ีมีการแปลไมตรงความหมาย 

150 

16 

90.36 

9.64 

รวม  166 100 

จากตาราง 2 พบวา คําศัพทท่ีแปลตรงตามพจนานุกรมในประเภทขาวการทองเท่ียวในหนังสือพิมพบางกอกโพสต

ออนไลน ท่ีปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเท่ียว มีจํานวนท้ังสิ้น 150 คําในพาดหัวขาว จากพาดหัว

ขาวท้ังหมด 156 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 90.36 และคําท่ีแปลความหมายไมตรงตามพจนานุกรมในพาดหัวขาว

ภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเท่ียว มีจํานวนท้ังสิ้น 16 คําในพาดหัวขาว 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  

    จากผลวิจัยขางตน พบวา Google Translation มีความสามารถในการแปลความหมายของคําศัพทไดดีเทียบเทากับ 

การหาความหมายจากพจนานุกรม ดังผลวิจัยท่ี พบวา คําศัพท จํานวน 166 คํา Google Translation สามารถแปล 

ความหมายไดถูกตองตรงตามพจนานุกรมถึง 150 คํา คิดเปนรอยละ 90.36 โดยพบคําท่ีแปลความหมายไมตรงเพียงแค 16 คํา  

คิดเปนรอยละ 9.64 ทําใหเห็นวาเทคโนโลยีไดเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตมนุษยเรามากข้ึน ซึ่งผลวิจัยครั้งน้ีน้ันสอดคลอง 

กับผลงานวิจัยของ ไฮยิง ลี, อารเธอร ซี.กราซเซอร และ จือเชวียง ชาย (2557) ท่ีไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการแปลตํารา

ภาษาจีนเปนภาษาอังกฤษดวย Google Translation กับ การแปลโดยมนุษย ผลวิจัยพบวา ความสามารถในการแปลตํารา

ภาษาจีนเปนภาษาอังกฤษของ Google Translation มีความถูกตองแมนยําเทียบเทากับการแปลโดยมนุษย 

กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการวิจัยฉบับน้ีสําเร็จและสมบูรณตามข้ันตอนไดดวยความกรุณาและการไดรับการสนับสนุนจาก อาจารย

ณัฐกานต เส็งช่ืน อาจารยท่ีปรึกษาไดใหคําแนะนํา คําปรึกษาตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆอยางยิ่ง ตลอดจนการจัดทํา

รายงานเลมน้ีสําเร็จสมบูรณ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
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 ขอขอบพระคุณเจาของเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีอางอิงใหงานวิจัยฉบับน้ีไดมีความสมบูรณมากข้ึน 

อีกท้ังบิดามารดาท่ีไดสนับสนุนคาใชจายและกําลังใจเสมอมา ตลอดจนอาจารยทุกทานท่ีไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําแก

ผูเขียนท่ีไมไดกลาวมา ณ ท่ีน้ี 

 สุดทายน้ี หากมีขอบกพรองในลักษณะใดท่ีเกิดข้ึน ผูเขียนขออภัยเปนอยางสูงและผูเขียนหวังวารายงานการวิจัย 

คนควาดวยตนเองฉบับน้ี จะเปนปะโยชนสําหรับผูท่ีกําลังศึกษาและผูท่ีสนใจท่ัวไป 
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การศึกษาโครงสรางประโยค (SENTENCE STRUCTURE) ในขาวภาษาอังกฤษออนไลน ระดับ 1 

(ELEMENTARY) 

A STUDY ON SENTENCE STRUCTURES IN AN ONLINE ENGLISH NEWS: LEVEL 1 

(ELEMENTARY) 

 

                         จันทรทิพย สนโต และสิรินญา ศรีชมภ*ู  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail:  sirinyachom@gmail.com 

  

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความถ่ีของโครงสรางประโยค (Sentence Structure) ในขาว

ภาษาอังกฤษออนไลน เว็บไซต Breaking News English  ระดับ 1 (Elementary) โดยมีกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี 

ไดแก โครงสรางประโยค (Sentence Structure) ท่ีปรากฏคําเช่ือมในเน้ือขาวภาษาอังกฤษออนไลน ระดับ 1 (Elementary) 

ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 - เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2562 จํานวน 21ขาว เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก โครงสราง

ประโยค (Sentence Structure) ซึ่งมีท้ังหมด 4 ประเภท โดยใชทฤษฎีของ สําราญ คํายิ่ง (2557) การวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ี

ใชคาสถิติรอยละ ผลจากการศึกษาพบวา เน้ือขาวภาษาอังกฤษออนไลนระดับ 1 (Elementary) มีการใชประโยคใจความเดียว 

(Simple Sentence) มากท่ีสุด จํานวน 180 ประโยค คิดเปนรอยละ 83.72 รองลงมามีการใชประโยคใจความซอน 

(Complex Sentence) และประโยคใจความรวม (Compound Sentence) จํานวน 29 ประโยคและจํานวน 5 ประโยค คิด

เปนรอยละ 13.49 และรอยละ 2.33 ตามลําดับ และมีการใชประโยคใจความผสม (Compound-Complex Sentence) นอย

ท่ีสุด จํานวน 1 ประโยค คิดเปนรอยละ 0.46 

คําสําคัญ : ภาษาอังกฤษ โครงสรางประโยค  ขาวภาษาอังกฤษออนไลน   

 

Abstract 

 The study aimed to investigate the frequency of sentence structures in an online English news: 

level 1 (Elementary). The samples were 306 English sentences gathered from 21 news in an online English 

news level 1 (Elementary) from December 2018 to February 2019. The findings revealed that simple 

sentence was the highest frequency type of English sentence that appeared in the online English news 

level 1 (Elementary). There were 180 simple sentences (83.72%). Complex sentence was the second 

frequency type of sentence structure. There were 29 sentences (13.49%). Compound sentence was the 

third frequency type of sentence structure. There were 5 sentences (2.33%). And compound complex 

sentence was the lowest frequency type of sentence structure. There was 1 sentence. (0.46%). 

keywords : English,  sentence structure, online English news 
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บทนํา   

 ภาษาอังกฤษมีความสําคัญในโลกปจจุบันเปนอยางมากในชีวิตประจําวัน การสื่อสาร การศึกษา โดยเฉพาะการ

นํามาใชเปนภาษาสากลในการติดตอสื่อสารกันท่ัวโลก ภาษาอังกฤษจึงเปรียบเสมือนตัวกลางในการสื่อสาร อีกท้ังภาษาอังกฤษ

น้ันยังข้ึนมามีบทบาทในวิถีชีวิต กระแสของความเปนสากลทําใหคนไทยตองใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ การทําความเขาใจ

เก่ียวกับภาษาและเรียนรูภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปพัฒนาใหมีความสามารถในการสื่อสาร การเขียน และใช

ภาษาอังกฤษแสวงหาความรูอันเปนสากลไดตอไป (แสงระวี ดอนบัวแกว, 2557) ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญเพ่ือใหเกิด

ความเขาใจกันและกัน ในการศึกษาขอมูลความรูและถายทอดวิทยาการตางๆ แกกัน ภาษาอังกฤษจึงถูกนํามาใชในการเรียน

การสอน จากอิทธิพลกาวไกลทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสารสงผลใหภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญมากข้ึนเพราะถือเปน

เครื่องมือท่ีใชในการติดตอสื่อสาร การศึกษาแสวงหาความรูท่ีหลากหลายและการประกอบอาชีพรวมไปถึงการใชสื่อตางๆเพ่ือ

ใชในการติดตอสื่อสาร (ปริศนา เอ่ียมสะอาด, 2558) 

 สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมเปดกวาง ขอมูลขาวสาร ความกาวหนา เทคโนโลยี ใชสื่อเปนตัวกลางในการ

ติดตอสื่อสารในปจจุบัน ชองทางหรือสื่อกลางท่ีจะทําขอมูลขาวสารสงผานไปยังผูรับสารจากแหลงหน่ึงไปยังอีกแหลงหน่ึงท่ี

ผานการใชดวยเครื่องมือสื่อสารท่ีแตกตางกัน เชน เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน และขอมูลท่ีถูกท่ี

สงผานดวยเครื่องมือท่ียกตัวอยางมาน้ันถูกเรียกอีกช่ือหน่ึงวาขาว ขาวน้ันไดเขามาเปนสวนสําคัญตอชีวิตประจําวันของคนใน

สังคมไมนอย อาจจะกลาวไดวาขาวเปนปจจัยท่ีหา อยางหน่ึงนอกเหนือจากปจจัยสี่ ซึ่งถาขาดขาวไปแลวสังคมไมสามารถอยู

รอดได เชน ถาเราไมสามารถรับรูขาวสารความเคลื่อนไหวของสกุลเงินตราตางประเทศเราก็ไมสามารถประกอบธุรกิจการคา

กับประเทศอ่ืนได หรือถาเราไมสามารถรับรูขาวสารท่ีเปนภัยตอสังคมเราก็ไมสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดเชนเดียวกัน 

(กฤติยา คงสนุน, 2542) 

 เว็บไซต Breaking News English เปนเว็บไซตอิสระท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถเขาถึงไดโดยท่ีไมจําเปนตองลงทะเบียน

เพ่ือเขาถึงเว็บไซต เปนเว็บไซตท่ีนําเสนอขาวสารเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน พรอมกับมีบทเรียนและแบบทดสอบ

ภาษาอังกฤษ โดยเน้ือหาของบทเรียนและแบบทดสอบดังกลาวเปนเน้ือหาขาวท่ีนําเสนอ ขาวภาษาอังกฤษออนไลน เว็บไซต 

Breaking News English จะอัพเดตขาวใหมทุกๆสองวัน ซึ่งเน้ือหาขาวจะแบงระดับตามความยากงายออกเปน 7 ระดับ 

(ระดับ 0 ถึงระดับ 6) เพราะฉะน้ันจึงเหมาะกับผูท่ีตองการเรียนรูและฝกฝนภาษาอังกฤษดวยตนเอง ตั้งแตข้ันพ้ืนฐานไปจนถึง

ระดับสูง ดังน้ันจึงมีการเขียนไวยากรณภาษาอังกฤษมาอยางถูกตอง เพ่ือความสะดวกแกการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเขาชม

เว็บไซต ไมวาจะเปน โครงสรางประโยค(Sentence Structures)ในเน้ือขาวท่ีจะปรากฏโครงสรางประโยคท่ีหลากหลายท้ัง

ประโยคใจความเดียว (Simple Sentence) ประโยคใจความรวม (Compound Sentence) ประโยคใจความซอน 

(Complex Sentence) และประโยคใจความผสม (Compound-Complex Sentence) การใชกาล (Tense) ตางๆ และการ

ใชวาจก (Voice) ดงัน้ัน ผูอานจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของไวยากรณภาษาอังกฤษดังกลาว เพราะเปนสิ่งสําคัญท่ีทําให

การอานเน้ือขาวเปนไปไดอยางถูกตองและผูอานสามารถเขาใจเรื่องราวของเน้ือขาวไดเปนอยางดี 

 จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง โครงสรางประโยค (Sentence Structures) ท่ีปรากฏในขาว

ภาษาอังกฤษออนไลน เว็บไซต Breaking News English วามีความถ่ีของการใชโครงสรางประโยค (Sentence Structures) 

รูปแบบใดมากท่ีสุด เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจศึกษาโครงสรางประโยค (Sentence Structures) ผานเน้ือหาขาว
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ภาษาอังกฤษออนไลนใหเขาใจมากยิ่งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหโครงสรางประโยค (Sentence Structure) 

ท่ีปรากฏในขาวภาษาอังกฤษออนไลน ระดับ 1 (Elementary) 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาโครงสรางประโยค (Sentence Structure) ในขาวภาษาอังกฤษออนไลนระดับ 1 

(Elementary) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคณะผูวิจัย ดําเนินการออกแบบวิธีการดําเนินงานดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยาง คือ โครงสรางประโยค (Sentence Structure) ท่ีปรากฏคําเช่ือม ในเน้ือขาวภาษาอังกฤษออนไลน 

Breaking News English ระดับ 1 (Elementary) ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 – เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2562  จํานวน 

21 ขาว ซึ่งใชวิธีการกําหนดกลุมตวัอยางแบบเจาะจง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีไดแก รูปแบบของ โครงสรางประโยค (Sentence Structure) โดยทฤษฎีท่ีใชใน

การวิจัยเปนทฤษฏีของ สําราญ คํายิ่ง (2557) ซึ่งมีท้ังหมด 4 โครงสราง ดังน้ี 

1. ประโยคใจความเดียว (Simple Sentence)  

2. ประโยคใจความรวม (Compound Sentence)  

3. ประโยคใจความซอน (Complex Sentence)  

4. ประโยคใจความผสม (Compound-Complex Sentence) 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

          วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยศึกษาจากเน้ือขาวภาษาอังกฤษออนไลน 

เว็บไซต Breaking News English รายละเอียดในการเก็บขอมูลมีดังตอไปน้ี 

1. ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการรวบรวมขาวภาษาอังกฤษออนไลนจากเว็บไซต Breaking News English ระดับ 1 

(Elementary) ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 - เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2562 จํานวน 21 ขาว 

2. ผูวิจัยนับจํานวนประโยคในแตละเน้ือขาว และนําประโยคดังกลาวมาจําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก ประโยคท่ี

ปรากฏคําเช่ือม และประโยคอ่ืนๆ 

3. ผูวิจัยนับจํานวนประโยคในแตละเน้ือขาวและลงมือวิเคราะหโครงสรางประโยค (Sentence Structure) โดยยึด

ตามโครงสรางของ สําราญ คํายิ่ง (2557)  

4. ผูวิจัยนําประโยคท่ีวิเคราะหไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง 

5. ผูวิจัยเก็บรวบรวมจํานวนและนับความถ่ีของโครงสรางประโยค (Sentence Structure) แตละประเภทท่ีปรากฏ 

4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

การวิเคราะหขอมลูในครั้งน้ีใชสถิติรอยละ โดยสตูรดังน้ี 
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1. การหาคาความถ่ีรอยละของจํานวนโครงสรางประโยคท่ีปรากฎคําเช่ือม 

=     
จํานวนประโยคที่ปรากฎคําเชื่อม

จํานวนประโยคทั้งหมด
  × 100 

2. การหาคาความถ่ีรอยละของจํานวนประโยคของแตละโครงสราง 

=     
จํานวนประโยคของแตละโครงสราง 

จํานวนประโยคที่ปรากฎคําเชื่อม
  × 100 

ผลการวิจัย  

ตารางท่ี1 จํานวนรอยละของประโยคจําแนกตามการปรากฏคําเช่ือม 

ประโยค (Sentence) จํานวนประโยค รอยละ 

ประโยคท่ีปรากฏคําเช่ือม 215 70.26 

ประโยคอ่ืนๆ 91 29.74 

รวม 306 100 

จากตารางท่ี1 พบวาเน้ือขาวภาษาอังกฤษออนไลนระดับ 1 (Elementary) มีประโยคท่ีปรากฏคําเช่ือมจํานวน 215 

ประโยค คิดเปนรอยละ 70.26 และมีประโยคอ่ืนๆ จํานวน 91 ประโยค คิดเปนรอยละ 29.74 

ตารางท่ี2 จํานวนรอยละของโครงสรางประโยค (Sentence Structure) ท่ีปรากฏคําเช่ือม 

โครงสรางประโยค 

(Sentence Structure) 

จํานวนประโยค รอยละ 

ประโยคใจความเดียว 

(Simple Sentence) 

180 83.72 

ประโยคใจความซอน 

(Complex Sentence) 

29 13.49 

ประโยคใจความรวม 

(Compound Sentence) 

5 2.33 

ประโยคใจความผสม 

(Compound-Complex 

Sentence) 

1 0.46 

รวม 215 100 

จากตารางท่ี2 พบวา เน้ือขาวภาษาอังกฤษออนไลนระดับ 1 (Elementary) มีการใชประโยคใจความเดียว (Simple 

Sentence) มากท่ีสุด จํานวน 180 ประโยค คิดเปนรอยละ 83.72 รองลงมามีการใชประโยคใจความซอน (Complex 
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Sentence) และประโยคใจความรวม (Compound Sentence) จํานวน 29 ประโยคและจํานวน 5 ประโยค คิดเปนรอยละ 

13.49 และรอยละ 2.33 ตามลําดบั และมีการใชประโยคใจความผสม (Compound-Complex Sentence) นอยท่ีสุด 

จํานวน 1 ประโยค คิดเปนรอยละ 0.46  

อภิปรายผล  

จากการวิจัยพบวา การนําเสนอขาวในเว็บไซตขาวภาษาอังกฤษออนไลน Breaking News English ระดับ 1 

(Elementary) น้ัน มีการใชโครงสรางประโยคท่ีหลากหลาย ไดแก ประโยคใจความเดียว (Simple Sentence) ประโยค

ใจความรวม(Compound Sentence) ประโยคใจความซอน (Complex Sentence) และประโยคใจความผสม 

(Compound-Complex Sentence) โดยมีการใชประโยคใจความเดียว (Simple Sentence) มากท่ีสุด จํานวน 180 

