คำนำ

รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธ
ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว) เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่นาเสนอทั้งในรูปแบบ
บรรยายและการนาเสนอแบบโปสเตอร์ จานวนทั้งหมด 284 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยที่นาเสนอในรูปแบบ
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ฉบับสมบูรณ์ มีการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ
ฉบับนี้เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ในกลุ่มด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 146 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น
ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

จานวน 99 ผลงาน
จานวน 47 ผลงาน
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ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้ผ่านระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของนักเรียน ศูนย์การเรียนรู้
เซนยอห์นบอสโก กรุงเทพมหานคร
อำนวยพร สุนทรสมัย ทิพย์วรรณ มูลศำสตร์ สุภำงค์ แจ้งสูงเนิน และ ปรำโมทย์ สิทธิจักร……………………
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อมรชัย ใจซื่อกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………

214-224

225-233

234-242
243-254

255-264

265-274
275-281

282-293

294-304

305-314

315-322

สารบัญ
หน้า
ชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพืน้ ฐานสาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโน้ต:
กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can Play
กฤษณะ แก้วบัวคำ ณัฐวัตร สุริยวงค์ อรนลิน หมีดง นิชกมล ยะลำ ปรัชญำกรณ์ ยุพำ เคลน บุณยำนันต์
และ สุจติ รำ เลิศเสม บุณยำนันต์……………………………..……………………………………………………………………………
การศึกษาปัญหาในการฝึกซ้อมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พิบูลสงคราม
ณัฎฐำกร หวีวงษ์มำ ภัทรชน แก้วสุริยะ กิตติพงษ์ ตรีเศียร คณำกร พรมด่วน
เคลน บุณยำนันต์ และ สุจิตรำ เลิศเสม บุณยำนันต์………………………………………………………………………..………
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
วัชระพงษ์ หนูเมือง เด่นศักดิ์ สุรยิ ะ อำนวยพร สุนทรสมัย และ ทิพย์วรรณ มูลศำสตร์………………..…………
สภานภาพในการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
วิภำนันท์ ภวพัทธ์ พรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ ชูเกียรติ เต็งไตรสรณ์ และ ปรำโมทย์ สิทธิจักร……………..………
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์
ชูเกียรติ เต็งไตรสรณ์ พัฒนำ เหล่ำวิศำลสุวรรณ วิมลนุช จำนงพิศ และ วัชระพงษ์ หนูเมือง..........................
พฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วิมลนุช จำนงพิศ สุภำงค์ แจ้งสูงเนิน พัฒนำ เหล่ำวิศำลสุวรรณ และ ปรำโมทย์ สิทธิจักร…………………………
ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
วิภำนันท์ ภวพัทธ์ พรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ และ ปรำโมทย์ สิทธิจักร…………………………………………………..……
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและ
สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พรนภำ มีชำนำญ ฐิตินันท์ โหนนำ สิริทิพย์ ศรีนุเสน สุชำดำ รำชวงค์
เคลน บุณยำนันต์ และ สุจิตรำ เลิศเสม บุณยำนันต์…………………………………………..………………………..………….
การศึกษาแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนคลองน้าไหล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2
ทิพย์วรรณ มูลศำสตร์ ขนิษฐำ มำนะ และวัชระพงษ์ หนูเมือง........................................................................
สาระ พรรณพฤกษาพื้นถิ่นทะเลน้อยในอุดมคติ
ปัทมำสน์ พิณนุกูล…………………………………………………………………………………………..…………………………………
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสาคัญของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจ่านก
ร้อง ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ธีรพงศ์ สุขจ้อย และ พรทิพย์ ครำมจันทึก...................................................................................................
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อภัสรำ ไชยจิตร์…………………………………………………………………………………………………………………………………

323-331

332-340
341-348
349-356

357-365
366-376
377-384

385-393

394-405
406-418

419-428

429-435

สารบัญ
หน้า
ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ทวีพงษ์ ดีพันธ์ วันทนีย์ นำมสวัสดิ์ และ เบญจพร วรรณูปถัมภ์………………………………………………………………
เสียงเพลงกับการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติก กรณีศึกษาบ้านทับผึ้ง อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย
ชนัญดำ ชื่นกมล และ ปริญญำ หวันเหล็ม………………………………………………………………………………………………
การพั ฒ นาชุ ดการสอนคี ย์บ อร์ ด เรื่ อ งคอร์ ด เบื้ อ งต้ น ส าหรั บนั ก ศึก ษาปี ที่ 1 สาขาวิ ชาดนตรี ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอร์นไดค์
อภิรติ เจริญรูป รัชชำนนท์ อินกองงำม นิติชัย ชมโลก นรเศรษฐ์ พะหงสำ จิรวัฒน์ สวัสดี
เคลน บุณยำนันต์ สุจิตรำ เลิศเสม บุณยำนันต์…………………………………………………………….………………………..
“พุทธศักราชอัสดงกับทรงจาของทรงจาของแมวกุหลาบดา” : บทบาทและสถานภาพของตัวละครชาย ใน
ครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น
ลลนำ ปิงเมือง นภัสวรรณ เจ๊กพ่วง วรพรรณ โพธิ์บำทะ โสรญำ จันทิมำ และ ขวัญชนก นัยจรัญ...............
นวนิยาย เรื่อง “Colorful” : การวิเคราะห์บุคลิกภาพของตัวละครเอกตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์
รสสุคนธ์ นำขุม พัชจีรำ จันทร์ทอง นิธิกำนต์ ขำสว่ำง วินิตำแตงน้อย และ ขวัญชนก นัยจรัญ......................
แรงจูงใจ กลยุทธ์ในการเรียนภาษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีศึกษาผู้เรียนที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษใน
ห้องเรียนใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองไทย
ปิยวัฒน์ ศรีนุเสน...............................................................................................................................................
การศึกษาแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ประเทศไทย
ณัฏฐ์ สุปินตำ และ จันทิมำ ซิมป์สนั ..............................................................................................................
การวิเคราะห์การแสดงแหล่งที่มาของความรู้ในบทผลการวิจัยและอภิปรายผลของงานวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยผูเ้ ขียนชาวไทยและเจ้าของภาษา
ขวัญชนก ไทยนำ และ วรรณประภำ สุขสวัสดิ์...................................................................................................
การศึกษาอัตลักษณ์จดุ เด่นของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย เพือ่ พัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พลพัฒน์ จันเสี่ยน เอกรัตน์ ปักษำ ปรำรถนำ ศิรสิ ำนต์ และ สถำพร หิมวันต์...................................................
ความเชื่อและพิธีกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษานายประสาร คาพวง (อาจารย์บก) หมู่บ้านมะขามค่อม ตาบลยาง
ซ้าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ฐิติญำภำ จิตสว่ำง ทักษพร แสงพันธ์ และ ธีรพัฒน์ พูลทอง..........................................................................
การประเมินศักยภาพและความคาดหวังในการจัดตั้งคลังปัญญาของสถาบันการพลศึกษา
อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์ ธีรดำ ศิริภิรมย์ และ ชลธิชำ สิ้วอินทร์.......................................................................
การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
วิรัตน์ ลิ้มธนำวำนิชย์ และ สมหมำย อ่ำดอนกลอย........................................................................................
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460-473
474-483
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507-514
515-523

524-535
536-545

546-556

สารบัญ
หน้า
การศึกษาบทบาทหน้าที่ของนิทานใน “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ทรงภพ ขุนมธุรส................................................................................................................................................
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา ตาบลไผ่ล้อม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก : การศึกษาเชิงวิเคราะห์
กำนต์ธีรำ จำงตระกูล กุลศรม์ เวชกุล อำภำภัทร ธนะบุญ และ ภัครพล แสงเงิน.........................................
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไม้แดง ตาบลอรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก: การศึกษาเชิง
วิเคราะห์
เกศินี แก้วนิล นิสิต เมฆแจ้ง เพ็ญพิชชำ พรมแตง และ ภัครพล แสงเงิน.....................................................
ความคาดหวังและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้บริการร้านขายยาแผนโบราณ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
นิพนธ์ แก้วต่ำย โสรญำ แก้วนำง และ ดลัลพร อุดถำ.......................................................................................
การศึกษาการใช้หน่วยคาเติมหลังภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมาย“ค่า”
ฐิติกำ ตำปิ๋วเครือ สุวรรณดี อุ่นเต่ำ และ ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่ำ..............................................................................
คาทานายเรื่องการล้างโลก : อิทธิพลต่อความคิดของประชาชน
กัญญารัตน์ แก้วกาเหนิด ธัญญาลักษณ์ สุขเกษม พรวิไล ผาวันดี และ สุกัญญาโสภี ใจกล่า.......................
การศึกษาชื่อไม้มงคลของกัมพูชา
ซำรีนำ นูซำ เบญจวรรณ แออัด วริศรำ จันทร์เหลือง หนึ่งฤทัย แสงหิรัญ และ ปฐมพงษ์ สุขเล็ก............
การสร้างแบบทดสอบการฟังเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ
สิรภพ เจ็กมำ และ พงษ์เทพ รักผกำวงศ์…………………………………………………....................................................
จากพุทธสู่คริสต์: หมอยาไตกับการต่อรองทางความเชื่อหลังการเปลีย่ นศาสนา
อำทิตย์ แผ่บุญ…………………………………….................................................................…………………………………..
การตั้งชื่อธุรกิจการค้าภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
วรดำ แย้มนัดดำ มลิวัลย์ ใยระย้ำ วำสนำ เงินนำ และ วำสินี มีเครือเอี่ยม.....................................................
การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตาบลเกาะยอ สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ญำโณทัย ชุมศรีเมฆ และ ห้ำวหำญ ทวีเส้ง.........................................................................................................
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์การทาเครื่องปั้นดินเผาโดยชุมชนเกาะ
เกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง.........................................................................................................................................
การจัดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสาหรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง
รัตชพล อินทรสัมพันธ์ และ จำรุวรรณ แดงบุบผำ..............................................................................................
การดารงอยู่ และการเปลีย่ นแปลงความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิมอาเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา
รุ่งรัตน์ ทองสกุล.................................................................................................................................................
การดาเนินงานและการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนตาบลคอรุม อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

557-568
569-575

576-581

582-596
597-604
605-614
615-621
622-629
630-641
642-650
651-662

663-671
672-685

686-695

สารบัญ
หน้า
จริยำณี จักรแก้ว กวินทรำ นนทโคตร สินำภรณ์ ศรีสว่ำง สุพัตรำ พลูด้วง วรวิทย์ บัวลม
และ อมฤต วุ่นพูลสมบัติ.....................................................................................................................................
ส่วนประสมการตลาด (7P) ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี
นุขจรี บุญถม เจนจิรำ นำคสัมพันธ์ ธนศร สระบัว สรรค์ชัย กิตยิ ำนันท์ และ กฤตภำส ลัยวงศ์…………..…
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารของคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่าน
ระบบ MQTT
วิชิต เหล็กคำ ยอดเพชร ทองขำว และ วีรวุธ เลพล.........................................................................................
พฤติกรรมการกลั่นแกล้งแรงงานต่างด้าวในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กุสุมำ ศรีรัตนำ กิตติพิชญ์ มีแสง และ ณภัทร วุฒธะพันธ์……………………...………………………………………………
การปรับตัวในการทางานของแรงงานต่างด้าวใน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กตัญญู คุณำนันทศิลป์ สุดำรัตน์ คุ้มสวัสดิ์ และ ณภัทร วุฒธะพันธ์………………...................…………………………
การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสุขของ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อาเภอเมือง เขต 2 และอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
มิลตรำ ช่ำงกำร วำรุณี จันทะคำม และ ณภัทร วุฒธะพันธ์................................................................................
การศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่วา่ งสาธารณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ณัฐธิดำ จงรักษ์..................................................................................................................................................
การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชัน่ ชายจากเศษผ้าเหลือใช้แรงบันดาลใจศิลปะป๊อปอาร์ต
ปรำรถนำ ศิริสำนต์ ณัฐวุติ ศรีสะอำด และ เอกพงษ์ จันตะเรือง....................................................................
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ชุตินันท์ ทองคำ..................................................................................................................................................
ปัจ จัย ที่มี ผลต่อ พฤติก รรมการใช้บ ริก าร และการตัด สิน ใจใช้ บ ริก ารธุร กิจ สปาสุ นัข ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
นภัค เกิดศิลป์ และ ภัคกร รักรำชกำร................................................................................................................
ตัวชี้วัดและรูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย และภาคีพื้นที่ภาคเหนือ
ปภำดำ ชมภูนติ ย์ ฉัตรนภำ พรหมมำ และ เพ็ชรี อ้นทองทิม….........................................................................
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก
สมคิด ศรีสิงห์………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร
สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล และ พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธำดำ....................................................................................
คากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と、ば、たらและなら
สุฑำทิพย์ จันสน ภควรรณ อัตตพรต เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี และ ณัฏฐิรำ ทับทิม…………..……………………………

696-707

708-716

717-726
727-745
746-758

759-769
770-777
778-786
787-796

797-806

807-812
813-821

822-831
832-842

สารบัญ
หน้า
การศึกษาอัตลักษณ์และบทบาทหน้าของประเพณีลาผีฟ้า ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ฐิติรดำ เปรมปรี..................................................................................................................................................
การพัฒนาตลาดทองคาแปรรูปเพือ่ ตลาดอินเดีย
ศรีสดุ ำ ลีลำสุวัฒน์ และ วิภำวรรณ จันทร์ประชุม……………………………………………………………………………………
ความรู้และทัศนคติต่อกฎหมายการแพทย์แผนไทย:กรณีศึกษาแพทย์แผนไทยในจังหวัดพิษณุโลก
นิติรัตน์ มีกำย ภัคจีรำ สีหะวงษ์ สุนิสำ ติ๊บแก้ว และ อริญชยำ ระวังกิ่ง……..…………………………………………
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติของนักศึกษาภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่มตี ่อ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
วชิรำภรณ์ แก้วจันทร์ฉำย ทัศไนย แสงสุวรรณ์ ธัญชนก มีไชยโย ชลธีร์ ถิรชยันต์ และ สุวำรีย์ วงศ์วฒ
ั นำ ….
คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
ณัฐนพิน ทำควำมชอบ………………………………………………………………………………………………………………………..
การศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุของประชาชน ในเขตตาบลเมืองบางยม อาเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
อุดมลักษณ์ กำระเกษ และ พัฒนพันธ์ เขตต์กัน……………………………………………………………………………………
การศึกษารูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่น
กนกรัตน์ ปิลำผล ธำรำรัตน์ จันทร์รักษ์ สุภัคขจี พู่ตระกูล และ ปิยวัฒน์ จำนตำดี ………….………………………
ความต้องการการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงาน แผนกบริการส่วนหน้าของ
โรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ณัฐวิภำ บุญเกิด ธมลวรรณ สังข์สุวรรณ ธันยธร ธรรมเนียมใหม่ นรินทร์ทิพย์ สุขใจชื่น
พนัส มัตยะสุวรรณ และ ธำรีรตั น์ สุนิพันธ์……………………………………………………………………………………………
ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอ่ การบริหารงานสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก
กรรณสิทธิ์ สะและน้อย……………………………………………………………………………………………………..………………..
การจัดการความรู้ในองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สมนึก วิโนทัย....................................................................................................................................................
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลนครพิษณุโลก
ประเชิญ ตรีเนตร์...............................................................................................................................................
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
ของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ ในอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
อำภำภัทร์ วสันต์สกุล………………………………………………………………………………………………………………………….
ภาวะผู้นาของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี
สรรเสริญ คำภูแก้ว………………………………………………………………………………………..……………………………………
สภาพปัญหาด้านการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ภาค 5
ศิธำชัย ศรีอุดม…………………………………………………………………………………………….…………………………………….
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก

843-853
854-858
859-868

869-877
878-889

890-901
902-908

909-918
919-929
930-941
942-951

952-963
964-971
972-982

สารบัญ
หน้า
มำนพ เกตุเมฆ………………………………………………………….………………………………………………………………………..
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่ออาหารไทย ในจังหวัดเชียงใหม่
นฤมล แมลงภู่ นลินำสน์ คล่ำคง บุญญรัตน์ จันทร์หอม ศรัญยำ แก้วมำก พนัส มัตยะสุวรรณ และ Han Rui..
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร
ปำริชำติ ดำวเรือง…………………………………………………………………………………..………………………………………….
การศึกษาความหมายของกริยารูป te ที่ปรากฎในข่าวออนไลน์ NHK หมวดการเมือง
จูน่ำ คำมะตะ วนิดำ แสงรัตน์ และ ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน……………………………..………………………………………….
การศึกษาการใช้คาอุทานภาษาญีป่ ุ่นที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะ
กนกวรรณ พรพ่อแก้ว ชุติมณฑน์ สังข์ศรีอินทร์ กนกรัตน์ ปิลำผล และ ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่ำ……………………………
การศึกษาคาปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์ในภาษาญี่ปุ่น
ปติญญำ พิริยะ สุนิษำ ตั๋นแก้ว และ กนกรัตน์ ปิลำผล………………………………………………………….………………..
การขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรผู้มรี ายได้น้อย)ที่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตอาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
นริศรำ บำยุทธิ…์ ………………………………………………………………………………………………………………………………..
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ที่มีต่อข่าวโทรทัศน์
วรวุฒิ ชูเมือง พิษณุ ปรำบพินำศ วิมพวิภำ สักลอ และ ศิรินญำ โกแสนตอ…………………………….………………
การศึกษาวิธีใช้กลุ่มรูปคาแสดงหน้าที่สันธานในภาษาญี่ปุ่นทีม่ ีความหมายขัดแย้ง
ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่ำ…………………………………………………………………………………………………………………………………
“เมาให้ลืมเธอ”:พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาสถานศึกษาในจังหวัด
พิษณุโลก
เสำวลักษณ์ กลิ่นสมำธิ และ ชัยพร อุโฆษจันทร์……………………………………………………………………………………..
“คนกับหมา” : ชีวิตแห่งการพึ่งพาผ่านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัข กรณีศึกษาชุมชนบ้านเหนือ อ.เมือง
จ.สุโขทัย
มำนิตำ ทองหล่อง และ สุเทพ คำเมฆ……………………………….………………………………………………………………….
รูปแบบและกระบวนการรับน้องบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์
ฐิตินันท์ ตองสำรี และ ปริญญำ หวันเหล็ม………………………………………..………………….……………………………..
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อสื่อวีดิโอคลิปออนไลน์ของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ธัญญำรัตน์ พำลำรักษ์ สิริพร ไกรทอง และ สุธิดำ ขวัญคง………………………………………………………………………
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงครามทีม่ ีต่อ
บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มินตรำ เรือนทอง ฐิติกำนต์ ทิพย์ชำ และ ธนบูลย์ เอี่ยมลออ…………………………………………..………………………

983-992
993-1,000

1,001-1,008
1,009-1,015
1,016-1,025
1,026-1,032

1,033-1,040

1,041-1,046
1,047-1,053

1,054-1,061

1,061-1,068
1,068-1,078

1,078-1,085

1,086-1,093

สารบัญ
หน้า
การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคตินกั ศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติที่มีต่อการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม
สนทนาบนอินเทอร์เน็ต
กนกวรรณ รอดมณี กิตติกร ทองโหม วธิติวรดำ ลำดำ มธุรดำ ใจผ่อง โสรยำ เกตุแพร วรำภรณ์จันทะศร
และ สุวำรีย์ วงศ์วัฒนำ…………………………………………………………………………………………………………………………
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก
พนิดำ ช่วงชิด………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ลัดดำวัลย์ เนียมเกิด……………………………………………………………………………………………………………………………
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร
ชำตรี จำลองกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………
พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ
ญำติพิชัย กลิ่นเจริญ…………………………………………………………………………………………………………………………..
การจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของผู้ขับขี่รถสองและสาม
ล้อเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
พิสิฐพล พำนุรัตน์……………………………………………………………………………………….………………………………………
การบังคับใช้กฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของสถานีตารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
ไกรจักร ภักดีณรงค์………………………………………………………………………………………………….…………………………
การบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบูรณ์
อนุสรณ์ สอนใจดี……………………………………………………………………………………………………….………………………
การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดลชำ นุชศำสตร์ พัชรำภำ สิงหะ สุทธิกำนต์ บ่องเขำย้อย และ วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์…………..……………………
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก
พริมรฎำ สุขคำภำ………………………………………………………………………………………………………………………………
การบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
วิทวัส ทำเครือ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลีย้ งไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัดตาก
รุจำภำ สุกใส สินีนำฏ วงค์เทียนชัย และ ธนำรินทร์ ศรีพัฒ ……………………………………………………………………
เทคนิคการลดต้นทุนจากการเลี้ยงปลานิลด้วยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษาฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไอละมุน จังหวัดตาก
สรินยำ สุภัทรำนนท์ ยุพิน มีใจเจริญ และ พรธิวัลย์ พนำเชิงชำญ ……………………………………………………………
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการทาข้าวแตนน้าแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง

1,094-1,100

1,101-1,110
1,111-1,123
1,124-1,132
1,133-1,142

1,143-1,153

1,154-1,163

1,164-1,175
1,176-1,183

1,184-1,192
1,193-1,204
1,205-1,210
1,211-1,216

สารบัญ
หน้า
อาเภอเมือง จังหวัดตาก
น้ำฝน คงสกุล และ ยศวิญกำญจน์ กอบกำญจนพฤติ ………………………………………………………………………….
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเข้าถึงบริการสาธารณะภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพระ อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ดนัย จันทร์สำมเรือน………………………….……………………………………………………………………………………………….
ความคาดหวังและความต้องการด้านการจัดการสวัสดิการผูส้ ูงอายุของเทศบาลตาบ ป่าเซ่า อาเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
สุพรรณวดี วงศ์พุ่ม……………………………………………………………………………………………………………………………..
การศึกษาการแปลประโยครูปถูกกระทาและรูปให้กระทาในบทบรรยายใต้ละครชุดญี่ปุ่น เรื่องอรุณสวัสดิ์ ส่ง
รักมาทักทาย
ธนัชพร มั่นเมือง เสำว์ศิริ จันทร์ศรีเผือก และ สุจติ รำ เลิศเสม บุณยำนันต์……………………………………………….
การศึกษารูปไวยากรณ์ระดับ N3 และ N2 ที่ปรากฏในนวนิยายญี่ปนุ่
ศิริศักดิ์ วงรอด ศุภฤกษ์ ตันติอำนวย และ สุจติ รำ เลิศเสม บุณยำนันต์……………………………….……………………
การศึกษาอนุพากย์วิเศษณ์แสดงเวลาในภาษาญี่ปุ่น
รักษิณำ ภูท้วม และ สุจติ รำ เลิศเสม บุณยำนันต์…………………………………………………………………………………..
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนา
องค์กรในเขตอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ทัศนีย์ วันทัศน์……………………………………………………………………………………………………………..……………………
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ภาคสมัครใจกรณีศึกษา
กองทัพภาคที่ 3
กฤชสร ถือนูศร………………………………………………………………………………………………………………………………….
ศึกษาความเป็นมา ความเชื่อ และบทบาทหน้าที่ต่างๆของศาลเจ้าพ่อเห้งเจียโรงเจไซทีฮุกตึ้ง อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
ทักษิณำ ฤทธิ์สน นุชนำฎ พันแนบ โศรญำ สิงห์สอำด ชัยธวัช หวั่นแสง หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ
และ KIM TAEHYUNG…………………………………………………………………………………………………………………………
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
กฤษณ์ ภูรีพงศ์…………………………………………………………………..………………………………………………………………
การจัดการความรู้ต้นทุนการผลิตสินค้า กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวเดียด อาเภอเมือง จังหวัดตาก
ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ และ รุจำภำ สุกใส ……………………………………………………………………
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมของประชาชนใน จังหวัดพิษณุโลก
นนทชำ ชัยทวิชธำนันท์ กมลภพ ยอดบ่อพลับ และ พึงรัก ริยะขัน………………………………………….………………
การศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
เรวัต ศิวชำติ…………………………………………………………………………………………………………………………..………….
การวิเคราะห์คาศัพท์และความสามารถในการแปลคาศัพท์ภาษาอังกฤษจากพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ

1,217-1,225

1,226-1,235

1,236-1,250

1,251-1,257
1,257-1,267
1,267-1,276

1,277-1,287

1,287-1295

1,296-1,301
1,302-1,309
1,310-1,317
1,318-1,327
1,328-1,334

สารบัญ
หน้า
ประเภทข่าวการท่องเที่ยวในหนังสือพิมพ์ออนไลน์บางกอกโพสต์
ภควัต สุม่ พิทักษ์สกุล และ ณัฐกำนต์ เส็งชื่น……………………………………….………………………………………………….
การศึกษาโครงสร้างประโยค (Sentence Structure) ในข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับ 1 (Elementary)
สิรินญำ ศรีชมภู และ จันทร์ทิพย์ สนโต………………………………………………………………………………………………….
การศึกษาคาปรากฏร่วมประเภทคากริยากับคานามและคากริยาวลี คาว่า Make และ Do ที่มีความถีส่ ูงใน
หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอนศิลาอาถรรพ์ โดยใช้คลังข้อมูล
ทิศำกร ไชยมงคล ภูรินทร์ ประภำวงศ์ และ เมธัส แจ้งใจบุญ………………………………………………………..…………
การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สาหรับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงด้วยคิวอาร์โค้ต: เครื่อง
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
ธนำยุทธ กล่ำเงิน วชิรวิทย์ แก้วทองดี และ อนงค์ ศรีโสภำ…………….……………………………………………………….
การพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคู่ สาหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์
จิรภัทร มีชัย อัครชัย จันทะคะมุด พินิจ พนัสจุฑำบูลย์ ภำนุวัฒน์ กองแก้ว เคลน บุณยำนันต์ และ
สุจิตรำ เลิศเสม บุณยำนันต์…………………………………………………………………………………………………………….……
การวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสือเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
ยุทธนำ ภู่เสม และ อธิษฐำน งำมกิจวัตร………………………………………….…………………………………………………….
ควำมผูกพันต่อองค์กำรของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสมอโคน อำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก
ปิยะพร เสมำทอง ณัชชิยำ โม้ฟู และ เนำวลักษณ์ เอื้อพิชญำนนท์………………………………………………………

1,335-1,340
1,341-1,346

1,347-1,355

1,356-1,364

1,365-1,373
1,374-1,379
1,380-1,393

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ
A COMPARISON OF ENGLISH LEARNING ACHIEVEMENT ON
PAST SIMPLE TENSE OF THE MATTHAYOMSUKSA 2 STUDENTS
THEOUGH PROGRAMMED INSTRUCTION
AND TRADITIONAL INSTRUCTION
ศิริขวัญ ทองคาเหลือง1* และอรนุช ลิมตศิริ2
1,2,
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
*
corresponding author e-mail : Maemsirist@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง Past Simple Tense ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการสอนแบบปกติ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน
สาเร็จรูปและการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
แสนสุข จานวน 398 คน ได้มาโดยการสุ่ม แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง Past Simple Tense จานวน 4 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 แผน 3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.56 – 0.78 และค่าอานาจ
จาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20–0.80 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.973 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติที t - test Independent Sample และ t - test
dependent Sample
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนสาเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ 81.08 / 79.08 2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพ บทเรียนสาเร็จรูป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 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
บทนา
ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสาคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตร
แบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เปลี่ยนจาก
Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ
Startups เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value Services และเปลีย่ นจาก
แรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง และรัฐได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) โรงเรียนและหน่วยงานต้องวางแผนงานให้รองรับกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน คือ ความมั่นคง การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวและเป็นจุดเริม่ ต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การ
เป็นประเทศที่มั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน ในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และ
มีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่ที่ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น
ความสาเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่มหี ลายรูปแบบในการ
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เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ครูและนักเรียนมีโอกาสได้สัมผัสกับสื่อข้อมูลทางภาษาแบบหลากหลาย เช่น สื่อสิง่ พิมพ์, สื่อดิจิตอล, Ebook และสื่ออื่นๆเป็นลักษณะของภาษาที่ใช้จริงในการสื่อสาร ครูสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝกึ ฝนตนเองได้ (ประวิทย์
ธงชัย, 2560) ทาให้ต้องมีการพัฒนาการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพมากที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสาร และติดต่อกับสังคมโลกที่มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ สาคัญในการ
ติดต่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยถือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และใช้ในการสื่อสาร สังคมโลก
ปัจจุบัน เป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society)ความก้าวหน้าความเคลื่อนไหวและการเปลีย่ นแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีผลกระทบทั่วถึงอย่างรวดเร็วบุคคลในสังคมต้องติดต่อพบปะเพื่อดาเนินกิจกรรมทางสังคมหรือ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากความสาคัญของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษต่อการพัฒนาทักษะอื่นๆ ปัญหาที่พบในการเรียน การสอนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ และจากปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนทดสอบ
ระดับชาติ (O-Net) ลดลงในรายวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ -0.03 (ฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนแสนสุข) จึงมีความจาเป็นต้องมี
การศึกษา โดยเน้นทักษะการอ่าน และการเขียนซึ่งต้องการความรู้ความเข้าใจไวยากรณ์เพื่อให้อ่านได้อย่างเข้าใจและเขียนได้
อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป จากงานวิจัย
พบว่าผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่จากประสบการณ์การสอนที่พบมีนักเรียนบางส่วนทีเ่ รียนอ่อนมาก เข้าใจใน
บทเรียนได้ช้าและไม่กล้าซักถามอาจารย์ผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจ ทาให้รู้สกึ ว่าตนเองไม่พร้อมเกิดความรู้สึกไม่อยากเรียน ทาให้
ผลสัมฤทธิ์ต่างกันมากจนถึงไม่ประสบผลในการเรียน เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่างกันทั้งด้านลักษณะรูปแบบการเรียนรู้
สมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะการเรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาก และถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร และไม่มคี วามจาเป็นทีผ่ ู้เรียนต้องเรียนรู้สาระในหลักภาษา เพราะไม่ได้ช่วยการเรียนรู้ภาษาให้เกิดขึ้น
(เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ และคณะ, 2561 )
บทเรียนสาเร็จรูปเป็นสื่อทางเทคโนโลยีการศึกษาชนิดหนึ่งที่นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล เรียนได้ตามลาพัง เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนอย่างกว้างขวางเป็นการเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนือ้ หา นักเรียนสามารถตรวจสอบวัดประเมินผลความรู้ของ
ตนเองได้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน (อารินธร ตลับทอง, 2553)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสร้างบทเรียนสาเร็จรูปเพื่อนาไปใช้สอน เพื่อเสริม
ทักษะทางด้านความรูด้ ้านไวยากรณ์ของนักเรียนโดยใช้ทักษะการเขียน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเองโดยเน้นกระบวน การเรียนรู้ การคิด การทาและการแก้ปญ
ั หา เพื่อให้นักเรียน
พัฒนา ตนเองให้เป็นผู้มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป
เรื่อง Past Simple Tense ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการสอน
แบบปกติ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปและการสอนแบบปกติ
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง Past Simple Tense ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการสอนแบบปกติ
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปและการสอนแบบปกติ
วิธดี าเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
แสนสุข อาเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จานวน 398 คน จานวน 11 ห้องเรียน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
2.1 กลุ่มหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกสุ่มแบบกลุ่ม โดย
วิธีจับสลาก ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 จานวน 42 คน และทาการสุม่ แบบกลุม่ ใช้ผลการเรียนเป็นชั้นในการสุ่ม แล้ว
ทาการสุ่มอย่างง่ายออกมาแต่ละขัน้ ตามจานวน ดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพรายบุคคล ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายโดยการจับสลาก
- สุ่มจากกลุม่ ปานกลาง จานวน 2 คน
- สุ่มจากกลุม่ ต่า จานวน 1 คน
2. การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายโดยการจับสลาก
- สุ่มจากกลุม่ เก่ง จานวน 3 คน
- สุ่มจากกลุม่ ปานกลาง จานวน 3 คน
- สุ่มจากกลุม่ ต่า จานวน 3 คน
3. การหาประสิทธิภาพภาคสนาม ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายโดยการจับสลาก
- สุ่มจากกลุม่ เก่ง จานวน 10 คน
- สุ่มจากกลุม่ ปานกลาง จานวน 10 คน
- สุ่มจากกลุม่ ต่า จานวน 10 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้มาจากการสุม่ แบบกลุม่ โดยวิธสี ลาก ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/9 จานวน 38 คน ใช้เป็นกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป
2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการควบคุม ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มโดยวิธีสลาก ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/11 จานวน 39 ใช้เป็นกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ
3. เนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ คือ เนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษ อ22101 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 ได้แก่ บทเรียนสาเร็จรูป และการสอนแบบปกติ
4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
5. ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้และดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตามตารางเรียน
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 นาที รวม 10 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการจัดการเรียนรูด้ ้วยตนเอง ในการดาเนินการ
ทาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มนักเรียนเป็นการใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีจับสลาก
จากนักเรียนทั้งหมด 11 ห้อง
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Past Simple Tense
รวม 10 ชั่วโมง โดยทาการสอนในเวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และแบ่งเนื้อหาการสอนได้ดังนี้
2.1 หลักการใช้
จานวน 1 ชั่วโมง
2.2 Regular Verb
จานวน 1 ชั่วโมง
2.3 Irregular Verb
จานวน 2 ชั่วโมง
2.4 Affirmative Form
จานวน 2 ชั่วโมง
2.5 Negative Form
จานวน 2 ชั่วโมง
2.6 Question Form
จานวน 2 ชั่วโมง
3. ทาการทดสอบนักเรียนหลังเรียน (post-test)
4. นาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนักเรียนหลังเรียนมาวิเคราะห์ทางสถิติ จึงเขียนรายงานสรุป อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ
เครื่องมือการวิจัย
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง Past Simple Tense จานวน 4 เล่ม มีผลการวิเคราะห์บทเรียนสาเร็จรูปจากผู้เชี่ยวชาญ
อยู่ในระดับมาก และมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ 81.08 / 79.08
2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Past Simple Tense จานวน 5 แผน ผลการวิเคราะห์แบบตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน และเหมาะสมขององค์ประกอบภายในแผนการจัดการเรียน อยู่ในระดับมาก
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Past Simple Tense มีจานวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง 0.56 – 0.78 และค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20–0.80 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.973
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ผลการประเมินบทเรียนสาเร็จรูปและแผนการจัดการเรียนรู้ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC)
2.2 การหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r)
2.3 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อสอบทั้งฉบับ โดยคานวณจากสูตรของ Kuder –
Richardson สูตร K-R 20
3. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป
3.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ของคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบในบทเรียน
สาเร็จรูปในแต่ละเรื่องและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
3.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุม่ ทดลอง และก่อน
เรียนและหลังเรียนของกลุม่ ควบคุม โดยใช้สถิติ t-test (dependent sample t-test)
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุม ใช้สถิติ t-test (independent
sample t-test)
ผลการวิจัย
1. บทเรียนสาเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ 81.08 / 79.08
ตารางที่ 1 ตารางผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง Past Simple Tense ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
การทดลอง
จานวนนักเรียน
คะแนนระหว่างเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน (40
ประสิทธิภาพ
(คน)
(40 คะแนน)
คะแนน)
รายบุคคล
กลุ่มย่อย
ภาคสนาม