ประโยค คิดเปนรอยละ 83.72 ซึ่งถือวาเปนโครงสรางท่ีมีความซับซอนนอยท่ีสุด คือเปนประโยคท่ีมีใจความสําคัญเพียงเรื่อง

เดียว มีภาคประธานภาคเดียว ภาคแสดงเดียว มีกริยาสําคัญเพียงตัวเดียว ซึ่งไมสอดคลองกับ สายฝน คิมอ๋ิง (2555) ท่ีได

ศึกษาการใชโครงสรางประโยค (Sentence Structure) ท่ีปรากฏในนิตยาสาร Student Weekly คอลัมน Star Biographic 

จากผลการศึกษาพบวา โครงสรางประโยคท่ีพบมากท่ีสุดคือ ประโยคความซอน (Complex Sentence) มีจํานวน 231 

ประโยค จากจํานวนประโยคท้ังหมด 484 ประโยค คิดเปนรอยละ 47.72 ซึ่งอธิบายไดวา เน่ืองจากเว็บไซตขาวภาษาอังกฤษ

ออนไลน Breaking News English ไดแบงระดับการนําเสนอขาวออกเปน 7 ระดับ (ระดับ 0 - 6) ตามความยากงายของเน้ือ

ขาว และงานวิจัยน้ีไดศึกษาโครงสรางดังกลาวในเน้ือขาวระดับ 1 ซึ่งจัดอยูในระดับท่ีมีความงาย จึงทําใหพบวามีการใช

โครงสรางแบบประโยคใจความเดียว (Simple Sentence) มากท่ีสุด ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสามารถใชเปนแนวทางสําหรับผู

ท่ีสนใจศึกษาเรื่องโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษดวยตนเองผานเว็บไซตขาวภาษาอังกฤษออนไลน อีกท้ังยังเปนประโยชนกับ

ผูสอนภาษาอังกฤษท่ีเลือกใชขาวภาษาอังกฤษออนไลนเปนสื่อท่ีเปนของจริง (authentic materials) ในการเรียนการสอนใน

ช้ันเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สรุปผลการวิจัย   

 จากการวิจัยพบวามีประโยคท่ีปรากฏคําเช่ือมจํานวน 215 ประโยค จากจํานวนประโยคท้ังหมด 306 ประโยค คิด

เปนรอยละ 70.26 โครงสรางท่ีพบมากท่ีสุดคือประโยคใจความเดียว (Simple Sentence) จํานวน 180 ประโยค คิดเปนรอย

ละ 83.72 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยฉบับน้ีสําเร็จและสมบรูณตามข้ันตอนไดดวยความกรุณาและการไดรับสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญท่ีไดให

คําแนะนํา คาํปรึกษาตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆอยางยิ่งตลอดจนการจัดทํารายงานเลนน้ีสําเร็จสมบรูณ คณะผูวิจัยขอ

กราบขอพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ีขอขอบพระคุณเจาของเอกสาร ตํารา  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีอางอิงใหงานวิจัยฉบับ

น้ีไดมีความสมบรูณมากข้ึน ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําและกําลังใจเสมอมา ท่ีไดรับคําปรึกษาและคําแนะนําแก

คณะผูวิจัยท่ีไมกลาวมา ณ ท่ีน้ีดวย 

 สุดทายน้ี หากมีขอบกพรองในลักษณะใดท่ีเกิดข้ึน คณะผูวิจัยขออภัยเปนอยางสูงและหวังวารายงานการวิจัยฉบับน้ี

จะเปนประโยชนสําหรับผูท่ีกําลังศึกษาและผูท่ีสนใจท่ัวไป 

เอกสารอางอิง 

กฤติยา คงสนุน. (2542). การสื่อขาวและการรายงานขาวเบ้ืองตน. นครปฐม: คณะวิทยาการจดัการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม. 
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การศึกษาคําปรากฏรวมประเภท คํากริยากับคํานามและคํากริยาวลี คําวา Make และ Do ท่ีมีความถี่สูง

ในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร ตอนศิลาอาถรรพ โดยใชคลังขอมูล 

INVESTIGATION OF COLLOCATION OCCURRENCE IN VERB AND NOUN, AND PHRASAL 

VERB WITH “MAKE AND DO” IN HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE  

WITH CORPUS LINGUISTIC  
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความถ่ีของคําปรากฏรวม (Collocation) คําวา Make และ Do ใน

หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ โดยใชคลังขอมูล (Corpus) โดยกลุมตัวอยางท่ีใชใน

งานวิจัยครั้งน้ีคือ คําปรากฏรวม(Collocation) ประเภท Verb + Noun และ Phrasal Verb คําวา Make และ Do ท่ีปรากฏ

ในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ ประพันธโดย โจแอนน แคธลีน โรวลิ่ง (2540) 

จํานวน 52 คํา จากจํานวนท้ังหมด 78,543 คํา เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก รูปแบบและชนิดของคําปรากฏรวม 

(Collocation) จํานวน 8 ประเภท ซึ่งเปนทฤษฎีของ ลูอิส (Luwis, 2000) และโปรแกรม AntConc 3.2.1w ในการวิเคราะห

ขอมูลครั้งน้ีใชสถิตริอยละ โดยผลการวิจัยพบวาในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ มี

การใชคําปรากฏรวม (Collocation) ประเภท Verb + Noun และ Phrasal Verb คําวา Make และ Do จํานวน 52 คํา คิด

เปนรอยละ 0.07 พบวามีการใชคําปรากฏรวม (Collocation) คําวา Make จํานวน 27 คํา คิดเปนรอยละ 0.034 และ Do 

จํานวน 25 คํา คิดเปนรอยละ 0.031 และคาํอ่ืนๆจํานวน 78,491 คํา คิดเปนรอยละ 99.93 จากคําท้ังหมด 78,543 คํา  
 

คําสําคัญ : คําปรากฏรวม  หนังสือนวนิยาย  คลังขอมูล 

 

 

Abstract 

 The study aims to investigate English collocations extract from Harry Potter and the Philosopher’s 

Stone with Corpus Linguistic. This is only focused on using “Make and Do” with two types of collocations 

types: (1) Verb+Noun and (2) Phrasal Verb.  The instruments were analyzed with the Oxford Collocations 

Dictionary for students of English (Second Edition) (2009).  The collected data were coded according to 

the collocational frame work of Lewis (2000) for 8 types of collocations with AntConc 3.2.1w program. 
The main findings showed that the author of the novel used “Make and Do” about 52 collocation words 

(0.07%) from 78,543 words.  The word “Make” was used about 27 collocation words (0.034%), and “Do” 

was used for 25 collocation words (0.031%).   

 

keywords : Collocation, Harry Potter, Corpus Linguistic 
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ในภาวะปจจุบันท่ีอิทธิพลของโลกาภิวัตนยังคงมีอยูอยางตอเน่ือง และยังจะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆน้ัน การเรียนรูภาษา

ของประเทศอ่ืนยอมเปนประโยชน ดังเชน ภาษาอังกฤษซึ่งอาจเปนภาษาท่ีอาจจะกลาวไดวา เปนภาษาสากล นอกจากน้ี ผูท่ีใช

ภาษาอังกฤษไดดีจะไดรับการการสนับสนุนในหลายๆ ดานเชน ดานการเรยีน การทํางาน เปนตน (สุปรานี พุยมอม, เจนจิรา 

เกิดทอง และชนิศา น่ิมสะอาด, 2555)  ประเทศไทยจึงมองเห็นอนาคตของคนไทย กับการใชภาษาอังกฤษในยุคปจจุบันสําคัญ

มากท่ีสุด และเก่ียวของกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงาน เจาหนาท่ี และคนทํางานทุกสาขา และทุกอาชีพ ท่ีปจจุบันคน

ไทยจําเปนตองมีความรูและมีความเขาใจทักษะ ดานภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย การ

ฟง การพูด การอาน และการเขียน เพราะทักษะภาษาอังกฤษชวยพัฒนานักเรียน นิสติ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และเพ่ือ

โอกาสท่ีมผีลตามมาสําหรับผูมีทักษะดานภาษาอังกฤษดีมาก (เจนจริา ชัยปาน, ทรายขวัญ พรมแกว และ สทิธิ ศรีนาญ, 

2556) 

สําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยน้ัน ผูเรียนมักไดรับการสอนท่ีเนนเรื่อง ไวยากรณเปนลําดับ

แรก แตขาดการเนนเรื่องการสื่อสารหรือวงคําศัพทตางๆ เชน กริยาวลี (phrasal verb) สํานวน (idiom) คําแสลง (slang) 

หรือแมกระท่ังคําปรากฏรวม (collocation) ซึ่งปญหา เหลาน้ี เปนปญหาเรื้อรังมานานและยังไมไดรับการแกไขใหตรงจุดมาก

นัก (สุปรานี พุยมอม, เจนจิรา เกิดทอง และชนิศา น่ิมสะอาด, 2555)  สาเหตุสําคัญท่ีทําใหคนไทยเขียนและพูดภาษาอังกฤษ

ไมไดมาตรฐาน เพราะเราถูกสอนเพียง 2 สวน คือ คําศัพทและไวยากรณ แตในความเปนจริง คําศัพทในภาษาอังกฤษสวนใหญ

จะถูกใชเปนกลุมคํา องคประกอบท่ีสําคัญในการแตงประโยคภาษาอังกฤษใหไดมาตรฐาน มี 3 สวน คือ คําศัพท 

(vocabulary) + ไวยากรณ (grammar) + คําปรากฏรวม (collocations)  ซึ่งคําปรากฏรวม (collocations) เปนการเช่ือม

คํา การจัดวางคําหรือกลุมคํา ท่ีจําเปนตองใชรวมกันในประโยคท่ีเจาของภาษานิยมใชและเห็นวาถูกตองตามมาตรฐาน 

(เนาวรัตน  อินทรประสิทธ์ิ, 2556)  นอกจากน้ันแลว คําปรากฏรวมเปนองคประกอบสําคัญท่ีถูกละเลย ไมไดรบัความสาํคัญใน

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ท้ังท่ีถูกใชในภาษาอังกฤษอยางมาก ดังน้ัน การเนนการทองจําคําศัพทจํานวนมากจึงไมทําให

เรียนภาษาอังกฤษไดเกงข้ึน เทียบเทากับการฝกใหจดจําคําศัพทเปนกลุมคํา และหากเรารูจักคําปรากฏรวม หลายหมื่นคํา เรา

จะสามารถแตงประโยคท่ีถูกตองไดมากมาย (วงศ วรรธนพิเชษฐ, 2556)   

คําปรากฏรวม (Collocation) หมายถึง คําหรือกลุมคาํท่ีใชรวมกัน หรือปรากฏอยูในตําแหนงท่ีใกลเคยีงกันในบริบท

หรือขอความ มีลักษณะเปนธรรมชาติของภาษาและเปนการใชตามปกติของเจาของภาษา การศึกษาเรื่องคําปรากฏรวมอาจ

มุงเนนไปท่ีตําแหนงท่ีปรากฏรวมกันและความถ่ีในการปรากฏรวมกัน หรือวิเคราะหเจาะลึกในระดับโครงสรางและลักษณะ

พิเศษในการปรากฏรวม ดวยเหตน้ีุการศึกษาเรื่องคําปรากฏรวมจึงมีขอบเขตกวางขวางเปนอยางมาก ผูท่ีศึกษาเรื่องคําปรากฏ

รวมอาจเลือกศึกษาเฉพาะตําแหนงท่ีปรากฏรวมกัน ความถ่ีในการปรากฏรวมกัน ความเปนธรรมชาติในการปราฏรวมกัน 

โครงสรางของการปรากฎรวมกันหรือลักษณะพิเศษของการปรากฏรวมกัน โดยอาจเลือกศึกษาประเดน็ใดประเด็นหน่ึงเปน

หลัก หรือหลายประเด็นประกอบกัน (สุณี ธนาเลศิกุล, 2552) นอกจากน้ันแลว เบเคอร (Baker,2010) กลาววา “คําปรากฏ

รวม (Collocation) มีความสําคัญในการวิเคราะหดวยคลังขอมูลเปนอยางมากเน่ืองจากคําปรากฏรวมจะชวยแสดง

ความหมายของคํา”   

วิโรจน อรณุมานะกุล (2553) กลาวไววา คลังขอมูลภาษา (Corpus) หมายถึงขอมูลภาษาเขียนหรือภาษาพูดท่ี

รวบรวมข้ึนมาเปนจํานวนท่ีมากเพียงพอสําหรับใชในการศึกษาดานภาษา ในปจจุบันเมื่อกลาวถึงคลังขอมูลภาษาจะหมายถึง

ขอมูลภาษาท่ีไดมีการเก็บบันทึกไวในระบบคอมพิวเตอร เน่ืองจากคลังขอมูลภาษาเปนแหลงท่ีใหขอมูลการใชภาษาท่ีเกิดข้ึน

จริง คลังขอมูลภาษาจึงเปนแหลงขอมูลท่ีสําคญัตอการศึกษาวิจัย นอกจากน้ัน เดนติศักดิ์ (2558) กลาววา การการเรียนรู

คําศัพทภาษาอังกฤษจากคลังขอมลู (Corpus) คืออีกวิธีหน่ึงท่ีจะชวยประหยัดเวลา รวมท้ังจะไดรูแหลงศึกษาคนควาในเชิงลึก

เก่ียวกับคําศัพทใดๆเปนการเฉพาะได  ดังน้ัน นักภาษาศาสตรจึงใชคลังขอมูลภาษาในการรวบรวมและวิเคราะห คําศัพท 

โครงสรางประโยคหรือรูปแบบบทความท่ีใชในสาขาวิชาเฉพาะ โดย ชุง, เนช่ัน และ ฮิวสตัน (Chung & Nation, 2004; 

Hunston, 2011)   

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคําปรากฏรวม (Collocation) ท่ีมีความถ่ีสูง ประเภท คํากริยากับคาํนามและคํากริยาวล ี

คําวา Make และ Do ในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ โดยใชคลังขอมูล (Corpus) 
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เพ่ือใหผูท่ีตองการรวบรวมคําศัพทเก่ียวกับคําปรากฏรวม (Collocation) ใหมีความเขาใจมากข้ึน รวมท้ังเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและทักษะในการเรียนรูภาษาอังกฤษใหพัฒนายิ่งข้ึนไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การศึกษาคําปรากฏรวมประเภทคํากริยากับคํานามและคํากริยาวลี คําวา Make และ Do ท่ีมีความถ่ี

สูงในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี ่พอตเตอรตอนศลิาอาถรรพ โดยใชคลังขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามลําดับ ดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.  การสรางและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

 4.  การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.  สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคอื คําศัพทท่ีปรากฏในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอน

ศิลาอาถรรพ เขียนโดย เจ.เค. โรวลิง (2540) 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ คําปรากฏรวม (Collocation) ประเภทคํากริยากับคํานาม (Verb + Noun) 

และคํากริยาวลี (Phrasal Verb) คําวา Make และ Do ท่ีปรากฏในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) 

ตอนศิลาอาถรรพ  

2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือ 

1. โปรแกรม AntCone3.2.1w โดยมีแนวทางการวิเคราะห คือ ใชฟงกช่ัน Concordance เปนเครื่องมือ

ในการวิเคราะหความสอดคลองของคําท่ีปรากฏในแตละบรรทัดในหนังสือนวนนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry 

Potter) ตอนศิลาอาถรรพ 

2. พจนานุกรมคําปรากฏรวมภาษาอังกฤษ Oxford Collocations Dictionary (2009) 

3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยวิเคราะหจากหนังสือนว

นิยาย เรื่อง แฮรรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ จาํนวน 248 หนา รวม 78,543 คํา โดยมี

รายละเอียดในการเก็บขอมลูดังตอไปน้ี 

1).ดาวนโหลดหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ จํานวน 248 หนา

และแปลงไฟลใน Notepad ใหเปน Text file 

2).สรางรายการลาํดับจากหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ 

จํานวน 248 หนา 78,543 คํา โดยใชโปรแกรม AntCone ในฟงกช่ัน Concordance ในการวิเคราะหคําปรากฏ

รวม (Collocation) 

3).นับความถ่ีของคําปรากฏรวม (Collocation) เฉพาะ คําวา Make และ Do ท่ีเปนคํากริยากับคํานาม 

และคํากริยาวลี เทาน้ัน โดยใชสถิติรอยละ 

4). ตรวจสอบขอมูลในพจนานุกรมคําปรากฏรวมภาษาอังกฤษ Oxford Collocations Dictionary 

(2009) 

 

4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

 การวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ีใชสถิติรอยละโดยสูตรดังน้ี 
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1. การหาคาความถ่ีรอยละของจํานวนคําปรากฏรวม (Collocation) 

จํานวนคําปรากฏรวมท้ังหมดท่ีปรากฏ 

จํานวนคําท้ังหมดท่ีปรากฏ 

2. การหาคาความถ่ีรอยละของจํานวนแตละคําปรากฏรวม (Collocation) 

จํานวนของแตละคําปรากฏรวมท่ีปรากฏ 

จํานวนคําปรากฏรวมท้ังหมดท่ีปรากฏ 

 