3
9
30

ค่าเฉลี่ย
30.33
31.33
32.43

ร้อยละ( )
75.83
78.33
80.08

ค่าเฉลี่ย
29.67
31.89
31.63

ร้อยละ( )
74.18
79.73
79.08

(
)
75.83 / 74.18
78.33 / 79.73
81.08 / 79.08

จากตารางที่ 1 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง Past Simple Tense ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ตามลาดับขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของสื่อประสม 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 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 2 ตารางการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้
dependent samples t-test
กลุ่มทดลอง
จานวน
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 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุม่ ทดลอง คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
13.47 คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 26.66 คะแนน ดังนั้นจากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติมผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตารางที่ 3 ตารางการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุม โดยใช้
dependent samples t-test
กลุ่มควบคุม
จานวน
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 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ของกลุ่มควบคุม คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
11.46 คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.05 คะแนน ดังนั้นจากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ตารางที่ 4 ตารางการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้
independent samples t-test
นักเรียน
จานวน
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 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่ม ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.46
คะแนนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.13 คะแนน ดังนั้นจากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างผู้เรียนกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปผลการวิจัย
1) บทเรียนสาเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนดคือ 81.08 / 79.08
2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
4) นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ผู้วิจัยสามารถนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1.บทเรียนสาเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง เรื่อง Past Simple Tense ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80 ทั้งนี้ อาจเพราะบทเรียนสาเร็จรูปได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบและวิธีการอย่างเหมาะสมโดยเนื้อหา
ในแต่ละเล่มประกอบด้วย คาแนะนาสาหรับนักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาพร้อมตัวอย่างสาหรับนักเรียนศึกษาเนื้อหา
ด้วยตนเอง ผู้วิจัยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาในการจัด การเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยเป็ น
ผู้ดาเนินการจัดการสอนเอง จึงเล็งเห็นปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนที่กาลังประสบปัญหาอยู่ผู้ วิจัยจึงนาประเด็นปัญหา
มาแก้ไขเพื่อสร้างบทเรียนสาเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ และได้นาไปให้ ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของบทเรียนสาเร็จรูปได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และได้นากลับมาทาการแก้ไขบทเรียนสาเร็จรูปตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บทเรียนสาเร็จรูปมี
ความน่าสนใจ ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน นาไปใช้เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เป็นเครื่องมือ
ประกอบการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง ตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ลดปัญหา
ความแตกต่างทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นขั้น
ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรูแ้ ละแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างกว้างขวาง สามารถ
ตรวจสอบวัดประเมินผลความรู้ของตนเองได้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรี ยนสาเร็จรูป ตัวอย่างงานวิจัย (รัชดาพร อิศ
รางกูร ณ อยุธยา, 2558) การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้
บทเรียนสาเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการวิจัยพบว่า 1.
ประสิทธิภาพบทเรียนสาเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ
86.39/84.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนดไว้คือ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียน
สาเร็จรูปวิชา ภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.28 (วิลาวัณย์ หาระมี และไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553) ได้ศึกษาผลการใช้โปรแกรม
บทเรี ย นและการสอนปกติ ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเจตคติ ต่ อ การเรี ย นภาษาอั งกฤษความคงทนในการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษ เรื่อง คาศัพท์ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.86/80.49 ผู้เรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบ
ปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีเจตคติและความคงทน
ในการเรียนรู้แตกต่างกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรื่อง Past Simple Tense วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
เรียนรู้ด้วยบทเรียนสาเร็จรูปกับการเรียนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐ านที่ตั้งไว้
สาเหตุที่ทาให้ผลทดลองแตกต่างกันเนื่องมาจาก การสอนด้วยบทเรียนสาเร็จรูปนั้น เป็นการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เองตามความต้องการของตน และมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่างๆในเรื่องที่ไม่เข้าใจได้หลายครั้ง และไม่มี
ข้อจากัดทางด้านเวลาและสถานที่ การใช้บทเรียนสาเร็จรูปช่วยให้การเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนามาใช้ใน
การเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิลาวัณย์ หาระมี และ
ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553) ได้ศึกษาผลการใช้โปรแกรมบทเรียนและการสอนปกติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษความคงทนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง คาศัพท์ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า
โปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.86/80.49 ผู้เรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนที่เรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีเจตคติและความคงทนในการเรียนรู้แตกต่างกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรออกแบบบทเรียนสาเร็จรูปโดยมีแบบฝึกหัดที่หลากหลายและเหมาะสม เพื่อกระตุ้น ความสนใจในการใฝ่รู้ใฝ่
เรียน และควรคานึงถึงความแตกต่างด้านความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล
2. การเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาสาระและนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ได้ โดย
ต้อ งค านึ งถึงหลั กของการออกแบบบทเรี ยนสาเร็ จ รูป ให้ เหมาะสมกับ เนื้อ หาวิชาและวั ยของผู้ เรี ยนที่ ต้อ งการสอน เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
3. จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
ดังนั้นครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด โดยเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีก ารวิจั ยด้ านอื่น ๆ เพิ่ มเติม เช่น ความพึ งพอใจของผู้เ รีย นที่ มีต่ อการเรี ยนโดยใช้บ ทเรีย นส าเร็จ รูป วิชา
ภาษาอังกฤษ หรือทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรีย น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ
ต่อไป และเพื่อให้การเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ควรทาการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ กับนักเรียนชั้นอื่น ๆ หรือปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโดยการประยุกต์ใช้บทเรียนสาเร็จรูปกับรูปแบบการสอนอื่นๆ เช่น การเรียนแบบกลุ่ม
ร่วมมือ การเรียนโดยใช้เกม การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นต้น
4. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปกับรูปแบบการเรียนแบบอื่นๆ
5. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน และการเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้

9

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก คณาจารย์บุคลากร
หลายฝ่าย ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ลิมตศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ สอบ
การศึกษาอิสระที่กรุณาให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมถึงการ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีทาให้วิจัยฉบับนี้มีประโยชน์ และมีคุณค่ามากยิ่งขึน้
ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ รวมถึงการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทาให้วิจัยฉบับนี้มีประโยชน์ และมีคณ
ุ ค่ามากยิ่งขึ้น
ความสาเร็จในการทางานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมราลึกถึง พระคุณบิดามารดาที่ได้ ส่งเสริมสนับสนุน และได้รับ
กาลังใจเป็นอย่างดีจากครอบครัวมาโดยตลอด และขอราลึกถึงครูอาจารย์ทุกท่านทีป่ ระสิทธิป์ ระสาท วิชาความรู้ให้แก่ผู้ศึกษา
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั
และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัวของข้าพเจ้า ที่คอยให้กาลังใจรวมถึงขอขอบคุณทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ ที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ โอกาสนี้
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โรงเรียนคลองปกหลัก สานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร.สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต(การมัธยมศึกษา).
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
A STUDY OF ENGLISH LEARNING ACHIEVEMENT ON HEALTHY HABITS
FOR GRADE 5 BY USING SKILL EXERCISES
อุเบกขา ดวงแก้ว1* และ อรนุช ลิมตศิริ 2 1
1
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว จังหวัดสระบุรี และ 2มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
*corresponding author e-mail : udonangkaew@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy
habits สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยมี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว จานวน 32 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงเป็นกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่ อง Healthy habits จานวน 3 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
Healthy habits จานวน 3 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Healthy habits จานวน 30 ข้อ
เป็นแบบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก ที่มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า E1/E2 และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ Dependent Sample
t-test ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.39/80.67 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Healthy habits
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : 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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บทนา
ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท
สาคัญในชีวิตประจาวันของคนเรามากขึ้น ซึ่งทาให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้หลากหลายช่องทางและหลายภาษาไม่ว่า
จะอยู่ ที่ ใ ดของโลก ซึ่ งภาษาที่ ถื อ ว่ า เป็ น ภาษาสากลของคนทั่ ว โลก คื อ ภาษาอั งกฤษ ที่ ป ระเทศต่ า งๆ ได้ ใ ห้
ความสาคัญต่อ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในด้านอุต สาหกรรมวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เป็นไปตามนโยบายของ Thailand 4.0 ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อ
สื่อสาร และแลกเปลี่ยนทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม จากนานาประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่า
ภาษาอังกฤษ คือ ภาษานานาชาติเป็นภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของมนุษยชาติ ไม่ว่าแต่ละคนจะ
ใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจาชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษา
ตลอดชี วิ ต ถื อ ได้ ว่า ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาของโลกที่มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในการติ ดต่ อ สื่ อ สารกั บ ประเทศต่ า งๆ
(ทรรศนีย์ คีรีศรี , กันทริน รักษ์สาคร และ ศักดิ์ชัย คีรีศรี , 2560) นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีอิทธิพลต่อ
ประเทศในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการติดต่อธุรกิจการค้ากับนาน
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศหรือที่ขนานนาม
ว่าอาเซียน ทาให้ประเทศไทยตื่นตัวและเร่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนให้แก่นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป โดยภาษาที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสารของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษนั้นมี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนควรได้รบั การพัฒนาให้สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (บุญญริน
บุญญาบริรักษ์ และวิสาข์ วัติวัตว์, 2560)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 มี ค วามมุ่ ง หวั ง ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ ภาษาต่ า งประเทศ จนสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา ควรจะเป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน และสามารถสร้างเสริมความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างเท่าเทียม แม้ว่าสถานศึกษา
จะมีความแตกต่างกันในด้านความพร้อม แต่ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องควรเข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริม พร้อมทั้ง
สนับสนุนการดาเนินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีมาตรฐาน อีกทั้งยังส่งผล
ที่ดีต่อการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน (แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2557)
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจาเป็นต้องมีครูผสู้ อนที่มีทักษะความรู้ความเข้าใจและความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นแบบอย่างด้านการใช้ภาษาให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้เครื่องมือที่สามารถ
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ เป็นอย่างดี คือ แบบฝึก ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่ใช้ฝึกให้กับผู้เรียน มี
ความสาคัญเพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความชานาญในเรื่องนั้น ๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น
(เอราวัต โถแก้วเขียว, 2561, หน้า 45) และแบบฝึกทักษะยังเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและ
ประสบการณ์ได้ดีและช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนต่อสิ่งที่กาลังศึกษา อีกทั้งส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคลให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความสามารถที่เหมาะสมของแต่ละคน นอกจากนี้ชุดแบบฝึกทักษะยังเป็นสื่อทาง
การศึกษาอย่างหนึง่ ที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ทาให้พัฒนาสติปัญญาความคิดที่เกิดจากการเรียน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ คอยชี้แนะและเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ (สุพรรษา แก้วพริ้ง, 2561, หน้า 7)
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จากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
หนองเอี่ยว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่านักเรียนไม่สามารถอ่านและเขียนสะกด
คาภาษาอังกฤษได้ ซึ่งคนที่อ่านได้มีจานวนน้อยมาก จึงเป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษต่า ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนเมื่อปีการศึกษา 2561
คิดเป็นร้อยละ 66.25 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้รอ้ ยละ 70 (ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลการเรียนรู้ โรงเรียน
บ้านหนองเอี่ยว : 2561) และจากการศึกษาข้อมูลการรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ เท่ากับ 31.56 ซึ่ง
ต่ากว่าระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.24 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2562)

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
การใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สมมุติฐานการวิจัย
1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จานวน 39 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จานวน 32 คน
รวม 71 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 39 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 32 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
2.1.1 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits จานวน 3 เล่ม
2.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits จานวน 3 แผน
2.1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits
จานวน 1 ฉบับ
2.2 ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2.1 การหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ดังนี้
1. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรือ่ ง Healthy habits จานวน 3 เล่ม ประกอบด้วย
แบบฝึกทักษะแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits แบบฝึกทักษะแบบฝึกหัด
โดยมีขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะจานวน 3 ขั้นตอน 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)
วิธีการคานวณหาประสิทธิภาพ E1/E2 คานวณโดยใช้สูตร
สูตรที่ 1 E1
เมื่อ
E1
∑
N
A
สูตรที่ 2 E2
เมื่อ
E2
∑
N
A

∑

⁄

∑

⁄

=
x 100
แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
แทน คะแนนรวม จากการทาแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมในระหว่างเรียนของผู้เรียน
ทุกคน
แทน จานวนนักเรียนทั้งหมด
แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมในระหว่างเรียน

=
x 100
แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
แทน คะแนนรวมจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทุกคน
แทน จานวนนักเรียนทั้งหมด
แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits จานวน 3 แผน
โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน 5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สดุ
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ระดับการประเมิน 4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
ระดับการประเมิน 3 หมายถึงมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 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 มีความเหมาะสมน้อยทีส่ ุด
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits
จานวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ เรื่อง Healthy habits ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94
2.2.2 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้และอธิบายการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับ
นักเรียนกลุม่ ทดลอง
2.2.3 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง
Healthy habits ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2.2.4 ดาเนินการจัดการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะจานวน 3 เล่ม
ดังนี้
เล่มที่ 1 Fun with healthy vocabularies จานวน 3 ชั่วโมง
เล่มที่ 2 Fun with food vocabularies จานวน 4 ชั่วโมง
เล่มที่ 3 Fun with sport vocabularies จานวน 3 ชั่วโมง
2.2.5 เมื่อสอนครบทั้ง 3 แผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
(Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม จานวน 30 ข้อ
2.2.6 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits

การทดลอง
รายบุคคล
กลุ่มย่อย
ภาคสนาม

จานวน
นักเรียน
(คน)
3
9
30

คะแนนระหว่างเรียน
ค่าเฉลี่ย
194.80
189.83
195.33

ร้อยละ (E1)
77.08
79.10
81.39

คะแนนผลสัมฤทธิ์
(30 คะแนน)
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ (E2)
24.10
77.78
23.83
79.44
24.20
80.67

ประสิทธิภาพ
E1/E2
77.80/77.87
79.10/79.44
81.39/80.67

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ตามลาดับ
ขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอน มีประสิทธิภาพดังนี้ ขั้นที่ 1 (แบบรายบุคคล) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.08/77.78 ขั้นที่ 2
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(แบบกลุ่มย่อย) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.10/79.44 และขั้นที่ 3 (แบบภาคสนาม) มีประสิทธิภาพเท่ากับ
81.39/80.67 แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีดังนี้
นักเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
32
32

S.D.
3.095
3.924

̅
11.81
19.03

t

Sig.

-24.037*

.000

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง
Healthy habits มีคะแนนเฉลีย่ ก่อนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 11.81 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ
19.03 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ
81.39/80.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
เรื่อง Healthy habits ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นมา โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและวางแผนเนื้อหาสาระให้มีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยออกแบบให้มีรูปภาพและสีสันสวยงามประกอบเนื้อหาช่วยให้นักเรียนสามารถเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ อีกทั้งการสร้างแบบฝึกทักษะ ผู้วิจัยได้คานึงถึงความสามารถและความรู้ของนักเรียนแต่ละ
คนที่มีความแตกต่างกัน นักเรียนได้เรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาอย่างมีขั้นตอน โดยแบบฝึกที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้น มี
รูปแบบที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนประกอบกับมีคาเฉลย นอกจากนี้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy
habits ทั้ง 3 เล่ม มีรูปแบบที่สวยงามแตกต่างจากเนื้อหาในแบบเรียน อีกทั้งมีขนาดตัวหนังสือที่เหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน มีรูปภาพสีสันสวยงามซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจได้เป็นอย่างดี และสามารถทา
ให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานและเพลินเพลินระหว่างการเรียนเป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนุดล ธนบัตร
(2561) ได้ ศึก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนและเจตคติ ต่อ วิ ชาภาษาอั งกฤษ ของนั กเรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านห้วยชัน ที่เรียนโดยแบบฝึก พบว่า แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/80.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ
80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนการสอน สูงกว่า ก่อนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน แสดงให้เห็นว่า การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
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นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits จานวน 3 เล่ม อย่างมีลาดับขั้นตอนมาแล้ว ซึ่งนักเรียนได้
ทราบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตนเองจากการเฉลยคาตอบท้ายเล่มหลังการทาแบบฝึก และนาข้อบ่งพร่องมา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น อีกทั้ง นักเรียนได้ฝึกฝนทาแบบฝึกหัดบ่อยๆ จะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและ
ความแม่นยามากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนุดล ธนบัตร (2561) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ที่เรียนโดยแบบฝึก พบว่า แบบ
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Healthy habits นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
ห้วยชัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. ควรบันทึกปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการทดลอง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เกีย่ วข้องเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาในลาดับต่อไป
2. ควรเฉลยและอธิบายแบบฝึกทักษะในข้อที่นักเรียนไม่เข้าใจ หลังจากที่นักเรียนตรวจแบบฝึกที่
ตนเองทาเสร็จแล้ว เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเอง และนาไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. ควรมีการวิจยั ด้านอื่นๆ เช่น ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และเพื่อให้การเรียนของผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. ควรมีการวิจยั เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
กับรูปแบบการเรียนแบบอื่นๆ เช่น รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD และ รูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
เทคนิค LT เป็นต้น
3. ควรทาการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศกับนักเรียนชั้นอื่นๆ หรือประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
สรุปผลการวิจัย
1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.39/80.67
ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนีส้ าเร็จลงได้เพราะได้รับความกรุณาและให้คาปรึกษาจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาจารย์ รศ.ดร.อรนุช ลิมตศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้คาปรึกษาแนะนา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ผู้วิจัยจึง
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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ขอขอบพระคุณผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว และคณะครูที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ
และอนุเคราะห์สถานที่ในการทดลองการวิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณนางจาลอง เจริญสลุง กลุม่ สาระการ
เรียนรูภ้ าษาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว นางปวรวรรณ ทองหล่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และนายรัชภูมิ น้อยคนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการทาวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์
คุณค่าและประโยชน์ที่พึงได้จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ทกุ ท่านที่มีส่วนสาคัญต่อความสาเร็จ
ของการวิจัยฉบับนี้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์
สาหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาจานวน 227
คนจาก 6 สาขา ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างนี้กาหนดโดยใช้หลักการของ Taro Yamane และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ที่แบ่งข้อคาถามออกเป็น 3 ด้าน คือ
ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้ ด้านความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านความเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อความรู้
ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา แบบสอบถามได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยมีค่า
ความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคาถามทุกข้ออยู่ระหว่าง 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) ด้านการทางานผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งจะเห็นว่าปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อทักษะทางคอมพิวเตอร์คอื ประสบการณ์ต่อการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทั้งในโรงเรียนและที่บ้านรวมถึงการรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
คาสาคัญ : 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
บทนา
ในปัจจุบันการศึกษาได้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน
และการดาเนินชีวิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะช่วยให้นักศึกษาสามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน ดังนั้นการมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งจาเป็นทาให้ทั้งภาครัฐหรือเอกชนได้ปรับองค์กรเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปดังเช่น
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐมีความต้องการจะปรับเปลี่ยนความรู้ความสามารถของประชาชนไปสู่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพิ่มมากขึ้น (วิจารณ์ พานิช, 2555) เพื่อให้คนไทยสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์สังคมใน
อนาคตอย่างยั่งยืน
การรับ รู้ความสามารถของตน (SELF-EFFICACY) คือการที่บุค คลเชื่อ ในความสามารถของตนเองในการแสดง
พฤติกรรมบางอย่างให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ (Bandura, A, 1997) ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนมีผลต่อการกระทา
ของบุคคล ซึ่งบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถตนสูงจะเป็นคนที่จะมีความอดทน อุตสาหะและพยายามแสดงความสามารถนั้น
ออกมาจนประสบความสาเร็จได้ มักจะเป็นคนที่มีความตั้งใจ มีความสนใจใน การทางาน มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะ
ทางานให้ เสร็จบรรลุตามเป้าหมาย มีความพยายามและไม่ย่อท้อ ต่อความยากลาบาก และก่อให้เกิดการพัฒนาระดับความรู้
ความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพ (ตามพงษ์ วงษ์จันทร์, 2552)
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยความรู้และทักษะทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ซึ่งในปั จจุบันมี อุปกรณ์คอมพิ วเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูป ที่มีประสิทธิภาพและนิยมใช้ อย่างกว้างขวางเช่น โปรแกรม
ประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ และโปรแกรมสาหรับการนาเสนอ จึงถูกใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินความสามารถ
ของนักศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้บรรลุเป้าหมาย นักศึกษา
ทุกคนควรจะต้องมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ขั้นต่าอย่างน้อยตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จากการประเมินผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาที่กาลังศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พบว่ามีนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดจานวนน้อยกว่าร้อยละ 50
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 2556) และ จากผลการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่านักศึกษายังขาดความรู้ความสามารถกาลังคอมพิวเตอร์อยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่จาเป็นต้องแก้ไขโดย
ด่วน เพื่อให้สามารถพัฒนาความสามารถของนักศึกษาได้ตรงจุดจึงจาเป็นต้องทราบถึงปัจจัยที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อ
ความรู้ความสามารถของนักศึกษา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะหาปัจจัยที่เหมาะสมสาหรับการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อนาไปสู่แนวทางและการวางนโยบายเพื่อ
แก้ ไ ขปั ญ หาดั งกล่ า ว ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย นี้ จึ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของนั ก ศึ ก ษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ 2) เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถทางด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ และ 3) ปัจจัยที่มีผล
ต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิ วเตอร์สาหรับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กาแพงเพชร
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่ ม ตั วอย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 จานวน 227 คน จาแนกออกเป็น 6 สาขา ได้ดังนี้ 1) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จานวน 3
คน 2) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จานวน 36 คน 3) เทคโนโลยีพลังงาน จานวน 25 คน 4) การจัดการโลจิสติกส์ จานวน 3
คน 5) เทคโนโลยีก่อสร้าง จานวน 21 คน และ 6) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภั ณฑ์ จานวน 13 คน รวมจานวนทั้งสิ้น
227 คน ซึ่งคานวณจากการใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, อ้างถึงใน ธานิน ศิลปะจารุ , 2553, หน้า 47)
กาหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 ด้านทั่วไป เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น PC, iOS และแท็ปเล็ต ที่ไม่รวมโทรศัพท์มือถือ) ตอนที่ 3
ความรู้ความสามารถในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่ น ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ด้าน
ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านความเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อการพัฒนาความสามารถใช้การงานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
แบบสอบถามทั้งหมดได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินหาค่าความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) ด้วยการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) กับวัตถุประสงค์เฉลี่ยรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และทาการแก้ไขปรับปรุง
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะนาแบบสอบถามที่ได้มาตรฐานไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
3. วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้อมูลกระทาโดยการทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย โดยแจก
แบบสอบถามให้กับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆให้ได้ตามข้อกาหนดของกลุ่มตัวอย่าง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (Percentage)
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน F-test (One way ANOVA) วิเคราะห์องงค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวัด
ระดับค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์
สาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วนคือ
ด้านข้อมูลทั่วไป ด้านการเรียนรู้ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้ง าน ด้านความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และด้าน
ความคิดเห็นต่อสิ่งที่จะมีผลต่อการพัฒนาความสามารถใช้การงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงไว้ในตารางที่ 6.1 ซึ่งจานวนนักศึกษาตามการสุ่ม
แบ่งออกเป็น 6 สาขา ได้ดังนี้ 1) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จานวน 3 คน 2) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จานวน 36 คน 3)
เทคโนโลยีพลังงาน จานวน 25 คน 4) การจัดการโลจิสติกส์ จานวน 3 คน 5) เทคโนโลยีก่อสร้าง จานวน 21 คน 6)
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ จานวน 13 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 227 คน
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
131
57.70
หญิง
96
42.30
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ข้อมูลทั่วไป
2. อายุ

3. ระดับชั้นปีการศึกษา

4. สาขาที่ศึกษา

5. คะแนนเฉลี่ยสะสม

18-19 ปี
20-21 ปี
22-23 ปี
24-25ปี
สูงกว่า 25 ปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีก่อสร้าง
การจัดการโลจิสติกส์
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
< 2.50
2.50 - 2.99
> 3.00

จานวน (คน)
64
99
49
12
3
58
70
51
48
39
37
24
21
93
13
57
83
87

ร้อยละ
28.20
43.60
21.60
5.30
1.30
25.60
30.80
22.50
21.10
17.20
16.30
10.60
9.30
41.00
5.70
25.10
36.60
38.30

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 57.70 ระดับชั้นปี
การศึกษาชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 30.80 สาขาที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นสาขาการจัดการโลจิติกส์ คิดเป็นร้อยละ 41.00 และ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากที่สุดคือมากกว่า 3.00 คิดเป็นร้อยละ 38.30
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ด้านการเรียนรู้พบว่า นักศึกษาใช้เวลาในการเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมต่าง ๆ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 38.30 มากที่สุด นักศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกสนุกในขณะที่กาลังเรียนรู้
การใช้ โกรแกรมใหม่ ๆ คิ ดเป็นร้ อยละ 44.50 นั กศึ กษาส่ว นใหญ่ คิด เป็ นร้ อยละ 57.70 เรี ยนรู้วิ ธีก ารใช้ งานทางด้า น
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ตเช่น YouTube และ นักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต
2 - 5 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 36.10
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้านการเรียนรู้
ข้อมูล
7. ปริ ม าณการใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ / > 12 ชั่วโมงต่อวัน
อินเตอร์เน็ต
6 –12 ชั่วโมงต่อวัน
3 - 5 ชั่วโมงต่อวัน
1 - 2 ชั่วโมงต่อวัน
< 1 ชั่วโมงต่อวัน
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จานวน(คน)
30
67
82
15
6

ร้อยละ
13.20
29.50
36.10
6.60
2.60
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ข้อมูล
2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์
นาน ๆ ครั้ง
8. ระยะเวลาในการเรี ย นรู้ ก ารใช้ ง าน น้อยกว่า 30 นาที
โปรแกรมหนึ่ง ๆ
30-60 นาที
1-2 ชั่วโมง
3-4 ชั่วโมง
มากกว่า 4 ชั่วโมง
9. ความรู้สึกเมื่อกาลังจะเรียนรู้โปรแกรม ไม่สนุกเลย/ไม่อยากเรียน
ใหม่ๆ
ไม่ชอบแต่เรียนรู้เบื้องต้นได้
เฉยๆแต่ก็เรียนรู้ได้ถ้าจาเป็น
สนุกที่ได้ใช้โกรแกรมใหม่ๆ
ชอบและอยากรู้มาก
10. วิธีที่ใช้ในการเรียนรู้การใช้งานทางด้าน เรียน/อบรมหลักสูตรระยะสั้น
คอมพิวเตอร์
เรียนรู้ด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต
เรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนสาเร็จรูป
เรียนรู้จากการเพื่อน ๆ
เรียนรู้จากวิชาต่างๆที่เรียนในมหาวิทยาลัย

จานวน(คน)
17
10
32
58
87
41
9
6
39
57
101
24
15
131
19
19
43

ร้อยละ
7.50
4.40
14.10
25.60
38.30
18.10
4.00
2.60
17.20
25.10
44.50
10.60
6.60
57.70
8.40
8.40
18.90

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามด้านวัตถุประสงค์ของการใช้
งานอินเตอร์เน็ตและการใช้งานทั่วไปเฉลี่ยอยูในระดับการใช้งาน 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
 อินเทอร์เน็ต
10. เล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
11. เพื่อใช้สนทนาผ่านทางข้อความ
12. เพื่อสื่อสารกับผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค
13. เพื่อการทาธุรกรรมออนไลน์
14. เพื่อค้นหาข้อมูลสาหรับการทางาน
15. เพื่อใช้ให้ความบันเทิงเช่นYouTube
16. เพื่อศึกษาหาความรู้ส่วนตัว
 งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
17. เพื่อใช้งานทางด้านประมวลผลคา

X

3.89
3.33
4.22
4.30
3.42
4.11
4.24
3.64
3.70
3.77
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SD.
0.57
1.27
0.93
0.94
1.10
0.76
0.91
1.09
0.77
0.81

ความถี่
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
18. เพื่อใช้งานทางด้านตารางคานวณ
19. เพื่อใช้งานทางด้านการนาเสนอ
รวม

SD.
0.93
0.92
0.55

X

3.52
3.82
3.80

ความถี่
มาก
มาก
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 )
ตารางที่ 4 ด้านความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
X

SD.

ความสามารถ

ความสามารถทางด้านทั่วไป

3.58

0.67

ดี

20. การใช้อุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ
21. การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

3.91
4.00

0.78
0.79

ดี
ดี

22. การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน

3.51

0.86

ดี

23. การดูแลคอมพิวเตอร์

3.27

1.12

ปานกลาง

24. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
 ความสามารถทางด้านโปรแกรม

3.19
3.26

1.13
0.69

ปานกลาง
ปานกลาง

25. โปรแกรมประมวลผลคา

3.65

0.81

ดี

26. โปรแกรมตารางคานวณ

3.52

0.83

ดี

27. โปรแกรมการนาเสนอ
28. โปรแกรมแต่งภาพพื้นฐาน

3.70
3.24

0.87
0.92

ดี
ปานกลาง

29. โปรแกรมแต่งภาพขั้นสูง

3.17

1.03

ปานกลาง

30. โปรแกรมการวาดภาพลายเส้น

2.93

1.06

ปานกลาง

31. โปรแกรมตกแต่งภาพถ่าย
32. โปรแกรมสาหรับอ่านไฟล์ PDF

3.00
3.26

1.07
0.98

ปานกลาง
ปานกลาง

33. โปรแกรมตัดต่อหนัง

2.87

1.16

ปานกลาง

3.42

0.62

ปานกลาง



รวม

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

SD.

ความสาคัญ

34. มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
35. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

3.85
3.86

0.76
0.82

มาก
มาก

36. มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ดี

3.66

0.94

มาก

37. มีอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ดี

3.88

0.82

มาก

38. มีโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ใช้งาน
39. มีโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดใช้

3.66
3.70

0.98
0.95

มาก
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



การสนับสนุนของสถานศึกษา



2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในแต่ละด้าน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test
(One way ANOVA) เพื่อหาค่าความแตกต่างของตัวแปรที่ผลต่อความสามารถของนักศึกษาได้แสดงไว้ในตารางที่ 6 จาก
ตารางพบว่า มีอยู่ 5 ตัวแปรที่มีผลต่อความความสามารถของนักศึกษาที่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ
อายุ ระดับชั้นปีการศึกษา ความถี่ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และ/หรืออินเตอร์เน็ต ความถี่ในการใช้โปรแกรมตารางคานวณ
ในงานต่างๆ และ ความถี่ในการใช้โปรแกรมนาเสนอในการเรียนการทางาน
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐาน
ปัจจัย
2. อายุ

3. ระดับชั้นปี

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

26

SS
4.59
79.09
83.68
4.20
79.48
83.68

df
4
222
226
3
223
226

MS
1.15
0.36

F Sig
3.22 0.01

1.40
0.36

3.93 0.01
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ตารางที่ 6 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐาน
ปัจจัย
9. ปริมาณการใช้งานคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
18. การใช้โปรแกรมตารางคานวณในงานต่างๆ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
19.การใช้โปรแกรมนาเสนอในการเรียนการทางาน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
6.70
76.97
83.68
20.96
62.71
83.68
15.99
67.69
83.68

df MS
F Sig
6 1.12 3.190 0.01
220 0.35
226
4 5.24 18.550 0.00
222 0.282
266
4 3.996 13.106 0.00
222 0.305
266

3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์
ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลความสัมพั นธ์ของตัวแปรที่ มีผลต่อ ความรู้ค วามสามารถด้า นมาตรฐานคอมพิวเตอร์
สาหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจานวน 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 น้าหนักความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์
FACTORS
ตัวแปร

การสนับสนุนการศึกษา การใช้งานการเรียนการสอน การใช้งานสื่อโซเชียล การทางานผ่านระบบออนไลน์

39

.856

38
37

.833
.816

36

.772

35

.758

43

.757

34
41

.734
.729

42

.700

44
40

.638
.550

19

.899

18

.813

17

.746

27
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14

.636

15
12

.773
.771

11

.691

13
16

.656
.626

ตารางที่ 7 แสดงน้าหนักความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์
สาหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรซึ่งจะผลการวิเคราะห์พบว่ามีปัจจัยทั้งหมด 4
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถของนักศึกษาคือ ปัจจัยที่ 1 ด้านการสนับสนุนการศึกษา ปัจจัยที่ 2 ด้านการใช้งานการเรียน
การสอน ปัจจัยที่ 3 ด้านการใช้งานสื่อโซเชียล ปัจจัยที่ 4 ด้านการทางานผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถอธิบายกลุ่มตัว
แปรต่างๆ ได้ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 1 และตารางที่ 8 – 11

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 4 ปัจจัย
จากตารางที่ 8 พบว่า ปัจจัยที่ 1 ด้านการสนับสนุนการศึกษาประกอบไปด้วยตัวแปร 11 ตัวแปร ที่มีน้าหนัก
ตัวแปรตั้งแต่ ± 0.550 – 0.772 โดยมีตัวแปรที่สาคัญคือ สถานศึกษามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เวอร์ชันล่าสุดใช้ และปัจจัยนี้
เป็นแหล่งของความแปรปรวนร่วม 7.22 หรือคิดเป็นร้อยละ 34.418 ของความแปรปรวนทั้งหมด
ตารางที่ 8 องค์ประกอบของของปัจจัยที่ 1 ด้านการสนับสนุนการศึกษา
ข้อ
ตัวแปร
39
มีโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดใช้
38
มีโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ใช้งาน
37
มีอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ทีดี

28

น้าหนักตัวแปร
0.856
0.833
0.816
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36
35
43
34
41
42
44
40

มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ดี
0.772
มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
0.758
นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการใช้งาน
0.757
มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
0.734
มีผู้ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาในการใช้งาน
0.729
ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการเรียนรู้
0.700
มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน
0.638
มีการสอบวัดความรู้ทางด้านคอมฯ
0.550
ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigen Values) เท่ากับ 7.228
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 34.418
จากตารางที่ 9 พบว่า ปัจจัยที่ 2 ด้านการใช้งานการเรียนการสอนประกอบไปด้วยตัวแปร 4 ตัวแปร ที่มีน้าหนัก
ตัวแปรตั้งแต่ ± 0.636 – 0.899 โดยมีตัวแปรที่สาคัญคือ การใช้โปรแกรมนาเสนอและปัจจัยนี้เป็นแหล่งของความ
แปรปรวนร่วม 2.796 หรือคิดเป็นร้อยละ 13.414 ของความแปรปรวนทั้งหมด
ตารางที่ 9 องค์ประกอบของปัจจัยที่ 2 ด้านการใช้งานการเรียนการสอน
ข้อ
ตัวแปร
19
การใช้โปรแกรมนาเสนอในการเรียน การทางาน เช่น PowerPoint

น้าหนักตัวแปร
0.899

18

การใช้โปรแกรมตารางคานวณในงานต่างๆ เช่น Excel

17

การใช้โปรแกรมประมวลผลคาในการพิมพ์รายงาน บันทึก เช่น Microsoft Word

0.813
0.746

14

เพื่อค้นหาข้อมูลสาหรับสนับสนุนการทางาน เช่น ข้อมูลทารายงาน

0.636

ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigen Values) เท่ากับ 2.796
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 13.414
จากตารางที่ 10 พบว่า ปัจจัยที่ 3 ด้านการใช้งานสื่อโซเชียลประกอบไปด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ที่มีน้าหนักตัว
แปรตั้งแต่ ± 0.691 – 0.773 โดยมีตัวแปรที่สาคัญคือ เพื่อใช้ให้ความบันเทิงเช่น YouTube NetfliX ละปัจจัยนี้เป็นแหล่ง
ของความแปรปรวนร่วม 1.759 หรือคิดเป็นร้อยละ 8.375 ของความแปรปรวนทั้งหมด
ตารางที่ 10 องค์ประกอบของปัจจัยที่ 3 ด้านการใช้งานสื่อโซเชียล
ข้อ
ตัวแปร
15
เพื่อใช้ให้ความบันเทิงเช่นYouTube
12
เพื่อสื่อสารกับผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค
11
เพื่อใช้สนทนาผ่านทางข้อความ
ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigen Values) เท่ากับ 1.75
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 8.375

น้าหนักตัวแปร
0.773
0.771
0.691

จากตารางที่ 11 พบว่า ปัจจัยที่ 4 ด้านการทางานผ่านระบบออนไลน์ประกอบไปด้วยตัวแปร 2 ตัวแปร ที่มี
น้าหนักตัวแปรตั้งแต่ 0.626 – 0.656 โดยมีตัวแปรที่สาคัญคือ “เพื่อการติดต่อทาธุรกรรมและบริการออนไลน์ ” และ
ปัจจัยนี้เป็นแหล่งของความแปรปรวนร่วม 1.165 หรือคิดเป็นร้อยละ 5.548 ของความแปรปรวนทั้งหมด
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ตารางที่ 11 ตัวแปรของปัจจัยที่ 4 ด้านการทางานผ่านระบบออนไลน์
ข้อ
ตัวแปร
13
เพื่อการทาธุรกรรมออนไลน์
16
เพือ่ ศึกษาหาความรู้ส่วนตัว
ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigen Values) เท่ากับ 1.165
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.548

น้าหนักตัวแปร
0.656
0.626

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐาน
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในแต่ละด้านด้วยวิธีการหาค่า
ความแปรปรวน F-test (One way ANOVA) พบว่า มีตัวแปรจานวน 5 ตัวแปรที่มีผลต่อความความสามารถของนักศึกษา
ที่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ อายุ ระดับชั้นปีการศึกษา ความถี่ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และ/หรือ
อินเตอร์เน็ต ความถี่ในการใช้โปรแกรมตารางคานวณในงานต่างๆ และ ความถี่ในการใช้โปรแกรมนาเสนอในการ เรียนการ
ทางาน ซึ่งจะเห็นว่าความสามารถของนักศึกษาจะเกิดจากการฝึกฝนและการได้มีโอกาสใช้งานที่นอกเหนือจากงานที่ต้องทาใน
การเรียนการสอนปกติเช่นการหาข้อมูลที่ตนเองสนใจ หรือการได้มีโอกาสได้นาเสนอหน้าชั้นบ่อยๆเป็นต้น
นอกจากตัวแปรที่ผลต่อความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วนั้น เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของ
ปัจจัยที่จะมีผลต่อความรูค้ วามสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์จานวน 20 ตัวแปรซึ่งสามารถจาแนกออกได้เป็น 4 ปัจจัย
คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนการศึกษา ด้านการใช้งานการเรียนการสอน ด้านการใช้งานสื่อโซเชียล และ ด้านการทางาน
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากที่สุดคือการส่งเสริมการใช้งานคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาและ
ครอบครัว รวมทั้งการเห็น ประโยชน์ ของนั กศึ กษาเอง ในขณะที่ ปัจ จัย อีก สามด้ านจะเกี่ ยวข้ องกับ การฝึ กฝนการใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ทั้งในชีวิตประจาวันและการเรียนการสอน จะช่วยทาให้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนามาก
ยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่ควรนาไปปรับใช้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
และสนับสนุนต่อการพัฒนาความสามารถใช้การงานทางด้านคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้
- ควรมีการจัดการอบรมการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในแต่ละเดือน
- ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพียงพอต่อการใช้งาน
- คณะควรมีห้องคอมพิวเตอร์ให้บริการในการสืบค้นข้อมูลหรือให้นักศึกษาเข้ามาใช้งานหลังจากเลิกเรียน
- ควรส่งเสริมให้นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
- ควรประชาสัมพันธ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธีและปลอดภัยให้กับนักศึกษา
- นาไปได้กับ ผู้บริหาร / อาจารย์ ในการที่จะพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
- การศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษา ใน
ขอบเขตที่กว้างมากขึ้น เช่น ในระดับมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในระดับภาคและในระดับประเทศ
- การศึกษาความต้องการที่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ในอนาคต
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives ในการ
จัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรมกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
A COMPARITION OF ENGLISH LEARNING ACHIEVEMENT ON COMPARISON OF ADJECTIVES
OF THE EIGHTH – GRADE BETWEEN PROGRAMMED INSTRUCTION AND TRADITINOAL
INSTRUCTION
2

อลิชา แซวา1* , อรนุช ลิมตศิริ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
*
corresponding author e-mail: Alicha.bandit@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
โปรแกรม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบปกติ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรมกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ กลุม ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน
30 คน ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนแสนสุข ไดมาโดยการสุม อยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1) บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Comparison of Adjectives จํานวน 3 เลม 2) แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ
เรื่อง Comparison of Adjectives จํานวน 5 แผน 10 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Comparison of Adjectives จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคา
ความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.57–0.87 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.33–0.80 และคาความเชื่อมั่น อยูที่ 0.80 สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติที
Dependent และ Independent Sample t - test ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Comparison of
Adjectives มีคาประสิทธิภาพ 82.57/85.23 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรมสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูแ บบปกติสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลังการจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนโปรแกรมสูงกวาการ
จัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : บทเรียนโปรแกรม การจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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
ภาษาตางประเทศเปนภาษาสากลที่ใชติดตอสื่อสารกันทั่วโลก โลกปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสารความกาว
หนา ความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมีผลกระทบทั่วถึงอยางรวดเร็ว บุคคลในสังคมตอง
ติดตอ พบปะ เพื่อดําเนินกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ภาษาตางประเทศจึงกลายเปนเครื่องมืออันสําคัญอยางยิ่งในการ
สื่อสารความรูส ึกนึกคิด เพื่อใหเกิดความเขาใจกันและกันในการศึกษาหาขอมูลความรู การถายทอดวิทยาการตาง ๆ ใหแกกัน
ในดานเศรษฐกิจ ภาษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการเจรจาตอรองทางดานการคาและการประกอบอาชีพการเรียนรูภ าษตาง
ประเทศจะชวยสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางชาติไทยและชาติอื่น ๆ หากเรามีความเขาใจในวัฒนธรรมที่แตกตางกันของแต
ละเชื้อชาติ จะทําใหสามารถปฏิบัติตอกันไดอยางถูกตองเหมาะสม มีความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถ
ถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูส ังคมโลก(กรมวิชาการ,2545:1)
ภาษาตางประเทศจัดเปนสาระการเรียนรูพื้นฐานซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คือ ภาษาอังกฤษ สวนภาษาตางประเทศอื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน อาหรับ บาลี และภาษากลุมประเทศเพื่อน
บาน หรือภาษาอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทํารายวิชาและจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม
การเรียนภาษาตางประเทศไมไดเรียนภาษาเพื่อความรูเ กี่ยวกับภาษาเทานั้นแตเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดตามความตองการในสถานการณตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ การที่ผูเรียนจะใช
ภาษาไดอยางถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมนั้น ขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษาดวย ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนภาษาที่ดี
นั้น ผูเรียนทุกคนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากทีส่ ดุ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน การจัดกระบวนการ
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เรียนรูต องสอดคลองกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดการเรียนการรูภาษาจึงควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ทั้งกิจกรรมฝกทักษะทางภาษาและกิจกรรมฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย
อันจะนําไปสูการเปน
ผูเรียนที่พึ่งตนเองไดและสามารถเรียนรูไ ดตลอดชีวิตโดยใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในการเรียน
สาระการเรียนรูอื่น ๆ ในการศึกษาตอรวมทั้งในการประกอบอาชีพ ซึ่งเปนจุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการ
เรียนรู
(กระทรวงศึกษาธิการ,2545:2)
ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปน
เครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสยั ทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตร
ไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความ
แตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอ
การใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงายและกวางขึ้น และมี
วิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต
จากการศึกษาสภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน พบวา ปการศึกษา 2561 ที่ผานมา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 มีคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-Net) ลดลงในรายวิชาภาษาอังกฤษรอยละ 0.03 (ฝายงานวิชาการโรงเรียนแสนสุข) สาเหตุที่นักเรียนไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํามาจากตัวครู
นักเรียน และเนื้อหา ในดานตัวครู คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลาง ครูเปนผูถายทอดความรู
แสดงวิธีการใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียน มุงสอนไปที่คําตอบมากกวากระบวนการหาคําตอบ ใช
สื่อการสอนนอย สอนเร็วเพื่อใหจบหลักสูตรจึงมองขามนักเรียนที่เรียนไมเกง ปญหาที่เกิดจากตัวนักเรียนคือ นักเรียนมีความ
แตกตางระหวางบุคคล มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน นักเรียนเกงไมชวยเหลือเพื่อนที่เรียนไมเกง นักเรียนไมกลา
แสดงความคิดเห็น นักเรียนไมมีความกระตือรือรนในการเรียน และในดานเนื้อหานั้นเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาภาษาอังกฤษ
เปนวิชาที่คอนขางเปนนามธรรมบางเนื้อหาก็ยากที่จะอธิบายใหเขาใจ ดังนั้น การเรียนรูดวยบทเรียนโปรแกรมจะสามารถ
แกปญหาดังกลาวได โดยเปนบทเรียนที่เสนอเนื้อหาในรูปแบบของกรอบหรือเฟรม ที่บรรจุเนื้อหาทีละนอย มีคําถามทาทาย
ใหผูเรียนคิดแลวตอและมีเฉลยใหทราบผลทันที สวนมากเปนบทเรียนในรูปสิ่งพิมพที่เสนอความคิดรวบยอดตามทีไ่ ดวิเคราะห
แลวเรียงลําดับไวดีดวย (ชัยยงค พรหมวงศ, 2541 : 13-14)
จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวที่เกิดขึ้นนั้น ทําใหผูวิจยั มีความสนใจในการศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives ในการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรมกับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนแสนสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 โดย
มุงหวังใหผูเรียนมีความใฝรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูภ าษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใหสูงขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรม
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบปกติ
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรมกับการจัดการเรียนรูแ บบปกติ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย
2.1 บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Comparison of Adjectives จํานวน 3 เลม
2.2 แผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบปกติ เรื่อง Comparison of Adjectives สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 5 แผน 10 ชั่วโมง
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives จํานวน 1 ฉบับ
เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาเฉลี่ย (𝑥̅) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่
เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมและการจัดการเรียนรูแบบปกติ
2. หาคาเฉลี่ย (𝑥̅) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่ใชบทเรียน
โปรแกรมและการจัดการเรียนรูแบบปกติ
3. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยคํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1 ) และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E 2 )
4. หาคาความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
5. หาคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.57–0.87 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.33–0.80 และคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.80
6. วิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
บทเรียนโปรแกรม ดังนี้
6.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมโดย independent samples t-test
6.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมโดยใช independent samples t-test
6.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง
โดยใช dependent samples t-test
6.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุมควบคุม
โดยใช dependent samples t-test
ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้พบวา 1. ผลการวิเคราะหตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ปรากฏวาดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม ตามลําดับขั้นตอน 3 ขั้นตอน
การทดลอง จํานวน
คะแนนระหวางเรียน
คะแนนผลสัมฤทธิ์
ประสิทธิภาพ
นักเรียน
(30 คะแนน)
(30 คะแนน)
(คน)
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
(𝑬𝟏 )
(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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จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม เรือ่ ง Comparison of Adjectives ตามลําดับ
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม ทั้ง 3 ขั้นตอน พบวา การหาประสิทธิภาพขั้นที่ 1 (แบบรายบุคคล) มี
ประสิทธิภาพเทากับ 85.57/96.67 ขั้นที่ 2 (แบบกลุมยอย) มีประสิทธิภาพเทากับ 85.57/87.40 และขั้นที่ 3 (แบบภาคสนาม)
มีประสิทธิภาพเทากับ 82.57/85.23 นั่นคือประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม เรื่อง Comparison of Adjectives ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุม ทดลอง
คะแนน
N
S.D.
t
Sig.
�
𝒙
กอนเรียน
30
14.23
1.76
-19.53*
.000
หลังเรียน
30
25.90
2.19
p < 0.05
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุม ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ
25.90 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 14.23 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุมควบคุม
คะแนน
กอนเรียน
หลังเรียน
p < 0.05

N
30
30

�
𝒙
14.43
20.63

S.D.
1.92
2.17

t
-18.78*

Sig.
.000

จากตารางที่ 3 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียน เทากับ 20.63 สูง
กวาคะแนนเฉลีย่ กอนเรียน เทากับ 14.43 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูใชบทเรียนโปรแกรมสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
p < 0.05

N
30
30

�
𝒙
25.90
20.63

S.D.
2.19
2.17
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จากตารางที่ 4 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 25.90 และกลุม
ควบคุม เทากับ 20.63 ผลการเปรียบเทียบ คา t จากการคํานวณเทากับ 7.49 คา Sig. เทากับ .000 แสดงวาการจัดการ
เรียนรูโ ดยใชบทเรียนโปรแกรม เรือ่ ง Comparison of Adjectives ทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
Comparison of Adjectives สูงกวานักเรียนกลุม ควบคุมที่จดั การเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อภิปรายผลได ดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม เรื่อง Comparison of Adjectives สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ซึ่งไดคาประสิทธิภาพเทากับ 82.57/85.23 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว แตยังอยูในชวงที่สามารถยอมรับไดตามการยอมรับเกณฑประสิทธิภาพ ถาหากสูงกวาเกณฑ แตคาประ
สิทธิภาพของทั้งสองหางกันไมเกิน 5% ถือวายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได อางอิงจาก (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556 : 11)
ดังนั้นจึงถือวา บทเรียนโปรแกรมเปนไปตามเกณฑ 80/80 ทั้งนี้ในการสรางบทเรียนโปรแกรมถือวาเปนปจจัยสําคัญประการ
หนึ่งที่ทําใหการเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งการสรางบทเรียนโปรแกรมเพื่อใชในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดคํานึงถึงรูปแบบที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับนักเรียนโดยใชวิธีการนําเสนอเนื้อหาจากงายไปหายาก จากสวนยอยไปหา
สวนใหญ นําเสนอเนื้อหาเพิ่มขึ้นทีละนอย (Gradual approximation) เนนหลักของการมีสวนรวม (Active participation)
หลักการรูผล (Feedback) และหลักของความสําเร็จ (Success experience) ซึ่งหลักดังกลาวถือวาเปนกระบวนการในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี การจัดลําดับใหมคี วาม
ตอเนื่องในการนําเสนอเนื้อหาโดยการศึกษาเนื้อหาแตละเรื่องใหเขาใจเสียกอนแลวจึงจะมีแบบทดสอบเพื่อทดสอบความเขาใจ
ในเนื้อหานั้น ๆ ถายัง ไมเขาใจนักเรียนสามารถยอนกลับไปอานเพื่อทําความเขาใจใหมได ดวยเหตุนี้จึงทําใหผลการหาประ
สิทธิ
ภาพของบทเรียนโปรแกรมสูงกวาเกณฑที่กําหนด สอดคลองงานวิจัยของ (รัชดาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2558) การพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง
หลักไวยากรณ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เทศบาลเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 26 คน
เครื่องมือที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) บทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ และ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะหขอมูล โดยใช รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัย พบวา 1.
ประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ
86.39/84.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ กําหนดไวคือ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปวิชา ภาษาอังกฤษ เรื่องหลักไวยากรณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เพิม่ ขึ้นมากกวา
กอนเรียน คิดเปนรอยละ 20.28
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 25.90 และกลุมควบคุม เทากับ 20.63 แสดงวาการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรม
เรื่อง Comparison of Adjectives ทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Comparison of Adjectives
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตจากคะแนนเฉลีย่ ไมไดแตกตาง
กันมาก จึงกลาวไดวา บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Comparison of Adjectives เหมาะกับการใชเปนสื่อในการเรียนรูดวยตนเอง
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และทบทวนความรูในเรื่องที่ตนเองยังไมเขาใจไดเปนอยางดี เนื่องจากบทเรียนโปรแกรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น วิจัยไดสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนไดมสี วนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใหนักเรียนตอบคําถามในแตละกิจกรรมดวยวิธีการที่
หลากหลาย เชน การเติมคําลงในชองวาง การจับคูประโยคกับความหมาย ตอบคําถามแบบถูกผิดและแบบเลือกตอบเปนตน
ซึ่งการที่ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีนจี้ ะทําใหนักเรียนติดตามบทเรียนตลอดเวลาการเรียนรูโดย
การลงมือปฏิบตั ิเปนกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็วและคงทน เมื่อพิจารณาการวิจยั
ในครั้งนี้แลวจะเห็นไดวามีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ (ปวีณ เลิศกิจลักษณ, 2551 : 112-114) การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพ
การตูนกับการสอนแบบปกติ กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรง เรียนบานหนองใหญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 24 คน ผลการวิจัยพบวา 1)
ผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูนสูง
กวาผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนแบบปกติอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ
.05 2) ผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษที่สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ดา นการอานภาษาอังกฤษที่สอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 4) ผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษที่สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูนสูง
กวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษที่สอนแบบปกติไมแตกตาง
กับเกณฑรอยละ 80 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
สรุปผลการวิจัย
1. บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Comparison of Adjectives มีปะสิทธิภาพ 82.57/85.23
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูใชบทเรียนโปรแกรมสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การศึกษาโปรแกรมการใชหลักฐานเชิงประจักษเปนฐานในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรูในนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร: การทดสอบ
THE STUDY OF AN EVIDENCE BASED INSTRUCTION PROGRAM FOR IMPROVING
INSTRUCTIONAL DESIGN SKILLS IN SCIENCE FOR PRE-SERVICE TEACHERS: A PILOT STUDY
จิตราภรณ บุญถนอม
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
corresponding author e-mail: chitraporn@ru.ac.th
บทคัดยอ
จุดประสงคของการวิจัยครั้งนี้เปนการทดสอบโปรแกรมการใชหลักฐานเชิงประจักษในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
เพื่อการพัฒนาความรูและทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ดวยการศึกษาวิจัยนี้
เปนการทดสอบโปรแกรม (Pilot-test) แบบการทดสอบกอนและหลังเรียนในกลุมทดลอง 1 กลุม (One group pre-post
test) โดยมีประชากรที่ใชในการศึกษาเปน นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 27 คน ระหวางเดือน ธันวาคม
61 ถึง พฤษภาคม 2562 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนโปรแกรมการใชหลักฐานเชิงประจักษในการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาความรูและทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 15 ชั่วโมง ประกอบดวย 1)
การวางแผนการใชหลักฐานเชิงประจักษ 2) การประเมินและการวิเคราะหหลักฐานเชิงประจักษ 3) การออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู 4) การปฏิบัติการจัดการเรียนรู 1 5) การปฏิบัติการจัดการเรียนรู 2 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย
คาความเที่ยง (Reliability) คาความยากของแบบทดสอบ(Difficulty) คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (Discrimination)
และคาที (t-test dependent) ผลการวิจัยพบวา 1) การทดสอบคาความเที่ยงดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (α-Coefficient) ของแบบทดสอบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษมีคา 0.83 และแบบประเมิน
การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ด ว ยการใช ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ มี ค า 0.88 2) ค า อํ า นาจจํ า แนกของแบบทดสอบ
(Discrimination) รายขอมีคา ระหวาง 0.10 – 0.91 3) คะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิง
ประจักษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 4) คะแนนเฉลี่ยการออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใช
หลักฐานเชิงประจักษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .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 = 22.22,

(Mean = 13.48, SD =7.01) and post – test knowledge of evidence based instruction
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
การใชหลักฐานเชิงประจักษเปนการศึกษางานวิจัยที่มีการปฏิบัติทดสอบอยางเปนระบบของกระบวนการวิจัยมา
วิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งความสอดคลองระหวางปญหาในการจัดการเรียนรูและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่นํามาใชแกปญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู ความหลากหลายของรูปแบบการจัดการเรียนรูใ นปจจุบันวิทยาศาสตรทั้งในและตางประเทศ ดวยความ
ที่มีอยูอยางมากมายและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตกลับไมไดถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางจริงจังในชั้นเรียนที่
เกี่ยวของกับการจัดการรูของนักศึกษาที่จะไปเปนครูในอนาคต นอกจากนี้การเรียนเพียงแตในตําราจึงไมตอบสนองตอการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ควรใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากวารสารออนไลนและการวิเคราะห
ขอมูลดวยตนเองจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต จนนํามาใชในการจัดการเรียนรูไดจริงในชั้น
เรียน (Turiman, et al., 2012, Voinea and Pălăşan, 2014) การออกแบบการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษจึง
เปนรูปแบบหนึ่งที่สามารถสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งนิยมใชทางการแพทย การพยาบาลและการสาธารณสุข ซึ่ง
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เมื่อนํามาปรับใชในการจัดการเรียนรูทางการศึกษา ตามแนวทางในศตวรรษที่ 21 การใชหลักฐานเชิงประจักษมาศึกษาเพื่อ
นํามาสู แนวทางในการปฏิบั ติจั ดการเรี ยนรูอ ยา งเปน ระบบ โดยการหลัก ฐานเชิง ประจั กษ พิจ ารณาถึงความเป นไปได
(feasibility) ความเหมาะสม (appropriateness) ความหมาย (meaningfulness) และประสิทธิผล (effectiveness)
(Pearson, 2005) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับที่ 1 – รูปแบบการวิจัยแบบการทดลอง (experimental Designs)
ระดับที่ 2 – รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental Designs)
ระดับที่ 3 – การวิจัยเชิงสังเกตวิเคราะห (observational – analytic Designs)
ระดับที่ 4 – การวิจัยเชิงสังเกต-พรรณนา (observational –descriptive studies)
ระดับที่ 5 – ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ และคณะผูเชี่ยวชาญ (expert opinion and bench
research)
ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมการใชหลักฐานเชิงประจักษเปนฐานในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร มีวัตถุประสงคดังนี้
1) ทดสอบโปรแกรมการใชหลักฐานเชิงประจักษเปนฐานในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาการออกแบบ
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3) พัฒนาความรูและทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยมีดังนี้
1) สรางโปรแกรมการใชหลักฐานเชิงประจักษเปนฐานในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 15 ชั่วโมง
ประกอบดวย
1.1) การวางแผนการใชหลักฐานเชิงประจักษ
1.2) การประเมินและการวิเคราะหหลักฐานเชิงประจักษ
1.3) การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
1.4) การปฏิบัติการจัดการเรียนรู 1
1.5) การปฏิบัติการจัดการเรียนรู 2
2) พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 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) นําแบบทดสอบและแบบประเมินที่ใชในการประเมินใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 คน และแกไข
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
4) ผูวิจัยยื่นขอจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย และผานการประเมินไดรับอนุมัติ รหัสรับรอง RU-HSRESC/xd-0050/62
5) นําไปใหนักศึกษาที่ไมใชนักศึกษาที่ใชในการทดสอบเครื่องมือประเมินภาษาที่ใช จํานวน 10 คน
6) ทดสอบเครื่องมือ (Pilot study) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร
จํานวน 27 คน
7) ประเมินผลการทดสอบเครื่องมือโดยใชสถิติ ดังนี้ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเที่ยง
(Reliability)

คาความยากของแบบทดสอบ(Difficulty) คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (Discrimination) และคาที

(Pair-sample t-test)
ผลการวิจัย
1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.1) การทดสอบคาความเที่ยงดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (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
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษกอนเรียนและหลังเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ความรูกอนเรียน
ความรูหลังเรียน

13.48
22.22

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
7.01
8.58
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t

p-value

13.09

.00*

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

*Sig < .05
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษกอนเรียนและหลัง
เรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษแตกตางกันระหวางหลังเรียนและกอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยคะแนนคะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษหลัง
เรียนมีคา 22.22 คะแนน (S.D. = 8.58) สูงกวากอนเรียนซึ่งมีคา 13.48 คะแนน (S.D. = 7.01)
2.2) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ
กอนเรียน
Mean (S.D.)
1 ความสามารถในการสร า งสรรค 2.57 (3.09)
แผนการจั ด การเรีย นรู วิท ยาศาสตร
ด ว ยการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ
2 ความสามารถในการสรางสรรคสื่อให 2.45 (0.54)
สอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู
3 ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู 2.08 (0.21)
วิทยาศาสตร
4 ความสามารถในการออกแบบการ 2.44 (0.88)
ประเมินใหสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
ผลรวมการออกแบบการจัดการเรียนรู 9.55 (1.42)
ดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ
*Sig < .05

หลังเรียน
Mean (S.D.)
3.87 (4.89)

t

p-value

11.96

.00*

3.79 (0.31)

10.09

.00*

4.03 (0.46)

22.01

.00*

3.74 (0.40)

7.38

.00*

15.44 (1.11)