ผลการวิจัย  

 การวิเคราะหขอมลูงานวิจัยเรื่องการศึกษาคําปรากฏรวม (Collocation) คําวา Make และ Do ท่ีมีความถ่ีสูงใน

หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร ตอนศิลาอาถรรพ โดยใชคลังขอมูล (Corpus) ผูวิจัยไดวิเคราะหผลตามวัตถุประสงคคือ 

เพ่ือศึกษาความถ่ีของคํา ปรากฏรวม (Collocation) ประเภท Verb + Noun และ Phrasal Verb คําวา Make และ Do 

ผูวิจัยนับจํานวนคําปรากฏรวมไดท้ังสิ้น 52 คํา 

 

ตารางท่ี 1 รอยละของจํานวนคําปรากฏรวม (Collocation) ประเภท Verb + Noun และ Phrasal Verb คําวา Make และ 

Do ในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี ่พอตเตอร (Harry Potter) ตอน ศิลาอาถรรพ 

 

คําปรากฏรวม(Collocation) 

 

ความถี่ 

 

รอยละ 

Make 

Do 

อ่ืนๆ 

27 

25 

78,491 

0.034 

0.031 

99.93 

รวม 78,543 100 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ มีการใชคําปรากฏ

รวม (Collocation) ประเภท Verb + Noun และ Phrasal Verb คาํวา Make มากท่ีสุดจํานวน 27 คํา คิดเปนรอยละ 0.034 

และคําวา Do จํานวน 25 คํา คิดเปนรอยละ 0.031 และคําอ่ืนๆ จํานวนท้ังสิ้น 78,543 คํา คิดเปนรอยละ 99.93 จากจํานวน

คําท้ังหมดท่ีปรากฏในหนังสือนวนิยายท้ังสิ้น 78,543 คํา 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 รอยละของจํานวนคําปรากฏรวม (Collocation) คําวา “Make” ประเภท Verb + Noun ท่ีมีความถ่ีซ้ํากันใน

หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ 

 

 

 

 

 

X 100 

X 100 
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Make ประเภท Verb + Noun 

 

ความถี่ 

 

รอยละ 

Make a fool 

Make Harry  

Make Dudley  

Make a cup of tea 

Make tea 

Make a clean job  

Make your real friends 

Make a sleeping potion 

Make players 

Make Neville’s toad 

Make the ‘gar’ 

Make way 

Make a diversion 

Make the drinker immortal  

Make the work 

Make a pineapple 

Make a forgetfulness 

Make a break 

Make a sound 

Make a start 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9.52 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

4.76 

รวม 21 100 

จากตารางท่ี 2 พบวาในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ มีการใชคําปรากฏ

รวม (Collocation) ประเภท Verb + Noun คําวา Make ท้ังหมด 21 คํา พบวามีการใช Make a fool มากท่ีสุดจาํนวน 2 

คํา คิดเปนรอยละ 9.52 และ Make Harry จํานวน 1 คํา คิดเปนรอยละ 4.76 เปนลําดับรองลงมา 

 

ตารางท่ี 3 รอยละของจํานวนคําปรากฏรวม (Collocation) คําวา “Make” ประเภท Phrasal Verb ท่ีมีความถ่ีซ้ํากันใน

หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ 

 

Make ประเภท Phrasal Verb 

 

ความถี่ 

 

รอยละ 

Make out  

Make up  

4 

2 

66.67 

33.33 

รวม 6 100 

จากตารางท่ี 3 พบวาในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ มีการใชคําปรากฏ

รวม (Collocation) ประเภท Phrasal Verb คําวา Make ท้ังหมด 6 คํา พบวามีการใช Make out มากท่ีสุดจํานวน 4 คํา คิด

เปนรอยละ 66.67 และ Make up จํานวน 2 คํา คิดเปนรอยละ 33.33  
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ตารางท่ี 4 รอยละของจํานวนคําปรากฏรวม (Collocation) คําวา “Do” ประเภท Verb + Noun ท่ีมีความถ่ีซ้ํากันในหนังสือ

นวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ 

 

Do ประเภท Verb + Noun 

 

ความถี่ 

 

รอยละ 

Do magic   

Do math 

Do any real damage 

Do a spell 

Do the rest 

Do a bitter 

Do Norwegian Ridgebacks 

Do a bit 

Do the thing 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

27.27 

9.09 

9.09 

9.09 

9.09 

9.09 

9.09 

9.09 

9.09 

รวม 11 100 

จากตารางท่ี 4 พบวาในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ มีการใชคําปรากฏ

รวม (Collocation) ประเภท Verb + Noun คําวา Do ท้ังหมด 11 คํา พบวามีการใช Do magic มากท่ีสุดจํานวน 3 คํา คิด

เปนรอยละ 27.27 และ Do mathจํานวน 1 คํา คิดเปนรอยละ 9.09 เปนลําดับรองลงมา 

 

ตารางท่ี 5 รอยละของจํานวนคําปรากฏรวม (Collocation) คําวา “Do” ประเภท Phrasal Verb ท่ีมีความถ่ีซ้ํากันในหนังสือ

นวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ 

 

Do ประเภท Phrasal Verb 

 

ความถี่ 

 

รอยละ 

Do with 

Do without 

Do in  

12 

1 

1 

 

85.72 

7.14 

7.14 

รวม 14 100 

จากตารางท่ี 5 พบวาในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ มีการใชคําปรากฏ

รวม (Collocation) ประเภท Phrasal Verb คําวา Do ท้ังหมด 14 คํา พบวามีการใช Do with มากท่ีสุดจํานวน 12 คํา คิด

เปนรอยละ 85.72  

 

 

 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาการใชคําปรากฏรวมในหนังสือนวนิยายภาษาอังกฤษเขียนโดยเจาของภาษา พบวา เจาของภาษามี

การใชคําปรากฏรวม คําวา Make and Do ซึ่งเปนกริยาวลีเพ่ือบรรยายลักษณะการกระทํา ซึ่งจากประสบการณจากผูสอน
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ภาษาอังกฤษพบวา เปนคําท่ีนักศึกษาใชบอย แตมักใชผิดความหมาย ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจวิเคราะหคาํท้ัง 2 น้ี ในประเภท 

คํากริยากับคํานาม และ คํากริยาวลี ท่ีคนไทยมักใชเพ่ือแสดงการกระทํา รวมท้ังสิ้น 52 คํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

เนาวรัตน  อินทรประสิทธ์ิ (2556) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการปรากฏของคําปรากฏรวมในหนังสือนวนิยายภาษาอังกฤษ 

พบวา ในภาพรวมของการใชคําปรากฏรวม 3 ประเภท คือ คําคุณศพัทกับคํานาม คํานามกับคํานาม  คํากริยากับคําวิเศษณ มี

การใชคําปรากฏรวมท้ังสิ้น 1,046 คํา คิดเปนรอยละ 29.31 จากจํานวนคําท้ังสิ้น -3,569 คํา  แสดงใหเห็นวามีการใชคํา

ปรากฏรวมในการเขียนจริงจากเจาของภาษา จึงควรจัดใหมีการเรยีนการสอนเรือ่งคําปรากฏรวมเพ่ิมเติม ตั้งแตระดับ

ประถมศึกษาเปนตนไป และเพ่ิมเติมในเรื่องไวยากรณภาษาอังกฤษ ในเรื่อง Parts of Speech ซึ่งมีคํากริยา เปนสวนประกอบ 

และเนนในดานกริยาวลี และคําปรากฏรวม เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการเขียนและอานใหไดใกลเคียงกับเจาของภาษา

มากข้ึน 

 

สรุปผลการวิจัย   

 การวิเคราะหขอมลูงานวิจัยเรื่องการศึกษาคําปรากฏรวม (Collocation) คําวา Make และ Do ท่ีมีความถ่ีสูงใน

หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร ตอนศิลาอาถรรพ โดยใชคลังขอมูล (Corpus) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาความถ่ีของ

คําปรากฏรวม และเพ่ือเปรยีบเทียบการใชคําปรากฏรวม จากการศึกษาพบวา คําปรากฏรวม (Collocation) ประเภท Verb 

+ Noun และ Phrasal Verb คําวา Make และ Do ผูวิจัยนับจํานวนคําปรากฏรวมท้ังสองคํารวมกัน ไดท้ังสิ้น 52 คํา คิดเปน

รอยละ 0.07 จากจํานวนคําท้ังสิ้น 78,491 คํา พบการใชคําปรากฏรวม คําวา Make เฉพาะคําปรากฏรวมประเภท คํากริยา+

คํานาม และประเภทคํากริยาวลี จาํนวน 27 คํา (รอยละ 0.034) และพบคําวา Do  เฉพาะคําปรากฏรวมประเภท คํากริยา+

คํานาม และประเภทคํากริยาวลี จาํนวน 25 คํา (รอยละ 0.031)  

 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณอาจารยทุกทานในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงตราม ในรายวิชา ENG494 ระเบียบวิธีวิจัยทางอังกฤษธุรกิจ ปการศึกษา 2562 รวมท้ังผูท่ีมีสวนเก่ียวของใน

การทําวิจัยครั้งน้ี ทุกทานท่ีไดกรณุาใหความชวยเหลือ สนับสนุน และใหกําลังใจมาโดยตลอด คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา

ผลการวิจัยน้ีจะเปนประโยชนแกบุคลากรทางการศึกษาและ ผูสนใจท่ัวไป ตลอดจนจะเปนประโยชนในการสรางองคความรู

ทางดานการสอนภาษาอังกฤษตอไป  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพและความตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเครื่องอะตอมมิก 

แอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 2) เพ่ือสรางสื่อสําหรับการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 3) เพ่ือ

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการเรียนรู โดยทําการศึกษาสภาพและความตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพ

ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร โดยใชแบบสอบถามออนไลน (กูเกิลฟอรม) กับกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ช้ันปท่ี 2 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นําผลการศึกษามาพัฒนาสื่อการเรียนรูในรูปแบบวีดิทัศน

ออนไลน และเขาถึงดวยโทรศัพทเคลื่อนท่ีผานคิวอารโคต ศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจของนักศึกษาเมื่อไดเรียนรูผาน

คิวอารโคต ผลการศึกษาพบวา 1) นักศึกษามีความตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพ

ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร รอยละ 76.9 2) สื่อสําหรับการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร สรางข้ึนใน

รูปแบบวีดิทัศนออนไลนและเขาถึงโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคต ประกอบดวย 3 หัวขอหลัก ไดแก หลักการ องคประกอบของ

เครื่องมือ และข้ันตอนการใชเครื่องมือ 3) ผลคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบของนักศึกษาช้ันปท่ี 2 หลังการเรียนรูดวย

เทคโนโลยีคิวอารโคต (รอยละ 82.2) สูงกวาคะแนนทดสอบกอนการเรียนรู (รอยละ 32.2) อยางมีนัยสําคัญ (p = 0.05) และ

4) ความพึงพอใจตอการเรียนรูการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 

4.02) 

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการเรียนรู เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร คิวอารโคต 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study the situations and the demands for the 

development of learning efficiency in Atomic Absorption Spectrophotometer, 2) to create learning media 

of Atomic Absorption Spectrophotometer, 3) to study the learning achievement of Atomic Absorption 

Spectrophotometer 4) to study the students' satisfaction. The situations and the demands for learning 

efficiency development were investigated using Google online form. The sample group for this study was 

the  2nd year Chemistry students at the Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat 

University. The developed video online media was created based on the survey results and accessed 
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using mobile phone via QR code. Achievement and satisfaction after learning using QR code were 

evaluated. The results of the study showed that 1) the students wanted to develop their learning 

efficiency in Atomic Absorption Spectrophotometer (76.9 %) 2) The media for Atomic Absorption 

Spectrophotometer was built as online video consists of 3 main topics i.e. principle, instrumentation 

system and instrument set up. This media was accessed using QR code. 3) The average post-test (82.2 %) 

was significant different from the pre-test (32.2 %) at p = 0.05. 4) Learning satisfaction of Atomic 

Absorption Spectrometer instrument via QR code was evaluated and found to be good (4.02). 

 

Keywords: Learning efficiency, Atomic Absorption Spectrometer, QR code 

 

บทนํา 

ปญหาสําคัญประการหน่ึงของระบบการศึกษาไทย คือ ขาดกระบวนการเรียนรูท่ีดี สภาพการเรียนการสอนโดยท่ัวไป

ตั้งแตประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัยคือ การศึกษาเอาวิชาเปนตัวตั้ง ครูถายทอดเน้ือหานักเรียนทองจํา การเรียนท่ีเนน

การถายทอดและการทองจําเน้ือหาวิชาดังกลาวกอใหเกิดผลเสียหลายประการดังเชน ผูเรียนคิดไมเปน ทําไมเปน และสัมพันธ

กับคนอ่ืนและสิ่งแวดลอมไมเปน ทําใหการเรียนรูไมมีประสทิธิภาพ ไมสามารถเรียนรูอยางตอเน่ืองไดตลอดชีวิต (ประเวศ-วะส,ี 

2541) ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาใหการจัดการศึกษาตอง

ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดและการจัดกระบวนการ

เรียนรูสวนหน่ึงใหดําเนินการดังน้ี คือ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทํา

เปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง (นัดดา-อังสุโวทัย, 2550; สาลินี-อาจารีย, 2552) 

กระบวนการเรียนรูของผูเรียน จัดวาสําคัญอยางยิ่งในการจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายใหผูเรียนเปน

ศูนยกลางการเรียนรู ใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน นอกจากน้ีผูเรียนยังตองสามารถถายโยงความรูท่ีเรียนไปใช

ในชีวิตจริงได และตองสอดรับกับการพัฒนาคนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยีและการเช่ือมโยงเครือขายท่ีมีท่ัวโลก 

มีการปรับเปลี่ยนแนวทางและกระบวนการเรียนรูแบบสั่งสอนมาเปนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ นํากระบวนการ

เรียนรูท่ีผูเรียนมีในการใชเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรมาเปนแนวทางการเรียนรูแบบใหม 

ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ปฏิบัติการทดลอง ถือเปนหัวใจสําคัญท่ีจะชวยใหผูเรียนไดมีประสบการณ

ตรงในการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง  การปฏิบัติการจึงเปนวิธีการสอนวิธีหน่ึงท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ประวิทย-บึงสวาง, 

2547) ซึ่งโดยปกติกอนปฏิบัติการ ผูคุมปฏิบัติการจะแนะนําวิธีการ ข้ันตอน และขอควรปฏิบัติในการทดลอง เพ่ือใหนักศึกษา

เกิดความเขาใจ และทําการทดลองไดอยางถูกตองและปลอดภัย แตเน่ืองจากการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรบางครั้งมีข้ันตอนท่ี

ยุงยากและซับซอน จึงทําใหนักศึกษาเก็บรายละเอียดขณะผูคุมปฏิบัติการแนะนําไดไมหมด เกิดความไมมั่นใจ อีกท้ังอาจมี

ปญหาชองวางระหวางผูคุมปฏิบัติการกับนักศึกษายังทําใหนักศึกษาขาดความสนใจ ทําใหการเรียนรูไมสัมฤทธ์ิผลเทาท่ีควร 

ดังน้ันการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูดวยวิธีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ 

เทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนท่ีในยุคปจจุบันน้ี มีความกาวหนาและเขามามีบทบาทมากข้ึน ในชีวิตประจําวันของคนใน

ยุคน้ีเปนอยางมาก ปจจุบันน้ีมีเทคโนโลยีท่ีเรียกวา คิวอารโคต มีลักษณะเปนรปูสี่เหลี่ยมขาวดํา นิยมเก็บขอมูลสินคา เชน ช่ือ

สินคา ราคาสินคา เบอรโทรศัพทติดตอและช่ือเว็บไซต  ฯลฯ นอกจากน้ียังมีการใชเทคโนโลยีคิวอารโคตเพ่ือการพัฒนาการ
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เรียนการสอนในหลายวิชา แอพลิเคชันท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน และการวิจัยทางเคมีเพ่ิมจํานวนข้ึนมากมาย โดย    

แอพลิเคชันท่ีเปนท่ีนิยมและใหบริการฟรีมีมากกวา 30 แอพลิเคชัน (Libman, 2013) ตัวอยางการใชงานไดแกการคนพบยา

โดยใชแอพลิเคชัน ChemSpider เปนตัวชวย การใชแอพลิเคชันชวยในการเรียนการสอนในรูปแบบของเกม เชน Chemical 

Mahjong ซึ่งชวยใหการเรียนการสอนเคมีมีความสนุกและนาสนใจมากข้ึน นอกจากน้ียังมีแอพลิเคชันท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือการ

เรียนการสอนเคมี สําหรับผูมีตาบอดสี โดยอาศัยการทํางานของเสียงและการสั่น เชน Titration ColorCam 

(Bandyopadhyay, 2017) ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบบูรณาการความรูใน 4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร 

วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร (STEM) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในวิชาเคมีแขนง

ตาง ๆ เชนเคมีอินทรีย ผาน Youtube (Franz, 2012) เคมีวิศวกรรมผานการตอบคําถามออนไลน (Quiz) (Dizon, 2018) 

เคมีพอลิเมอรผานการสอนแบบปฏิสัมพันธ (Interacitve learning) (Zhang, 2012) และเคมีวิเคราะห (Masania, 2018) 

ผานการทําแบบฝกหัดจาก VDO ท่ีพัฒนาจาก Camtasia software (He, 2012) ซึ่งบันทึกเสียงและตัวหนังสือท่ีผูเรียนตอบ

และทดสอบประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยประเมินจาก ขอสอบกอนและหลังเรียน และเปรียบเทียบกับการเรียนการสอน

แบบเดิม พบวาการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดจาก VDO สามารถพัฒนาทักษะของผูเรียน พัฒนาความคิดเชิง

วิพากษ (Critical thinking) ทําใหนักศึกษามีความเปนอิสระ มีความยืดหยุนตามความสามารถของผูเรียน ทําซ้ําไดหลายรอบ 

คาใชจายนอย 

ดวยขอดีของการใชสื่อท่ีสามารถใชงานผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีดังท่ีกลาวมาน้ี งานวิจัยน้ีจึงไดมีแนวคิดในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการเรียนรูสําหรับการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรข้ันสูง: เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 

ดวยเทคโนโลยีคิวอารโคต โดยการใชเทคโนโลยีออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพและความ

ตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเครือ่งอะตอมมิก แอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ช้ัน

ปท่ี  2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สรางสื่อสําหรับการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพ

ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร ท่ีสามารถเขาถึงผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีดวยเทคโนโลยีคิวอารโคต ศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูการใช

เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร จากการทดสอบกอน-หลังเรียนของนักศึกษา ศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษา ภายหลังการเรียนรูการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร ผานคิวอารโคต ซึ่งจะชวยดึงดูดความ

สนใจของนักศึกษา มีความยืดหยุนเฉพาะบุคคล เน่ืองจากเรียนรูซ้ําไดตามความตองการท่ีแตกตางกันของนักศึกษา อันจะทํา

ใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจและเขาใจเน้ือหาในการเรียนการสอนไดรวดเร็วข้ึน 

 

กลุมตัวอยาง 

 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ป  2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

ตัวแปรตน 

 

 

 

 

• การเรยีนรูการใชเครื่องมือ 

อะตอมมิกแอบซอรพ

ชันสเปกโทรโฟโตมเิตอร 

• กลุมตัวอยาง นักศึกษาช้ันปท่ี 

2 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม 

ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

• ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูของ

นักศึกษา : แบบทดสอบกอน-

หลังเรียน 

• ความพึงพอใจของนักศึกษา : 

แบบประเมินความพึงพอใจ  

5 ระดับ 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ศึกษาสภาพและความตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเครื่องมือวิทยาศาสตรข้ันสูงโดยผูวิจัยไดสราง

แบบสอบถามออนไลน (กูเกิลฟอรม) เพ่ือสํารวจสภาพและความตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเครื่องมือวิทยาศาสตร

ข้ันสูง โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัราช

ภัฏพิบูลสงคราม นําผลการสํารวจเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีมีปญหา 3 อันดับแรกมาประเมินรวมกับอาจารยผูสอนและเจาหนาท่ี

ผูคุมปฏิบัติการ 

 2. สรางสื่อสําหรับการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรข้ันสูงในรูปแบบวีดิทัศน ความยาวไมเกิน 8 นาที และใหผูเช่ียวชาญ

ทําการตรวจสอบสื่อจํานวน 3 ทาน ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะ สื่อวีดิทัศนท่ีทําการปรับปรุงแลวนํามาดาวนโหลดลงใน

เว็บไซตยูทูบ (youtube.com) และ เปลี่ยนการเขาถึงผาน URL ปกติ ใหเปน QR code จากเว็บไซตบริการสราง QR code 

ซึ่งมีใหบริการฟรีหลายเว็บไซต เชน qr-code-generator.com  

3. สรางแบบทดสอบความรูเก่ียวกับการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรข้ันสูง (เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทร

โฟโตมิเตอร) เพ่ือใชกับกลุมตัวอยาง นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ช้ันปท่ี 2  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

            1) ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ 

            2) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมเิตอร  

            3) สรางแบบทดสอบความรู แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 10 ขอ โดยใหครอบคลุมเน้ือหาและผลการเรยีนรู 

4) นําแบบทดสอบความรูท่ีสรางข้ึน เสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอคาํแนะนําในสวนท่ีบกพรองและนํามาปรับปรุง

แกไข 

5) นําแบบทดสอบวัดความรูท่ีสรางข้ึนไปจัดทําแบบประเมินความเหมาะสมใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน พิจารณาความ

สอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับวัตถุประสงคการเรียนรู ลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือกและความ

ครอบคลุมดานเน้ือหาโดยใชดัชนีความสอดคลอง IOC สอดคลอง  ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

   ให +1  เมื่อแนใจวา ถาแนใจวาขอคําถามน้ันเหมาะสม 

   ให  0    เมื่อแนใจวา  ถาไมแนใจขอคําถามน้ันเหมาะสม 

   ให -1  เมื่อแนใจวา ถาแนใจวาขอคําถามน้ันไมเหมาะสม 

สําหรับเกณฑในการพิจารณา คือ ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้ง 0.5 ข้ึนไป เปนขอคําถามท่ีใชได สวนขอคําถามท่ีมี

คา IOC นอยกวา 0.5 ตัดท้ิงหรือปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

      5.1) นําแบบทดสอบวัดความรูมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

      5.2) จัดทําแบบทดสอบความรู เรื่องเทคนิคข้ันตอนการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโต

มิเตอร ฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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4. ทดสอบการเรียนรูเครื่องวิทยาศาสตรข้ันสงู (เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร) ดวยเทคโนโลยี

คิวอารโคตกับนักศึกษาในขณะทําการทดลอง วัดความรูกอนและหลังการเรียนรู และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

การเรียนรูดวยเทคโนโลยีคิวอารโคต แบบประเมินความพึงพอใจเปนแบบ 5 ระดับดังน้ี 

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด     ใหคะแนน 5 คะแนน 

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก           ใหคะแนน 4 คะแนน 

ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง    ใหคะแนน 3 คะแนน 

ความพึงพอใจอยูในระดับนอย          ใหคะแนน 2 คะแนน 

ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด    ใหคะแนน 1 คะแนน 

 

5. วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ไดแก 

1) การศึกษาสภาพและความตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู โดยใชแบบสอบถามออนไลนกูเกิลฟอรม 

โดยพิจารณาเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีมีปญหามากท่ีสุด 3 อันดับแรก ประเมินสภาพปญหารวมกับอาจารยผูสอน 

และเจาหนาท่ีผูคุมปฏิบัติการ 

2) การสรางสื่อสําหรับการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรข้ันสูง ไดมีการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ 3 ทานและทําการ

ปรับปรุงแกไขสื่อตามขอเสนอแนะ 

3) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรข้ันสูง (เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพ

ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร) ศึกษาจากผลทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน หาคาเฉลี่ย และเปรียบเทียบขอมูลทางสถิติ

ดวย t-test  

4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาภายหลังการเรียนรูเครื่องมือวิทยาศาสตรข้ันสูงผานคิวอารโคต โดยใชแบบ

ประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ และหาคาเฉลี่ย 

     

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาสภาพและความตองการการใชสื่อเทคโนโลยีคิวอารโคต เพ่ือพัฒนาการเรียนรูสําหรับเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตรข้ันสูง โดยใชแบบสอบถาม Google form (ดังภาพท่ี 1) พบวา มีนักศึกษาช้ันปท่ี 2 ตอบแบบสอบถามจํานวน 16 

คน โดยความตองการการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรข้ันสูง 3 อันดับแรกไดแก เครื่อง

อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร (AAS) จํานวน 76.9% เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 

จํานวน 69.2% และเครื่องอินดักทีฟลีคับเพิลพลาสมา (ICP) จํานวน 38.5 % ตามลําดับ นําผลท่ีไดประเมินรวมกับอาจารย

ผูสอนและเจาหนาท่ีผูดูแลเครื่องมือและสถิติการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร พบวาเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโต

มิเตอร มีข้ันตอนการใชงานยุงยาก ซับซอนและทําใหนักศึกษาเกิดความกังวลใจมากท่ีสุด งานวิจัยน้ีจึงไดเลือกพัฒนา

ประสิทธิภาพการเรียนรูเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร โดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคต 
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ภาพท่ี 1 ตัวอยางประเด็นคําถามสําหรับการศึกษาสภาพและความตองการการใชเทคโนโลยีคิวอารโคต เพ่ือสงเสริมกิจกรรม

การเรยีนสําหรับการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรข้ันสูง 

 

 

 

  

 

ผลการสรางสื่อสําหรับการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร ประกอบดวย 3 หัวขอหลัก ไดแก 

หลักการ องคประกอบของเครื่องมือ และข้ันตอนการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร โดยแตละหัวขอ

ทําการตัดตอ และใสเสียง มีความยาว 6.42 นาที เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอรและคิวอารโคตสําหรับ

การเขาถึงสื่อจากยูทูปแสดงดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอรและควิอารโคตในการเขาถึง 

 

ผลการเรียนรูการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรข้ันสูง (เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร) ผาน

เทคโนโลยีคิวอารโคต เมื่อทดสอบกับนักศึกษา ช้ันปท่ี 2 จํานวน 16 คน พบวาคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบกอน-หลัง

การเรียนรูมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรูเทากับรอยละ 82.2 ซึ่งสูงกวาคะแนนทดสอบ

กอนเรียน ซึ่งมีคาเทากับ รอยละ 32.2  อยางมีนัยสําคัญ  

ผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนรูการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร ผานคิว

อารโคต โดยใชแบบประเมิน 5 ระดับ อยูในระดับ มาก โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปท่ี 2 เทากับ 4.02 

โดยนักศึกษาเห็นวาการใชเทคโนโลยีคิวอารโคตสําหรับการเรียนรูข้ันตอนการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโต

มิเตอร มีขอดีไดแก การเขาถึงสื่อวีดิทัศนดวยคิวอารโคตทําใหเกิดความสะดวก รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร ผานคิว

อารโคต 

 

 

ประเด็นความคดิเห็น 

 

ระดับความพึงพอใจ 

 มากท่ีสุด 

   (5) 

 มาก 

  (4) 

ปานกลาง 

    (3) 

  นอย 

   (2) 

 นอยท่ีสุด 

    (1) 

คาเฉลี่ย 

1.สื่อวีดีทัศนมีความนาสนใจ     2   10      4    0      0 3.88 

2.สื่อวีดีทัศนมีหนาท่ีเปนประโยชน     3   11      2    0      0 4.06 

3.สื่อวีดีทัศนมีการนําเสนอสวนความยาวท่ีเหมาะสม     5    8      3    0      0 4.13 

4.ไดรับความรูเพ่ิมเติมและสามารถนําไปประยุกตใช

ในการเรียนการสอนและงานวิจัยได 

    2   10      4    0      0 3.88 

5.สื่ อ วีดี ทัศน ทํา ให เ กิดความมั่น ใจขณะทําการ

ปฏิบัติการ 

    3   10      3    0      0 4.00 

6.การเขาถึงสื่อวีดีทัศนดวย QR CODE ทําใหเกิด

ความสะดวก 

    4   11      1    0      0 4.19 

คาเฉลี่ย 4.02 

อภิปรายผล 
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เมื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรข้ันสูง (เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโต

มิเตอร) ผานคิวอารโคต โดยทดสอบกับนักศึกษา ช้ันปท่ี 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบกอน-หลังการเรียนรูมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Stieff และคณะ (Stieff, Werner, Fink, & Meador, 2018) 

ซึ่งใชวีดิทัศนออนไลนสําหรับปฏิบัติการรายวิชาเคมีท่ัวไป  

สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนรูการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร ผาน

คิวอารโคต โดยใชแบบประเมิน 5 ระดับ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก หากแยกพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาช้ันปท่ี 2 พบวา นักศึกษาเห็นดวยกับประเด็น การเขาถึงสื่อวีดิทัศนดวย QR code ทําใหเกิดความสะดวก มากท่ีสุด 

(4.19) รองลงมาไดแก สื่อวีดิทัศนมีการนําเสนอดวยความยาวท่ีเหมาะสม (4.13) และ สื่อวีดิทัศนมีเน้ือหาท่ีเปนประโยชน 

(4.06) สอดคลองกับงานวิจัยของ Yip และคณะ (Yip, Melling, & Shaw, 2016) ซึ่งไดใชเทคโนโลยีคิวอารโคตในการเรียนรู

ในรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีวเคมี  

สําหรับประเด็นท่ีไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนไดแก สื่อวีดิทัศนมีความนาสนใจ (3.88) และ ไดรับความรูเพ่ิมเติม

สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนและงานวิจัยได (3.88) อาจปรับปรุงแกไขโดยกระชับเน้ือหาใหสั้นกวาเดิม และ

เน้ือหาควรเนนท่ีข้ันตอนการใชเครื่องมือท่ีงายและชัดเจน อาจแสดงเปนแผนผัง เพ่ือความสะดวกใหนักศึกษาทําตาม เปด

เครื่องและใชเครื่องมือเองได  

 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเครือ่งมือวิทยาศาสตรข้ันสงู (เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 

ดวยเทคโนโลยีคิวอารโคต สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาเคมีช้ันปท่ี 2 ไดในเวลาอันรวดเร็ว โดยคะแนน

ทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

นอกจากน้ีสื่อการเรียนผาน QR code ยังมีขอดีหลายประการไดแก ใชงานงาย มีความยืดหยุนเฉพาะบุคคล เรียนรู

ซ้ําไดทุกเวลา ชวยลดเวลาการเรียนรูของนักศึกษา  มีความนาสนใจ และชวยใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจขณะปฏิบัติงาน

เพ่ิมข้ึน โดยนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องข้ันคูสําหรับนักศึกษาสาขาดนตรี

ศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) 

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องข้ันคู 

สําหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต 3) สํารวจ

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องข้ันคู สําหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาช้ันปท่ี 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาดนตรี

ศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 15 คน ท่ีไดจากการเลือกแบบ

เจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องข้ันคูสําหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาช้ันป

ท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและ

หลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ดําเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐานจาก คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 

83.83/88.44 ตามลําดับซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 80/80 2) นักศึกษาท่ีเรียนดวยชุดการสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ

การเรียนดวยชุดการสอน มีคาเฉลี่ย 4.25 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 โดยรวมอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ :  ชุดการสอนทฤษฎีดนตรี, ข้ันคู, ทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต  

 

Abstract 

 This research aimed to create and identify the efficiency of music theory teaching package on 

intervals for year 1 students, music education program, Pibulsongkram Rajabhat University based on 

Piaget's Learning Theory by 80/80 standard criteria examine academic achievement before and after using 
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of music theory teaching package survey students’ satisfaction towards music theory teaching package on 

intervals. Chosen by purposive sampling method, the research samples were 15 of year 1 students, music 

education program, Pibulsongkram Rajabhat University. The research tools were music theory teaching 

package on intervals, academic achievement pre-test and post-test, and satisfaction questionnaires of 

student towards the use of music theory teaching package on intervals. Data collection and statistics used 

in this research were percentage, mean, standard deviation, and t-test dependent. The findings revealed 

that 1) the E1/E2 efficiency of music theory teaching package on intervals was 83.83/88.44 which was 

higher than 80/80 standard criteria 2) the academic achievement of year 1 students after using music 

theory teaching package on intervals was higher than before with the significant level at .05 and 3) the 

students’ satisfaction towards music theory teaching package on intervals were comprised of mean at 

4.23, standard deviation at 0.53, with satisfaction level at high level. 

keywords : Music Theory Teaching Package, Intervals, Piaget's Learning Theory 

 

บทนํา   

 การเรียนดนตรีในระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในดนตรีอยางลึกซึ้งท้ังทาง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนทางภาคทฤษฎีดนตรีเปนการศึกษาดนตรีในเรื่องทางโครงสรางและ

ประวัติท่ีมาของดนตรีน้ัน ๆ เชน วิชาทฤษฎีดนตรี (Music Theory) วิชาประวัติดนตรี (Music History) เปนตน สวนการ

จัดการเรียนการสอนทางภาคปฏิบัติเปนการศึกษาปฏิบัติเครื่องดนตรี การบรรเลง และการใชเทคนิคตาง ๆ เชน วิชาปฏิบัติ

เครื่องดนตรี (Instrumental Skills) วิชาปฏิบัติรวมวง (Ensembles) เปนตน ซึ่งวิชาทฤษฎีดนตรีมีความจําเปนตอการศึกษา

ในสาขาวิชาดนตรีศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนอยางมาก (ชนก วรรณกุล, 2557) 

 การจัดการเรียนการสอนกลุมวิชาทฤษฎีดนตรีสากลไววา อาจารยผูสอนสวนใหญใชวิธีการสอนแบบบรรยาย ทํา

แบบฝกหัดบนกระดานอภิปรายแสดงความคิดเห็น สาธิตบางเน้ือหาดวยเปยโนใหนักศึกษาไดฟงเสียงจริง และมอบหมายงาน