19.21

.00*

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ พบวา
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดย
คะแนนเฉลี่ยผลรวมการออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษหลังเรียน 15.44 คะแนน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงกวากอนเรียน ซึ่งมีคา 9.55 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา 1.42
อภิปรายผล
โปรแกรมการใชหลักฐานเชิงประจักษเปนฐานในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร: ทดสอบ มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบโปรแกรมฯ กอนนําไปทดลอง (Quasi-experimental research)
เพื่อศึกษาความเที่ยงของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย หาคาความยากและอํานาจจําแนกของเครื่องมือที่ใช ตลอดจนคัดเลือกและ
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ปรับปรุงขอของแบบทดสอบและแบบประเมินผล และศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูดวย
การใชหลักฐานเชิงประจักษ อภิปรายผลการวิจัยในแตละหัวขอไดดังนี้
1. คาความเที่ยงดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) ของแบบทดสอบการจัดการ
เรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ มีคา 0.83 และแบบประเมินการออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิง
ประจักษ มีคา 0.88 ซึ่งมากกวาเกณฑ 0.80 ซึ่งเปนเกณฑที่กําหนดขึ้น เนื่องดวย ผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ รวมถึงผานกระบวนการยื่นขอจริยธรรมซึ่งมีการตรวจสอบแกไขเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินมีถึง 2 สวนทั้งดานความรูและความสามารถซึ่งเปนลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่
ดี ที่ควรที่ใหมีหลายประเภท และมีความแตกตางกัน (อนุวัติ คูณแกว, 2559) ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยผูวิจัยได
กําหนดระยะเวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอตอการทําขอสอบจํานวน 20 ขอ และไดดําเนินการไปใชกับกลุมที่ไมใชกลุม
ทดสอบจํานวน 10 คน เพื่อจับเวลาในการทําขอสอบ โดยเรียงจากขอสอบที่งายไปยาก ซึ่งลักษณะดังกลาวสอดคลองกับ
แนวคิดในการทําใหเครื่องมือวัดผลมีความเที่ยงสูงสอดคลองกับแนวคิดหลักการวัดและประเมินผลการศึกษาของอนุวัติ คูณ
แกว (2559) และ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559)
2. คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (Discrimination) (r) และคาความยาก (Difficulty) (P) ของแบบทดสอบการ
จัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษ คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (Discrimination) รายขอมีคาระหวาง 0.10
- 0.86 ผูวิจัยดําเนินการแกไขปรับปรุง ขอที่มีคา r ที่นอยกวา 0.2 โดยการเปลี่ยนแปลงขอคําถาม แตยังคงใหมีวัตถุประสงค
ของขอดังกลาวเชนเดิม เชน ปรับแกไขจากการใหวิเคราะหคําตอบทุกขอ (“ขอใดตอไปนี้ถูกตองที่สุด”) เปนการถามแบบ
เฉพาะเจาะจง (“การใช e-portfolio เปนเครื่องมือการประเมินผลจะนิยมใชประเมินอะไรของผูเรียน”) ซึ่งเมื่อนําไปทดสอบ
แลว พบวา คา r ขอนี้ ได 0.31 สําหรับขอที่มีคาความยาก (P) มีคาระหวาง 0.10 – 0.91 ผูวิจัยไดมีการปรับปรุงขอที่มีคา
มากกวา 0.8 โดยการเปลี่ยนแปลงขอคําถามและคําตอบใหมีจุดประสงคเชนเดิมแตใหยากขึ้นโดยการยกสถานการณขึ้นมาแลว
ใหวิเคราะหสถานการณ แลวใชกระบวนการจัดการเรียนรูใดจึงสอดคลองกับสถานการณดังกลาว ซึ่งเมื่อนําไปทดสอบแลวทํา
ใหมีคา r เทากับ 0.39 และแกไขขอที่มีคา r นอยกวา 0.2 เนื่องจากเปนโจทยใหวิเคราะหคําตอบทุกขอ โดยแกไขใหเหลือ
เพียงการนําไปใช โดยขอคําถามที่ปรับจะเปนขอเดียวกับขอที่มีคาอํานาจจําแนกนอยกวา 0.2
3. คะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยแบงเปนความรูเรื่องวิทยาศาสตรและการใชหลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษเปนการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยซึ่งทําใหผูเรียนไดศึกษาลงมือสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง ซึ่งคลายคลึง
กับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (Inquiry learning method) แตกตางตรงที่เปนการสืบเสาะหาความรูจากงานวิจัยหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งมีผลตอผลสัมฤทธิ์ดานความรูของผูเรียน (ยุวพร ดวงศรีและบุญสม ทับสาย, 2561)
4. คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษหลังเรียนมีคาเฉลี่ย
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เนื่องดวยโปรแกรมการใชหลักฐานเชิงประจักษเปนฐานในการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงเนนการฝกปฏิบัติทักษะ สอดคลองกับงานวิจัยของ
Sánchez-García, et al. (2019) ที่ศึกษาการใชหลักฐานเชิงประจักษในการจัดการเรียนรูในมหาวิทยาลัย 3 แหงวาการจัดการ
เรียนรูดังกลาวไดมีการพัฒนาความรูเจตคติและทักษะของผูเรียนในการฝกปฎิบัติทักษะทางการพยาบาล นอกจากนี้ การฝก
ปฏิบัติผูเรียนจะไดรับการสะทอนผลยอนกลับ (Feedback) ผูเรียนในทุกดาน เชนเดียวกับการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ
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ทางการพยาบาลที่ที่จะมีการฝกปฎิบัติและไดรับการสะทอนผลยอนกลับใหฝกจนถูกตองตามกระบวนการตามแนวทางการใช
หลักฐานเชิงประจักษ สอดคลองกับงานวิจัยของ Laske and Kurz (2019) ที่กลาวถึง การฝกปฏิบัติทางการพยาบาล ที่ทําให
ผูเรียนสามารถปฏิบัติทางการพยาบาลไดอยางถูกตองสูงขึ้นในขณะที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก อยางไรก็ตามจากคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษหลังเรียนมีคามากกวา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของคะแนนความรูเรื่องการจัดการเรียนรูดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษกอนเรียน ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูเรียนทั้งกลุมมี
คะแนนหลังเรียนกระจายตัวคอนขางมาก
สรุปผลการวิจัย
1. คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีความเที่ยง คาอํานาจจําแนก และคาความยากงายตามเกณฑที่กําหนดไว
และในขอที่ไมเปนไปตามเกณฑไดมีการปรับปรุงแกไข และจะนําไปใชทดสอบอีกครั้ง
2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูด วยการใชหลักฐานเชิงประจักษกอนเรียนสูงกวาหลัง
เรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนจานกรอง โดยใชเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ
The development of creativity for matthayomsuksa 2 of Janokrong school by using the
paraphrase with art work technique.

รุงวิกรัย หยดยอย1, มุกดา เอี่ยมยัง2, พรทิพย ครามจันทึก3
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บทคัดยอ
การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนจานกรอง โดยใชเทคนิคการถอดความดวย
งานศิลปะ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค และศึกษาความคิดสรางสรรคจาก
เทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2562 โรงเรียนจานกรอง แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 สวน ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค จํานวน 60 คน
และศึกษาความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ จํานวน 20 คน กําหนดระยะเวลาในการศึกษา 21
สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวม 84 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอความคิดสรางสรรค
และแบบประเมินความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมจาก OEDC การวิเคราะหขอมูล ใชคารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนจานกรอง พบวา ดานปจจัย
ในตั ว นั ก เรี ย น คื อ โปรแกรมวิ ช าที่ นั ก เรี ย นเลื อ กเรี ย นมี ผ ลต อ ความคิ ด สร า งสรรค ม ากที่ สุ ด ป จ จั ย ด า น
สภาพแวดลอมทางโรงเรียน คือการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียนมีผลตอความคิดสรางสรรคมากที่สุด
ปจจัยดานหลักสูตร การสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือ การสอนใหนักเรียนรูจักคิด และมีการแสดง
ความรูสึกมีผลตอความคิดสรางสรรคมากที่สุด

2. ความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ พบวา นักเรียนสามารถสื่อสารถายทอดแนวคิด

การใชผลงานหรือชิ้นงานที่เปนนวัตกรรมของผูเรียนไปยังผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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
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บทนํา
กระบวนการใชค วามคิด ของมนุ ษ ยที่ ผา นระบบการทํ างานของสมองที่ สํ าคั ญ ไดแ ก การคิ ดวิ เคราะห การคิ ด
สังเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการคิดสรางสรรค ซึ่งใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารโดย
กระบวนการคิด และการใชภาษาที่เกิดในทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ซึ่งเปนวิชาทักษะที่มีความจําเปนตอการเรียนรู
และในขณะเดียวกันสามารถพัฒนาความคิดในลักษณะตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนได
ธรรมชาติของวิชาภาษาไทย สามารถสรางสรรคเปนผลงานอันทรงคุณคามากมายไมวาจะเปนดานวรรณกรรม
วรรณคดี เรื่องสั้น นวนิยาย ซึ่งเกิดจากกระบวนการคิดของมนุษย แตเปนการถายถอดความคิดออกมาในรูปแบบของตัวอักษร
ผูอานจะตองมีจินตนาการในการเรียนรูความคิดของผูเขียน และที่สําคัญงานเขียนเหลานี้สามารถถายถอดออกมาในรูปแบบ
งานศิลปะได อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏกรรม สิ่งเหลานี้ลวนแตจะตองใชทักษะกระบวนการความคิดสรางสรรค
ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดสรางสรรคผลิตผล หรือสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ ที่ไมรูจัก
มากอน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้อาจจะเกิดจากการรวมความรูตาง ๆ ที่ไดรับจากประสบการณแลวเชื่อมโยงกับสถานการณใหมๆ
สิ่งที่เกิดขึ้นแตไมจําเปนสิ่งสมบูรณอยางแทจริง ซึ่งอาจออกมาในรูปของผลผลิตทางศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร (Torrance
(1962) อารี พันธมณี (2537) ไดกลาวถึงความคิดสรางสรรควา เปนกระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัย อันนําไปสู
การคิดพบสิ่งแปลกใหมดวยการคิดดัดแปลง ปรุงแตงจากความคิดเดิมผสมผสานกันใหเกิดสิ่งใหม ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐคิดคน
พบสิ่งตาง ๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎีหลักการไดสําเร็จ ความคิดสรางสรรคจะเกิดขึ้นไดมิใชเพียงแตคิดในสิง่ ที่เปนไปได หรือ
สิ่งที่เปนเหตุผล เพียงอยางเดียวเทานั้น หากแตคิดจินตนาการก็เปนสิง่ สําคัญยิ่งที่จะกอใหเกิดความแปลกใหม แตตองควบคูกัน
ไปกับ ความพยายามที่จะสรางความคิดฝนหรือจินตนาการใหเปนไปไดหรือเรียกวาเปนจินตนาการประยุกตนั้นเอง จึงจะทําให
เกิดผลงาน
มีนักการศึกษาหลายทานไดนําเสนอกระบวนการคิดสรางสรรคไวหลากหลาย เชน กระบวนการคิดแกปญหาอยาง
สรางสรรคของทอแรนซ และกระบวนการคิดสรางสรรคของแอนเดอรสัน แสดงใหเห็นวากระบวนการคิดสรางสรรคจะตองใช
ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสาร
จะเห็นไดวากระบวนการคิดของมนุษยและการใชภาษาสามารถประสานกันไดอยางกลมกลืนผานกระบวนการคิดที่
เรียกวาความคิดสรางสรรค ดังนั้นในการพัฒนาความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาไดดวยการสอน การฝกฝน หากผูเรียนไดรับ
การพัฒนาความคิดสรางสรรคตั้งแตเยาววัย และบรรดาความคิดทั้งหลายความคิดสรางสรรคเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
ของมนุษยมาก การเรียนการสอนจึงควรจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนความตองการสูงสุดและมีคา
มาก การเรียนการสอนแบบความคิดสรางสรรคจึงเปนรากฐานของกระบวนการคิดทั้งหมด Torrance (1962 อางอิงมาจาก
อารี พันธมณี, 2537)
ผูวิจัยพบวา การใชเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ เปนเทคนิคที่ใชกระบวนการคิดจากการอานแลวถายถอด
ออกมาในรูปแบบงานศิลปะ ซึ่งเปนกระบวนการคิดสรางสรรคท่ีสําคัญตอผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีความความสุขตอการเรียน
วิชาภาษาไทยและสงเสริมใหผูเรียนมีกระบวนการคิดสรางสรรคมากยิ่งขึ้น
งานวิจัยลักษณะดังกลาวเปนที่สนใจในปจจุบัน เนื่องจากมีผูวิจัยดานนี้คอนขางนอย และเปนการพัฒนาผูเรียนดาน
ความคิดสรางสรรคเพื่อตอบโจทยการเขาสูไ ทยแลนด 4.0 และการศึกษาในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค
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2. เพื่อศึกษาความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. วิธีการดําเนินงานเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค
1.1 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอความคิดสรางสรรค เพื่อศึกษาวาปจจัยใดที่สงผลตอความคิด
สรางสรรคมากที่สุด แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานที่ 1 ปจจัยในตัวนักเรียน ดานที่ 2 ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมทางโรงเรียน และดานที่ 3 ปจจัยดานหลักสูตร การสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1.2 จากนั้ น ผู วิ จั ย นํ า แบบสอบถามหาค า IOC
เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ
จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก รศ.ดร.สุขแกว คําสอน อาจารยภาควิชาการวัดและการประเมินผล
อ.ดร.พรทิพย ครามจันทึก อาจารยภาควิชาภาษาไทย และครูเกรียงศักดิ์ สังขบัวแกว ครูสอนวิชา
ภาษาไทย โรงเรียนจานกรอง ผลการประเมินผานทุกขอคําถาม
1.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหนักเรียนโรงเรียนจานกรองตอบแบบสอบถามเพื่อนําผลที่ไดมาวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ
2. วิธีการดําเนินงานเพื่อศึกษาความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ
2.1 ผูวิจัยมอบหมายชิ้นงานใหนักเรียนถอดความออกมาดวยงานศิลปะ คือการถอดขอความตาง ๆ ของ
งานเขียน เชน บทความ บทประพันธ เรื่องสั้น นวนิยาย สรุปใจความสําคัญออกมาเปนงานศิลปะ
อาทิ การวาดภาพ การปนดินน้ํามัน หรืองานศิลปะแขนงอื่น ๆ โดยเนื้อหาที่สําคัญตรงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระที่ 5 วรรณกรรมและวรรณคดีไทย ตัวชี้วัดที่ 1 – 5 นักเรียน
สามารถจั บประเด็น หรือ ถอดความจากบทรอ ยกรองออกเป นบทรอยแกวด วยสํ านวนภาษาของ
นักเรียนได ผูวิจัยใชวรรณคดีเรื่อง “กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง” ซึ่งเปนบทพรรณนาถึงสัตว
พืชพันธุนานาชนิด สามารถถายถอดออกมาเปนชิ้นงานศิลปะไดอยางสรางสรรคจากจินตนาการของ
ผูเรียนไดงาย และชัดเจน
2.2 จากนั้นผูวิจัยนําผลงานที่นักเรียนสรางสรรคมาศึกษาคนหาความคิดสรางสรรคของผูเรียนโดยใชแบบ
ประเมินความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมจาก OEDC ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญดานความคิดสรางสรรคเปน
จํา นวนมากรว มสรา งแบบประเมิ นความคิ ดสรา งสรรคแ ละนวั ต กรรมขึ้น การประเมิน ความคิ ด
สรางสรรคมีผูประเมินทั้งหมด 3 คน ไดแก ครูเกรียงศักดิ์ สังขบัวแกว ครูผูสอนภาษาไทย โรงเรียนจา
นกรอง ครูศิริวรรณ กี่ดํารงกูล ครูผูสอนภาษาไทย โรงเรียนจานกรอง และนายรุงวิกรัย หยดยอย
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู โรงเรียนจานกรอง
2.3 ผูวิจัยนําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพื่อศึกษาความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความ
ดวยงานศิลปะดานใดมีคาความถี่มากที่สุด
ผลการศึกษา
3.1 ผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคผตู อบแบบสอบถาม จํานวน 60 คน ซึ่งเปนนักเรียน
โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ปรากฏผลดังตารางที่ 3.1 – 3.3
ตารางที่ 3.1 ปจจัยในตัวนักเรียนโรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก (n = 60)
ลําดับ ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
แปลผล
มาตรฐาน
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ลําดับ

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม

คาเฉลี่ย

1

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.82

แปลผล

ชวงวัยของนักเรียนมีผลตอความคิด
4.13
มาก
สรางสรรค
2 เพศมีผลตอความคิดสรางสรรค
3.27
1.20
ปานกลาง
3 บุคลิกภาพมีผลตอความคิดสรางสรรค
3.70
0.99
มาก
4 โปรแกรมวิชาที่นักเรียนเลือกเรียนมีผล
4.17
0.87
มาก
ตอความคิดสรางสรรค
จากตารางที่ 3.1 พบว า ป จ จั ย ในตั ว นั ก เรี ย น โรงเรี ย นจ า นกร อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนที่อยูในระดับมาก คือโปรแกรมวิชาที่นักเรียนเลือกเรียนมีผลตอความคิดสรางสรรค
คาเฉลี่ย 4.17 รองลงมา ชวงวัยของนักเรียนมีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 4.13 และบุคลิกภาพมีผลตอความคิด
สรางสรรค คาเฉลี่ย 3.70 สวนที่อยูในระดับปานกลาง คือ เพศมีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 3.27 ตามลําดับ
ตารางที่ 3.2 ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางโรงเรียนโรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก (n = 60)
ลําดับ
ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
แปลผล
มาตรฐาน
1 การจัดสภาพบรรยากาศในการเรียนการสอนที่
4.30
0.75
มาก
เนนความรูส ึกปลอดภัยทางจิตมีผลตอความคิด
สรางสรรค
2 การสรางบรรยากาศที่ไมเนนการวัดผลและ
4.03
0.93
มาก
ประเมินผลมีผลตอความคิดสรางสรรค
3 การมีปฏิสัมพันธที่ดรี ะหวางครูกับนักเรียนมีผล
4.53
0.63
มากที่สุด
ตอความคิดสรางสรรค
4 การที่ครูใชคําถามมีผลตอความคิดสรางสรรค
4.43
0.63
มาก
5
6
7

8
9
10

ครูมีการกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูม ี
ผลตอความคิดสรางสรรค
การจัดตารางเรียนใหมีชั่วโมงวางบางมีผลตอ
ความคิดสรางสรรค
การจัดหองเรียนใหมีที่โลงวาง หรือมีมุมอิสระใน
การทํางานเพียงลําพังมีผลตอความคิดสรางสรรค

4.37

0.61

มาก

4.20

0.85

มาก

3.97

1.00

มาก

บรรยากาศในหองสมุดโรงเรียนมีผลตอความคิด
สรางสรรค
บรรยากาศในหองแนะแนวมีผลตอความคิด
สรางสรรค
การจัดปายนิเทศภายในโรงเรียนมีผลตอความคิด
สรางสรรค

4.00

0.87

มาก

3.73

0.98

มาก

4.10

0.84

มาก
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จากตารางที่ 3.2 พบวาปจจัยดานสภาพแวดลอมทางโรงเรียน โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนที่อยูในระดับมากที่สุด คือ การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียนมีผลตอ
ความคิ ด สร า งสรรค ค า เฉลี่ ย 4.53 รองลงมา การที่ ค รู ใ ช คํ า ถามมี ผ ลต อ ความคิ ด สร า งสรรค ค า เฉลี่ ย 4.43
การจัดสภาพบรรยากาศในการเรียนการสอนที่เนนความรูสึกปลอดภัยทางจิตมีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ยน 4.30 ครูมี
การกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูมีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 4.37 การจัดตารางเรียนใหมีชั่วโมงวางบางมีผล
ตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 4.20 การจัดปายนิเทศภายในโรงเรียนมีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 4.10 การสราง
บรรยากาศที่ไมเนนการวัดผลและประเมินผลมีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 4.03 บรรยากาศในหองสมุดโรงเรียนมีผล
ตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 4.00 การจัดหองเรียนใหมีที่โลงวาง หรือมีมุมอิสระในการทํางานเพียงลําพังมีผลตอความคิด
สรางสรรค คาเฉลี่ย 3.97 และบรรยากาศในหองแนะแนวมีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 3.73 ตามลําดับ
ตารางที่ 3.3 ปจจัยดานหลักสูตร การสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก (n = 60)
ลําดับ
ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
แปลผล
มาตรฐาน
1 หลักสูตรและการสอน ที่มีการสงเสริมใหเด็กคิดเปนทํา
4.57
0.57
มากที่สุด
เปน แกปญหาเปน และสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนา
ศักยภาพอยางเต็มที่มีผลตอความคิดสรางสรรค
2 การสอนใหนักเรียนรูจักคิด มีการแสดงความรูสึก
4.60
0.50
มากที่สุด
3 จัดการเรียนการสอนอยางเปนลําดับมีความตอเนื่องมี
4.13
0.57
มาก
ผลตอความคิดสรางสรรค
4 การสอนที่ไมเขมงวดกวดขันกับนักเรียนมากจนเกินไป
3.87
1.04
มาก
5 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
4.03
0.93
มาก
ยุวกาชาด และกิจกรรมชุมนุมมีผลตอความคิด
สรางสรรค
6 กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ เชน กิจกรรมวันสุนทรภู วัน
4.50
0.82
มาก
ตอตานยาเสพติด วันแมแหงชาติ วันภาษาไทยแหงชาติ
วันวิทยาศาสตร มีผลตอความคิดสรางสรรค
7 กิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ มีผลตอความคิด
4.40
0.97
มาก
สรางสรรค
8 กิจกรรมการจัดนิทรรศการ หรือการจัดการแสดง มีผล
4.57
0.57
มากที่สุด
ตอความคิดสรางสรรค
9 กิจกรรมในชั้นเรียนที่มีการสอดแทรกบทเพลง หรือ
4.50
0.57
มาก
กิจกรรมนันทนาการ มีผลตอความคิดสรางสรรค
10 กิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถ มี
4.53
0.63
มากที่สุด
ผลตอความคิดสรางสรรค
จากตารางที่ 3.3 พบวาปจจัยดานหลักสูตร การสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสวนที่อยูในระดับมากที่สุด คือ การสอนใหนักเรียนรูจักคิด มีการ
แสดงความรูสึก คาเฉลี่ย 4.60 รองลงมา กิจกรรมการจัดนิทรรศการ หรือการจัดการแสดง มีผลตอความคิดสรางสรรคและ
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หลักสูตรและการสอน ที่มีการสงเสริมใหเด็กคิดเปนทําเปน แกปญหาเปน และสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่
มีผลตอความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยเทากัน 4.57 และกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถ มีผลตอความคิด
สรางสรรค คาเฉลี่ย 4.53 สวนที่อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ เชน กิจกรรมวันสุนทรภู วันตอตานยาเสพติด
วันแมแหงชาติ วันภาษาไทยแหงชาติ วันวิทยาศาสตร มีผลตอความคิดสรางสรรคและกิจกรรมในชั้นเรียนที่มีการสอดแทรกบท
เพลง หรือกิจกรรมนันทนาการ มีผลตอความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยเทากัน 4.50 รองลงมา กิจกรรมการทัศนศึกษานอก
สถานที่ มีผลตอความคิดสรางสรรค คาเฉลี่ย 4.40 จัดการเรียนการสอนอยางเปนลําดับมีความตอเนื่องมีผลตอความคิด
สรางสรรค คาเฉลี่ย 4.13 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมชุมนุมมีผลตอความคิด
สรางสรรค คาเฉลี่ย 4.03 และการสอนที่ไมเขมงวดกวดขันกับนักเรียนมากจนเกินไป คาเฉลี่ย 3.87 ตามลําดับ
3.2 ผลการศึกษาความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนจานกรอง ผูวิจัยไดนําผลงานของนักเรียน จํานวน 20 คน เพื่อประเมินทักษะการสรางสรรค และนวัตกรรม จาก
เทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ ผลการประเมินใชตารางประกอบคําบรรยาย ดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 ความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
จานกรอง จังหวัดพิษณุโลก (n = 20)
ลําดับ
1

2

3
4
5

6

7

8

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
สรางเทคนิคการคิดอยางสรางสรรค เพื่อนํา
ความคิดสูการสรางผลงานหรือชิ้นงานที่เปน
นวัตกรรม
สะทอนการคิด การวิพากษ เพื่อประเมินและ
ปรับปรุงเทคนิคการคิดของตนเอง จนนําไปสูการ
สรางสรรคผลงานหรือชิ้นงานที่เปนนวัตกรรม
มีกระบวนการออกแบบ และสรางชิ้นงานหรือ
ผลงานที่เปนนวัตกรรมไดอยางสรางสรรค
ทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อดําเนินการสรางผลงาน
หรือชิ้นงาน จนเกิดเปนนวัตกรรมของผูเรียน
สะทอนการคิด การวิพากษ เพื่อประเมินและ
ปรับปรุงชิ้นงานหรือผลงานที่เปนนวัตกรรมได
อยางตอเนื่อง
ผลงานหรือชิ้นงานที่เปนนวัตกรรมของผูเรียน
สามารถนําไปใชเพื่อการแกปญ
 หาหรืออํานวย
ความสะดวกในการใชชีวิตไดอยางหลากหลาย
สื่อสารถายทอดแนวคิดการใชผลงานหรือชิ้นงาน
ที่เปนนวัตกรรมของผูเรียนไปยังผูอ ื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ใชทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียเพื่อนําเสนอ
ผลงานหรือชิ้นงานที่เปนนวัตกรรมอยาง
สรางสรรค
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คาเฉลี่ย
3.30