ใหทําตามเน้ือหาของการเรียน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา โดยสวนใหญในการสอนจะเปนเพียงการบอกเลาเน้ือหาใหผูเรียนฟงและ

ทําแบบฝกหัดเปนหลัก ซึ่งอาจสงผลใหเกิดปญหาหลายประการ ไดแก 1) ผูเรียนเกิดการเรียนรูและความเขาใจแตกตางกัน 

ผูเรียนท่ีมีความขยันในการฝกทําแบบฝกหัดก็จะสามารถเขาใจสาระการเรียนรูไดดีกวานักเรียนท่ีขาดการฝกทําแบบฝกหัดและ

ทบทวนบทเรียน 2) หากผูเรียนใชการจําเพียงอยางเดียวอาจทําใหผูเรียนขาดความเขาใจในโครงสรางของข้ันคู 3) ผูสอนไม

สามารถแนะนําวิธีการจัดระบบความคิดท่ีเหมาะสมในการแกโจทยปญหาเน่ืองจากไมทราบถึงวิธีการคิดของผูเรียนวาถูกตอง

หรือเหมาะสมมากนอยเพียงใด (ปรีชา กุลตัน, 2552) 

องคประกอบทางดนตรี (Musical components) ท่ี วาดวยเรื่องพ้ืนฐานโครงสรางดนตรี ซึ่งประกอบดวยจังหวะ 

ทํานอง เสียงประสาน (ข้ันคู) รูปพรรณ สีสัน และรูปแบบ เพ่ือใหเกิด ความเขาใจในลักษณะบทเพลง สามารถพบไดในกลุม

วิชา ทฤษฎีดนตร ี(ณรุทธ สุทธจิตต, 2555 อางอิงใน ฌานิก หวังพานิช, 2557) โดยท่ี ข้ันคู คือระยะหางของโนต 2 ตัว ท่ีบอก

ถึงความสัมพันธระหวางโนตสองตัวโดยสามารถพิจารณาได2ลักษณะคือข้ันคูเสียงทํานอง และข้ันคูเสียงประสาน มี
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ความสําคัญอยางมากเปนพ้ืนฐานในการเรียนทฤษฎีดนตรีสากล และเปนฐานในการสรางคอรด และการเรียบเรียงเสียง

ประสาน (ลัญฉนะวัต นิมมานรตนกุล, 2552)   

ในปจจุบันน้ี ผูวิจัยพบวานักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความรูและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาเกณฑซึ่งสงผลตอการศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลในเรื่องตอไป ท้ังน้ีในการแกปญหาดังกลาว ผูวิจัย

จึงมีแนวคิดท่ีจะใชชุดการสอนท่ีบูรณาการทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาทางเชาวน

ปญญา ของมนุษยเปนกระบวนการรับรูท่ีเกิดข้ึนตามกลไกทางธรรมชาติและเปนวิวัฒนาการทางการเติบโตของมนุษยตามวัยท่ี

เปลี่ยนแปลงไป แตกระบวนการพัฒนาดังกลาวน้ันมีปจจัยรอบดานท่ีเปนตัวกระตุนและสงเสริมอยางมีนัยสําคัญ นักจิตวิทยาผู

มีช่ือเสียงของโลกอยางฌอง เพียเจต เจาของทฤษฎี Cognitive Development Theory ไดแบงกระบวนการพัฒนาทาง

เชาวนปญญาออกเปน 4 ลําดับข้ัน ไดแก  ข้ันรับรูทางประสาทสัมผัส  ข้ันกอนปฏิบัติการ ข้ันปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรมและ

ข้ันการคิดอยางเปนเหตุผล (กฤษติศักดิ์ พูลสวัสดิ์ และกีรติ คุวสานนท, 2561) รวมถึงใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน

ฐาน เพราะปญหาท่ีดีจะเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจใฝหาความรูในการเลือกศึกษาปญหาท่ีมีประสิทธิภาพจะตอง

คํานึงถึงพ้ืนฐานความรูความสามารถของผูของผูเรียนประสบการณความสนใจข้ันตอนการจัดการเรียนรู (สุริยา สาแกว, 2557) 

 ดังน้ัน จากประเด็นตาง ๆ ท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก

เรื่องข้ันคู สําหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต 

เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ชวยเราความสนใจเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน เปดโอกาสให

ผูเรียนแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจฝกความรับผิดชอบ ทําใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณ และทําใหผูวิจัยได

ทราบถึงแนวทางในการนําชุดการสอนไปพัฒนาเพ่ือใชตอยอดในอนาคต  

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องข้ันคู สําหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาช้ันปท่ี 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต  

 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรี

ตะวันตกเรื่องข้ันคู สําหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรู

ของเพียเจต  

 3. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องข้ันคู สําหรับนักศึกษา

สาขาดนตรีศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัย เชิงทดลองโดยออกแบบการทดลอง แบบ one group pretest-

posttest design (O-X-O) (ศจีมาศ ณ วิเชียร, 2556) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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2. กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีผล

การเรียนต่ํากวาเกณฑ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 15 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1.ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องข้ันคู สําหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีไดรับการสอนดวยชุดการสอน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยทดลองใชกับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามภาค

เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 15 คนซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงและใชรูปแบบการวิจัยกลุมเดียววัดผลกอนหลัง 

one group pretest-posttest design (O-X-O) ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ทดสอบกอนเรียน(pretest)โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 30 ขอ 

ข้ันตอนท่ี 2 ดําเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูโดยใชชุดการสอนเรื่องข้ันคู สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขา

ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ตามแนวคดิการสอนดนตรีของเพียเจตและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน

ฐานจํานวน 1 ชุดเวลา 8 ช่ัวโมงโดยแบงเปน 5 กิจกรรมการเรียนรูดังน้ี 

กิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 ข้ันคู เมเจอร  

กิจกรรมการเรียนรูท่ี 2 ข้ันคู ไมเนอร  

กิจกรรมการเรียนรูท่ี 3 ข้ันคู เพอรเฟค  

กิจกรรมการเรียนรูท่ี 4 ข้ันคู ดิมมินิช  

กิจกรรมการเรียนรูท่ี 5 ข้ันคู ออกเมนเทด 

ข้ันตอนท่ี 3 หลังจากดําเนินการสอนแลวทําการทดสอบหลังเรียน (posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนจํานวน 30 ขอตรวจใหคะแนน 1 ขอ 1 คะแนนและนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ 

ข้ันตอนท่ี 4 หลังจากทดสอบหลังเรียนแลวทําการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูดวยชุดการสอน

เรื่องข้ันคู สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต

และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานและนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิต ิ  

1. หาคาเฉลี่ยรอยละ (�̅� ) (สุขแกว คําสอน, 2549) 

2. คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535)  

3. สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน t-test dependent samples (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 

4. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ คาดัชนีความสอดคลอง E1/E2 (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 

 

ผลการวิจัย 
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 1. ผลวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนสาระดนตรีเรื่องข้ันคู ตามทฤษฎีการสอนพัฒนาการทาง

สติปญญาของ เพียเจต ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  

 

จากตารางท่ี 1 คะแนนทดสอบระหวางเรียนของนักศึกษาจํานวน 15 คน คิดเฉลี่ยเปนรอยละ 83.83 และคาคะแนน

เฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 100 หมายความวาชุดการสอนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ 83.83 ซึ่งสูงกวา

เกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80 

 

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักศึกษาโดยใชชุดการสอน สาระ

ดนตรีเรื่องข้ันคู ตามทฤษฎีการสอนพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ดังตารางท่ี 2 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยการทดสอบกอนและหลังใชชุดการสอน 

คะแนน x� t 

กอนใชชุดการสอน 20.80 
12.68 

หลังใชชุดการสอน 26.53 

 จากตารางท่ี 2 พบวาคะแนนทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 20.80 สวนคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทา 

26.53 เมื่อคาเฉลี่ยของคะแนนไปทดสอบความแตกตางโดยใชคาทดสอบ (t -test dependent) พบวาคาท่ีไดจากการคํานวณ

เทากับ 12.68 โดยมีความแตกตางท่ีระดับนัยยะสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

3. หาคาคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอชุดการสอน สาระดนตรีเรื่อง ข้ันคู 

ตารางท่ี 3 แสดงผลวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอชุดการสอน สาระดนตรีเรื่อง ข้ันคู 

ขอท่ี รายการ คะแนนเฉลีย่ 
x� 

คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

ระดับความพึงพอใจ 

1 มีเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารอ่ืน ๆ 

เชน กรณีตัวอยางหรือแบบฝกหดัทายบท 

3.00 0.00 พึงพอใจปานกลาง 

 

แบบทดสอบระหวางเรยีน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

จํานวนนักเรียน E1 จํานวนนักเรียน E2 E1/E2 

15 83.83 15 88.44 83.83/88.44 
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2 เน้ือหาท่ีกําหนดในชุดการสอน มคีวาม

เหมาะสมกับผูเรียน 

4.27 0.65 พึงพอใจมาก 

3 เน้ือหาท่ีสอน มีความหลากหลาย มีความ

นาสนใจ 

4.27 0.47 พึงพอใจมาก 

4 เน้ือหาท่ีสอน เขาใจงาย 4.55 0.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5 ผูเรยีนมีความพึงพอใจตอชุดการเรียนการสอน 4.27 0.79 พึงพอใจมาก 

6 ผูเรยีนไดความรูในเรื่อง ข้ันคู มากข้ึนจากการ

เรียนดวยชุดการสอนน้ี 

4.36 0.50 พึงพอใจมาก 

7 ผูเรยีนสามารถนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

3.73 0.47 พึงพอใจมาก 

8 เวลาท่ีใชในการทําแบบฝกเพียงพอและ

เหมาะสม 

4.91 0.30 พึงพอใจมากท่ีสุด 

9 ผูสอนยอมรับฟงความคิดเห็นและขอวิจารณ

ของผูเรียนตลอดจนเปดโอกาสใหผูเรยีน

ซักถาม แสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมใน

การเรยีนการสอน 

4.55 0.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 

10 ผูสอนมีความเช่ียวชาญในรายวิชาท่ีสอน 3.36 0.50 พึงพอใจปานกลาง 

11 ผูสอนมีการประเมินผลการเรียนตามสภาพ

จริง และสอดคลองกับการเรยีนการสอน 

4.55 0.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.25 0.53 พึงพอใจมาก 

  

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยท่ีสุด 

ระดับ 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

ระดับ 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

ระดับ 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

ระดับ 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 3 พบวานักศึกษามีคาคะแนนความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการสอน สาระดนตรีเรื่องข้ันคู ตาม

ทฤษฎีการสอนพัฒนาการทางสติปญญาเพียเจต โดยใชวิธีการการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 

4.25 ซึ่งอยูในระดับ พึงพอใจมาก เวลาท่ีใชในการทําแบบฝกเพียงพอและเหมาะสม มีคาเทากับ 4.91 ในดานเน้ือหาท่ีสอน 
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เขาใจงาย ผูสอนยอมรับฟงความคิดเห็นและขอวิจารณของผูเรียนตลอดจนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม แสดงความคิดเห็นและ

มีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.55 มีเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารอ่ืน ๆ เชน กรณีตัวอยาง

หรือแบบฝกหัดทายบทมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00 

 

อภิปรายผล  

 1. ผลการสรางชุดการสอนมีประสิทธิภาพ E1/ E2 เทากับ 83.83/88.44 ตามลําดับซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 

80/80ตามลําดับสอดคลองกับวีระศักดิ์ อักษรถึง (2556) ท่ีไดทําวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนเรื่องการฝกโสตและการอานโนตผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกโสดและการสรางข้ึนมี

ประสิทธิภาพเทากับ 81.50/87 สูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนด แสดงใหเห็นวาการสรางชุดการสอนท่ีผานการหาประสิทธิภาพ

ตามข้ันตอนอยางถูกวิธีการจะชวยใหชุดการสอนสาระดนตรีเรื่องข้ันคู ตามทฤษฎีการสอนพัฒนาการทางสติปญญาของ เพีย

เจต โดยใชวิธีการการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีประสิทธิภาพและนําไปใชไดจริง 

2. นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ.05 สอดคลองกับ

(ชนก วรรณกุล, 2557) ท่ีทําการวิจัยเรื่องการสรางชุดการสอนทฤษฎีดนตรีสากลเรื่องข้ันคูและทรัยแอดโดยใชรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบแสดงการคิดเปนถอยคําแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทา 88.88 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนของนักศึกษาท่ีไดรับการเรียนรูโดยใชชุดการสอนสาระดนตรีเรื่องข้ันคู ตามทฤษฎีการสอนพัฒนาการทางสติปญญาของ 

เพียเจต โดยใชวิธีการการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีความนาเช่ือถือและสามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีสากลไดจริง 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอชุดการสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 สวนใหญอยูในระดับพอใจมาก สอดคลอง

กับ (ณัฐพล สทุธิเกษม 2562) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมวงแจสและความพึงพอใจท่ีมีตอการ

จัดการเรียนการสอน ดวยชุดการสอนการรวมวงแจสของนักเรียนดนตรีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารสาสนเอก

ตรา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีความสอดคลองเชิงเน้ือหาครบทุกประเด็นเมื่อนําไปทดลองใช ผลการประเมินเจต

คติทางดานดนตรีอยูในระดับมากทุกดานแสดงใหเห็นวาการพัฒนาแบบฝกทักษะทางดนตรีท่ีมีประโยชนและมีความยากงาย

เหมาะสมกับความสนใจและความตองการของผูเรียนทําใหตั้งใจเรียนทําใหเกิดความพึงพอใจและยังชวยสงผลใหเกิดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนรูท่ีดีข้ึน 

จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดวา ทฤษฎีดนตรีเรื่อง ข้ันคู เปนสิ่งท่ีสามารถฝกฝนใหเกิดข้ึนกับผูเรียนทุกคนในการ

จัดการเรียนรูดนตรีผูสอนจึงควรใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะและกระบวนการตาง ๆท่ีสอดคลองกับ

ธรรมชาติของผูเรียนจะชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางดนตรีไดรวมถึงมีความพึงพอใจท่ีจะเรียนรู 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย   

 1. ผลการพัฒนาชุดการสอน สาระดนตรีเรื่องข้ันคู ตามทฤษฎีการสอนพัฒนาการทางสติปญญาของ เพียเจต โดยใช

วิธีการการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานประกอบไปดวยแผนจัดการเรียนรู 5 แผน ใชเวลาเรียน 8 ช่ัวโมงมีประสิทธิภาพ 

E1/E2 เทากับ 83.83/88.44 ตามลําดับซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 80/80 
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 2. นักศึกษาท่ีเรียนดวยชุดการสอน สาระดนตรีเรื่องข้ันคู ตามทฤษฎีการสอนพัฒนาการทางสติปญญาของ เพียเจต 

โดยใชวิธีการการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยมีความแตกตาง

กันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนดวยชุดการสอน สาระดนตรีเรื่องข้ันคู ตามทฤษฎีการ

สอนพัฒนาการทางสติปญญาของ เพียเจต โดยใชวิธีการการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสวนใหญอยูในระดับ พึงพอใจ

มาก 
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การวิเคราะหโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสือเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ 

The Analysis of Noun Clause in Harry Potter and the Philosopher's Stone 

 

ยุทธนา ภูเสม1  และ อธิษฐาน งามกิจวัตร2  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 e-mail: ngamkitjawat_a@hotmail.com 

  

บทคัดยอ 

           การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของนามานุประโยค (Noun Clause) ท่ีปรากฎ

ในหนังสือเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ (Harry Potter and the Philosopher's Stone) โดยกลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาครั้งน้ี ไดแก นามานุประโยค (Noun Clause) ท่ีปรากฎในหนังสือเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ (Harry 

Potter and the Philosopher's Stone) จํานวนท้ังสิ้น 67 ประโยค โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก รูปแบบ

โครงสรางนามานุประโยค (Noun clause) จํานวน 15 โครงสราง โดยทฤษฎีท่ีใชในงานวิจัยเปนทฤษฎีของ Alice Oshia และ 

Ann Hogue (2006) ในการวิเคราะหขอมูลน้ีใชสถิติรอยละ ผลการวิจัยพบวามีการใชนามานุประโยค (Noun Clause) 

จํานวน 67 ประโยค คิดเปนรอยละ 2.48 ของจํานวนประโยคท้ังหมดของหนังสือ ในการวิเคราะหโครงสรางนามานุประโยค 

(Noun Clause) พบวามีการใชโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause) จํานวน 9 โครงสราง จากโครงสรางท้ังหมด 15 

โครงสราง โดยโครงสรางท่ีพบมากท่ีสุด คือ โครงสรางท่ี 1 [S + V + (That Clause)] จํานวน 24 ประโยค คิดเปนรอยละ 

35.82   

 

คําสําคัญ : นามานุประโยค  หนังสือเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ   

 

Abstract 

 The objective of this study was to investigate the frequency of noun clauses and to classify the 

subtype of noun clauses in Harry Potter and the Philosopher's Stone. The focus was placed on the 

grammatical analysis, particularly the noun clause based on Alice Oshima and Ann Hogue (2006). It was 

found that there were 67 sentences (2.48%) of noun clauses out of the total sentences in the book. The 

result revealed that 9 subtypes from the total 15 subtypes in Harry Potter and the Philosopher's Stone. It 

turned out that Structure 1 (Subject + Verb + That clause) occurred at the highest frequency (24 clauses 

or 35.82%). 