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.80

แปลผล
มาก

3.50

0.69

มาก

3.90

0.31

มากที่สุด

1.75

0.55

ปานกลาง

2.95

0.22

มาก

2.00

0.00

ปานกลาง

4.00

0.00

มากที่สุด

1.00

0.00

นอย
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จากตารางที่ 3.4 พบวาความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสวนที่อยูในระดับมากที่สุด
คือ สื่อสารถายทอดแนวคิดการใชผลงานหรือชิ้นงานที่เปนนวัตกรรมของผูเรียนไปยังผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ คาเฉลี่ย
4.00 รองลงมา มีกระบวนการออกแบบ และสรางชิ้นงานหรือผลงานที่เปนนวัตกรรมไดอยางสรางสรรค คาเฉลี่ย 3.90
สะทอนการคิด การวิพากษ เพื่อประเมินและปรับปรุงเทคนิคการคิดของตนเอง จนนําไปสูการสรางสรรคผลงานหรือชิ้นงานที่
เปนนวั ตกรรม คาเฉลี่ย 3.50 สรางเทคนิคการคิดอยางสร างสรรค เพื่ อนําความคิดสู การสร างผลงานหรื อชิ้นงานที่เป น
นวัตกรรม คาเฉลี่ย 3.30 สะทอนการคิด การวิพากษ เพื่อประเมินและปรับปรุงชิ้นงานหรือผลงานที่เปนนวัตกรรมไดอยาง
ตอเนื่อง คาเฉลี่ย 2.95 ผลงานหรือชิ้นงานที่เปนนวัตกรรมของผูเรียนสามารถนําไปใชเพื่อการแกปญหาหรืออํานวยความ
สะดวกในการใชชีวิตไดอยางหลากหลาย คาเฉลีย่ 2.00 ทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อดําเนินการสรางผลงานหรือชิ้นงาน จนเกิดเปน
นวัตกรรมของผูเรียน คาเฉลี่ย 1.75 และใชทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียเพื่อนําเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่เปนนวัตกรรมอยาง
สรางสรรค คาเฉลี่ย 1.00 ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนจานกรองดวยเทคนิคการ
ถอดคําประพันธดวยงานศิลปะ สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลจากการตอบแบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนจานกรอง พบวา ดานปจจัยในตัวนักเรียน คือโปรแกรมวิชาที่นักเรียนเลือกเรียนมีผลตอความคิด
สรางสรรคมากที่สุด เนื่องจากอิทธิพลของโปรแกรมวิชาที่นักเรียนเลือกเรียนเกินจากความพึงพอใจ และความ
สนใจเปนหลัก จึงสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนไดอยางชัดเจน หากนักเรียนไมมีความพึง
พอใจ หรือสนใจในโปรแกรมวิชานั้น ๆ ความคิดสรางสรรคของนักเรียนก็ไมสามารถพัฒนาได เพราะนักเรียนไม
เกิดฉันทะในการเรียนรู ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางโรงเรียน คือการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียนมี
ผลตอความคิดสรางสรรคมากที่สดุ เนื่องจาก ครูเปนผูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เปนผูสงเสริมการเรียนรู อีก
ทั้งสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดฉันทะในความรักในการเรียนรู หากครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียนจะสงผลให
นักเรียนมีความคิดเชิงบวก และเกิดพลังความคิดในเชิงสรางสรรค ซึ่งตรงกับคํากลาวของ ดร.สุวิทย มูลคํา
ผูเขียนหนังสือ “กลยุทธการสอนคิดสรางสรรค” ตอนหนึ่งวา “แนวทางในการฝกคิดสรางสรรค ทานสามารถ
นําไปใชกับตนเอง เด็กที่ทานรับผิดชอบ หรือคนที่ทานรัก สําหรับครูผูสอนกอนที่จะนําไปใชทานควรศึกษาให
เขาใจ ลงมือทดลองใชและปรับปรุงใหสมบูรณก็จะไดวิธีการฝกที่เหมาะกับกลุมสาระการเรียนรูแตละกลุม โดย
ระลึกอยูเสมอวาทานก็เปนสวนหนึ่งที่จะเปนเครือขายของการสรางชาติ เพื่อพัฒนาคนในชาติใหมีความคิด
สรางสรรค ซึ่งเปนพลังอันยิ่งใหญและเปนความหวังของแผนดิน” จากคํากลาวของ ดร.สุวิทย มูลคํา ผูเขียน
หนังสือ “กลยุทธการสอนคิดสรางสรรค” อนุมานไดวา ครูคือผูปลุกสรางพลังความคิดใหแกนักเรียน โดยสราง
ปฏิสัมพันธที่ดี หากมีปฏิสัมพันธที่ดีนักเรียนจะมีความไววางใจ เชื่อมั่นในตัวครูผูสอน ในฐานะผูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ซึ่งเปนพลังอันยิ่งใหญที่จะนําสูความคิดสรางสรรค และเปนพลังของชาติตอไป ปจจัยดานหลักสูตร การ
สอน และกิ จกรรมพั ฒนาผูเ รียน คื อ การสอนใหนั กเรี ยนรูจัก คิด มีก ารแสดงความรู สึก มีผ ลตอ ความคิ ด
สรางสรรคมากที่สุด เนื่องจาก “ความคิดสําคัญมากกวาความรู” หากครูผูสอนใหนักเรียนรูจักการคิด และมี
การแสดงความรูสึกจากกระบวนการคิดในเชิงสรางสรรค ทําใหนักเรียนมีประสบการณสามารถสัมผัสสิ่งเราและ
ข อ มู ล หรื อ สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ แก ป ญ หา แสวงหาคํ า ตอบตั ด สิ น ใจหรื อ สร า งสรรค สิ่ ง ใหม ๆ ได
สิ่งนั้นก็คือความคิดสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับผลงานรอยกรองของสุนทรภู ดังนี้
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“กระบวนการ ความคิด พิสิษฐนัก
ใครรูจัก นํามาใช ใหถูกตอง
โยนิโส มนสิการ หมั่นตรึกตรอง
ยอมเรืองรอง ดวยปญญา เปนอาจิณ”
จากบทรอยกรองของสุนทรภูมีใจความสําคัญแสดงถึงกระบวนการคิดมีความสําคัญ และพิเศษ
มาก เราจะตองรูจักนําไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง และผูอื่น รูจักหมั่นเพียรคิดใครครวญ ตรึกตรอง จะ
สงผลใหมีปญญาสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได
อีกนัยหนึ่งการพัฒนาความคิดสรางนั้น เปนพฤติกรรมที่เกิดในสมองเปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นได
ดวยตาเปลา การที่จะรูวามนุษยคิดอะไร คิดอยางไร จะตองสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกหรือคําพูดที่พูดออกมา
(ดร.ชาติ แจมนุช) ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงใหนักเรียนแสดงออกดวยการสรางสรรคงานศิลปะดวยการถอดความจากคํา
ประพันธจากวรรณคดีเรื่อง “กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง” และในขณะเดียวกันผูวิจัยคนพบเทคนิคการสอน
การถอดความดวยงานศิลปะอีกดวย
2. ผลจากการศึกษาความคิดสรางสรรคจากเทคนิคการถอดความดวยงานศิลปะ พบวา นักเรียนสามารถสื่อสาร
ถ า ยทอดแนวคิ ด การใช ผ ลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ เ ป น นวั ต กรรมของผู เ รี ย นไปยั ง ผู อื่ น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เนื่องจากการถายถอดองคความรูจากตัวอักษรในผลงานชนิดบทรอยกรองในลักษณะของตัวอักษรเปนการสื่อ
ความคิดคอนขางเขาใจยาก หากใชงานศิลปะเขามาบูณาการประกอบการบรรยายและสื่อความคิดก็จะทําให
ผูอื่นเขาใจไดงาย ซึ่งกระบวนการเหลานี้เปนกระบวนการคิดสรางสรรคที่สําคัญตอผูเรี ยน ทําใหผูเรียนมี
ความสุขตอการเรียนวิชาภาษาไทยและสงเสริมใหผูเรียนมีกระบวนการคิดสรางสรรคมากยิ่งขึ้น อีกทั้งงาน
ศิลปะเปนสิ่งที่เกิดจากจิตนาการของผูเรียนเปนหลัก เพราะจินตนาการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการคิด อีกทั้ง
การคิดสงผลใหเกิดสิ่งใหม ๆ และสิ่งใหม คือนวัตกรรมที่จะพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก อ.ดร.พรทิพย ครามจันทึก อาจารยที่ปรึกษาบทความวิจัยที่ไดให
คํ า เสนอแนะ แนวคิ ด ตลอดจนแก ไ ขข อ บกพร อ งต า ง ๆ มาโดยตลอด จนบทความวิ จั ย ฉบั บ นี้ เ สร็ จ สมบู ร ณ ผู วิ จั ย จึ ง
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุขแกว คําสอน ที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือในการเก็บขอมูลเพื่อนําผลมาวิเคราะหทาง
สถิติ และตรวจหาคา IOC
ขอขอบพระคุณครูเกรียงศักดิ์ สังขบัวแกว ที่ใหคําชี้แนะเกี่ยวกับกระบวนการสอนวิชาภาษาไทย ที่เนนกระบวนการ
คิดสรางสรรค ตลอดจนนิเทศการสอน ตรวจหาคา IOC และใหคําชี้แนะในดานการจัดกิจกรรมการสอนเสมอมา
ขอขอบพระคุณครูมุกดา เอี่ยมยัง ที่คอยเปนครูพี่เลี้ยงใหคําเสนอแนะเกี่ยวกับงานตาง ๆ ของครู รวมทั้งเปนกําลังใจ
ในการเขียนบทความ และตรวจสอบการเขียนบทความ
ขอคุณเพื่อน ๆ ที่ชวยใหคําแนะนําดี ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผูเรี ยนที่เนนกระบวนการเขียน และชว ย
ออกแบบเทคนิคการสอนดวยงานศิลปะอีกดวย
สุดทายขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ที่ไดใหความรวมมือในการเก็บ
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 บรรลุผลสกุล1* ปยะพงษ โอฬารทิชาชาต1 มณฑล ฟกเอม1 และ กิ่งแกว บรรลุผลสกุล2
1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
*
corresponding author email : kiatchai@psru.ac.th
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางชุดทดลองเรียนรูสมารทฟารมพื้นฐานดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO
หมายเลข ATMEGA328 รวมกับ ESP8266 สรางจากเนื้อหารายวิชาไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร แบงการ
ทดลองออกเปน 3 ชุดการทดลอง คือ 1) การใชงานไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO สําหรับสมารทฟารม และ 2) การ
ควบคุมการปลูกพืชแสดงผลผานทางโทรศัพทเคลือ่ นที่ รวม 15 วงจรสําหรับ 12 ใบงาน มีแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
อยางละ 100 ขอ นําไปใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน จากประชากรทั้งหมด 27 คนเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 ปการศึกษา
2560 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยคะแนนกอน
เรียนเทากับ 36.75 คะแนนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.96 คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเทากับ 86.88 คะแนน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 4.36 และ ผลการเปรียบเทียบระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนพบวาคะแนนทดสอบ
หลังเรียนเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ชุดทดลองนีส้ ามารถใชเรียนรูระบบสมารทฟารม
และเรียนรูพ ื้นฐานอินเตอรเน็ตในทุกสิ่งดวยไมโครคอนโทรลเลอร
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 poststudy 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
หลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ป น หลั ก สู ต รซึ่ ง มี ก ารนํ า
วิทยาศาสตร ไปประยุกตใชพัฒนาความรูและทักษะเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความชํานาญการเฉพาะทางและเปนประโยชนใน
การดําเนินงานดานอุตสาหกรรม การพัฒนาของแผนชาติฉบับที่ 12 ไดกลาวถึงสถานการณของบุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับ
กาวหนา สอดคลองกับสมาคมนายจางอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรประเมินอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยครึ่งปพ.ศ.
2562 หลังยังเติบโตไดตอเนื่องในอัตรา 5-10% ดวยอุตสาหกรรมตางๆ ลวนมีอิเล็กทรอนิกสเขาไปเกี่ยวของ แรงงานคนที่เคย
ขาดแคลน จะมีเทคโนโลยีเขาทดแทน หมดยุคการจางงานจํานวนมาก ขณะที่กิจการที่จําเปนตองใชคนงานที่มีทักษะดาน
อิเ ล็ก ทรอนิ ก สม ากขึ้น ตอ งหาความรว มมือ จากสถาบั นการศึก ษาเพื่อ สร างบุค คลากรที่ไ ดคุ ณ ภาพ สํา หรั บ พัฒ นาระบบ
ปญญาประดิษฐและอินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลกที่มีพื้นที่เกษตรกรรมเปน
สวนมากจํานวน 2,404,936 ไรคิดเปนรอยละ 35.57 ของพื้นที่ทั้งหมดจํานวน 6,759,909 ไร นักศึกษาสวนหนึ่งครอบครัว
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความตองการนําองคความรูดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสไปใชในการพัฒนาอาชีพของครอบครัว
อีกทั้งการทําเกษตรคือหนึ่งในอุตสาหกรรมสําคัญที่สุดในประวัติศาสตรของมนุษยที่ตองการอาหารที่มีคุณคาทางอาหารครบทั้ง
5 หมูและกากใยอาหารในการดํารงชีวิต อยางไรก็ตามปจจัยการผลิตอาหารมีการเจริญเติบโตต่ํา เมื่อเทียบกับประชากรโลกที่
เพิ่มขึ้น พื้นที่ผลิตวัตถุดิบมีจํากัด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ราคาเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เกษตรกรมี
อายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในขณะที่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีอายุเฉลี่ยนอยลง สําหรับประเทศไทยคือฐานการผลิตอาหารที่มี
ความสําคัญของโลก ถึงแมวาเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ป 2559 หดตัวรอยละ 2.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
2558 ทั้งนี้เนื่องจากปรากฏการณเอลนีโญที่สงผลใหมีปริมาณน้ําฝนนอยกวาปกติ กอใหเกิดภาวะแหงแลงในหลายพื้นที่ของ
ประเทศตั้งแตชวงปลายป 2558 ตอเนื่องมาจนถึงตนป 2559 แตดวยเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาฤดูกาลทําใหผลผลิตต่ํา
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่นําเครื่องมือการเกษตรที่ทันสมัย เชนประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย เปนตน แตการพัฒนาการสอนดวย
เทคโนโลยีจะทําให การสอนมีความทันสมัยตลอดเวลา
จากสถานการณ ดั ง กล า วคณะผู วิ จั ย ได เ ลื อ กวิ ช าไมโครคอนโทรลเลอร ถื อ เป น วิ ช าหลั ก ของสาขาวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส นํามาพัฒนาชุดทดลองที่ใชความรอนดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสมาใชในการจัดการฟารมเพาะปลูกพืช ดวย
การติดตั้งเซนเซอรตรวจจับลักษณะทางกายภาพ เชน อุณหภูมิ, รอยละความชื้นสัมพัทธในอากาศ เปนตน ที่ติดตั้งครอบคลุม
ในแปลงเพาะปลูกพืชในรูปแบบเครือขายเซนเซอร ซึ่งสามารถสรางรูปแบบการสื่อสารไดดวยโปรโตคอลเฉพาะหรือการ
บริ ห ารงานเกษตรกรรมได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได มี ค วามแม น ยํ า ของข อ มู ล แบบเรี ย ลไทม ห รื อ ณ เวลานั้ น ๆ ด ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอรอยางงายเชื่อมตอกับโมดูลเครือขายไรสายรวมไปถึงการควบคุมอุปกรณในแปลงผักใหสามารถเปด-ปดได
แบบอัตโนมัติหรือสามารถติดตามขอมูลและควบคุมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ได โดยนําประสบการณเหลานี้มาปรับใหเหมาะสม
กับบริบทของผูเรียนในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยการออกแบบเนื้อหา ใบงาน วงจร ตางๆ ใหสอดคลองการ
เนื้อหารายวิชาไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร นําทดลองใชกับผูเรียนในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร วิชาเอก
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบการพัฒนาชุดทดลองเรียนรูสมารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO
โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรATMEGA328 รวมกับโมดูล ESP8266 ที่เชื่อมตอผานเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายนําขอมูลผาน
ฐานขอมูลเก็บสถิติ โดยเลือกเซิฟเวอรThink Speak และการออกแบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่ดวย App Inventor
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ซึ่งมีตนทุนต่ําในการพัฒนางานดานสมารทฟารมนําไปสรางใชงานไดจริง เพื่อสรางคนที่ไดคุณภาพสําหรับพื้นฐานการพัฒนา
ระบบปญญาประดิษฐและอินเตอรเน็ตในทุกสิ่งตามความตองการของตลาดแรงงานและยังสามารถนําไปใชประโยชนใน
ครอบครัวของผูเรียนที่ทําเกษตรกรรม
วิธีดําเนินการวิจัย
ชุดการทดลองเรียนรูส มารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร มีลําดับขั้นตอน 6 ขั้นตอนในการสรางดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเนื้อหาชุดทดลองเรียนรูสมารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO โดยการ
วิเคราะหหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส จากรายวิชา ELTC325 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร สามารถแบงชุดทดลองเปน 2 ชุดการ
ทดลองดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 การใชงานไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO สําหรับสมารทฟารม
ใบงานที่ 1 การเชื่อมตอกับพอรตดิจิทัล
ใบงานที่ 2 เทคนิคการเชื่อมตอกับพอรตอนาลอก
ใบงานที่ 3 เทคนิคการเชื่อมตออุปกรณรีเลย
ใบงานที่ 4 เทคนิคการเชื่อมตอบัซเซอร
ใบงานที่ 5 เทคนิคการเชื่อมตอจอแสดงผลชนิดผลึกเหลว
ใบงานที่ 6 เทคนิคการเชื่อมตอเซนเซอรวัดความชื้นในดิน
ใบงานที่ 7 เทคนิคการเชื่อมตอกับโมดูลนาฬิกา
ใบงานที่ 8 เทคนิคการเชื่อมตอเซนเซอรวัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ
ใบงานที่ 9 เทคนิคการเชื่อมตอเซนเซอรวัดระยะทาง
ใบงานที่ 10 เทคนิคการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย
ชุดการทดลองที่ 2 การควบคุมการปลูกพืชแสดงผลผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่
ใบงานที่ 11 การควบคุมการปลูกพืชในดินแสดงผลผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่
ใบงานที่ 12 การควบคุมการปลูกพืชในอากาศแสดงผลผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบวงจรทั้งหมดของชุดการทดลองลงบนแผนวงจรพิมพและนําไปสรางบอรดการทดลอง
วงจรที่ 1 วงจรพื้นฐานการเชื่อมตอไมโครคอนโทรเลอร ATMEGA328
วงจรที่ 2 วงจรจายแรงดันคงที่ 5 โวลต
วงจรที่ 3 วงจรจายแรงดันคงที่ 3.3 โวลต
วงจรที่ 4 วงจรเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสายดวยโมดูล ESP8266
วงจรที่ 5 วงจรเชื่อมตอโมดูลสรางสัญญาณนาฬิกาและปฏิทิน
วงจรที่ 6 วงจรเชื่อมตอเซนเซอรวัดความชื้นในดิน
วงจรที่ 7 วงจรเชื่อมตอเซนเซอรวัดความชื้นและความสัมพัทธในอากาศ
วงจรที่ 8 วงจรสรางสัญญาณแอนาลอก 2 ชองสัญญาณ
วงจรที่ 9 วงจรสรางสัญญาณดิจิทัลดวยสวิตชกดติดปลอยดับ 4 ชองสัญญาณ
วงจรที่ 10 วงจรสรางสัญญาณดิจิทัลดวยสวิตชโยก 2 ชองสัญญาณ
วงจรที่ 11 วงจรแสดงผลดวยหลอดไดโอดเปลงแสง 8 ชองสัญญาณ
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วงจรที่ 12 วงจรแสดงผลดวยจอผลึกเหลว
วงจรที่ 13 วงจรแสดงผลทางเสียงดวยบัซเซอร
วงจรที่ 14 วงจรควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยรีเลย
วงจรที่ 15 วงจรเชื่อมตอเซนเซอรวัดระยะทางดวยคลื่นอัลตราโซนิค

ภาพที่ 1 วงจรชุดทดลองเรียนรูส มารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบโปรแกรม ARDUINO และเขียนแอพลิเคชันโทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับชุดการทดลองที่ออกแบบ
ไวในขั้นตอนที่ 1 ใหสอดคลองกับวงจรที่สรางขึ้นในขั้นตอนที่ 2 ดังภาพที่ 2 ตัวอยางการควบคุมการปลูกพืชในอากาศแสดงผล
ผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ตองออกแบบแอพลิเคชันสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่และนําเขามูลการเพาะปลูกเก็บไวผานเซิฟเวอร

ก) รูปตัวอยางการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันสําหรับโทรศัพทเคลือ่ นที่ดวยโปรแกรม MIT App Inventor 2
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ข) รูปตัวอยางการออกแบบหนาจอแสดงผลแอปพลิเคชันสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยโปรแกรม MIT App Inventor 2

ค) รูปตัวอยางการทดสอบชุดการทดลองปลูกพืชในอากาศแสดงผลผานโทรศัพทเคลื่อนที่

ง) รูปตัวอยางการเก็บขอมูลการเพาะปลูกผานโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยฐานขอมูล ThinkSpeak
ภาพที่ 2 ตัวอยางการออกแบบการทดลองควบคุมการปลูกพืชในอากาศแสดงผลผานทางโทรศัพทเคลือ่ นที่
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ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในแตละชุดการทดลองรวมทั้งสิ้น 105 ขอ ขอละ 1 คะแนน
แบงเปนคะแนนชุดการทดลองที่ 1 จํานวน 70 คะแนน และชุดการทดลองที่ 2 จํานวน 30 คะแนน รวม 100 คะแนน นําไป
ใหอาจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจํานวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลอง
เนื้อหา ระหวาง 0.67 ถึง 1 เฉลี่ยรวมมีคาเทากับ 0.87 แสดงวาแบบทดสอบกอนและหลังเรียนมีความสอดคลองกับเนื้อหา
รายวิชาไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
ขั้นตอนที่ 5 นําไปใชทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมจากประชากรทั้งสิ้น 27
คน และแบงกลุมเรียนรูกลุมละ 2 คน จํานวน 4 กลุม
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหผลการใชงานชุดทดลองจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ดวยการเปรียบเทียบคะแนน
สอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยสถิติการทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระ (t-test dependent group)

t =

X −µ
S n

เมื่อ x

µ

S
n

แทนคาเฉลี่ยของกลุม ตัวอยาง
แทนคาเฉลี่ยของกลุม ประชากร หรือ เกณฑที่ตั้งขึ้น
แทนความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
แทนขนาดของกลุมตัวอยาง

ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาชุดทดลองเรียนรูส มารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO สําหรับรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร
และไมโครคอนโทรลเลอรสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือผลการสรางชุดการทดลองและผลการเปรียบเทียบคะแนนกอน
เรียนและหลังเรียนรายวิชาไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
1. ผลการสรางชุดการทดลองเรียนรูสมารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO ประกอบดวยเนื้อหา
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ชุดการทดลองจํานวน 2 ชุด แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนอยางละ 1 ชุด

ก) ผลการออกแบบแผนวงจรพิมพ
ข) ผลการติดตั้งอุปกรณลงแผนวงจรพิมพ
ภาพที่ 3 ผลการออกแบบบอรดชุดทดลองเรียนรูส มารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO
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ภาพที่ 4 การนําชุดทดลองไปใชงานกับกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน

ภาพที่ 5 ผลการใชงานชุดทดลองเรื่องเทคนิคการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 1 ผลคะแนนทดสอบกอนเรียนจากแบบทดสอบจํานวน 100 ขอ n = 8
ชุดการทดลองที่ 1

ชุดการทดลองที่ 2

รวม

ใบงานที่

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

5
4
2
3
5
4
3
3
3.63
1.06
24.17

5
6
4
4
5
3
4
4
4.38
0.92
29.17

40

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คาเฉลี่ย
S.D.
รอยละ

4
5
2
3
2
4
2
4
3
1
3
3
2
3
3
4
2
4
2
2
4
4
2
2
2
5
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
1
5
3
5
2
2
3
3
2
3
3
4
2
6
3
2
3
4
2
3
3
5
2
4
3
2
4
3
3
3
3
4
2
4
3
3
3.25 3.38 2.13 2.75 2.38 4.13 2.13 4.00 2.63 2.00
0.71 0.92 0.35 0.46 0.74 0.99 0.35 1.20 0.52 0.53
32.50 33.75 42.50 55.00 47.50 41.25 42.50 40.00 52.50 40.00
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38
34
28
39
38
38
39

36.75
3.96
36.75
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ผลการทดสอบกอนเรียน ของกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน ใชแบบทดสอบชุดเดียวกันจํานวน 100 ขอ จากการ
ทดสอบพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 36.75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 36.75 โดยที่ใบงานที่ 4 เรื่อง
เทคนิคการเชื่อมตอบัซเซอร มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยมากที่สุด 2.75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนนคิดเปนรอยละ 55
รองลงมาคือใบงานที่ 9 เรื่องเทคนิคการเชื่อมตอเซนเซอรวัดระยะทาง มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ย 2.63 คะแนนจากคะแนนเต็ม
5 คะแนน คิดเปนรอยละ 52.50 และใบงานที่ 11 เรื่องการควบคุมการปลูกพืชในดินแสดงผลผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ มี
คะแนนกอนเรียนเฉลี่ยนอยที่สุด 3.63 คะแนนจากคะแนนเต็ม 15 คะแนนคิดเปนรอยละ 24.17
ตารางที่ 2 ผลคะแนนทดสอบหลังเรียนจากแบบทดสอบจํานวน 100 ขอ n = 8
ใบงานที่
คะแนนเต็ม
(คะแนน)

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คาเฉลี่ย
S.D.
รอยละ

ชุดการทดลองที่ 1

ชุดการทดลองที่ 2

รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

10

5

5

5

10

5

10

5

5

15

15

100

12
13
14
12
12
14
12
14
12.88
0.99
85.83

12
14
13
12
12
13
13
14
12.88
0.83
85.83

83
86
90
83
82
88
88
95
86.88
4.36
86.88

8
9
5
4
5
8
4
8
4
4
8
8
4
4
4
9
4
8
5
5
9
10
5
4
4
8
5
9
5
4
8
9
4
5
4
8
4
8
4
5
8
8
4
4
4
8
4
9
4
5
9
9
4
5
4
9
5
8
4
4
10
10
4
4
5
9
5
8
4
4
10
10
5
4
5
9
5
9
5
5
8.75 9.13 4.38 4.25 4.38 8.50 4.50 8.38 4.38 4.50
0.89 0.83 0.52 0.46 0.52 0.53 0.53 0.52 0.52 0.53
87.50 91.25 87.50 85.00 87.50 85.00 90.00 83.75 87.50 90.00

ผลการทดสอบหลังเรียน ของกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน ใชแบบทดสอบชุดเดียวกันจํานวน 100 ขอ จากการ
ทดสอบพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 86.88 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.88 โดยที่ใบงานที่ 2 เรื่องเทคนิค
การเชื่อมตอกับพอรตอนาลอก มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยมากที่สุด 9.13 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนนคิดเปนรอยละ
91.25 รองลงมาคือใบงานที่ 7 เรื่องเทคนิคการเชื่อมตอกับโมดูลนาฬิกา และใบงานที่ 10 เรื่องเทคนิคการเชื่อมตอเครือขาย
คอมพิวเตอรไรสาย มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 4.50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 90 และใบงานที่ 8 เรื่อง
เทคนิคการเชื่อมตอเซนเซอรวัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยนอยที่สุด 8.38 คะแนนจากคะแนนเต็ม
10 คะแนนคิดเปนรอยละ 83.75
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
S.D.
�
S.D.
𝑥̅
𝐷
กอนเรียน
36.75
3.96
50.13
5.33
หลังเรียน
86.88
4.36
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t

Sig.(1-tailed)

26.60*

0.0000
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ผลการเปรียบเทียบการเรียนดวยชุดทดลองของกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน คะแนนกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 36.75
คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.96 คะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 86.88 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.36 ผลการ
เปรียบเทียบระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนพบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนเรียนสูงกวาคะแนน
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและคะแนนทดสอบหลังพบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนเรียนสูงกวา
คะแนนกอนเรียนทั้งเปนเพราะวาชุดทดลองนี้ไดนําเทคโนโลยีปจจุบันผูเรียนมีความสนใจในเรื่องใกลตัวสอดคลองกับทิศนา
แขมมนี ที่กลาววาการสอนดวยเทคโนโลยีมีความทันสมัยตลอดเวลาผูเรียนเกิดความสนใจทําใหมีผลคะแนนหลังเรียนสูงขึ้น
สรุปผลการวิจัย
ชุดทดลองเรียนรูสมารทฟารมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO ที่สรางขึ้นจากเนื้อหารายวิชา ELTC325
ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรแบงออกเปน 12 ใบงาน รวมทั้งสิ้น 14 วงจรมีผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 86.88
คะแนน สูงกวา ผลคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 36.75 คะแนน ทําใหสามารถนําไปใชในการศึกษารายวิชาไมโครโปรเซสเซอรและ
ไมโครคอนโทรลเลอรหรือวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สามารถนําไปเปนตัวอยางสําหรับการสรางระบบสมารทอิเล็กทรอนิกสใน
รูปแบบอื่นๆ มาสรางสถานการณเพื่อใหผูเรียนแกไขปญหาดวยการใชไมโครคอนโทรลเลอรออกแบบรวมกับเทคนิคตางๆ ของ
ชุดการทดลองนี้ เขียนโปรแกรมใหสามารถเปนไปตามสถานการณที่สรางขึ้น
เอกสารอางอิง
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เชิงประสบการณกับเกณฑรอยละ 70 ดําเนินการวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุมตัวอยางคือ นักเรียนตางวัฒนธรรมที่ใชวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมมง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 29 คน
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณท่ีสงเสริม
มโนทัศนทางวัฒนธรรม และแบบประเมินมโนทัศนทางวัฒนธรรม ดําเนินการวิจัยโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เชิงประสบการณ จํานวน 5 แผน เปนเวลา 16 ชั่วโมง วิเคราะหขอมูลมโนทัศนทางวัฒนธรรมโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean)
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคา t – test (One sample test)
ผลการวิจัย พบวา (1) นักเรียนตางวัฒนธรรมที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณมีมโนทัศนทาง
วัฒนธรรมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.53) โดยนักเรียนไทยที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณมี
มโนทัศน ทางวัฒ นธรรมโดยรวมอยูใ นระดับ มากที่สุด ( X = 3.51) และนัก เรีย นมง ที่เ รียนดวยกิจกรรมการเรี ยนรู
เชิงประสบการณมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.56) (2) นักเรียนตางวัฒนธรรมที่เรียนดวย
กิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมหลังเรียน (รอยละ 91.85) สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : กิจกรรมการเรียนรูเ ชิงประสบการณ, 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
การจัดการศึกษาในปจจุบันตองปรับเปลี่ยนใหตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนากําลังคนดังที่แผนการ
ศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) ที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs) ประกอบดวยทักษะและคุณลักษณะ คือ 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” วิธีการเรียนการสอนจะเชื่อมโยงทักษะการเรียนรูกับสถานการณจริงในโลกของการทํางานจริง จึงเปนวิธีที่มุงให
ผูเรียนสรางความรูจากประสบการณเดิมซึ่งผูวิจัยไดสอบถามถึงสาเหตุดังกลาวพอสรุปไดวา นักเรียนไมรูจะปรับตัวอยางไร
จะเรียนรูวัฒนธรรมไปทําไม เพราะคิดวาเปนเรื่องที่ไกลตัวไมไดนํามาใชในชีวิตประจําวัน
จังหวัดพิษณุโลก มีชาวไทยภูเขาเขามาตั้งถิ่นฐานอยูตามภูเขาหรือที่ราบเชิงเขา โดยกลุมชาติพันธุที่พบมากที่สุดคือ
มง (Hmong) ซึ่งอาศัยอยูรวมกันในเขตพื้นที่ 5 หมูบานของอําเภอนครไทย และอีก 4 หมูบานของอําเภอชาติตระการ กลุม
ชาติพันธุมงเปนชาวไทยภูเขาเผาที่ใหญเปนอันดับสองในประเทศไทย รองจากกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง เดิมทีแลว มงมีภูมิลําเนา
อยูบนภูเขาทางทิศใตของมองโกเลีย ตอมาเคลื่อนยายเขามาในบริเวณตอนกลางของประเทศจีน และไดทําสงครามกับจีน
หลายครั้งแตไมสามารถเอาชนะจีนไดจึงอพยพลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทางทิศใตของจีนในมณฑลกวางสีและมณฑล
ยูนนานเปนเวลากวา 500 ป จากนั้นจึงไดกระจายมาอยูทางทิศเหนือของประเทศเวียดนาม ประเทศลาวตอนกลาง ทางรัฐ
ฉานของประเทศพมา แลวจึงขยายมาทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยจากการสํารวจ พบวามีประชากรชาวมงในประเทศ
ไทยอยูมากกวา 150,000 คน (สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย, 2561) จึงเปน
สาเหตุสําคัญที่มงมีความจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อใหไดการยอมรับจากสังคม โดยตามหลักการ ระเบียบ และกฎหมายแลว
ปรากฏวามงจะไดรับสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด การรับบริการสาธารณะ ที่ทางราชการจัดใหตามความ
จําเปนพื้นฐาน เชน การไดรับการบริการดานสาธารณสุข การไดรับบริการดานการศึกษา รับทราบขอมูลขาวสาร หนาที่
ปองกันประเทศ การรับราชการทหาร และอื่นๆ โดยสมบูรณ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หมวด 3 วาดวย
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 4 วาดวยหนาที่ของชนชาวไทย)
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การดํารงชีวิตภายใตความหลากหลายทางสังคมและตองฝกความอดทนตอความยุงยากอันเนื่องมาจากความไมเคย
ชินกับวัฒนธรรมที่มีความแตกตางกัน จึงมีความเปนไปไดที่จะเกิดความขัดแยง ระหวางคนไทยและคนชาติพันธุมง ที่อาจเพิ่ม
สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งนักเรียนไทยและนักเรียนมงตระหนักในเรื่องสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวนอยมาก และขาดการเตรียมการ
ที่ดี สวนใหญยังใชชีวิตไมเตรียมการเพราะขาดการรับรูขอมูลประเด็นที่ตองเตรียมตนเองเพื่อทําใหตนเองมีความพรอม รับมือ
กับสถานการณในอนาคต เชน ควรใหความสนใจและตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้น ซึ่งการเรียนรูวัฒนธรรมรวมกัน จึงเปนสิ่งที่
จําเปนเพราะจะนําไปสูความเทาทัน การปรับตัวเขาสูวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากของตน ดังนั้นการเรียนรูของนักเรียนยุคใหม
จึงจําเปนตองปรับทั้งกระบวนการเรียนรู ปรับทัศนคติที่จะตองตระหนักถึงการอยูรวมกันอยางสันติสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,
2554)
จากการประมวลสภาพปญหาดังกลาว ซึ่งหากไมรีบดําเนินการแกไขแลวจะสงผลใหนักเรียนไมสามารถปรับตัวอยู
ภายใตสังคมที่อยูรวมกันได จึงเปนปญหาที่ตองสงเสริมมโนทัศนทางวัฒนธรรมใหกับนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เชิงประสบการณที่สงเสริมกระตุนใหนักเรียนเกิดมโนทัศนทางวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ เปนกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จะชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทําใหนักเรียนสามารถเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็วมีประสิทธิผล
สูงกวา เกิดแรงจูงใจในการเรียนและสงเสริมมโนทัศนทางวัฒนธรรม ดังที่ คอรป (Kolb,1984, อางอิงในชัยวัฒน สุทธิรัตน
,2555, หนา 300) ที่วาการเรียนรูเชิงประสบการณเปนกลยุทธในการเชื่อมโยงประสบการณในหองเรียนและการจัดการเรียน
การสอนภายนอกหองเรียนเพื่อกอใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง จุดมุงหมายของการเรียนรูเชิงประสบการณจึงสัมพันธกับ
“การเรียนรูจากการกระทํา” วิธีการเรียนการสอนจะเชื่อมโยงทักษะการเรียนรูกับสถานการณจริงในโลกของการทํางานจริง
ซึ่งเปนวิธีมุงเนนใหผูเรียนสรางความรูจากประสบการณเดิม
มโนทัศน์ทางวัฒนธรรม จึงเป็ นสิง่ ที่ครูควรส่งเสริมให้ ผูเรียนเพื่อให “คิดเปน” สามารถสรางมโนทัศนวัฒนธรรมใน
สังคมนั้นๆได นักเรียนจะเขาใจและสามารถอยูรวมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได คือ ความรักความรูสึกที่ดี
ตอวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขอ 7 รัก
ความเปนไทย ผูเรียนตองมีความภาคภูมิใจเห็นคุณคา รวมอนุรักษ สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ เพราะความรูสึกหรือเจตคตินี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอเด็กและเยาวชน เพราะวัฒนธรรมไทยเปนสิ่งที่คูมา
กับสังคมไทย ทั้งยังเปนเครื่องวัดความเจริญ หรือความเสื่อมของสังคม ซึ่งมีผลตอความกาวหนาของประเทศ เพราะประเทศ
จะเจริญหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับการพัฒนาของคนในสังคม เด็กและเยาวชนตองตระหนักถึงรากเหงาของตนเอง
จากปญหาและเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณที่สงเสริมมโนทัศนทาง
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนตางวัฒนธรรม เพื่อนํามาใชเปนแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนํามาพัฒนา
นักเรียนที่เรียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใหมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมที่ถูกตองและเปน
พลเมืองที่สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นที่มีความตางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนตางวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบานชาติตระการ
อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 1 หองเรียน
ประกอบดว ยนัก เรีย นไทย 14 คน และนั กเรี ยนม ง 15 คน รวม 29 คน ซึ่ง ไดม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย เครื่องมือในการทดลองและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้
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2.1 เครื่องมือในการทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ ที่สงเสริมมโนทัศนทาง
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนตางวัฒนธรรม จํานวน 5 แผน ใชเวลาเรียน 16 ชั่วโมง โดยใชในเวลาเรียน 10 ชั่วโมง และนอก
เวลาเรียน 6 ชั่วโมง คือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง วัฒนธรรมความเปนอยู เวลา 4 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เรื่อง สืบสานวัฒนธรรมภาษา เวลา 4 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ความหลากหลายอัตลักษณทางวัฒนธรรม
เวลา 2 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี เวลา 4 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5
เรื่อง ความเชื่อ เวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งจากผลประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา แผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 3.53, S.D. = 0.29 )
2.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินมโนทัศนทางวัฒนธรรมของนักเรียนตางวัฒนธรรม
เปนเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคาที่มีเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 4 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก
ระดับปานกลาง และระดับนอย เพื่อใชในการประเมินผูเรียนระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรูตามตารางออกแบบการประเมิน
มโนทัศนทางวัฒนธรรม ระดับมโนทัศนทางวัฒนธรรม โดยปรับใชเกณฑการแปลความหมายระดับมโนทัศนทางวัฒนธรรม
ของบุญชม ศรีสะอาด (2556 : 121) ดังนี้
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.00
หมายถึง นักเรียนมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50
หมายถึง นักเรียนมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมระดับมาก
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50
หมายถึง นักเรียนมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50
หมายถึง นักเรียนมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมระดับนอย
3. การดําเนินการทดลองและการเก็บรวมรวมขอมูล
3.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการตามแบบแผนการทดลองกลุมเดียว วัดผลเฉพาะหลังการทดลอง one-group
posttest only design (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559, หนา123) ดังนี้
รูปแบบ
Χ
O2