 

keywords: Noun clause, Harry Potter and the Philosopher's Stone 

 

 

1374 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

บทนํา   

 การเรียนภาษาอังกฤษใหไดผลดี ผูเรียนจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานทางไวยากรณเปนสําคัญ เพราะการมีความรูดาน

ไวยากรณท่ีดียอมนําไปสูความสามารถท่ีจะพัฒนาทักษะในการพูด การอาน และการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (ศิริรัตน ชู

พันธ, 2549) การเรียนไวยากรณเปนสิ่งสําคัญ เน่ืองจากเปนเหมือนพาหนะท่ีสําคัญตอการเรียนรูท่ีจะชวยใหบุคคลคิดอยาง

ชัดเจนยิ่งข้ึน  ไวยากรณน้ันเปนตัวสะทอนความคิด  อีกท้ังยังชวยใหบุคคลมีความชํานาญในการเรียนภาษาตางประเทศได 

อยางรวดเร็ว และชวยใหบุคคลมีความสามารถในการใชภาษาพูดและและภาษาเขียนเปนไปตาม ระเบียบวิธีทางสังคม  พรอม

กับชวยใหบุคคลเปนผูฟง  ผูพูด  ผูอานและผูเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ ไวยากรณยังเหมือนเปนกระดูกสันหลังท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีชวย

ใหผูเรียนภาษาตางประเทศ ประสบ ความสําเร็จในการเรียนท้ังทักษะฟง  พูด อาน และ เขียน (เนาวรัตน อินทรประสิทธ, 

2555)  

 การขาดความรูดานโครงสรางประโยคสงผลตอการอานภาษาอังกฤษของผูเรียน ฉะน้ันการวิเคราะหโครงสราง

ประโยคจึงเปนท่ีไมควรละเลยเพราะถือวากลวิธีหน่ึงท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถเขาประโยคภาษาอังกฤษไดดียิ่งข้ึน เน่ืองจาก

เปนการฝกใหผูเรียนไดใชความคิดในการวิเคราะห แยกสวนตางๆของประโยคเพ่ือใหทราบวาสวนใดคือภาคประธาน สวนใด

คือภาคแสดง วลีกลุมน้ีใชขยายสวนใด ประโยคน้ีมีใจความหลักอยูท่ีตรงสวนไหน และประโยคใดเปนขอความสนับสนุน เมื่อ

ผูเรียนสามารถฝกใชความคิดในการวิเคราะหของโครงสรางประโยคไดเปนอยางดีแลว ผลท่ีตามมาคือผูจะเขาใจการใช

ภาษาอังกฤษไดเร็วและงายยิ่งข้ึน (สายฝน คิมอ๋ิง, 2555) 

 นอกจากน้ี อัครณัฐฏ ปาลวัฒน (2557) ไดวิเคราะหเก่ียวกับความซับซอนของ รูปแบบประโยคท่ีผูเรียนอาน ผล

การศึกษาพบวา ถาผูเรียนเขาใจเรื่องไวยากรณ จะสงผลให ผูเรียนมีความกาวหนาในการอานสูงข้ึน ผูเรียนจะประสบ

ความสําเร็จในทักษะการอานภาษาอังกฤษ ถาไดเรียน โครงสรางประโยคของภาษาอังกฤษ  

 ดวยเหตุดังกลาวน้ีจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะวิเคราะหโครงสรางประโยคนามานุประโยค (Noun Clause) ใน

หนังสืออานนอกเวลา ซึ่งผูวิจัยมีความคิดวาเปนเรื่องจําเปนท่ีตองเขาใจโครงสรางไวยากรณเพ่ือท่ีจะไดเขาใจความหมาย หรือ

จุดประสงคท่ีผูแตงตองการสื่อสารในหนังสืออานนอกเวลา โครงสรางประโยคนามานุประโยคเปนโครงสรางท่ีมีความซับซอน

และเปนปญหาตอผูอานหนังสือ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาและวิเคราะหโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสือเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ 

(Harry Potter and the Philosopher's Stone) 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก รูปแบบโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause) จํานวน 15 โครงสราง โดย

ทฤษฎีท่ีใชในงานวิจัยเปนทฤษฎีของ Alice Oshia และ Ann Hogue  (2006) ซึ่งสามารถแบงรูปแบบโครงสรางไดดังน้ี 

         โครงสรางท่ี 1 S + V + That clause 

          โครงสรางท่ี 2  S + V + Adj. + That-Clause 

          โครงสรางท่ี 3 S + V + N. + That-Clause 

1375 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

          โครงสรางท่ี 4 That - Clause + V + Adj. 

          โครงสรางท่ี 5 It + V.to be + Adj. + That-clause 

          โครงสรางท่ี 6 It + V.to be + V3 + That-Clause 

          โครงสรางท่ี 7 It + has / have + been + V3 + That-Clause 

          โครงสรางท่ี 8 S + V + whether clause (S + V + object) 

          โครงสรางท่ี 9 S + V + whether or not + S + V + object 

          โครงสรางท่ี 10 S + V + whether + S + V + object + or not 

          โครงสรางท่ี 11 S + V + if-clause (if + S + V + object) 

          โครงสรางท่ี 12 S + V + if clause (if + S + V + object + or not) 

          โครงสรางท่ี 13 S + V + (wh – word +V + object) 

          โครงสรางท่ี 14 S + V + (wh – word + S + V) 

          โครงสรางท่ี 15 (Wh – word + S + V + Object) + V + Adj 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิเคราะหโครงสรางสังกรประโยค (Complex Sentence) ประเภทนามานุประโยค (Noun Clause) ผูวิจัยได

มีกระบวนการในการรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

 1. ผูวิจัยทําการนับประโยคท้ังหมดท่ีปรากฏในหนังสือเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ (Harry Potter and 

the Philosopher's Stone)  

 2. ผูวิจัยทําการวิเคราะหนามานุประโยคโดยใชทฤษฏีของ Alice Oshia และ Ann Hogue ซึ่งสามารถแยกจําแนก

นามานุประโยคได 15 โครงสราง 

        3. ผูวิจัยนํานามานุประโยคท่ีวิเคราะหตามทฤษฎีของ Alice Oshia และ Ann Hogue ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ

ความถูกตองเรียบรอย 

        4. ผูวิจัยทําการนับประโยคนามานุประโยคตามท่ีเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว  

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

 การหาคาความถ่ีรอยละของจํานวนนามานุประโยค  

= 
จํานวนนามานุประโยคที่ปรากฏ

จํานวนประโยคทั้งหมดที่ปรากฏ
 x 100 

การหาคาความถ่ีรอยละของแตละโครงสรางท่ีปรากฏในนามานุประโยค  

 = 
จํานวนประโยคของแตละโครงสรางที่ปรากฎในนามานุประโยค

จํานวนประโยคแบบนามานุประโยค
 x 100 
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ผลการวิจัย  

จากรูปภาพท่ี 1 พบวาในหนังสือเรื่องแฮรรี่ พอตเตอร กับศิลาอาถรรพ (Harry Potter and the Philosopher’s 

Stone) มีการใชโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause) จํานวน 67 ประโยค จากจํานวนประโยคท่ีปรากฎในหนังสือเลม

ดังกลาวท้ังสิ้น 2,707 ประโยค คิดเปนรอยละ 2.48 และประโยคอ่ืนๆ อีก 2,640 ประโยค คิดเปนรอยละ 97.52 

 

 
รูปภาพที ่1 รอยละของนามานปุระโยค (Noun Clause) ที่ปรากฏในหนังสือเร่ืองแฮรร่ี พอตเตอร กับศิลาอาถรรพ 

 

จากรูปภาพท่ี 2 พบวาในหนังสือเรื่องแฮรรี่ พอตเตอร กับศิลาอาถรรพ (Harry Potter and the Philosopher’s 

Stone) มีการใชโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause) จํานวน 9 โครงสราง จากโครงสรางท้ังหมด 15 โครงสราง โดย

โครงสรางท่ีพบมากท่ีสุด คือ โครงสรางท่ี 1 [S + V + (That Clause)] จํานวน 24 ประโยค คิดเปนรอยละ  35.82  อันดับท่ี

สอง คือ โครงสรางท่ี 14 [S + V + (Wh word + S + V)] จํานวน 23 ประโยค คิดเปนรอยละ 34.33 อันดับท่ีสาม คือ 

โครงสรางท่ี 8 [S + V + Whether Clause (S + V + Object)] จํานวน 5 โครงสราง คิดเปนรอนละ 7.46 อันดับท่ีสี่ คือ 

โครงสรางท่ี 5 [It + V.to be + Adj. + That Clause] และ โครงสรางท่ี 15 [Wh Clause (Wh word + S + V + Object + 

V + Adj.)] จํานวนโครงสรางละ 4 ประโยค คิดเปนรอยละ 5.97 อันดับท่ีหา มี สามโครงสรางท่ีมีจํานวนเทากัน คือ โครงสราง

ท่ี 2 [S + V +Adj + That Clause] โครงสรางท่ี 3 [ S + V + N + That Clause] และโครงสรางท่ี 13 [S + V + (Wh word 

+ V + Object)] จํานวนโครงสรางละ 3 ประโยค คิดเปนรอยละ 2.99 และอันดับสุดทายคือ โครงสรางท่ี 11 [S + V + If 

Clause (If + S + V + Object)] จํานวน 1 โครงสราง คิดเปนรอยละ 1.49 และโครงสรางท่ีไมไดปรากฏมีจํานวน 6 

โครงสราง คือ โครงสรางท่ี 4 [That-Clause + V + Adj.] โครงสรางท่ี 6  [It + V.to be + V3 + That-Clause] โครงสรางท่ี 

7 [It + has / have + been + V3 + That-Clause] โครงสรางท่ี 9 [S + V + whether or not + S + V + object] 

โครงสรางท่ี 10 [S + V + whether + S + V + object + or not] และ โครงสรางท่ี 12 [S + V + if clause (if + S + V + 

object + or not)] 
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รูปภาพที่ 2  รอยละของนามานุประโยค (Noun Clause) ในแตละโครงสรางที่ปรากฏในหนังสือแฮรร่ี พอตเตอร กับศิลาอาถรรพ 

 

อภิปรายผล  

   จากการวิจัยพบวาโครงสรางนามานุประโยคมีความซับซอนเน่ืองจากเปนหน่ึงในโครงสรางท่ีอยูในกลุมของสังกร

ประโยคและมีหลากหลายลักษณะโครงสราง โดยจากการวิจัยแสดงใหเห็นวาการใชโครงสรางนามานุประโยค มีการใช

โครงสราง  S + V + That-Clause มากท่ีสุดคือ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเนาวรัตน อินทรประสิทธิ (2555) ท่ีไดทําการ

วิจยัเรื่องการวิเคราะหโครงสรางภาษาอังกฤษเชิงพรรณนาโวหาร โดยพบวารูปแบบโครงสรางประโยคท่ีใชในงานเขียนน้ีมาก

ท่ีสุดคือสังกรประโยค (Complex sentence) อีกท้ังยังศึกษานามานุประโยค (Noun Clauses) ซึ่งถือเปนชนิดหน่ึงของสังกร

ประโยค (Complex sentence) ซึ่งเปนเรื่องท่ีมีความยากและความซับซอน 

 

สรุปผลการวิจัย   

 จากการวิจัยพบวามีการใชนามานุประโยค (Noun clause)  จํานวน 67 ประโยค จากจํานวนประโยคท่ีปรากฎใน

หนังสือเลมดังกลาวท้ังสิ้น 2,707 ประโยค คิดเปนรอยละ 2.48 และโครงสรางท่ีพบมากท่ีสุดจากท้ังหมด 15 โครงสราง คือ 

โครงสรางท่ี 1 [S + V + (That Clause)] จํานวน 24 ประโยค คิดเปนรอยละ 35.82  และมีโครงสรางท่ีไมพบจํานวน 5 

โครงสราง คือ โครงสรางท่ี 4 [That-Clause + V + Adj.] โครงสรางท่ี 6  [It + V.to be + V3 + That-Clause] โครงสรางท่ี 

7 [It + has / have + been + V3 + That-Clause] โครงสรางท่ี 9 [S + V + whether or not + S + V + object] 

โครงสรางท่ี 10 [S + V + whether + S + V + object + or not] และ โครงสรางท่ี 12 [S + V + if clause (if + S + V + 

object + or not)] 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยฉบับน้ีสําเร็จและสมบรูณตามข้ันตอนไดดวยความกรุณาและการไดรับสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญท่ีไดให

คาํแนะนํา คําปรึกษาตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆอยางยิ่งตลอดจนการจัดทํารายงานเลนน้ีสําเร็จสมบรูณ คณะผูวิจัยขอ

กราบขอพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ีขอขอบพระคุณเจาของเอกสาร ตํารา  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีอางอิงใหงานวิจัยฉบับ
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น้ีไดมีความสมบรูณมากข้ึน ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําและกําลังใจเสมอมา ท่ีไดรับคําปรึกษาและคําแนะนําแก

คณะผูวิจัยท่ีไมกลาวมา ณ ท่ีน้ีดวย สุดทายน้ี หากมีขอบกพรองในลักษณะใดท่ีเกิดข้ึน  
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ใช

ประชากรจากบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ป 2562จํานวนท้ังสิ้น 40 คนใช

แบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวย 

T-test และ F-test ผลการศึกษาพบวาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคนมีความคิดเห็น โดยรวมอยูในระดับมาก 

(µ= 4.09)พิจารณารายดาน พบวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานรูสึกผูกพันตอองคการบริหารสวนตําบลในระดับมากพิจารณารายดาน 

พบวา สูงสุด ไดแกความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร (µ= 4.15) รองลงมา ไดแก ความเต็มใจและใชความ

พยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน (µ= 4.14) และต่ําสุด ไดแก ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร(µ= 

4.03)และผลทดสอบสมมติฐานพบวาเพศตางกัน มีความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกรแตกตางกันอายุตางกัน 

มีความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกรแตกตางกัน และประเภทบุคลากรตางกัน มีการยอมรับเปาหมายของ

องคกรและความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร แตกตางกัน 

 

คําสําคัญ:ความผูกพันการยอมรบั  ความเต็มใจ 

 

Abstract 

The purpose of this research was to study the level of organizational commitment of personnel 

in Sa-Mor-Kon Sub-District Officials.The target population is from personnel from Sa-Mor-Kon Sub-District 

Officials, Ban Tak District, Tak for the year 2019. There are the target population is from personnel the 

total forty.  Create questionnaires and analyze data using percentage, frequency, average standard 

deviation. The test hypothesis with T-test and F-test.  The study found that Sa-Mor-Kon Sub-District 

Officials has a comment level overall is at a high level (µ=4.09).When considered in each aspect, it was 

found that the highest was the need to maintain the membership of the organization (µ=4.15).   Followed 

by willingness and full effort (µ=4.14).And the lowest side is the feeling of pride and concern for the 

future of the organization (µ=4.03). And the hypothesis test found that different genders have different 

feelings of pride and concern for the future of the organization. The different ages have different feelings 

of pride and concern for the future of the organization.  And the different types of personnel have 
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different acceptance of the organization’s goals and the feeling of pride and concern for the future of the 

organization.  

 

keywords :Organizational Commitment, Acceptance , Willingness  
 

บทนํา 

 หนวยงานของรัฐบาลท่ีมีการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถ่ิน คือ องคการ

บริหารสวนตําบล (อบต.) จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช

ตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม 2538 และมีการแกไขเพ่ิมเติมในเวลาตอมาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลมีความสําคัญตอทองถ่ินเปน

อยางมาก เพราะเปนองคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด แตใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะประชาชนใน

พ้ืนท่ีชนบท มีการปกครองตามระบบประชาธิปไตย (สถาบันพระปกเกลา : ออนไลน) 

องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน จัดตั้งเมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2540 ณ หมูท่ี4บานสมอโคน ตําบลสมอโคน 

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก มีเขตการปกครองจํานวน 9 หมูบานเปนองคการท่ีใหบริการเพ่ือตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชน ซึ่งบางครั้งเกิดปญหาในดานท่ีเปนองคการขนาดเล็ก ท้ังในแงของการขาดการมีสวนรวมของประชาชนในเขตการ

ปกครอง รวมถึงมีรายไดนอยและบุคลากรก็นอย โดยเฉพาะปญหาดานบุคลากร เน่ืองจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลและคณะ ไมมีความรูทางดานกฎหมาย ดานการบริหารจัดการองคกร ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีและการดําเนินงานภายใน

องคกรปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายและไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอน (สถาบันพระปกเกลา : ออนไลน) ซึ่งการบริหารงานภายใน

องคการบริหารสวนตําบลตองใชบุคลากรท่ีมีความสามารถในการประสานงานระหวางหนวยงานกับประชาชน ใหมีสวนรวมใน

การแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในระดับตําบล กระตุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีใหมีความตื่นตัวและมีสวน

รวมในกิจกรรมตางๆ  ของตําบลซึ่งองคการบริหารสวนตําบล จะตองสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

เกิดความชอบและรักงานท่ีตนเองไดรับมอบหมายอันไดแก ผลตอบแทนพ้ืนฐาน เชน เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ ฯลฯ  

ตลอดจนตองสรางสภาพแวดลอมในการทํางานท้ังภายในและภายนอกองคกร มีคานิยม ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติงานท่ี

ดีใหกับบุคลากรในองคการเพ่ือใหบุคลากรเกิดความผูกพันกับองคกร สงผลใหองคการมีความเจริญเติบโตและอยูรอดตอไป 

(www.samorkon.go.th/home) 

ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ทัศนคติท่ีสะทอนความเก่ียวของระหวางบุคคลกับองคกร ซึ่งเขายินดีท่ีจะมีสวนรวม

เปนสมาชิก และไมเต็มใจท่ีจะจากองคการไป ท้ังน้ีมีนักวิชาการไดอธิบายความผูกพันระหวางบุคคลและองคกรจาก 2 มุมมอง

คือ 1. ความผูกพันอยางตอเน่ือง คือ พนักงานมีแนวโนมท่ีจะอยูกับองคกร เน่ืองจากเขาไมสามารถจะออกไปได และ 2. ความ

สอดคลองของเปาหมายระหวางบุคคลและองคการ เรียกวา มโนทัศนท่ีบุคคลพรอมท่ีจะยอมรับและปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายของคนและองคกร คานิยมองคกรยิ่งใกลเคียงกับบุคคลท่ีจะบรรจุมากเพียงไร ยิ่งทําใหพนักงานใหมท่ีไดบรรจุมีความ

ผูกพันตอองคการมากเพียงน้ัน ในการน้ี การใหรางวัลมีความสําคัญตอการพัฒนาความผูกพันกับองคกร เชน การไดรับการ

ยอมรับ การเลื่อนตําแหนง หรือเปนผูมีสวนรวมกับโครงการใหมๆ ดังน้ัน ผูบริหารจึงตองสรางระบบการใหรางวัลท่ีให

ความสําคัญกับบุคคล และความภาคภูมิใจท่ีบูรณาการเขากับเปาหมายของบุคคลและองคการ ชวยกระตุนและธํารงรักษา

ความผูกพันกับองคกรใหแกพนักงาน (ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน, 2551 : 105-108) 

 ดงัน้ัน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบาน

ตาก จังหวัดตาก เพ่ือใหทราบถึงความรูสึกของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสมอโคน มีความผูกพันตอองคกรมาก

นอยเพียงใด และผลการวิจัยท่ีไดจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนๆ ท่ีจะนําไปพัฒนาดานการบริหารงาน

ภายในองคการในอนาคตตอไป  
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

  เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
  

กรอบแนวความคิด 
 

 

 

 

 

สมมติฐานในการวิจัย  

บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคนท่ีมลีักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน

สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี 

 H0 :บุคลากรองคการบรหิารสวนตําบลสมอโคน ท่ีมลีักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไม

แตกตางกัน 

 H1 :บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ท่ีมีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา  คือ บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก มีจํานวน

ท้ังหมด 40 คน (องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน, สืบคนจาก www.samorkon.go.th/home) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมุงเนนศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก 

จังหวัดตาก ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดําเนินการวิจัยโดยการใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลู  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจยัโดยจะมีข้ันตอนดังน้ี 

ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งน้ี ไดจดัทําแบบสอบถามออกเปน 

ตอนท่ี 1 เปนลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาประเภทบุคลากร 

และระยะเวลาในการรับราชการของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
ตอนท่ี 2 ความผูกพันตอองคกร ไดแก การยอมรับเปาหมายขององคกรความรูสึกภาคภูมใิจและหวงใยในอนาคตของ

องคกรความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน และความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกรเปน

การสรางแบบสอบถามแบบ Likerst  Scale มีระดับการวัดประเภท อัตภาคช้ัน โดยมีระดับการประมาณคาความผูกพันของ

บุคลากรท่ีมีตอองคกร เปน 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด4 หมายถึง ระดับมาก 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 2 

หมายถึง ระดับนอย และ 1 หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทําการทดสอบสมมติฐาน คือ ความผูกพันตอองคกรมีความแตกตางกันไปตาม

ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  โดยใชการทดสอบ T-test เพ่ือทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 

กลุม คือ เพศ และการทดสอบ F-test แบบ One Way ANOVAเพ่ือทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางท่ีมากกวา 

ลักษณะสวนบุคคล 
 

1.  เพศ  

2.  อาย ุ

3.  สถานภาพ 

4.  ระดับการศึกษา 

5.  ประเภทบุคลากร 

6.  ระยะเวลาในการรับราชการ 

ความผูกพันตอองคกร 
 

- การยอมรับเปาหมายขององคกร 

- ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร 

- ความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 

- ความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร 

ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิด 
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2 กลุม คือ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งจะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา .05 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลจากผลการศึกษาขอมูลท่ีรวบรวมไดจะดําเนินการวิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistic) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ืออธิบายขอมูลตามรายละเอียดในแบบสอบถามดังน้ี 

 1. ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาประเภทบุคลากร และ

ระยะเวลาในการรับราชการ นํามาวิเคราะหหาคาความถ่ีและรอยละ 

 2. ความผูกพันตอองคกร ไดแก การยอมรับเปาหมายขององคกรความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตของ

องคกรความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน และความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร

นํามาวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 การแปลผลคาเฉลี่ย ใชเกณฑดังน้ี 

 ระหวาง 4.50—5.00 หมายถึง     ความผูกพันตอองคกรอยูระดับมากท่ีสุด 

 ระหวาง 3.50—4.49 หมายถึง     ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก 

 ระหวาง 2.50—3.49 หมายถึง     ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง 

 ระหวาง 1.50—2.49 หมายถึง     ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับนอย 

   ระหวาง    1.00—1.49    หมายถึง     ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทําการทดสอบสมมติฐานใชสถิติ T-test เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยางท่ีมี 2 กลุม คือ เพศ และใชสถิติ F-test แบบ One Way ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยางท่ีมีมากกวา 2 กลุม ไดแก อายุ สถานภาพระดับการศึกษาประเภทบุคลากร และระยะเวลาในการรับราชการ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

ตอนท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

           ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 41–50 ป มีสถานภาพสมรส มีระดับ

การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ประเภทบุคลากรสวนใหญมีท้ังขาราชการและสมาชิกสภา และมีระยะเวลาในการรับราชการ    

6-10 ป ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน  (คน) รอยละ 

เพศ   

         ชาย 22 55.00 

         หญิง 18 45.00 

รวม 40 100 

อายุ   

         20–30  ป 5 12.50 

         31–40   ป 9 22.50 

         41–50   ป 16 40.00 

         51 ป ข้ึนไป 10 25.00 

รวม   40 100 
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สถานภาพ   

         โสด 12 30.00 

         สมรส 20 50.00 

         หยา  8 20.00 

รวม 40 100 

ระดับการศึกษา   

        ต่ํากวาปริญญาตรี 22 55.00 

        ปริญญาตรี 12 30.00 

        สูงกวาปริญญาตรี 6 15.00 

รวม 40 100 

ประเภทบุคลากร   

         ขาราชการ 18 45.00 

         สมาชิกสภา 18 45.00 

         คณะผูบริหาร 4 10.00 

รวม 40 100 

ระยะเวลาในการรับราชการ   

         นอยกวา 1 ป    8 20.00 

         1 – 5     ป   11 27.50 

         6 – 10   ป   19 47.50 

        10 ป ข้ึนไป   2 5.00 

รวม 40 100 
 

ตอนท่ี 2 ความผูกพันตอองคกร ไดแก การยอมรับเปาหมายขององคกรความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตของ

องคกรความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน และความตองการรักษาความเปนสมาชิกของ

องคกร 

ความผูกพันตอองคกร จากตารางท่ี 2 พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน มีระดับความคิดเห็น

โดยรวม อยูในระดับมาก  (µ= 4.09) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกดานความตองการรักษา

ความเปนสมาชิกขององคกร (µ= 4.15) รองลงมา ไดแก ดานความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน

(µ= 4.14) และดานท่ีต่ําสุด ไดแก ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร (µ= 4.03) สอดคลองกับงานวิจัย

ของ เอกธนัช สุทธิรักษ (2556) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม 

พบวา พนักงานเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม มีความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

ตารางท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน โดยภาพรวมและ

รายดาน 

ความผูกพันตอองคกร 
ระดับความคิดเห็น 

µ S.D. แปลผล 

ดานการยอมรับเปาหมายขององคกร 4.06 .67 มาก 

ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร 4.03 .66 มาก 
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ดานความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 4.14 .63 มาก 

ดานความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร 4.15 .61 มาก 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 4.09 .64 มาก 

ดานการยอมรับเปาหมายขององคกร จากตารางท่ี 3 พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคนโดยรวมมี

ระดับความคิดเห็น ดานการยอมรับเปาหมายขององคกรอยูในระดับมาก (µ = 4.06) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอทานรูสึกวาคานิยมเปาหมายของตนเองกับหนวยงานมีความคลายคลึงกันรองลงมา ไดแก ขอทานรูสึก

ยอมรับเปาหมายและปฏิบัติตามนโยบายทุกอยาง และต่ําสุด ไดแก ขอทานมักจะมีความรูสึกตอตานนโยบายและวิธีการ

บริหารงานของผูบริหารของหนวยงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุทัย  จันทรแชมชอย (2551) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา ผูใหขอมูลมีระดับความคิดเห็น ดาน

ความเช่ือมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ อยูในระดับสูง โดยประเด็นท่ีเปนอันดับหน่ึง คือ 

มีความรูสึกท่ีจะบอกใครๆ วา ตนเปนบุคลากรขององคการ รองลงมาคือ ประเด็นปญหาขององคการเปนเรื่องท่ีบุคลากรทุกคน

ตองรวมมือกันแกไข สอดคลองกับงานวิจัยของ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย (2561) ศึกษาเรื่อง การสํารวจปจจัยท่ีมี

ผลตอความผาสุกและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ประจําป 2561 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหการยอมรับเปาหมายและนโยบายของหนวยงานอยูท่ีระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ เอกธนัช สุทธิรักษ (2556) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลตําบลโพรง

มะเดื่อ จังหวัดนครปฐม พบวา พนักงานเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มีความคิดเห็นดานความเช่ือมั่นในการยอมรับเปาหมาย

และคานิยมขององคการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะนโยบายของเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อสอดคลองกับความ

ตองการของตนเอง 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 ระดับความคิดเห็นตามขอความเก่ียวกับความผูกพันบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ดานการยอมรับ

เปาหมายขององคกร 

ดานการยอมรับเปาหมายขององคกร 
ระดับความคิดเห็น 

µ S.D. แปลผล 

 1. ทานรูสึกวาคานิยมเปาหมายของตนเองกับหนวยงานมีความคลายคลึงกัน 4.14 .63 มาก 

 2. ทานรูสึกยอมรับเปาหมายและปฏิบัติตามนโยบายทุกอยาง 4.04 .67 มาก 

 
3. ทานเห็นวานโยบายของหนวยงานกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบ     

เปนอยางยิ่ง 
3.12 1.26 ปานกลาง 

 
4. ทานมักจะมีความรูสึกตอตานนโยบายและวิธีการบริหารงานของ 

   ผูบริหารของหนวยงาน 
2.42 1.39 ปานกลาง 
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รวม 4.06 .67 มาก 

ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร จากตารางท่ี 4 พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล

สมอโคนโดยรวมมีระดับความคิดเห็นดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกรอยูในระดับมาก (µ = 4.03) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอทานมีความภูมิใจในหนวยงานของทานเปนอยางยิ่งรองลงมา ไดแก ขอ

ทานทานรูสึกวามีความตองการจะประชาสัมพันธหนวยงานของทานใหเปนท่ีรูจักตอคนภายนอก และต่ําสุด ไดแก ขอเมื่อมีผู

กลาวถึงหนวยงานในทางท่ีไมดี ทานจะรูสึกไมชอบและจะโตแยงทันทีสอดคลองกับงานวิจัยของ องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงราย (2561) ศึกษาเรื่อง การสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุกและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประจําป 2561 พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายมีความ

คิดเห็น ดานลักษณะงาน/ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน/การทุมเทการทํางาน/ความหวงใยในอนาคตของหนวยงาน ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะการทํางานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถและความถนัดของตนเอง  

ตารางท่ี 4 ระดับความคิดเห็นตามขอความเก่ียวกับความผูกพันบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ดานความรูสึก

ภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร 

ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร 
ระดับความคิดเห็น 

µ S.D. แปลผล 

 
1. ทานรูสึกวามีความตองการจะประชาสัมพันธหนวยงานของทานใหเปนท่ีรูจัก

ตอคนภายนอก 
4.06 .68 มาก 

 2. เมื่อมีผูกลาวถึงหนวยงานในทางท่ีไมดี ทานจะรูสึกไมชอบและจะโตแยงทันที 4.04 .67 มาก 

 3. ทานมีความภูมิใจในหนวยงานของทานเปนอยางยิ่ง 4.30 .71 มาก 

รวม 4.03 .66 มาก 

ดานความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน จากตารางท่ี  5พบวา บุคลากรองคการบริหาร

สวนตําบลสมอโคนโดยรวมมีระดับความคิดเห็นดานความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานอยูในระดับ

มาก (µ = 4.14) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอทานปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็ม

ความสามารถเพ่ือความสําเร็จขององคกรรองลงมา ไดแก ขอทานทํางานท่ีไดรับมอบหายและเขารวมกิจกรรมของหนวยงาน

ดวยความเต็มใจ และต่ําสุด ไดแก ขอทานยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานลวงเวลาแมวาจะไมไดคาตอบแทนสอดคลองกับงานวิจัย

ของ เอกธนัช  สุทธิรักษ (2556) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม 

พบวา พนักงานเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มีความคิดเห็นดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มกําลัง

ความสามารถเพ่ือประโยชนตอองคการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานแมวางานไมไดอยูในความ

รับผิดชอบของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา  บานโก (2558) ศึกษาเรื่อง  ปจจัยท่ีมีผลกับความผูกพันตอองคกร

ของบุคลากรภาครัฐศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม พบวา บุคลากรภาครัฐมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน

ตามท่ีผูบริหารมอบหมายถึงแมวางาน้ันจะนอกเหนืองานในหนาท่ีรับผิดชอบ 

ตารางท่ี 5 ระดับความคิดเห็นตามขอความเก่ียวกับความผูกพันบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคนดานความเต็มใจและ

ใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 

ดานความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

µ S.D. แปลผล 
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 1. ทานยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานลวงเวลาแมวาจะไมไดคาตอบแทน 3.98 .77 มาก 

 2. ทานทํางานท่ีไดรับมอบหมายและเขารวมกิจกรรมของหนวยงานดวยความเต็มใจ 4.18 .69 มาก 

 3. ทานเต็มใจท่ีจะทุมเทในการปรบัปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง 4.16 .66 มาก 

 
4. ทานปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถเพ่ือความสําเร็จของ 

องคกร 
4.20 0.70 มาก 

รวม 4.14 .63 มาก 

ดานความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร จากตารางท่ี 6 พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล

สมอโคนโดยรวมมีระดับความคิดเห็นดานความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกรอยูในระดับมาก (µ = 4.15) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอทานคิดวาองคกรน้ีดีท่ีสุดสําหรับการเลือกทํางานดวยรองลงมา ไดแก 

ขอทานคิดวาจะปฏิบัติงานในหนวยงานน้ีตลอดไปถึงแมวาหนวยงานน้ีจะประสบปญหา และต่ําสุด ไดแก ขอทานคิดวาจะ

ทํางานในหนวยงานน้ีตลอดไปถึงแมวาหนวยงานอ่ืนจะเสนอตําแหนง คาตอบแทนท่ีสูงกวาสอดคลองกับงานวิจัยของอรุทัย  

จันทรแชมชอย (2551) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูน พบวา ผูใหขอมูลมีความผูกพันในดานความปรารถนาอยางแรงกลา ท่ีจะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพของ

องคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ เอกธนัช  สุทธิรักษ (2556) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลตําบล

โพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม พบวา พนักงานเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มีความคิดเห็นดานความตองการท่ีจะคงอยูเปน

สมาชิกขององคการตอไป 

ตารางท่ี 6 ระดับความคิดเห็นตามขอความเก่ียวกับความผูกพันบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคนดานความตองการ

รักษาความเปนสมาชิกขององคกร 

ดานความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร 
ระดับความคิดเห็น 

µ S.D. แปลผล 

 
1. ทานคิดวาจะปฏิบัติงานในหนวยงานน้ีตลอดไปถึงแมวาหนวยงานน้ี 

    จะประสบปญหา 
4.14 .67 มาก 

 
2. ทานคิดวาจะทํางานในหนวยงานน้ีตลอดไปถึงแมวาหนวยงานอ่ืนจะเสนอ

ตําแหนง คาตอบแทนท่ีสูงกวา 
4.10 .65 มาก 

 3. ทานคิดวาองคกรน้ีดีท่ีสุดสําหรบัการเลือกทํางานดวย 4.20 .64 มาก 

รวม 4.15 .61 มาก 
 

 

 

 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทําการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามลักษณะของบุคคล ไดแก เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับ

การศึกษา ประเภทบุคลากร และระยะเวลาในการรับราชการ 
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 การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน จําแนกตามเพศจากตารางท่ี 

7 พบวา ดานความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร มีคา Sig. = .02 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา บุคลากร

องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ท่ีมีเพศตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ดานความตองการรักษาความเปนสมาชิกของ

องคกรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ตารางท่ี 7 การเปรยีบเทียบความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

โดยจําแนกตามเพศ 

ความผูกพันตอองคกร 
T-test Equality of Mean 

เพศ µ S.D. t Sig. 