ทดลอง
Χ

วัดมโนทัศนทางวัฒนธรรม (ตัวแปรตาม)
O2

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ
หมายถึง การประเมินมโนทัศนทางวัฒนธรรม

3.2 ขั้นตอนการทดลอง
ดําเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ ตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน
ใชเวลาดําเนินการทดลอง 16 ชั่วโมง โดยใชในเวลาเรียน 10 ชั่วโมง และนอกเวลาเรียน 6 ชั่วโมง ผูวิจัยประเมินมโนทัศน
ทางวัฒนธรรมของนักเรียนเปนรายบุคคลหลังเรียนในชั่วโมงที่ 4, 8, 10, 14 และ 16 แลวบันทึกผลลงในแบบประเมินมโน
ทัศนทางวัฒนธรรม
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการทดลอง
การวิจัยในครั้งนี้ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1 นําแบบประเมินมโนทัศนทางวัฒนธรรมมาตรวจใหคะแนน โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ 4 คะแนน
หมายถึง นักเรียนมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมในรายการนั้นมากที่สุด 3 คะแนน หมายถึง นักเรียนมีมโนทัศนทางวัฒนธรรม
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ในรายการนั้นมาก 2 คะแนน หมายถึง นักเรียนมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมในรายการนั้นปานกลาง และ 1 คะแนน หมายถึง
นักเรียนมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมในรายการนั้นนอย ซึ่งประเมินจากรายการมโนทัศนทางวัฒนธรรม 5 ดาน คือ
1. การเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตาง ประกอบดวย เรียนรูวัฒนธรรมที่แตกตาง ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตาง
นําวัฒนธรรมที่แตกตางไปใช และปรับตัวใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมที่แตกตาง
2. การเสนอแนวทางการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมที่แตกตาง ประกอบดวย มีความรูเรื่องวัฒนธรรมที่
แตกตาง เสนอแนวทางการปรับตัววัฒนธรรมที่แตกตาง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดของตนเองใหเขากับวัฒนธรรมที่
แตกตาง และเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่แตกตางอยางมีความสุข
3. การยอมรับความคิดเห็นของวัฒนธรรมที่แตกตาง ประกอบดวย ใชเหตุผลในการตัดสินรับวัฒนธรรมที่
แตกตาง เต็มใจปฏิบัติตามมติกลุมของเพื่อนตางวัฒนธรรม รวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะสิ่งที่เปนประโยชนแกกลุม
และยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนตางวัฒนธรรม
4. ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประกอบดวย เกิดความพึงพอใจในวัฒนธรรมชาติพันธุ ใชคําพูดและ
สนมนากันโดยใช ภาษาชาติ พันธุข องตนเอง แตง กายดวยชุ ดประจําชาติพัน ธุของตนในวันสํ าคัญหรืองานประเพณี และ
บอกเชิญชวนเขารวมกิจกรรมงานประเพณี
5. การเห็นคุณคาของวัฒนธรรม ประกอบดวย เกิดความรัก ความหวงแหน ในวัฒนธรรมชาติพันธุ
การรับรูและยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ประพฤติปฏิบัติดําเนินตามวัฒนธรรมที่แตกตางอยางถูกตองเหมาะสม และบอก
แนวทางสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมที่แตกตางได
4.2 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหมโนทัศนทางวัฒนธรรม โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
4.3 นําผลคะแนนมาวิเคราะหเปรียบเทียบมโนทัศนทางวัฒนธรรมของนักเรียนตางวัฒนธรรมหลังเรียนดวย
กิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณกับเกณฑรอยละ 70 โดยใชคา t – test (One sample test)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษามโนทั ศ น ท างวั ฒ นธรรมสํ า หรั บ นั ก เรี ย นต า งวั ฒ นธรรมที่ เ รี ย นด ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นรู
เชิงประสบการณ
การศึกษามโนทัศนทางวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนตางวัฒนธรรม โรงเรียนบานชาติตระการ จํานวน 29 คน
ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ นําเสนอผลดังตาราง 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษามโนทัศนทางวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนตางวัฒนธรรมทีเ่ รียนดวยกิจกรรมการเรียนรู
เชิงประสบการณ
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3.46

S.D.
0.40

มาก

3.45

S.D
0.24

3.48

0.26

มาก

3.51

3.53

0.29

มากที่สุด

3.55
3.53
3.51

0.32
0.35
0.32

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

X

1 การเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตาง
2 การเสนอแนวทางการปรับตัว
ใหเขากับวัฒนธรรมที่แตกตาง
3 การยอมรับความคิดเห็น
ของวัฒนธรรมที่แตกตาง
4 ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
5 การเห็นคุณคาของวัฒนธรรม

รวม

นักเรียนมง
n =15

รวม
n = 29

ระดับมโนทัศน
ทางวัฒนธรรม

นักเรียนไทย
n = 14

ระดับมโนทัศน
ทางวัฒนธรรม

รายการมโนทัศน
ทางวัฒนธรรม

ระดับมโนทัศน
ทางวัฒนธรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

มาก

3.45

S.D
0.33

0.34

มากที่สุด

3.50

0.30

มาก

3.63

0.26

มากที่สุด

3.58

0.27

มากที่สุด

3.63
3.61
3.56

0.15
0.32
0.26

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.59
3.57
3.53

0.25
0.33
0.29

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

X

X

มาก

จากตารางที่ 1 พบวานักเรียนไทยและมงที่ตางวัฒนธรรม ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณมีมโนทัศน
ทางวัฒนธรรมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.53) เมื่อพิจารณาเปนรายการมโนทัศนทางวัฒนธรรมพบวา มีรายการ
มโนทัศนทางวัฒนธรรมในระดับมากที่สุด คือ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ( X = 3.59) การยอมรับความคิดเห็นของ
วัฒนธรรมที่แตกตาง ( X = 3.58) และการเห็นคุณคาของวัฒนธรรม ( X = 3.57) ตามลําดับ สําหรับรายการอื่น ๆ นักเรียน
ตางวัฒนธรรมมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมอยูในระดับมาก คือ การเสนอแนวทางการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมที่แตกตาง
( X = 3.50) และการเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตาง ( X = 3.45) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณานักเรียนไทย พบวา นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณมีมโนทัศนทางวัฒนธรรม
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.51) เมื่อพิจารณาเปนรายการมโนทัศนทางวัฒนธรรม พบวา มีรายการมโนทัศนทาง
วัฒนธรรมมากที่สุดคือความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม( X = 3.55) การเห็นคุณคาของวัฒนธรรม ( X = 3.53) และการยอมรับ
ความคิดเห็นของวัฒนธรรมที่แตกตาง ( X = 3.53) ตามลําดับ สําหรับรายการอื่น ๆ นักเรียนไทยมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมอยู
ในระดับมาก คือ การเสนอแนวทางการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมที่แตกตาง ( X = 3.48) และการเขาใจวัฒนธรรมที่
แตกตาง ( X = 3.46) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณานักเรียนชาติพันธุมง พบวา นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณมีมโนทัศนทาง
วัฒนธรรมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.56) เมื่อพิจารณาเปนรายการมโนทัศนทางวัฒนธรรมพบวามีรายการมโน
ทัศนทางวัฒนธรรมมากที่สุด คือ การยอมรับความคิดเห็นของวัฒนธรรมที่แตกตาง ( X = 3.63) ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
( X = 3.63) การเห็นคุณคาของวัฒนธรรม ( X = 3.61) และการเสนอแนวทางการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมที่แตกตาง
( X = 3.51) ตามลําดับ สําหรับรายการอื่น ๆ นักเรียนชาติพันธุมงมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมอยูในระดับมากคือการเขาใจ
วัฒนธรรมที่แตกตาง ( X = 3.45)
2. ผลการเปรียบเทียบมโนทัศนทางวัฒนธรรมของนักเรียนตางวัฒนธรรมหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู
เชิงประสบการณกับเกณฑ รอยละ 70
การเปรียบเทียบมโนทัศนทางวัฒนธรรมของนักเรียนตางวัฒนธรรม หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู
เชิงประสบการณกับเกณฑ รอยละ 70 นําเสนอผลดังตาราง 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบมโนทัศนทางวัฒนธรรมของนักเรียนตางวัฒนธรรมหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู
เชิงประสบการณกับเกณฑ รอยละ 70
การทดสอบ

n

หลังเรียน

29

คะแนน
เต็ม
80

คะแนนเกณฑ คะแนนหลังเรียน
(รอยละ)
(รอยละ)
70
91.85

X

S.D.

t

p

73.48

4.19

22.48*

0.0000

*p<.05
จากตารางที่ 2 พบวานักเรี ยนตางวั ฒนธรรมที่ เรียนดว ยกิจกรรมการเรีย นรูเชิงประสบการณหลังเรีย นมีคะแนน
มโนทัศนทางวัฒนธรรมหลังเรียน (รอยละ 91.85) สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. นักเรียนตางวัฒนธรรมมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมระหวางเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณเรียน
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.53) ที่พบผลเชนนี้อาจเนื่องมาจากที่ผูวิจัยไดออกแบบแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเชิงประสบการณที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนรูที่มีขั้นตอนอยางชัดเจน มีกระบวนการเรียนรูโดยจัดการ
เรียนรูที่เชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนกับชีวิตจริงโดยสถานการณทั้งในหองเรียน นอกหองเรียน และสื่อกระตุนใหนักเรียนไดคิด
นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเปนกลุมตางวัฒนธรรมเพื่อใหนักเรียนได
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะหปญหาและดําเนินการแกปญหารวมกัน เพื่อหาขอสรุปของกลุมและ
ชั้นเรียน มีการนําเสนอผลงานของกลุม สงเสริมใหนักเรียนไดดึงประสบการณของตนเองออกมาใชในการเรียนรูและสามารถ
แบงปนประสบการณของตนที่มีใหแกเพื่อนๆสมาชิกในกลุมและในชั้นเรียนที่อาจมีประสบการณเหมือนหรือตางไปจากตนเอง
ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น เกิดการเรียนรูที่กวางขวาง และไดขอสรุปที่หลากหลาย นอกจากนี้การปฏิบัติกิจกรรมกลุม
นักเรียนจะไดเรียนรูถึงการทํางานเปนทีมและการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ทั้งนี้ยังมีการนําสถานการณในชีวิตจริงที่
นักเรียนคุนเคยมาเปนกิจกรรมการเรียนรู เชน วิถีชีวิต ลักษณะบานเรือน ความเปนอยู ภาษา การแตงกาย เครื่องดนตรี
ประเพณี และความเชื่อ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การสรางประสบการณ เปนการทบทวนความรูเดิมหรือประสบการณเดิมดวยคําถามหรือสื่อหรือ
สถานการณตางๆ เพื่อกระตุนใหนักเรียนคิดโดยใชประสบการณเดิมหรือความรูเดิม นักเรียนไดลงมือกระทํากิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 แบงปน นักเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณภายในกลุม โดยแบงนักเรียนเปนกลุมนักเรียนตาง
วัฒนธรรมใหอยูในกลุมเดียวกันกลุมละ 5 – 6 คน เมื่อทํากิจกรรมเรียบรอยแลวนักเรียนทําใบกิจกรรมและบันทึกผลที่ไดรับ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการ นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน และเลาถึงความภาคภูมิใจของตนเองที่
มีตอเรื่องนั้นของแตละชาติพันธุ
ขั้นตอนที่ 4 การสรุป นักเรียนวิเคราะหความรูหรือประสบการณที่ไดรับ เพื่อนําไปสูขอสรุปและแนวทางที่
สามารถใชไดในสถานการณจริง สถานการณในชุมชนหรือสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ ลอเรน
(Lawrence ,1999) ที่วา รูปแบบการเรียนรูจากประสบการณ เปนรูปแบบที่เหมาะสมในการสงเสริมการเรียนรูที่เกิดจากการ
มีสวนรวมเพื่อแบงปนประสบการณ การไดฝกปฏิบัติจริง ดังนั้นการเรียนรูจากประสบการณ จึงเปนการสอนที่สงเสริมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองและสงเสริมทักษะการทํางานในดานตางๆโดยเฉพาะทักษะการแกปญหา และสอดคลองกับ
แนวคิดของทิศนา แขมมณี (2556) ที่วาการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ เปนการดําเนินการอันจะชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามเปาหมายโดยผูเรียนไดรับประสบการณที่จําเปนตอการเรียนรูในเรื่องที่จะเรียนรูกอนและใหผูเรียนสังเกต
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ทบทวน สิ่งที่เกิดขึ้นและนําสิ่งที่เกิดขึ้นมาคิดพิจารณาไตรตรองรวมกัน จนกระทั่งผูเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอดหรือ
สมมติฐานตางๆในเรื่องที่เรียนรูแลวจึงนําความคิดหรือสมมติฐานเหลานั้นไปทดลองหรือประยุกตใชในสถานการณใหมๆตอไป
มีผลในทํานองเดียวกับงานวิจัยของบุญมา เวียงคํา และคณะ (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เชิงประสบการณเพิ่มเสริมสรางจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบวา 1) ลักษณะสําคัญ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร, เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง, สรางความรูโดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณจากกลุมและสังคมรอบขาง, เปนกิจกรรมสงเสริมเสียสละเพื่อสวนรวม, มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม,
เรียนรูจากแหลงเรียนรูหลากหลายทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนและนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล 2) รูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวยหลักการจุดมุงหมายเนื้อหา การจัดกิจกรรมมี 5 ขั้น ไดแก การใหความรูและสรางความ
ตระหนัก, การเสริมสรางความรู, การสรางผลงาน, การนําเสนอผลงานและการประยุกตใช, การประเมินผลและการสะทอน
กลับ การวัดผลและประเมินผล 3) ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคาเทากับ.765 นักเรียนมีความกาวหนา
รอยละ 76.50 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด
2. นักเรียนตางวัฒนธรรมมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณสูงกวาเกณฑ
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณที่สงเสริมมโนทัศนทางวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนตางวัฒนธรรม ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นอยางมี
ระบบ มีการจัดลําดับขั้นตอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท ี่กอใหเกิดการกระตือรือรนพรอมที่จะ
เรียนรู การจัดกิจกรรมที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง การจัดกิจกรรมใหนักเรียนตางวัฒนธรรมไดเรียนรูรวมกัน และการดึง
ประสบการณวัฒนธรรมของผูเรียนมากระตุนใหผูเรียนตางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณกัน รวมแสดงความคิดเห็น การ
ทํา งานกลุม รว มกั น ของนั กเรีย นต า งวั ฒนธรรม และแบง ปน ความรูเ รื่ องวัฒ นธรรมที่ แ ตกตา งกั นระหว างสมาชิ กในกลุ ม
จนกระทั่งผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนมีมโนทัศนทางวัฒนธรรม คือ (1) ความเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตาง เชน
การออกไปสํารวจขอมูลวัฒนธรรมความเปนอยูของคนในชุมชมตนเองและของเพื่อนตางวัฒนธรรมในเรื่องวิถีชีวิต ลักษณะ
บานเรือน ประเพณี นอกเวลาเรียนและรวบรวมขอมูลมาสรุปในกลุมตนเองและนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน (2) การเสนอแนว
ทางการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมที่แตกตาง เชน สนทนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การพูดความรูสึกหลังจากที่ไดออกไปสํารวจ
ขอมูลตางวัฒนธรรม และรวมกันสรุปแนวทางการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมที่แตกตาง (3) การยอมรับความคิดเห็นของ
วัฒนธรรมที่แตกตาง เชน การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนตางวัฒนธรรม มีความกระตือรือรนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการเสนอแนะสิ่งที่เปนประโยชนตอกลุม (4) ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม เชน การเลาความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ตนเองใหเพื่อนตางวัฒนธรรมไดฟง การนําภาพลักษณะบานเรือน วิถีชีวิต เสื้อผาชุดมง เสื้อผาชุดไทย ประเพณีปใหมมง
ภาพเครื่องดนตรีไทย ดนตรีมง มาใหเพื่อนตางวัฒนธรรมไดดู และการเขียนความรูสึกความภูมิใจในวัฒนธรรมในกระดาษบรูฟ
นําเสนอหนาชั้นเรียน (5) การเห็นคุณคาของวัฒนธรรม เชน เมื่อเพื่อนตางวัฒนธรรมเลาเรื่องวัฒนธรรมของตนเองใหฟงก็จะ
ชื่นชมในวัฒนธรรมของเพื่อนตางวัฒนธรรมดวยความเต็มใจ และทํางานของตนเองใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามที่ไดรับ
มอบหมาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ คอรป (Kolb,1984, อางอิงในชัยวัฒน สุทธิรัตน,2555) ที่วา การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปนกลยุทธในการเชื่อมโยงประสบการณเดิมเขากับประสบการณใหมทั้งในหองเรียนและภายนอกหองเรียนเพื่อ
กอใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง จนเกิดองคความรูที่ชัดเจน ซึ่งผลการวิจัยนี้ผูวิจัยยังไมสามารถสืบคนพบวากิจกรรมการ
เรียนรูเชิงประสบการณมีผลตอการสงเสริมมโนทัศนทางวัฒนธรรมโดยตรงแตมีผลการวิจัยในทํานองเดียวกับงานวิจัยของ
นําโชค วัฒนานัย และคณะ (2557) ที่วิจัย พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ชั้นปที่ 1 มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ ซึ่งแสดงใหเห็นวางานวิจัยในครั้งนี้ที่ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณ
สงผลใหนักเรียนตางวัฒนธรรมมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมสูงขึ้น
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สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนตางวัฒนธรรมมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณโดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด
2. นักเรียนตางวัฒนธรรมมีมโนทัศนทางวัฒนธรรมหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณสูงกวาเกณฑ
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสยิ่ง
จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
และผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.วิ เ ชี ย ร ธํ า รงโสตถิ ส กุ ล อาจารย ป ระจํ า ภาควิ ช าการศึ ก ษาคณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร, นางอุไร จันทะคุณ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานชาติตระการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และนางชรินรัชต พลนิ่ม ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานชาติตระการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการคนควาอิสระ จนทําให
การคนควาอิสระในครั้งนี้สมบูรณ สําเร็จลุลวงและทรงคุณคา
และผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานชาติตระการ ที่ไดใหความ
อนุเคราะหอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่งในการเก็บรวบรวมขอมูล
เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ . (2554). หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2554. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคา
และพัสดุภณ
ั ฑ (ร.ส.พ.). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ชัยวัฒน สุทธิรัตน . (2555). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : แดแน็กซ
อินเตอรคอรปอเรชั่น.
ทิศนา แขมมณี. (2556). ศาสตรการสอน องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ (พิมพครั้งที่ 7).
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นําโชค วัฒนานัย และคณะ. (2557). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนการเรียนรูเชิงประสบการณ เรื่อง
จลนศาสตรหุนยนตร. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ.
บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัยเลม 1 (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน
บุญมา เวียงคํา. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณเพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2559). เทคนิคการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย. (2561). ความหลากหลายชาติพันธุ. สืบคนเมื่อ
29 สิงหาคม 2561, จาก https://impect.or.th/
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
Lawrence. 1999. A reformulation of the theory of experiential learning appropriate for instruction in
formal business education. Journal of Vocation Education and training. 51 (4) : 136
20

20

20

20

76

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ เพื่อเสริมสรางการรูเทาทันสื่อ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
THE RESULTS OF LEARNING MANAGEMENT BASED ON SITUATED LEARNING ACTIVITIES
TO ENHANCE GRADE 10 STUDENTS' MEDIA LITERACY ABILITY
ณัฐวุฒิ สุดจิตร ชัยวัฒน สุทธิรัตน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : nut_nuttiw@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถดานการรูเ ทาทันสื่อและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการ
รูเทาทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ ดําเนินการวิจัยแบบ
กึ่งเชิงทดลอง (Quasi-Experimental Research) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองรูเทาทันสื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และแบบวัดความสามารถดานการ
รูเทาทันสื่อ กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนครไทย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 36 คน
ดําเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณตามแผนการจัดการเรียนรูเชิงสถานการณ จํานวน 4 แผน เปน
เวลา 12 ชั่วโมง วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลีย่ (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติทดสอบที
(t-test dependent) ผลการวิจัย พบวา (1) นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ 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) นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนรูเชิงสถานการณมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อหลังเรียน ( X = 4.21, S.D. = 0.19) สูงกวากอนเรียน ( X =1.97,
S.D. = 0.13) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อเปนรายดาน พบวา
นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อทุกดานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหไดทั้งความรูและทักษะที่จําเปนตองใชในการดํารงชีวิต
การประกอบอาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลง ทักษะสําคัญจําเปน
ในโลกศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยทักษะที่เรียกตามคํายอวา 3Rs8Cs นั่นคือ 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 ไมวาจะเปน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิ มพ สื่ออินเทอรเน็ตตา ง ๆ จากผลการสํารวจโดยแพทยหญิงเพ็ญจันทร
ชูประภาพรรณ (2547) จากโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทยตั้งแตป พ.ศ.2543 - 2547 พบวา ทามกลางครัวเรือนไทย
รอยละ 96 ที่มีสื่อโทรทัศน โดยสื่อโทรทัศนและวิทยุนําเสนอขาวราย รอยละ 71 ของขาวสารทางโทรทัศนและวิทยุ เปนขาว
รายหรือเรื่องที่ชวนใหรูสึกหมดหนทางตอสู (helplessness - invoking) ในขณะที่ขาวดีหรือเรื่องที่ชวนใหมีความหวัง มีเพียง
รอยละ 12 เชนกันกับที่โครงการวิจัยระยะยาวในเด็ก พบวา เด็กไทยอายุต่ํากวา 5 ป ชมภาพความรุนแรง เชน การตีกัน การ
ฆาตกรรมทั้งจากขาวและละคร หรือโฆษณาวันละ 501 ครั้ง เด็กประถมทั้งชายและหญิงชมรายการการตูนที่เนนไปในทาง
เพศเปนอันดับ 1 ชมละครเปนอันดับ 2 และเพลงอันดับ 3 วัยรุนหญิงที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ใชเวลาดูโทรทัศนเฉลี่ยวัน
ละ 4 ชั่วโมง เด็กๆ ทั่วไปใชเวลาเรียนหนังสือในโรงเรียนปละ 900 – 1,000 ชั่วโมง ในขณะที่ใชเวลาดูโทรทัศน ปละ 1,000 –
1,200 ชั่วโมง เว็บไซตที่มีทั่วโลก 7 ลานเว็บ จําแนกเปนเว็บโป 2 ลานเว็บ โดยเด็ก 1 ใน 5 ทั่วโลกที่ใชอินเทอรเน็ตไดรับเมล
ที่สอการลอลวงทางเพศ
สภาพของสัง คมในปจจุบัน เปนยุ คสมัย ของการเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาทางด านเทคโนโลยีในยุ คโลกาภิวัต น
ที่เปรียบไดกับการเชื่อมตอถึงกันทั่วโลกอยางไรพรมแดน ทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ซึ่งนํามาสูการเปลี่ยนแปลงทางดานวิถีชีวิตของคนในสังคม เพื่อความรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แตผลที่ตามมา
พบว า ความตระหนัก ตอการดํ าเนิ นชีวิ ตของคนในสั งคมยังไมสมดุลกั น โดยป จจัย สําคั ญที่มี อิทธิ พลในสัง คม คือ “สื่อ ”
โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่ออินเทอรเน็ต ซึ่งนับวาเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมและเปนสื่อที่สามารถเขาถึง
บุคคลไดทุกกลุมในสังคม ดังนั้นครูและโรงเรียนจึงเปนผูมีบทบาทที่สําคัญ ในการพัฒนาใหนักเรียนเกิดการรูเทาทันสื่อเพิ่ม
มากขึ้น ในสังคมยุคปจจุบันสื่ออินเทอรเน็ตกลายเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในสังคมจํานวนมาก การใช
สื่อจากอินเทอรเน็ตไดขยายสูวิถีชีวิต การศึกษาตลอดจนการประกอบอาชีพของทุกกลุมในสังคม เนื่องดวยสื่ออินเทอรเน็ต
สามารถนํามาใชประโยชนสําหรับงานตาง ๆ ไดอยางสะดวก แตในอีกดานหนึ่งนั้นสื่ออินเทอรเน็ตก็ยังกอใหเกิดความเสี่ยง
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และมีโทษมากเชนเดียวกัน อันเนื่องมาจากการใชส่ืออยางไมเหมาะสมจากการรูไมเทาทันสื่อหรือการขาดการปองกัน เพราะ
สื่ออินเทอรเน็ตนั้นถือเปนแหลงขอมูลที่ลึกและกวางซึ่งทุกคนสามารถเขาถึงและใชงานไดงาย จึงทําใหยากตอการตรวจสอบ
และกํากับดูแล ประกอบกับการที่เด็กและเยาวชนซึ่งเปนวัยที่พัฒนาการทางสติปญญา ความนึกคิด ภาวะทางอารมณและ
ประสบการณการเรียนรูทางสังคมยังไมเจริญเต็มที่ทักษะการรูเทาทันสื่อ (media Literacy) จึงเปนคุณลักษณะที่สําคัญ
ประการหนึ่งที่จะชวยใหเด็กและเยาวชนเกิดการรูเทาทันและพรอมจะรับมือกับความเสี่ยงและสามารถใชงานสื่ออินเทอรเน็ต
ไดอยางปลอดภัยสามารถปองกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินชีวิตได
การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) เปนกระบวนการที่สรางความรู ความเขาใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสื่อสารมวลชน โดยผู รับสารจะตอ งรูแ ละเขาใจในคุณ ลักษณะระบบคิดของสื่ อแต ละประเภทจะตอ งรูแ ละเขาใจใน
กระบวนการผลิต การเผยแพร การจําหนายแจกจายรวมทั้งจะตองรูและเขาใจถึงนโยบายการบริหารจัดการสื่อ อิทธิพลหรือ
ผลของสื่อในทางที่ดีและไมดี ทั้งนี้เพื่อใหผูรับสารสามารถคิด กรองขาวสารไดอยางถูกตองเหมาะสม ไดสารที่เปนประโยชนทั้ง
ตอตนเอง ตอสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสําหรับผูเรียนนั้นการอานสื่อใหออกเพื่อพัฒนาทักษะในการเขาถึง การวิเคราะหสื่อ
การตีความเนื้อหาของสื่อ การประเมินคาและเขาใจผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถในการใชสื่อใหเกิดประโยชนได
(อนงคนาฏ รัศมีเวียงชัย, 2556) ซึ่งการรูเทาทันสื่อเปนกระบวนการในการปองกันตนเองจากผลกระทบในดานลบจากสื่อได
เป น อยา งดี หน ว ยงานต า ง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนได ให ค วามสํ า คั ญต อ การผลั ก ดั นกระบวนการเรี ย นรู เพื่ อ การรู เ ท า
ทันสื่อใหถึงเยาวชนในทุกภาคสวนมากยิ่งขึ้น (พรทิพย เย็นจะบก, 2552) โดยการรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) หมายถึง
การอานสื่อใหออกเพื่อพั ฒนาทักษะในการเขาถึง สื่อ การวิเคราะหสื่อ การตีความเนื้อหาของสื่อ การประเมินคาเขาใจ
ผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถในการใชสื่อใหเกิดประโยชนได การรูเทาทันสื่อเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับในระดับ
สากลและมีการระบุในยุทธศาสตรการดําเนินงานของสื่อมวลชนขององคการ UNESCO ซึ่งอยูในกรอบแนวคิดเรื่อง “การ
สงเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและการเสริมสรางสมรรถนะในการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูอยางทั่วถึงและเทาเทียม
กัน” โดยมีหลักการหนึ่งระบุไววาดวยการยกระดับการรูเทาทันสื่อใหสูงขึ้น (UNESCO, 1982)
แนวทางที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อไดนั้น คือ การเรียนรูเชิงสถานการณ ซึ่งเปนการ
จัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนนําขอมูลมาใชในการแกปญหาและในการใหเหตุผล เพื่อแกปญหาในโลกที่เปนจริงจากตัวอยาง
ประสบการณของผูเชี่ยวชาญ อีกทั้งการเรียนรูเชิงสถานการณเปนการหาเหตุผลเชิงอนุมาน การตรวจสอบและสงเสริมทักษะ
การรูคิด (Brown, et al, 1989) ทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย จากการกระทําจริงผานกิจกรรมและปฏิสัมพันธทาง
สังคมที่อยูในสถานการณตามวัฒนธรรมและประสบการณในบริบทของสภาพจริงหรือเสมือนจริง จากการศึกษาแนวคิดของ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูเชิงสถานการณ (Situated learning) สามารถพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
โดยใหนักเรียนไดเผชิญกับปญหาหรือสถานการณที่เปนบริบทจริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดมุมมองและบทบาทที่
หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติระหวางนักเรียนดวยกัน ทั้งนี้ทําใหนักเรียนเขาใจวาตนเองกําลังทําอะไร ทําไมตองทํา
และสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรูกับประสบการณในชีวิตประจําวันได จากลักษณะและความสําคัญของกิจกรรมการ
เรียนรูเชิงสถานการณยอมมีสวนชวยในการเสริมสรางการรูเทาทันสื่อ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณของวชิราภรณ อําไพ (2560) ทีพ่ บวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูเชิงสถานการณจากสื่อในการใชชีวิตประจําวัน มีความสามารถในการคิดไตรตรองการบริโภคหลัง
เรียนโดยรวมอยูในระดับดีมาก รวมถึงนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จึงสรุปไดวาการเรียนรูเชิงสถานการณเปนวิธีการที่ดีที่จะชวยพัฒนาใหนักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถดาน
การคิดและนํามาสูความสามารถดานการรูเทาทันสื่อได ผูวิจัยไดใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณมาปรับใช เพื่อพัฒนาให
นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อใหสูงขึ้น โดยผูวิจัยเห็นวาการใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณนาจะเปน
ประโยชน เปนอยางมากในการเสริมสรางการรูเทาทันสื่อของนักเรียนได ซึ่งจะเปนการสอนใหนักเรียนเรียนรูจากสถานการณที่
เปนสภาพจริง เนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัตใิ นสถานการณจริงหรือมีกิจกรรมที่มีสภาพที่คลายจริงมากที่สุด เพื่อเปดมุมมองและ