1. การยอมรับเปาหมายขององคกร ชาย 3.35 .74 .32 .75 

 หญิง 3.29 .62   

2. ความรูสึกภาคภมูิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร ชาย 4.00 .70 -.32 .75 

 หญิง 4.06 .65   

3. ความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน ชาย 4.07 .66 .72 .47 

 หญิง 4.19 .60   

4. ความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร ชาย 4.03 .61 .27 .02* 

 หญิง 4.25 .60   

         * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน จําแนกตามอายุจากตารางท่ี 

8 พบวา ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร มีคา Sig. = .03 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา บุคลากร

องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ท่ีมีอายุตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคต

ขององคกรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ตารางท่ี 8 การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก 

จังหวัดตาก โดยจําแนกตามอาย ุ

ความผูกพันตอองคกร 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS ms F Sig. 

1. การยอมรับเปาหมายขององคกร ระหวางกลุม   3.00   1.73 .58 1.30 .29 

 ภายในกลุม 37.00 20.37 .44   

 รวม 40.00 22.10    

2. ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร ระหวางกลุม   3.00  3.68 1.23 3.15* .03 

 ภายในกลุม 37.00 17.93 .39   

 รวม 40.00 21.61    

3. ความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม   3.00   .06 .02 .05 .99 

 ภายในกลุม 37.00 19.22 .42   

 รวม 40.00 19.28    

4. ความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร ระหวางกลุม   3.00  1.02 .34 .92 .44 

 ภายในกลุม 37.00 17.02 .37   

 รวม 40.00 18.04    

   * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD ระหวางอายุกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหาร

สวนตําบลสมอโคนจากตารางท่ี 9 พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ท่ีมีอายุ 31-40 ป มีความผูกพันตอ

องคกร ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร นอยกวา บุคลากร ท่ีมีอายุ 41-50 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ย

เทากับ .57 และ บุคลากร ท่ีมีอายุ 41-50 ป มีความผูกพันตอองคกร ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร 

นอยกวา บุคลากร ท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป 

ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD ระหวางอายุกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหาร

สวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร 

อาย ุ
 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50ปขึ้นไป 

µ 4.00 3.80 4.37 3.67 

20-30 ป 4.00 - .20 .37 .33 

31-40 ป 3.80  - .57* .13 

41-50 ป 4.37   - .70* 

50 ปขึ้นไป 3.67    - 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอ จําแนกตาม

สถานภาพจากตารางท่ี 10พบวา ทุกดาน มีคา Sig. = มากกวา .05 หมายความวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน 

ท่ีมีสถานภาพตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ทุกดาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ตารางท่ี 10 การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน          

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยจาํแนกตามสถานภาพ 

ความผูกพันตอองคกร 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS ms F Sig. 

1. การยอมรับเปาหมายขององคกร ระหวางกลุม 3.00 .89 .45 .99 .38 

 ภายในกลุม 37.00 21.21 .45   

 รวม 40.00 22.10    

2. ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร ระหวางกลุม 3.00 .38 .19 .42 .66 

 ภายในกลุม 37.00 21.23 .45   

 รวม 40.00 21.61    

3. ความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม 3.00 .08 .04 .10 .90 

 ภายในกลุม 37.00 19.19 .41   

 รวม 40.00 19.28    

4. ความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร ระหวางกลุม 3.00 .83 .41 1.13 .33 

 ภายในกลุม 37.00 17.21 .37   

 รวม 40.00 18.09    

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอจําแนกตามระดับ

การศึกษาจากตารางท่ี 11พบวา ทุกดาน มีคา Sig. มากกวา .05 หมายความวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ท่ี

1389 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

มีระดับการศึกษาตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ทุกดาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

 

ตารางท่ี 11 การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน         

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยจาํแนกตามระดับการศึกษา 

ความผูกพันตอองคกร 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS ms F Sig. 

1. การยอมรับเปาหมายขององคกร ระหวางกลุม 3.00 .09 .04 .09 .91 

 ภายในกลุม 37.00 22.01 .47   

 รวม 40.00 22.10    

2. ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร ระหวางกลุม 3.00 .38 .04 .10 .91 

 ภายในกลุม 37.00 21.23 .46   

 รวม 40.00 21.61    

3. ความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม 3.00   .19 .10 .24 .79 

 ภายในกลุม 37.00 19.08 .41   

 รวม 40.00 19.28    

4. ความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร ระหวางกลุม 3.00 .60 .30 .81 .45 

 ภายในกลุม 37.00 17.44 .37   

 รวม 40.00 18.04    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน จําแนกตาม

ประเภทบุคลากรจากตารางท่ี 12 พบวา ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร มีคา Sig.=04 ซึ่งนอยกวา 

.05 หมายความวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ท่ีมีประเภทบุคลากรตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ดาน

ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

ตารางท่ี 12 การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน         

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยจาํแนกตามประเภทบุคลากร 

ความผูกพันตอองคกร 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS ms F Sig. 

1. การยอมรับเปาหมายขององคกร ระหวางกลุม 3.00   3.39 1.69 4.20 .10 

 ภายในกลุม 37.00 18.71 .40   

 รวม 40.00 22.10    

2. ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร ระหวางกลุม 3.00  2.84 1.42 3.55* .04 

 ภายในกลุม 37.00 18.77 .40   

 รวม 40.00 21.61    

3. ความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม 3.00 2.06 1.03 2.81 .07 

1390 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 ภายในกลุม 37.00 17.22 .37   

 รวม 40.00 19.28    

4. ความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร ระหวางกลุม 3.00 2.05 1.03 3.02 .06 

 ภายในกลุม 37.00 15.98 .34   

 รวม 40.00 18.04    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD ระหวางประเภทบุคลากรกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร

องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกรจากตารางท่ี 13 พบวา บุคลากร

องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ท่ีเปนสมาชิกสภา มีความผูกพันตอองคกร ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคต

ขององคกร นอยกวา บุคลากร ท่ีเปนคณะผูบริหาร โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .78 

 

 

ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD ระหวางประเภทบุคลากรกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร

องคการบริหารสวนตําบล สมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคต

ขององคกร 

ประเภทบุคลากร 
          ขาราชการ          สมาชิกสภา คณะผูบริหาร 

µ 3.33 3.93 3.15 

ขาราชการ 3.33 - -.60* .18 

สมาชิกสภา 3.93  - .78* 

คณะผูบริหาร 3.15   - 

                * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอจําแนกตาม

ระยะเวลาในการรับราชการจากตารางท่ี 14พบวา ทุกดาน มีคา Sig. มากกวา .05 หมายความวา บุคลากรองคการบริหารสวน

ตําบลสมอโคน ท่ีมีระยะเวลาในการรับราชการตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ทุกดาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ตารางท่ี 14 การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน  

               อําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยจําแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ 

ความผูกพันตอองคกร 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS ms F Sig. 

1. การยอมรับเปาหมายขององคกร ระหวางกลุม 3.00   1.52 .51 1.14 .34 

 ภายในกลุม 37.00 20.58 .45   

 รวม 40.00 22.10    

2. ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร ระหวางกลุม 3.00  .06 .02 .04 .99 

 ภายในกลุม 37.00 21.55 .47   

 รวม 40.00 21.61    

3. ความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม 3.00 .37 .12 .30 .83 

 ภายในกลุม 37.00 18.91 .41   

 รวม 40.00 19.28    

4. ความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร ระหวางกลุม 3.00 1.72 .57 1.61 .20 

1391 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 ภายในกลุม 37.00 16.32 .35   

 รวม 40.00 18.04    

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปผลการวิจัย   

 ผลการวิจัยน้ี แบงออกเปน 3 ตอน ดังตอไปน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคนสวนใหญเปนเพศชาย อายุ

ระหวาง 41–50 ป มีสถานภาพสมรส  มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ประเภทบุคลากรสวนใหญมีท้ังขาราชการและ

สมาชิกสภา และมรีะยะเวลาในการรับราชการ 6-10 ป   

ตอนท่ี 2 ผลวิเคราะหความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคนสวนใหญมีความตองการรักษาความ

เปนสมาชิกขององคกรและคิดวาองคกรน้ีดีท่ีสุดสําหรับการเลือกทํางานดวยและคิดวาจะปฏิบัติงานในหนวยงานน้ีตลอดไป

ถึงแมวาหนวยงานน้ีจะประสบปญหามีความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 

ตอนท่ี 3 ผลวิเคราะหขอมูลเพ่ือทําการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามลักษณะของบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ

ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และระยะเวลาในการรับราชการพบวา 

เพศ บุคลากรองคการบริหารสวนตาํบลสมอโคน ท่ีมีเพศตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ดานความรูสึกภาคภูมิใจ

และหวงใยในอนาคตขององคกรแตกตางกัน 

อาย ุบุคลากรองคการบริหารสวนตาํบลสมอโคน ท่ีมีอายุตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ดานความรูสึกภาคภูมิใจ

และหวงใยในอนาคตขององคกรแตกตางกัน การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD ระหวางอายุกับความผูกพันตอ

องคกรของบุคลากรพบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ท่ีมีอายุ 31-40 ป มีความผูกพันตอองคกร ดาน

ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร นอยกวา บุคลากร ท่ีมีอายุ 41-50 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .57 

และบุคลากร ท่ีมีอายุ 41-50 ป มีความผูกพันตอองคกร ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร นอยกวา 

บุคลากร ท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป 

สถานภาพ บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ท่ีมีสถานภาพตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ทุกดาน ไม

แตกตางกัน  

ระดับการศึกษา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร 

ทุกดาน ไมแตกตางกัน  

 ประเภทบุคลากร บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ท่ีมีประเภทบุคลากรตางกัน จะมีความผูกพันตอ

องคกร ดานการยอมรับเปาหมายขององคกรและดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร แตกตางกัน การ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD ระหวางประเภทบุคลากรกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหาร

สวนตําบลสมอโคน พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ท่ีเปนสมาชิกสภา มีความผูกพันตอองคกร ดาน

ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร นอยกวา บุคลากร ท่ีเปนคณะผูบริหาร 

ระยะเวลาในการรับราชการ บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ท่ีมีระยะเวลาในการรับราชการตางกัน จะ

มีความผูกพันตอองคกร ทุกดาน ไมแตกตางกัน  
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ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศ.ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศ.ดร.กิจการ พรหมมา     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศ.ดร.สายสมร ล ายอง     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศ.วรินทร วูวงศ์      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รศ.ดร.นฤมล มาแทน     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.อิสระ อินจันทร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
รศ.ดร. นิรัช สุดสังข ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.สิริลักษณ์ ชัยจ ารัส     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รศ.ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวสัดิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร. เนาวรัตน์ พลายน้อย    มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.ดร. ชัยรัตน์ สุทธิรัตน ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชนมาส    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รศ.ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
รศ.ดร. ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร. จรัณธร บุญญานุภาพ    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา     มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
รศ.ดร. ปริญญา มาสวัสดิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ    มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
รศ.ดร. ชัยวัฒน ์สุทธิรัตน ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.สนิท สัตโยภาส     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
รศ.ดวงพร ค านูณวัฒน์     มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.ประทีป นักปี่      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ภคพร วัฒนด ารงค์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จตุรพร  รักษ์งาร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.กวินธร เสถียร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ธีรยุทธ์ เพ็งชัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผศ.ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.อาพัทธ์ เตียวตระกูล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ภัทรพร พงศาปรมัตถ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาต้ี     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ผศ.ดร.ปิ่นหทัย หนูนวล     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.นันทน์นภัส รัตนศิลป์ชัย    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จิรภาส จงจิตวิมล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จิราพร โรจน์ทินกร     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผศ.ดร. ศรัณยู เรือนจันทร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผศ.ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผศ.ดร.รัตนาพร วังคีรี     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร. นิติพงศ์ จิตรีโภชน ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สราวุธ ค าปวน     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร. อภิชัย รุ่งเรือง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร. ภูพงษ์ พงษ์เจริญ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อรสา  เตติวัฒน์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.วรรณภา ลือกิตินันท์    มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.ขวัญเมือง  แก้วด าเกิง    มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.ฐิติอาภา  ตั้งค้าวานิช    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒ ิ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผศ.ดร.ชมพูนุช วรางคณากุล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร. ศักดา สมกุล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ ณ มะหุต    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ชูรัตน์ ธารารัตน ์     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผศ.ดร. ศศิธร แท่นทอง     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์    มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผศ.ดร.อนวัทย์ ผาลี     มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผศ.จุไรรัตน์ โสภา     มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์     สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ดร.ศศิธร จันทโรทัย     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร. บุญสม บุษบรรณ์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ     มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.ฤดีรัตน์ มหาบุญปิติ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.รัตนาวดี ทองบัวบาน     มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
ดร.โชติกานต์ ใจบุญ     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.สันติภาพ ค าสะอาด     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดร.อนุสรา สีหนาท     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ดร.สาคร สร้อยสังวาล 
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รศ.ดร.สุขแก้ว ค าสอน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร. ธันวดี ศรีธาวริัตน์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร. สุขสมาน สังโยคะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ไพโรจน์ เยียระยง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.บุษบา หินเธาว์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. ศิริสุภา เอมหยวก     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. ขวัญชนก นัยจรัญ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. ณรกมล เลาห์รอดพันธ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. ณัฏฐินี ดีแท้     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. วิจิตรา จ าลองราษฎร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. อุทาน บุญเมือง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. จักรกฤช ศรีละออ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. อรรถพล รอดแก้ว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. กีรติ ตันเรือน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.เสาวนีย์ เสริมสุข     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. รัตนา สิทธิอ่วม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. วราภรณ์ ผาล ี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. นิคม นาคอ้าย     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. พัชราวลัย มีทรัพย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ผศ.ดร. อนุชา ภูมิสิทธิพร     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธานินทร์ ไชยเยชน ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
ผศ.ดร.ร าไพ โกฏสืบ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธนวัตร์ คล้ายแท้     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. สลักจิต ตรีรณโอภาส      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.จิตศิริน ก้อนคง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. สุชาดา เจียพงษ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. ธนสาร เพ็งพุ่ม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. มนตรา ศรีษะแย้ม    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. อรุณี นุสิทธิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ผศ.ดร.ศุภนิช เจริญสุข     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. ปิยะดา วชิระวงศกร    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ยศจรัส ดือขุนทด     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกลุ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. กฤติกา สังขวดี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. ภาวิดา มหาวงศ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. จิตติพร ตังควิเวชกุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. นพรัตน์ วรรณเทศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. สกล เกิดผล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. กมลธรรม เกื้อบุตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.วสุ พันไพศาล       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.พิชิตชัย ปิมแปง       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ผศ.ดร. นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.คงเดช พะสีนาม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ผศ.ดร.ไกรลาศ มาตรมูล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. อรชร ฉิมจารย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.กิ่งแก้ว ส ารวยรื่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ผศ.ประภาศิริ ใจผ่อง       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.เอกภพ จันทร์สุคนธ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.พิชญาพร ประครองใจ      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.สนทยา สาลี      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.วิภาดา ศรีเจริญ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา  ส ารวยรื่น   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. สมหมาย อ่ าดอนกลอย      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. ศุภชัย ธีระกุล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. เทิน สีนวน      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. พิมรินทร์ คีรินทร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. อดุลย์ วังศรีคูณ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. วรารัตน์ วริรักษ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. พงษ์พันธ์ จุลทา     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. เสกสรรค์ ศิวิลัย       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. ฐิติพร เจาะจง       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. พึงรัก ริยะขัน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. ชัยยา นรเดชานันท์       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ดร. เอกรงค์ ปั้นพงษ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. วาสินี มีเครือเอ่ียม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. พนัส มัตยะสุวรรณ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร. อุมาภรณ์ ยศเจริญ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.พัชราภรณ์ อินริราย       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.พัฒนภาณุ ทูลธรรม       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.สุวิมล ทองแกมแก้ว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.นันทิภาคย์ พวงสถิต     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.กีรติญา สอนเนย     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.ยุวดี พ่วงรอด      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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