79

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ใหนักเรีย นไดเขาถึ งและการใชขอมูลจากสื่อ มีก ารวิเคราะหขอมูลของสื่อ ประเมินคาของสื่อและมีปฏิสัมพัน ธหรือการ
สรางสรรคสื่อไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถรูเทาทันสื่อได
จากสภาพปญหาและแนวคิดสําคัญที่กลาวมา ผูวิจัยจึงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณขึ้น เพื่อ
เสริมสรางการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหสูงขึ้น และเปนแนวทางสําหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ ดําเนินการวิจัยแบบกึ่งเชิงทดลอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 6 หองเรียน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random
sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ และแบบวัดความสามารถ
ดานการรูเทาทันสื่อ ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้
2.1. การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ ชิงสถานการณ เพื่อเสริมสรางการรูเทาทันสื่อ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความสามารถดานการรูเทาทันสื่อ และหลักการของจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเชิงสถานการณ แลวเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูน ําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา และเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน
3 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมในองคประกอบตาง ๆ อยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.66, S.D. = 0.01)
2.2. การสรางแบบวัดความสามารถดานการรูเทาทันสื่อ ผูวิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดความสามารถ
ดานการรูเทาทันสื่อ วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จากนั้นสรางแบบวัดความสามารถดานการรูเทาทันสื่อ
ซึ่งเปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 56 ขอ จําแนกเปน 4 สถานการณ โดยกําหนดขอคําถามออกเปน 1 สถานการณจะมีขอ
คําถามจํา นวน 7 ขอ ตามจุดประสงคการเรี ยนรู ซึ่งเปนไปตามองค ประกอบของการรูเทา ทันสื่ อ ตามความหมายและ
องคประกอบขององคการยูเนสโก คือ การเขาถึงสื่อ/การใชสื่อ การวิเคราะหสื่อ การประเมินคาสื่อและการสรางสรรคสื่อ
จากนั้นผูวิจัยนําแบบวัดความสามารถดานการรูเทาทันสื่อเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา 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 จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบวัดความสามารถดานการรูเทาทันสื่อไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยการคัดเลือก
แบบวัดความสามารถดานการรูเทาทันสื่อไว จํานวน 28 ขอ แลวนําไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถ
ดานการรูเทาทันสื่อทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค Cronbach Alpla Coeffcient พบวา มีคาเทากับ
.98 จากนั้นไดทําการจัดพิมพแบบวัดความสามารถดานการรูเทาทันสื่อฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม
ตัวอยางตอไป
3. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
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การวิจัยนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบ (One Group Pretest – Posttest Design) ดําเนินการโดยการทดสอบ
กอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบวัดความสามารถดานการรูเทาทันสื่อ ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการทดลอง แลวดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณตามแผนการจัดการเรียนรูเชิงสถานการณ จํานวน 4 แผน 12 ชั่วโมง กับนักเรียนกลุม
ตัว อย าง จํ านวน 36 คน ในภาคเรี ยนที่ 1 ป การศึ กษา 2562 โรงเรี ยนนครไทย อํ าเภอนครไทย จั งหวัด พิษ ณุโ ลก
โดยดําเนินการจัดกิจกรรมสัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห แลวทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบวัด
ความสามารถดานการรูเทาทันสื่อฉบับเดิม
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1. การวิเคราะหความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังเรียนโดยใชการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ ใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) แลวนําผลไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 103)
4.51 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อระดับนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อระดับนอยที่สุด
4.2. การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
กอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ โดยนําคะแนนมาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบที (t-test
dependent)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยกิจกรรมการเรียนรู
เชิงสถานการณ
ผลการศึกษาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู
เชิงสถานการณ นําเสนอผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาความสามารถดานการรูเ ทาทันสื่อหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเ ชิงสถานการณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
การรูเทาทันสื่อ
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 เรื่อง
การปฏิบัติตนตามกฎหมาย
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง
สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง
การมีสวนรวมทางสังคม
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
เฉลี่ยรายดาน

ดานที่ 1
การเขาถึงสื่อ/
การใชสื่อ
X S.D. ระดับ

ดานที่ 2
การวิเคราะหสื่อ

ดานที่ 3
การประเมินคาสื่อ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

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

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

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

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

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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จากตารางที่ 1 พบวา ความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนรูเชิงสถานการณ มีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อหลังเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.21, S.D. = 0.19)
โดยเมื่อพิจารณาระดับความสามารถของการรูเทาทันสื่อในแตละดานพบวา นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับมากทุกดาน
โดยดานที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานที่ 4 การสรางสรรคสื่อ ( X = 4.38, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ ดานที่ 3 การ
ประเมินคาสื่อ ( X = 4.35, S.D. = 0.36) ดานที่ 1 การเขาถึงสื่อ/การใชสื่อ ( X = 4.21, S.D. = 0.46) และดานที่ 2 การ
วิเคราะหสื่อ ( X = 4.13, S.D. = 0.18) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายกิจกรรม พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการ
รูเทาทันสื่ออยูในระดับมากทุกกิจกรรม และนักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อแตละกิจกรรมเพิ่มสูงขึ้น โดยกิจกรรม
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ( X = 4.32, S.D. = 0.23) กิจกรรมที่ 3 เรื่อง
การมีสวนรวมทางสังคม ( X = 4.20, S.D. = 0.27) กิจกรรมที่ 2 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย ( X = 4.19,
S.D. = 0.24) และกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ( X = 4.13, S.D. = 0.32) ตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลัง
เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเ ชิงสถานการณ
การเปรียบเทียบความสามารถดานการรูเทาทันสื่อกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 นําเสนอผลดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการรูเทาทันสื่อกอนเรียนและหลังเรียน ดวยกิจกรรมการเรียนรู
เชิงสถานการณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยรวม
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

N
36
36

�
𝑿
1.97
4.21

�
𝑫

S.D.
0.13
0.19

2.24

S.D. D

t

p

0.21

62.78*

0.0000

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการรูเ ทาทันสื่อหลังเรียน ( X = 4.21, S.D. = 0.19) สูงกวา
กอนเรียน ( X =1.97, S.D. = 0.13) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการรูเทาทันสื่อกอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู
เชิงสถานการณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จําแนกรายดาน
ดาน
ดานที่ 1
การเขาถึงสื่อ/การใชสื่อ
ดานที่ 2
การวิเคราะหสื่อ
ดานที่ 3
การประเมินคาสื่อ
ดานที่ 4
การสรางสรรคสื่อ

การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน

X

S.D.

1.84
4.21
1.99
4.13
1.99
4.35
1.99
4.38

0.19
0.46
0.14
0.18
0.31
0.36
0.20
0.36

t

p

2.38

𝑺. 𝑫.𝑫
0.51

28.09*

0.0000

2.14

0.22

58.03*

0.0000

2.36

0.45

31.28*

0.0000

2.38

0.36

40.15*

0.0000

*p<.05
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อดานที่ 1 การเขาถึงสื่อ/การใชสื่อหลังเรียน
( X = 4.21, S.D. = 0.46) สูงกวากอนเรียน ( X =1.84, S.D. = 0.19) ดานที่ 2 การวิเคราะหสื่อหลังเรียน ( X = 4.13,
S.D. = 0.18) สูงกวากอนเรียน ( X =1.99, S.D. = 0.14) ดานที่ 3 การประเมินคาสื่อหลังเรียน ( X = 4.35, S.D. = 0.36)
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สูงกวากอนเรียน ( X =1.99, S.D. = 0.31) และดานที่ 4 การสรางสรรคสื่อหลังเรียน ( X = 4.38, S.D. = 0.36)
สูงกวากอนเรียน ( X = 1.99, S.D. = 0.20) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. การศึกษาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยกิจกรรมการเรียนรู
เชิงสถานการณ พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อหลังเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.21 , S.D. =
0.19) โดยเมื่อพิจารณาระดับความสามารถของการรูเ ทาทันสื่อในแตละดาน พบวา นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับมากทุก
ดาน ที่พบผลเชนนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผูวิจัยไดออกแบบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดกําหนดและ
เลือกประเด็นปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นอยูในชีวิตประจําวัน ซึ่งนักเรียนไดพบจากการใชสื่อตาง ๆ ในชีวิตประจําวันหรือกําลัง
เปนประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม โดยเฉพาะตัวของนักเรียนเอง จึงทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและมีความตั้งใจใน
การสืบคนขอมูล การวิเคราะหประเด็นปญหาตาง ๆ การแสดงความคิดเห็นรวมถึงความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมในทุก
ขั้นตอน ซึ่งสามารถนําไปปรับใชในการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได นักเรียนไดเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับปญหา
ทางสังคมในหลากหลายดาน อาทิ ปญหาที่เกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมาย ปญหาหรือสถานการณของการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพในสังคมไทย ปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบัน เชนกรณีของปาหัวรอนใชขวานจามรถของประชาชนที่มาจอดรถ
ขวางทางเขาออกบริเวณหมูบาน กรณีของปญหาการคามนุษยในสังคมไทย รวมถึงกรณีการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนจากผูมีอํานาจในทางกฎหมาย เปนตน ซึ่งเปนกรณีตัวอยางที่สามารถพบเห็นไดจากสื่อในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสื่ออินเทอรเน็ต จึงทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ และเรียนรูจากสถานการณปญหาในบริบทที่เปนจริง
จากขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้นตอน ซึ่งเนนให
นักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริงหรือประสบการณจริงจากการใชสื่ออินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน ภายใตบริบทที่สมจริง
และสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวัน เนนกระบวนการที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัตกิ ิจกรรม คนหาคําตอบของปญหาและ
สรางความรูขึ้นมาจากความรวมมือระหวางกัน มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองระหวางนักเรียนดวยกัน สงผลใหนักเรียน
เขาถึงประสบการณที่เกิดขึ้นจริง มีการวิพากษและการสะทอนความคิดอยางสรางสรรคและสามารถถายทอดสิ่งที่ตนเองรูและ
เขาใจ สามารถสรางความรูดวยการมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมนักเรียนกับครู มีการทํากิจกรรมรวมกัน โดยครูไดออกแบบแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหา เปนขั้นที่ใหนักเรียนไดทําความเขาใจและรับรูเกี่ยวกับปญหาการใช
สื่อในชีวิตประจําวัน คือ สื่ออินเทอรเน็ต เชน ปญหาการละเมิดกฎหมาย สถานการณการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย
เพื่ อ การรู เ ท า ทั น สื่ อ ในสถานการณ ที่ เ ป น จริ ง จากการใช สื่ อ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ของนั ก เรี ย นที่ นั ก เรี ย นใช แ ละพบได ใ น
ชีวิตประจําวัน ซึ่งเนนการพัฒนาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อในดานการเขาถึงสื่อ/การใชสื่อ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเคราะหแนวทางและแกปญหา เปนขั้นที่ใหนักเรียนวิเคราะหขอมูลจากกรณีขาวสาร เหตุการณ
สําคัญสื่ออินเทอรเน็ต เชน ปจจัยที่กอใหเกิดปญหา ความสัมพันธของเหตุการณตอสังคมตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับองคประกอบของการรูเทาทันสื่อในดานการวิเคราะหสื่อ โดยกําหนดใหนักเรียนวิเคราะหขอมูลและเนื้อหาจาก
สื่ออินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน แลวรวมกันกําหนดปญหา วิเคราะหสาเหตุของปญหาและแนวทางการแกปญหาอยาง
เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นแสดงความรู เปนขั้นที่ใหนักเรียนนําเสนอประเด็นปญหา ผลจากการวิเคราะหสาเหตุและแนว
ทางการแกปญหาการใชสื่ออินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบของการรูเทาทันสื่อในดานการประเมิน
คาสื่อ โดยใหนักเรียนและครูรวมกัน อภิปราย ซักถาม ใหขอเสนอแนะและสรุปประเด็นปญหา สาเหตุและแนวทางการ
แกปญหาการใชสื่ออินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน ซึ่งครูจะทําหนาที่เปนผูใหคําแนะนําหรืออธิบายเพิ่มเพื่อใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจที่ตรงกัน

83

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประยุกตใชประสบการณ เปนขั้นที่ใหนักเรียนรวมกันแกปญหาจากการใชสื่ออินเทอรเน็ต เพื่อการ
รูเทาทันสื่อในสถานการณใหม ซึ่งเปนขั้นตอนที่สัมพันธกับองคประกอบของการรูเทาทันสื่อในดานการเขาถึงสื่อ/การใชสื่อ
การวิเคราะหสื่อและการประเมินคาสื่อ โดยการเสนอแนวทางการแกปญหา ระบุปญหา สาเหตุและแนวทางการแกปญหา
เกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อที่ครูกําหนดสถานการณให โดยใชหลักการและวิธีการแกปญหาที่ไดเรียนรูมาแลวในสถานการณใหม
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผล เปนขั้นที่นักเรียนนําเสนอประเด็นปญหาและแนวทางการแกปญหาจากการใชสื่อ
อินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวันอยางเปนขั้นตอน โดยใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธในดานการใชสื่ออินเทอรเน็ตจากสถานการณจริง
ในชีวิตประจําวัน นั่นคือ การใชสื่อสังคมออนไลนในชีวิตประจําวันอันประกอบดวย Facebook Line Instagram Twitter ซึ่ง
สอดคลองกับองคประกอบของการรูเทาทันสื่อในดานการสรางสรรคสื่อ โดยครูทําหนาที่ประเมินและใหคะแนนนักเรียนจาก
การปฏิบัติงาน ใบกิจกรรมรวมถึงแบบวัดความความสามารถดานการรูเทาทันสื่อหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ซึ่ง
เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น สอดคลองกับแนวคิด Brown, et al. (1989) ที่วาแนวคิดการเรียนรูเชิงสถานการณทําใหผูเรียน
มีการสรางความรูดวยตนเอง เปนความรูที่มีความหมายสําหรับผูเรียนและสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับเพลินตา พรหมบัวศรี (2545) ที่วา ความรูเปนความสามารถทางพุทธิปญญา (Cognitive Domain) ที่ควร
เสริมสราง การเรียนรูเชิงสถานการณจะชวยพัฒนาผูเรียนใหมีเจตคติที่ดีในการเรียนและปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี ซึ่งเปนสิ่งที่ควร
เสริมสรางในการจัดการเรียนการสอนทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้เมื่อผูเรียนมีเจตคติที่ดีแลวนั้น ยอมสงผลให
ตอการพัฒนาดานการรูเทาทันสื่อดวย เชนเดียวกับแนวคิดของชัยวัฒน สุทธิรัตน (2555) ที่วาการจัดการเรียนรูโดยใชการ
เรียนรูเชิงสถานการณใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูสอนจะตองคํานึงถึงผูเรียนเปนศูนยกลางของการ
เรียนรู โดยมุงเนนไปที่ใหผูเรียนและผูสอนมีประสบการณรวมกัน ในการปรับความรูความเขาใจจนสามารถสรางความรูใหมได
และใหผูเรียนไดพบกับสถานการณปญหาที่เปนจริง ซึ่งจะเปนการพัฒนานักเรียนจากการเปนผูที่ไมมีประสบการณและมี
มุมมองในปญหาที่แคบจนกลายเปนผูเชี่ยวชาญ และสามารถคนควาหาความรูจากสิ่งแวดลอมดวยมุมมองที่หลากหลายยิ่งขึ้น
กลาวคือ นักเรียนตองเปนผูลงมือกระทํา ฝกหัดและปฏิบัติ นักเรียนตองมีการสรางความรูโดยการมีปฏิสัมพันธในสังคม
นักเรียนตองมีการเรียนรูในบริบทที่เปนจริง และสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย อีกทั้งครูจะตองคัดเลือก
สถานการณปญหาที่เปนปญหาในสถานการณจริง มีความซับซอนเหมาะสมกับระดับของนักเรียน เนื้อหาสาระเปนรูปธรรม
และครูผูสอนจะตองแสดงบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก ผูสอนแนะผูชวยเหลือประคับประคองและเปนตัวแบบใหกับ
นัก เรีย น ในสว นของการวั ดและประเมิ น ผล ควรประเมิน ตามสภาพจริง เนื่อ งจากการประเมิน ตามสภาพจริง เปน การ
ประเมินผลผูเรียนที่ใชวิธีหลากหลาย เนนการประเมินทักษะการคิดที่ซับซอน ทักษะการทํางาน ความสามารถในการแกปญหา
และการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง อยูบนพื้นฐานของเหตุการณจริงในชีวิตจริง ทั้งนี้จึงสงผลใหนักเรียนเกิด
การพัฒนาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อไดอยางมีคุณภาพ
ทั้งนี้ผูวิจัยยังไมสามารถสืบคนพบวากิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณมีผลตอความความสามารถดานการรู
เทาทันสื่อ แตมีผลในทํานองเดียวกับงานวิจัยของวชิราภรณ อําไพ (2560) ที่ไดศึกษาเรื่องผลการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรู
เชิงสถานการณจากสื่อในชีวิตประจําวัน ที่สงเสริมความสามารถในการคิดไตรตรองการบริโภคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 แลวพบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูเชิงสถานการณจากสื่อในการ
ใชชีวิตประจําวันมีความสามารถในการคิดไตรตรองการบริโภคหลังเรียนโดยรวมอยูในระดับดีมาก ซึ่งมีผลในทํานองเดียวกับ
งานวิจัยในครั้งนี้ที่ผูวิจัยไดใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ มาปรับใชเพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถดานการรู
เทาทันสื่อใหสูงขึ้น
2. การเปรียบเทียบความสามารถดานการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน
ดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อโดยรวมหลังเรียน ( X = 4.21,
S.D. = 0.19) สูงกวากอนเรียน ( X =1.97, S.D. = 0.13) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
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การวิจัยที่ตั้งไว ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนเชิงสถานการณ เพื่อเสริมสรางความสามารถดานการรูเทาทันสื่อ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นอยางมีระบบ มีการจัดลําดับขั้นตอนเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู
ความเขาใจอยางตอเนื่อง ตรงตามกับสถานการณที่นักเรียนสนใจ ทันเหตุการณปจจุบัน สงผลใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
อยางตอเนื่อง ไมสับสนและสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของเนื้อหาที่เรียนอยางเปนระบบ การจัดลําดับขั้นตอนเริ่มจากงาย
ไปยาก โดยในแตละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ ไดปรับใช ใหมีการใชสื่อตางๆ ในทุกขั้นตอน พรอ ม
สอดแทรกใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อขององคการ UNESCO อันประกอบดวย การเขาถึงสื่อ/การใช
สื่อ การวิเคราะหสื่อ การประเมินคาสื่อและการสรางสรรคสื่อ ดวยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณทั้งหมด
5 ขั้นตอน จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา กิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณแตละขั้นตอนสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะอยางเสรี ทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาความรู ความคิดที่กวางขวาง อีกทั้งยังไดความคิดที่แปลก
ใหมและอาจนําไปใชในการแกปญหาหรือแนวคิด ขอคิดตาง ๆ ในการใชและเรียนรูสิ่งอยางเทาทันดวยความระมัดระวัง อีกทั้ง
การใชสื่อ ที่ทันตอสถานการณมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางศักยภาพของการวิเคราะหสื่อ ประเมินคาสื่อ
สอดคลองตอความตองการของการใชสื่อ ทําใหนักเรียนไดรูถึงรูปแบบและระดับในการสรางกระบวนการมีสวนรวมทางการ
เรียนรู รวมถึงการเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางมีคุณภาพและสามารถสรุปแนวคิดและสรางองคความรูในการรูเทาทันสื่อไดดวย
ตนเอง และสามารถจัดเก็บเปนองคความรูในการเลือกเรียนรูขอมูลจากสื่อ และมีการปรับใชองคความรูที่ตั้งอยูบนแนวคิดการ
เรียนการสอนในการรูเทาทันสื่อ สอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูชวงกอนคริสตศตวรรษที่ 20 ทฤษฎีของกลุมที่เนนการ
รับรูและเชื่อมโยงความคิดและทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง คือ นักเรียนมีสวนรวมในการเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนได
เลือกสิ่งที่เรียนและลงมือกระทํา ยอมรับผลการตัดสินใจหรือการกระทําของตนเอง โดยในทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
สอดคลองกับแนวคิดของลอริง (1998) ที่วาการเรียนรูเชิงสถานการณ คือ การเรียนรูในบริบทการเรียนรูจากประสบการณ
เปนการเรียนรูอยางกระตือรือรน เปนการเรียนรูโดยการสอนที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งอาจเรียกวาเปนพุทธิปญญาใน
สถานการณ (Situated Cognition) และสอดคลองกับเพลินตา พรหมบัวศรี (2545) ที่วาการเรียนรูเชิงสถานการณเปนการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นโดยผูเรียนมีประสบการณในบริบทของสภาพจริง (Authentic context) ผูเรียนไดลงมือกระทําในสภาพจริง
(Authentic activity) หรือมีกิจกรรมที่มีสภาพที่คลายจริงมากที่สุดเปนการเรียนรูอยางกระตือรือรน เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
โดยการสรางความรูจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ทั้งบุคคล อุปกรณ เครื่องมือและสภาพแวดลอมอื่น ๆ เชนเดียวกับ
งานวิจัยในครั้งนี้ที่มุงเนนใหนักเรียนเรียนรูจากสถานการณขาวหรือเหตุการณสําคัญจากสื่ออินเทอรเน็ต โดยนักเรียนเปนผูลง
มือปฏิบัติและสืบคนตามแนวทางของการพัฒนาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อ
จากการวิจัยครั้งนี้พบวา กิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณเปนวิธีการสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริม
ใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณในบริบทของสภาพจริง นักเรียนไดลงมือกระทําในสภาพจริง และมีกิจกรรมที่มีสภาพที่
คลายจริงมากที่สุด เปนการเรียนรูอยางกระตือรือรน เนนนักเรียนเปนศูนยกลางโดยการสรางความรูจากการมีปฏิสัมพันธทาง
สังคม ทั้งบุคคล อุปกรณ เครื่องมือ และสภาพแวดลอมอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่ออินเทอรเน็ต ซึ่งเปนสื่อที่นักเรียนสามารถ
เขาถึงไดอยางรวดเร็วในโลกยุคปจจุบัน จึงทําใหนกั เรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาทักษะความสามารถในดาน
การสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแสดงความคิดเห็น การประเมินคุณคาของขอมูลในดานความนาเชื่อถือและความ
เปนไปไดของขอมูลที่ไดทําการสืบคนอยางมีเหตุผล จึงสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในดานการรูเทาทันสื่อไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง หลั ง จากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ ชิ ง สถานการณ ผู วิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นได เ รี ย นรู ก ารแก ป ญ หาจาก
สถานการณที่เปนจริง ไดพัฒนาความสามารถดานการสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูล การประเมินคาขอมูล และการมีสวน
รวมในการสรางสรรคสื่อ จึงทําใหนักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อหลังเรียนอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิด
ของการรูเทาทันสื่อในองคประกอบของการเขาถึงสื่อ คือ การที่นักเรียนจะมีความสามารถในการรูเทาทันสื่อนักเรียนจะตอง
ได รั บ สื่ อ ประเภทต า ง ๆ ได อ ย า งเต็ ม ที่ แ ละรวดเร็ ว สามารถรั บ รู แ ละเข า ใจเนื้ อ หาของสื่ อ ประเภทต า ง ๆ ได อ ย า งเต็ ม
ความสามารถ มีการแสวงหาขาวสารที่ไดจากสื่อหลายประเภทและไมถูกจํากัดอยูกับสื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง อีกทั้งมี
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ความสามารถในการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของและเปนประโยชนพรอมทั้งทําความเขาใจความหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตามที่
เพียเจยและบรุนเนอร (อางอิงในจีระ งอกศิลป, 2553) ไดอธิบายวา การที่นักเรียนจะเกิดการพัฒนาการทางสติปญญาไดนั้น
จะตองพัฒนาสติปญญาของบุคคลที่เปนไปตามวัยและเชื่อวามนุษยเลือกที่จะรับรูสิ่งที่ตนเองสนใจและเกิดการเรียนรูจาก
กระบวนการการคนพบดวยตนเอง ดังนั้น การใหเนื้อเรื่องที่นาสนใจในการศึกษาแกนกั เรียนจะสงผลใหนักเรียน เลือกที่จะรับรู
สิ่งที่ตนเองสนใจ จะทําใหเกิดการเรียนรูและสามารถเชื่อมโยงความรูในชั้นเรียนกับชีวิตประจําวันเขาดวยกันไดอยางสมดุล
และฝกใหนักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่เปนไปตามองคประกอบของการรูเ ทาทันสื่อได ตามแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนของวิชัย ตันศิริ (อางอิงใน ธเนศ เจริญทรัพย, 2557) กลาวไววา กระบวนการเรียนการสอนควร
มุงเนนการแสดงความคิด การฝกใหนักเรียนไดมองกวางและมองไกล มีความเขาใจในระดับมหภาคและสามารถวิเคราะห
แยกแยะไดในระดับจุลภาค โดยขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูยังสงผลใหนักเรียนเขาใจวาความรูไมไดจํากัดอยูแตในเฉพาะ
หนังสือหรือในชั้นเรียนเพียงเทานั้น จากการสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต ครูจึงควรพัฒนากระบวนการเรียนรูใหเชื่อมโยง
ระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติ ทําใหนักเรียนเกิดความรูความชํานาญในเรื่องที่นักเรียนสนใจและสามารถนําไปใชไดจริง อีกทั้ง
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนตองไดรับโอกาสในการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงลงมือทําจริงดวยตนเอง
ดังนั้น ครูจึงมีหนาที่สรางความกระตือรือรนและสรางแรงจูงใจในการเรียนรู คอยกระตุนและแนะนําในสิ่งที่นักเรียนสงสัย
พรอมกันนี้ยังตองฝกฝนใหนักเรียนเกิดสมรรถนะที่สําคัญของผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นไดวาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาชวยใหกลวิธีการรูเทา
ทันสื่อของนักเรียนเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังไดสรางองคความรูจากกรณีศึกษาที่ครูนํามาเปนตัวอยางเพื่อศึกษาเทคนิคใน
การนําเสนอเรื่องราวตาง ๆ จากสื่ออินเทอรเน็ต และนอกจากนี้นักเรียนจะไดรูเทาทันสื่อในทุกองคประกอบ ซึ่งเปนไปตาม
กิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณที่ครูไดกําหนดไวอยางเปนระบบจากแนวคิดของมาสโลวที่กลาวไววา มนุษยทุกคนมีความ
ตองการพื้นฐานตามธรรมชาติเปนลําดับขั้น และตอบสนองความตองการพื้นฐานนั้นอยางพอเพียง ใหอิสรภาพและเสรีภาพแก
นักเรียนในการเรียนรูมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ซึ่งชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดประสบการณ ในการรูจักตนเอง
ตามสภาพจริง สอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงสถานการณที่เนนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรีผาน
ประสบการณจริง สงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานความคิด เนนกระบวนการคิดเพื่อใหเกิดประโยชนตรงตามวัตถุประสงคของ
การรูเทาทันสื่อ
ทั้งนี้ผูวิจัยยังไมสามารถสืบคนพบวากิจกรรมการเรียนรูเ ชิงสถานการณมผี ลตอความความสามารถดานการรูเทาทัน
สื่อ แตมีผลในทํานองเดียวกับงานวิจัยของปนยารักษ งอยภูธร (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงสถานการณ เพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรี ยนรูสุ ขศึกษาและพลศึกษาของนั กเรีย นชั้นมั ธยมศึก ษาปที่ 1 แลวพบว า นัก เรียนมีความสามารถในการคิ ด
แกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยในครั้งนี้ที่ผูวิจัยไดใชสื่อ
อินเทอรเน็ต ซึ่งเปนสื่อสังคมออนไลนมาปรับใชในสถานการณจริงใหนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ สงผลให
นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อสูงขึ้น
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. ครูควรเพิ่มสถานการณใหนักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณปญหาในบริบทที่เปนจริงในสังคมที่ใกลตัวและ
กวางขวางมากขึ้น เพื่อกระตุนความสนใจในการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป
2. จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถดานการรูเทาทันสื่อดานที่ 3 การประเมินคาสื่อ และดานที่ 4 การ
สรางสรรคสื่อ มีคาเฉลี่ยในกิจกรรมที่ 1 มากกวากิจกรรมที่ 2 , 3 และ 4 ซึ่งจากการสังเกตพบวา นักเรียนจะสนใจสถานการณ
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ที่อยูในความสนใจในสื่อออนไลนเปนอยางมาก ครูจึงควรเลือกสถานการณที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียนมาใช
ในการกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ เพื่อเสริมสรางการรูเทาทันสื่อ พบวา นักเรียนในกลุมปานกลาง
และออนจะไมคอยมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นมากเทาที่ควร ดังนั้นครูจึงควรวิจัยเพื่อหาวิธีการกระตุนการมีสวนรวม
ของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางทั่วถึงทุกคน โดยการศึกษาการมีสวนรวมของนักเรียน
ดวยวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม
2. จากผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการรูเทาทันสื่อดานการวิเคราะหสื่อมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น จึงควร
มีการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในดานนี้เพิ่มมากขึ้น โดยใชวิธีการเรียนรูในสถานการณที่เสมือนจริง
เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถพัฒนาความสามารถดานการวิเคราะหสื่อไดสูงขึ้น
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงสถานการณ 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) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความสามารถดานการรูเทาทันสื่อเปน
รายดาน พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการรูเทาทันสื่อทุกดานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาที่ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสยิ่ง จน
การศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
และผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.วิ เ ชี ย ร ธํ า รงโสตถิ ส กุ ล อาจารย ป ระจํ า ภาควิ ช าการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ดร.อรรฏชนม สัจจะพัฒนกุล อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม, นางสมคิด ทองมวง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
39 ที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการคนควาอิสระ จนทําใหการคนควาอิสระในครั้งนี้สมบูรณ
สําเร็จลุลวงและทรงคุณคา ตลอดจนผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนครไทย ที่ได
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 4) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ” สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 36 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model 2) คูมือรูปแบบแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณ 6) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 7) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) การทดสอบหาคาที (t-test dependent) และ การวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัยพบวา 1. รูปแบบการเรียนการสอน WANNASIN Model มีองคประกอบคือ
หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการการเรียนการสอน สาระหลัง สิ่งที่สงเริมการเรียนรู ระบบสังคม หลักการตอบสนองและสิ่ง
สนับสนุน การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีรูปแบบการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางความ
สนใจ (World of excitement and Arouse interest : WA) 2) ขั้นจัดกระบวนการเรียนรู (Navigate the idea : N) 3) ขั้น
สรางองคความรู (Narrow down the idea : N) 4) ขั้นการนําไปใช (Apply the idea : A) 5) ขั้นสรุป (Summary : S) และ
6) ขั้นความคิดรวบยอด (Imperative idea and Need thinking evaluating : IN) มีคาประสิทธิภาพ 86.11/87.67
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อย า งมี นั ยสํ า คัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 5. นั ก เรี ย นมี ค วามพึง พอใจตอ รู ปแบบการเรี ยนการสอนวิ ทยาศาสตร โดยใช
WANNASIN Model โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
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 อีกทั้งบงบอก
คุณภาพของประเทศแตละประเทศ ทุกประเทศในโลกตางก็ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา เพื่อการแขงขันระหวาง
ประเทศ ประเทศไทยมีวิวัฒนาการทางการศึกษามาตั้งแตโบราณกาล ไดพยายามขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงโดย
กําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาตั้งแตเด็กใหมีความพรอมดานสติปญญา อารมณและศีลธรรม ภายใตระบบการศึกษาที่มุง
การเรียนรูทั้งทางปฏิบัติและวิชาการ มุงพัฒนาเด็กเริ่มตั้งแตในครรภมารดาจนกระทั่งเกิดใหเติบโตตามวัยอยางเหมาสมและ
พรอมเรียนรู เสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหกับพอแมในการดูแลสุขภาพและพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดทั้งทางจิตใจ อารมณ
สังคมและสติปญญา ฝกใหเด็กคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล เปนระบบ รูจัก เขาใจและสามารถควบคุมตนเองไดอยางเหมาะสม รู
ถึงความสามารถที่ตนมีอยูและรวมมือกับผูอื่น ผานการเรียนรูรวมกันจากประสบการณจริงและมีความสุขจากการเรียนรู
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 ซึ่ ง เน นที่ ก ารพั ฒนาการคิ ดของเด็ ก ที่เ ป น กํ า ลัง สํ า คั ญ ของประเทศ
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ 2545 – 2559 ที่เนนใหคนไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห
และการแกปญหามีความใฝรแู ละสามารถประยุกตใชความรูไดอยางถูกตองเหมาะสมสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องเต็ม
ตามศักยภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชความคิดในทางที่ถูกที่ควรซึ่งเปนการคิดที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน โดยเนนที่
สวนรวมมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติเปนอยางยิ่ง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2551)
การคิดที่มีความสําคัญจําเปนตองพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนในยุคสมัยปจจุบันและอนาคตทั้งตางประเทศและในประเทศ
ไทย ซึ่งในขณะเดียวกันก็เปนการคิดที่ยังมีอุปสรรคปญหาในการพัฒนาคือ การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดแกปญหาซึ่งเปนการคิดที่มีขั้นตอนหรือกระบวนการที่ซับซอน ผูเรียน
ตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรอง และการจัดการเรียนรู
ของครูที่จะชวยสงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนนั้นตามแนวคิดของเพียเจต (Piaget) สามารถพัฒนาดาน
สติปญญาของเด็กนักเรียนไดมากที่สุดตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีอายุ 11 ป เพราะอยูในขั้นปฏิบัติการคิดคนดวยรูปธรรม
(Concrete Operational Stage) และเริ่มขั้นปฏิบัติการคิดคนดวยนามธรรม (Formal Operational Stage) เด็กวัยนี้
สามารถสรางกฎเกณฑและตั้งเกณฑในการแบงสิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมูได สามารถที่จะเขาใจเหตุผล รูจักแกปญหาสิ่ง
ตางๆ ที่เปนรูปธรรมและนามธรรมได สามารถที่จะเขาใจเรื่องความคงตัวของสิ่งตางๆ สามารถที่จะเขาใจความสัมพันธของ
สวนยอย สวนรวมโยลักษณะเดนของเด็กวัยนี้คือ ความสามารถในการคิดยอนกลับ ความสามารถในการจําของเด็กในชวงนี้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสนทนากับบุคคลอื่นและเขาใจความคิดของคนอื่นไดดี โดยไมตองอาศัยสิ่งเราและการกระตุน
เพื่อใหคนพบกับปญญาของตนที่แอบแฝงไว อีกทั้งยังสามารถคิดอยางเปนเหตุผลและคิดในสิ่งที่ซับซอนและเปนนามธรรมมาก
ขึ้น เด็กสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรได เมื่อเด็กพัฒนาไดอยางเต็มที่แลวจะสามารถคิดอยาง
เปนเหตุเปนผลและแกปญหาไดอยางดี จนพรอมที่จะผูใหญที่มีวุฒิภาวะ ทําใหผูวิจัยสนใจพัฒนาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมีการสงเสริมความสามารถที่สอดคลองกับทักษะการเรียนรูและการคิดที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 ไดแก การคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ซึ่งตอง
อาศัยการสืบเสาะและไตรตรองหาวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย (John Dewey, 2007) อีกทั้ง ADP (American Diploma
Project, 2008) วัตสัน กลาสเซอร (Watson Glaser, 2008) กลาววา ทักษะการคิดที่สําคัญสําหรับนักเรียนและนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 คือ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงไดแก การคิดแกปญหา (Problem Solving) และการคิดอยางมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking)
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วัตถุประสงคในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
โดยใช WANNASIN Model
3. เพื่อเปรี ยบเทีย บความสามารถในการคิดแกป ญหาอย างมีวิจ ารณญาณ กอนเรียนและหลังเรียนดว ยรูปแบบ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model
4. เพื่อเปรีย บเทียบทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรีย นการสอน
วิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model
5. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 ที่ มี ต อ การสอนด ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development :
R & D) โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) : การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยดําเนินการดังนี้
1. แหลงขอมูล
2. การดําเนินการวิเคราะหขอมูล
3. การสรางเครื่องมือวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การออกบแบบและพัฒนา
ขั้นตอนนี้มีการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยดําเนินการดังนี้
1. วัตถุประสงค
2. วิธีดําเนินการ
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
5. การพัฒนาเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : การนําไปใช
ขั้นตอนนี้มีการนําไปทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน โดยดําเนินการดังนี้
1. ขอบเขตของการวิจยั
2. ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุง
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ขั้นตอนนี้เปนการนําขอมูลผลการทดลองใชภาคสนามมาวิเคราะห เพื่อพิจารณาประเมินผลและ
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน โดยดําเนินการดังนี้
1. ตรวจใหคะแนนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ตรวจใหคะแนนผลการทดสอบทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
3. ตรวจใหคะแนนผลการทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4. ตรวจใหคาคะแนนผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
สถิติที่ใชในการวิจัย
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. ทักษะการคิ ดแก ป ญหาอย า งมีวิจ ารณญาณ กอนการทดลอง (Pretest) และหลังดําเนิน การ
ทดลองจนเสร็จสิ้นแลว (Posttest) ดวยคาเฉลี่ย ( X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชการทดสอบคาที
แบบไมอิสระ (t-test dependent)
4. ความพึ งพอใจของนั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 5 ที่ มีต อรู ป แบบการเรี ย นการสอน โดยใช
WANNASIN Model ดวยคาเฉลี่ย ( X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)
ผลการวิจัย

ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและ
หลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
กอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการสอนดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรู
การทดสอบ
p
t - test
df
S.D.
Χ
n
กอนเรียน (Pretest)
36
18.11
4.19
35
-31.964**
0.000
หลังเรียน (Posttest)
36
33.72
3.33
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ ( Χ =18.14 , S.D.=4.19) มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ ( Χ =33.72 ,
S.D.=3.33) และ t-test=-31.964
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญ
 หาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวย
รูปแบบการเรียนการสอน วิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา
อยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรู
ความสามารถในการคิด
Sig.
t - test
N
df
S.D.
Χ
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
กอนเรียน (Pretest)
36
12.03
1.46
35
-23.889**
0.000
หลังเรียน (Posttest)
36
17.17
1.56
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวา การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ ( Χ =12.03 , S.D.=1.46) มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ ( Χ
=17.17 , S.D.=1.56) และ t-test=-23.889
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียน
การสอน วิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรู
ทักษะกระบวนการทาง
Sig.
t - test
N
df
S.D.
Χ
วิทยาศาสตร
กอนเรียน (Pretest)
36
1.56
0.27
35
-19.621**
0.000
หลังเรียน (Posttest)
36
1.96
0.33
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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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ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
ความพึงพอใจ
S.D.
Χ
ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ WANNASIN Model
1. ดานครูผูสอน
4.56
0.19
มากที่สุด
2. ดานการเรียนการสอน
4.78
0.18
มากที่สุด
3. ดานการวัดผลและประเมินผล
4.58
0.26
มากที่สุด
4. ดานประโยชนของรูปแบบการเรียนการสอน
4.64
0.27
มารที่สดุ
รวม
4.64
0.11
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 การสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนดวยรูปแบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาพรวม พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด ( Χ =
4.64 , S.D. = 0.11) ทุดกดาน
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีประเด็นที่สําคัญที่นํามาอภิปรายผลการวิจัยได
ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีชื่อเรียกวา “WANNASIN Model” มีองคประกอบดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค
กระบวนการเรียนการสอน สาระความรูและทักษะความสามารถ สิ่งที่สงเสริมการเรียนรู ระบบสังคม หลักการตอบสนองและ
สิ่งสนับสนุน รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางความสนใจ (World of
excitement and Arouse interest : WA) 2) ขั้นจัดกระบวนการเรียนรู (Navigate the idea : N) 3) ขั้นสรางองคความรู
(Narrow down the idea : N) 4) ขั้นการนําไปใช (Apply the idea : A) 5) ขั้นสรุป (Summary : S) และ 6) ขั้นความคิด
รวบยอด (Imperative idea and Need thinking evaluating : IN) ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญ พบวา รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลองกัน (IOC = 0.89) และนําไปหา
ประสิทธิภาพ ( E1/E2 )เทากับ 86.11/87.67 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
วิเคราะหแนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ หลักการและแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครูส (Kevin
Kruse, 2008) ซึ่งนํามาประยุกตรวมกับกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบดวย ขั้นตอนที่
1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Design & Development) ขั้นตอนที่ 3 การนําไปใช
(Implementation) และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) สอดคลองกับงานวิจัยของมนตชัย พงศกรนฤวงษ
(2552) ที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางความรูของนักเรียน
ชางอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีชื่อเรียกวา MARCE Model มีองคประกอบ คือ หลักการ
วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน สาระความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ระบบสังคม หลักการตอบสนองและสิ่ง
สนับสนุน ซึ่งมีกระบวนการสอน การสอน 5 ขั้นตอน ประกอบดวย คือ ขั้นเตรียมความพรอม (Motivation) ขั้นปฏิบัติ
(Action) ขั้นสะทอนความรู (Reflection of Knowledge) ขั้นสรางความรู (Construction of Knowledge) และชั้น
ประเมินผล (Evaluation)
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับเบญจมาศ เกตุแกว
(2548) พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการคิดขั้นสูง โดยมีจํานวนนักเรียน 26 คน ผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนน
เต็ม คิดเปนรอยละ 74.29 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟสิกส เรื่อง แสงกับทัศนูปกรณ โดยมีจํานวนนักเรียน 26
คน ผานเกณฑความรอบรูรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ 74.29 และสอดคลองกับกัญญารัตน แสวงสุข (2547)
พบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร เฉลี่ยรอยละ 72.25 มีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 70.58 ซึ่งผาน
เกณฑที่กําหนด และนักเรียนมีคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดพื้นฐานเฉลี่ยรอยละ 70.81 จํานวนนักเรียน
ผานเกณฑรอยละ 72.97
3. ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียน
ดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ จิราภรณ พิมใจใส (2553) พบวา พัฒนาการของความสามารถในการเรียนรูดาน
การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคาและการแกปญหาของนักศึกษาพยาบาลในชวงระหวางการเรียนการสอนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะรัตน
คั ญ ทั พ (2545) พบว า นั ก เรี ย นมี ค ะแนนทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในเนื้ อ หาและคะแนน
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวาคะแนนทักษะการคิดขั้นสูง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาและ
คะแนนความสามารถในการใชคอมพิวเตอรกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน สอดคลองกับงายวิจัยของ มุกดาพร พนาสันและประสาท หนวงเฉลิม (2553) พบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานมี ค า ประสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ 89.05/78.79 และแผนการจั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะ มี ค า ประสิ ท ธิ ภ พเท า กั บ
87.58/78.64 นักเรียนที่เรียนรูจากการสอนแบบโครงงานและการสอนแบบสืบเสาะที่เปนการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมการ
คิดและการเรียนรู นักเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการคิดวิเคราะห ไมแตกตาง
กันที่ระดับ .05 สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544) Marzano และคณะ (1991) ที่ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับมิติของ
การคิด 6 ดาน คือ 1) มิติขอมูลหรือเนื้อหาที่ใชในการคิด 2) มิติคุณสมบัติที่เอื้ออํานวยตอการคิด 3) มิติดานทักษะการคิด
4) มิติลักษณะการคิด 5) มิติกระบวนการคิด และ 6) มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง
5. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดย
ใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ภาพรวม พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สวนความพึงพอใจรายดานที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กิจกรรมการเรียนการสอนและเมื่อแยกเปนรายขอ ไดแก ผูเรียนมีปฏิสัมพันธและแสวงหาขอมูลจาก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติการคิดดวยตนเองและรวมกันเรียนรูกับผูอื่น มีการเรียงเนื้อหาและ
กิจกรรมไดอยางเหมาะสมและสรุปความรู เชื่อมโยงนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางหลากหลายและนักเรียนจะไดอาน ได
ทดลอง ไดรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนจนไดคําตอบที่เห็นวาถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของ อารีรักษ มีแจง
(2547) พบวา นิสิตคณะมนุษยศาสตรและนิสิตคณะเภสัชศาสตรมีพฤติกรรมการทํางานรวมกันแตกตางกันในประเด็นเกี่ยวกับ
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การจัดการภายในกลุมและบรรยากาศในการทํางาน แตนิสิตทั้งสองกลุมใชโครงสรางการทํางานของพฤติกรรมทางวาจาที่
คลายคลึงกันและสอดคลองกับงานวิจัยของมนตชัย พงศกรนฤวงษ (2552) พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางความรู อยูในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะ
บรรยากาศในการเรียนไมตึงเครียด เรียนรูไดตลอดเวลา สามารถพัฒนาวิธีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมได นักเรียนชอบเรียน
ดวยรูปแบบการเรียนการสอนนี้
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่ อ ส ง เสริ ม
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกวา “WANNASIN Model” โดยมีองคประกอบดังนี้ หลักการ
วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน สาระความรูและทักษะความสามารถ สิ่งที่สงเสริมการเรียนรู ระบบสังคม หลักการ
ตอบสนองและสิ่งสนับสนุน รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางความสนใจ
(World of excitement and Arouse interest : WA) 2) ขั้นจัดกระบวนการเรียนรู (Navigate the idea : N) 3) ขั้นสราง
องคความรู (Narrow down the idea : N) 4) ขั้นการนําไปใช (Apply the idea : A) 5) ขั้นสรุป (Summary : S) และ 6)
ขั้นความคิดรวบยอด (Imperative idea and Need thinking evaluating : IN) ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญ พบวา รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลองกัน (IOC = 0.89) และเมื่อนําไป
หาประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) แบบกลุมใหญ (Filed Tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
จํานวน 30 คน ไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เทากับ 86.11/87.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80
2. ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน
3. ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ดานทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน
4. ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน
5. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอกรเรียนดวยรูปแบบการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ภาพรวม
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใช WANNASIN Model เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
*
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความสามารถทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2) ศึกษา
ความสัมพันธของความสามารถดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน 3) นําผลการวิจัยไปเปนแนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรม
พัฒ นาทั ก ษะความสามารถทางภาษาจีน และภาษาอัง กฤษให แก นั กศึ ก ษา ประชากรของการวิจั ย คือ นั กศึ ก ษาชั้ นป ที่ 1
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 34 คน ทําการเก็บขอมูลโดยใชขอสอบ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และขอสอบ HSK ระดับ 2 เพื่อหาความสัมพันธของทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาจี น ผลการวิ จัย พบว า ความสั ม พัน ธ ร ะหว า งทั ก ษะภาษาอั ง กฤษและภาษาจี น โดยการคํ า นวณหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) มีคาเทากับ 0.39 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งชี้ใหเห็นถึง
ความสัมพันธกันในดานบวก ดังนั้นจึงสรุปไดวาการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน สามารถนํามาบูรณาการและ
เปนไปในแนวทางเดียวกันได จากการใชกิจกรรมที่เปนการฝกทักษะทั้งสองภาษาควบคูไปดวยกัน
คําสําคัญ: ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ, ระดับความสามารถภาษาจีน, ความสัมพันธ
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 เนื่องจากผลของโลกาภิวัฒนและติดตอสื่อสารที่ไมได
จํากัดอยูที่ภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยภาษาที่มีการใชกันอยางแพรหลายคือภาษาอังกฤษ ซึ่งพบวาประชากรโลก
จํานวน 1.75 พันลานคนใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร และภายในป ค.ศ. 2020 คาดวาจะมีการเพิ่มจํานวนขึ้นเปน สอง
พันลานคนรวมถึงผูที่กําลังเรียนรูที่จะเริ่มใชภาษาอังกฤษดวย เนื่องจากภาษาอังกฤษถือวาเปนภาษาสากลใชการดานธุรกิจและ
กิจกรรมตางๆ ที่มีการติดตอสื่อสารกันระหวางประเทศ (British Counsil, 2013) ทั้งนี้ภาษาที่มีการใชอยางแพรหลายในลําดับ
ตอมาคือภาษาจีน เนื่องจากประเทศจีนเปนประเทศที่มีอํานาจเศรษกิจสูง และในป ค.ศ. 2013 จีนไดเปนชาติที่มีการทําธุรกิจ
คาขายมากที่สุดในโลก ซึ่งนอกจากความกาวหนาดานเศรษฐกิจแลว จีนยังมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี (Woetzel et al.,
2019 ) ดั ง นั้น การใชภ าษาจี นในการติด ต อ สื่ อ สารก็ เ พิ่ มมากขึ้ น เช น กั น ซึ่ง จะเห็ นได ว า การที่ มี ค วามสามารถในด า น
ภาษาตางประเทศทั้งสองที่กลาวไปนั้นทําใหเกิดขอไดเปรียบเปนอยางมาก
ในบริบทดานการศึกษา การผลิตนักศึกษาครูในปจจุบัน คือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูเรียนตามนโยบาย
ของรัฐบาล และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) ระบุวาเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแกผูเรียน ใหสถาบันกําหนดเกณฑขั้นต่ําของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละกลุมสาขาวิชา
และบริบทของสถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของการใชครูของประเทศ ใหสถาบันจัดทําแผนระยะสั้นและระยะ
ยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผูเรียนใหผา นเกณฑขั้นต่ําตามที่สถาบันกําหนด และกําหนดอัตราสวนรอยละของ
ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑขั้นต่ําตามที่แตละหลักสูตรกําหนด ใหสถาบันกําหนดเปาหมาย
ระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จํานวนป) ที่ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําตาม
นโยบายของรัฐบาล
สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเรียนในสาขาภาษาอังกฤษโดยตรงนั้น อาจมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษเพื่อให
ผา นเกณฑ ดั ง กลา วน อ ยกว า เมื่อ เที ย บนัก ศึ ก ษาที่ อ ยู ใ นภาษาอั งกฤษ อย า งไรก็ต ามในบางสาขาอาจมีแ นวโนม ที่ จ ะนํ า
ภาษาอั ง กฤษมาบู ร ณาการเข า กั บ กิ จ กรรมในหลั ก สู ต รเพื่ อ เป น การพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษและรายวิ ช าอื่ น ๆ ควบคู กั น ไป
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในสาขาที่ เ กี่ ย วกั บ ภาษาเช น สาขาภาษาจี น ซึ่ ง เป น สาขาที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ
ภาษาตางประเทศเชนเดียวกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีไดใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพดานภาษาจีนของคนไทยและการผลิตบัณฑิต
ครูที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของสถาบันการศึกษา จึงไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดทําการสํารวจความคิดเห็นและความสนใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2561 พบวา
กลุมตัวอยางนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 337 คน มีความคิดเห็นและความ
สนใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 (คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2562)
สําหรับภาษาอังกฤษและภาษาจีนนั้น เปนภาษาที่มีความแตกตางกันหลายดานเชน ดานระบบตัวอักษร ซึ่งใน
ภาษาจีนจะไมมีตัวอักษรที่ใชรผสมกันเปนคําศัพทดังเชนในภาษาอังกฤษ แตภาษาจีนจะใชระบบอักษรที่เปนสัญลักษณ
(Logographic system) และในลักษณะการออกเสียงในภาษาอังกฤษจะมีความแตกตางจากภาษาจีนเชน ในเรื่องของการเนน
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คํา (Stress) และ การออกเสียงสูงต่ํา (Intonation) (Frankfurt International School, n.d.) จากขอแตกตางดังกลาว อาจ
กลาวไดวาการเรียนและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีอาจจะความยากและทาทายสําหรับผูเรียนที่เรียนภาษาจีนเปนหลัก
เชน นักศึกษาที่เรียนในสาขาภาษาจีน
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธระหวางการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาจีนวา การเรียน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนนั้นสามารถเปนไปในแนวทางเดียวกันไดหรือไม โดยใชผลสอบภาษาอังกฤษ และผลสอบ HSK
ระดับ 2 ในการทําการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาภาษาทั้งสองควบคูกันไดดียิ่งขึ้นสําหรับผู
ที่มีความสนใจ
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของความสามารถในการเรียนรูภาษาจีนและภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3. เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จํานวน 34 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 ขอสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 200 ขอ
2.2 ขอสอบ HSK ระดับ 2 (ชุดตัวอยาง) จากสํานักงานใหญสถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปน (Hanban/Confucius
Institute Headquarters)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
นําแบบทดสอบทั้งสองชุดไปเก็บขอมูลกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 34 คน
4. การวิเคราะหขอมูล

วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย 𝑋� และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ผลสอบทั้งสองชุดโดยใชสถิติ Pearson Correlation
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1
จากการศึกษาขอมูลผลสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา จํานวน 200 ขอ ไดผลดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1 ผลสอบภาษาอังกฤษ
�
𝑿
108.47

จํานวนผูเขาสอบ
34 คน

S.D.
30.87

ผลสอบภาษาอังกฤษ
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
น้อยมาก (0-40)

น้อย (41-80)

ปานกลาง (81-120)

มาก (121-160)

มากที่สดุ (161-200)

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงระดับคะแนนภาษาอังกฤษ
จากขอมูลที่แสดงในตารางและแผนภูมพิ บวาคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา 108.47 ซึ่งถือวาอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
จะเห็นวานักศึกษาทําคะแนนไดในระดับปานกลางเปนสวนใหญ จํานวน 18 คน รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 8 คน ระดับ
นอย จํานวน 6 คน และมีผูที่ทําคะแนนไดในระดับมากที่สุด จํานวน 2 คน
ตอนที่ 2
สําหรับการศึกษาระดับความสามารถทางภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 34 คน ผูวิจัยใชขอสอบ HSK ระดับ 2 (ชุดตัวอยาง) จากสํ านั กงานใหญ สถาบั นขงจื๊ อ /
ฮั่นปน (Hanban/Confucius Institute Headquarters) ในการทดสอบระดับความรูทางภาษาจีนของนักศึกษาเพื่อวัด
ความสามารถทางภาษาจีนและนําผลการสอบมาศึกษาความสัมพันธของความสามารถในการเรียนรูภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา นักศึกษากลุมตัวอยางนี้ผานการเรียนภาษาจีนมาแลว 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 มีความรูใน
คําศัพทภาษาจีนพื้นฐานอยางนอย 300 คํา ซึ่งเทียบเทากับ HSK ระดับ 2 (The Chinese Testing International, n.d.) ที่
ระบุวาผูสอบ HSK ระดับ 2 จะตองมีความรูความเขาใจคําศัพทที่ใชบอยจํานวน 300 คําและมีความรูทางไวยากรณที่เกี่ยวของ
ขอสอบ HSK ระดับ 2 มีจํานวนทั้งสิ้น 60 ขอ แบงเปนการทดสอบทักษะการฟง จํานวน 35 ขอ และทักษะการอาน จํานวน
25 ขอ ผลคะแนนแบงเปน 3 สวน ผลคะแนนสอบขอสอบการฟง 100 คะแนน ขอสอบการอาน 100 คะแนน และผลคะแนน
รวม 200 คะแนน ผานเกณฑการสอบที่คะแนนรวม 120 คะแนน
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รายงานผลการทดสอบระดับความสามารถทางภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชั้นปที่ 1 จากจํานวนนักศึกษา 34 คน ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการทําขอสอบ HSK
ระดับ 2 จํานวน 34 ชุด ไดคืนกลับมาจํานวน 34 ชุด คิดเปนรอยละ 100 สามารถวิเคราะหผลไดดังนี้
่
ผลคะแนนเฉลีย
20
15
10
5
0

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงผลคะแนนการสอบวัดระดับ HSK ระดับ 2
จากแผนภูมิขางตนแสดงใหเห็นวา ผลคะแนนการสอบวัดระดับ HSK ระดับ 2 ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผานเกณฑการสอบจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 73.53 ซึ่งมี
คะแนนระหวาง 120-200 คะแนน โดยคะแนนสูงสุดของนักศึกษาอยูที่ 197.24 คะแนน และมีนักศึกษาไมผานเกณฑขั้นต่ํา
การสอบ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 26.47 ซึ่งมีคะแนนต่ํากวา 120 คะแนน โดยคะแนนต่ําสุดของนักศึกษาอยูที่ 87.48
คะแนน และการวิเคราะหจากผลคะแนนเฉลี่ยรวม พบวา นั กศึกษาจํานวน 34 คน มีผ ลคะแนนเฉลี่ ยรวมอยูที่ 133.72
คะแนน ผานเกณฑขั้นต่ําการสอบที่คะแนน 120 คะแนน แสดงวานักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ผานการเรียนภาษาจีนมาแลว 1 ภาค
การศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 มีความรูพื้นฐานภาษาจีนอยูใน HSK ระดับ 2 หรือเทียบเทามาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาจีนระดับสากล ระดับ 2
ตอนที่ 3
ความสัมพันธระหวางความสามารถทางภาษาอังกฤษและความสามารถทางภาษาจีน
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางความสามารถทางภาษาอังกฤษและความสามารถทางภาษาจีน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
รวม

ความสามารถทางภาษาจีน

Pearson Correlation
Sig. (2 tailed)
N
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.39
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จากตารางที่ไดแสดงขอมูลขางตน พบวาความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการหาคาสหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) พบวา ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยรวมมีความสัมพันธ
กันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r = .39)
อภิปรายผล
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษและภาษาจีนพบวา มีความสัมพันธ
ไปในทางบวก จึงสรุปไดวา การที่ผูเรียนมีความสามารถในภาษาอังกฤษจะสามารถสงผลตอการเรียนและความสามารถในดาน
ภาษาจีนเชนกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ Huang (2011) ซึ่งไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ความสามารถดานการเขียนภาษาจีนและความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 26 คน
ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางความสามารถดานการเขียนภาษาจีนและความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา เปนไปในทางที่ดี และสรุปวาเกิดการถายโอนการเรียนรูทางบวก (Positive transfer) จากความสามารถในการใช
ภาษาจีน ที่ทําใหเกิดการเรี ยนและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษที่เปนไปในทางที่ดีตามมา ทั้งนี้ Curtain and
Dahlberg (2004) ซึ่งกลาววาการเรียนภาษาตางประเทศอื่นๆ สามารถสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษใหเปนไปในทางที่ดีได
โดยเฉพาะในเรื่ องของคํา ศัพ ทและโครงสรางประโยค ซึ่ง จะเห็น วา แนวคิด ดัง กล าวมีความสอดคล องกับ ผลการวิจั ยที่ มี
ความสัมพันธระหวางความสามารถทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่เปนไปในทางที่ดี
ขอเสนอแนะ
- ผลการวิจยั สามารถนํามาตอยอดงานวิจัยตอไปในอนาคตเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาการการเรียนรูภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
- ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดการเรียนรูและกลยุทธทใี่ ชในการเรียนรูภ าษาตางประเทศของนักศึกษา
เพื่อใหการเรียนรูภาษาตางประเทศประสบความสําเร็จ
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการวัดระดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบวาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยูในระดับ
ปานกลาง และความสามารถทางภาษาจีนของนักศึกษาเทียบเทา HSK ระดับ 2 และจากการศึกษาความสัมพันธของระดับ
ทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักศึกษาพบวา มีความสัมพันธไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถ
จัดแนวทางการพัฒนาทักษะทางดานภาษาจีนใหควบคูไปกับภาษาอังกฤษ โดยผานการจัดโครงการ กิจกรรมในชั้นเรียน หรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นาสนใจ เพื่อศึกษาพัฒนาการ กระตุนการเรียนรู และเพิ่มพูนความรูความสามารถทางภาษาจีนรวม
ไปถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาในสาขาวิชาเอกภาษาจีน เชน โครงการคลินิกภาษา เพื่อแกไขปญหาการ
ใช ภ าษาจี น ทั้ ง ทัก ษะการฟ ง การพู ด การอ าน และการเขีย น ตลอดจนปญ หาการใช คํ าศั พ ท แ ละไวยากรณ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
นอกจากนี้ ส ามารถบู ร ณาการภาษาอั ง กฤษเข า ไปในบางรายวิ ช าภาษาจี น เช น รายวิ ช าคํ า ศั พ ท ที่ ใ ห นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู
ความหมายของคําศัพทในภาษา ไทย จีน และอังกฤษ
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การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีประชากรเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จํานวน 114 แหง กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอรแกน ไดกลุม
ตัวอยางเปนสถานศึกษา จํานวน 92 แหง กลุมของผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 92 คน และครู
หัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 92 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 184 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุดไดแก
ดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ และมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากจํานวน 3 ดาน
โดยเรียงจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังนี้ 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
จากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษที่ผานมา สงผลใหหลายประเทศทั่วโลกตองเผชิญกับความ
หลากหลายทั้งดานสังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจและการศึกษา เกิดนวัตกรรมสมัยใหมและการเปลี่ยนแปลงความคิด
และค า นิย มของสั ง คมยุค ใหม ที่ส ง ผลกระทบตอ การปรั บ ตั ว ขององคก ารภาครั ฐ ภาคเอกชนและองค ก ารทางการศึ ก ษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงศึกษาธิการไดเรงรัดมาตรการในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและกําหนดกลยุทธ
สถานศึกษาในทุกประเภททุกระดับทั้งระบบสูวิสัยทัศนท่ีวาคนไทยทุกคนมีโอกาส และมีความเสมอภาคทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึงในทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะทําใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดการสอนของครู การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหารภายในองคกรดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา การศึกษา
จึงเปนกระบวนการทุกอยางที่ชวยพัฒนาหรือปรับปรุงจิตใจอุปนิสัยและคุณสมบัติทางกายภาพตางๆของมนุษยใหดีขึ้นสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ในดานตางๆของประเทศ (ธร สุนทรายุทธ, 2550) เพื่อใหสังคมไทยกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคง มีความรูและทักษะ
ความสามารถที่จะปรับตนเอง อยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางมีความสุข สามารถแขงขันกับนานาประเทศได การพัฒนา
คุณภาพคนจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
การจัดการศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่ง ที่สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ การบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน พฤติกรรมที่ผูบริหารแสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการที่ผูบริหาร
กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเห็นในการบริหารหรือการปฏิบัติงานเปนกระบวนการที่ผูบริหารกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา มีความ
ตองการและมีความพึงพอใจมากกวาที่มีอยู โดยจูงใจใหผูบังคับบัญชามองใหไกลกวาความสนใจของตนเองไปสูประโยชนของ
สถานศึกษา เกิดเปนความภาคภูมิใจในตนเอง ผูบริหารตองแสดงวิสัยทัศนและถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูใตบังคับบัญชา ใหมี
ความมุงมั่นทุมเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ กลาเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง สรางเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการสงเสริม
ใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นอยางหลากหลาย และสรางสรรค สามารถวิเคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูล
หลักฐาน มีความสามารถในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล และมีเทคนิคการมอบหมายงานที่ดี (วันเพ็ญ รัตนอนันต, 2555)
ผูบริหารยุคใหมตองเปนผูจุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพงาน ในสถานศึกษา ศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองให
ทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีใหมเกี่ยวกับภาวะผูนําที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับกันมากในปจจุบันคือแนวคิดทฤษฎีภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงตาม แนวคิดของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990 อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2550) จํานวน
4 องคประกอบ ไดแก 1) การใชอิทธิพลดานอุดมการณ (Idealized Influence) 2) การมุงความสัมพันธเปนรายคน

107

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

(Individualized Consideration) 3) การจูงใจดานแรงดลใจ (Inspiration Motivation) 4) การกระตุนการใชปญญา
(Intellectual Stimulation)
เนื่อ งจากภาวะผู นําการเปลี่ย นแปลงของผู บริห ารเปนองคป ระกอบสํ าคัญ ที่จะทําใหการบริ หารเปน ไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองพัฒนาตนเองเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลง ความกาวหนาของเทคโนโลยีตางๆของสังคมโลก ซึ่ง
สงผลใหผูปฏิบัติงานและผูมีสวนเกี่ยวของตองปรับเปลี่ยนวิธีการในการทํางาน และใชทรัพยากรทางการบริหาร ไมวาจะเปน
เงิน วัสดุ อุปกรณ และการจัดการ ซึ่งองคการใดๆก็ตามถาเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่ดี มีความรู และมีความเหมาะสมกับงาน
ก็จะสงโดยตรงกับประสิทธิภาพในการบริหารงานและสงผลใหปจจัยดานอื่นๆขององคการประสบความสําเร็จ (สุจิตรา นภา
คณาพร, 2554) ดังนั้นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาเปน ปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งที่สงผลตอการยอมรับ
ความไววางใจ ความเชื่อมั่น และศรัทธา ถาผูบริหารมีภาวะผูนําเหมาะสมยอมทําใหขวัญและกําลังใจ รวมทั้งความเลื่อมใสตอ
ผูบริหารของ ผูใตบังคับบัญชาอยูในระดับสูงดวยงานของสถานศึกษาก็จะสามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอยแตถาผูบริหารมี
ภาวะผูนําไมเหมาะสม ยอมสงผลใหสถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ ผูใตบังคับบัญชา ขาดความเชื่อถือ ขาดขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 1 พบวามีจุดออน (Weakness) จํานวน 13 ประเด็นคือ 1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีบุคลากรไมครบตามกรอบ
อัตรากําลัง 2) บุคลากรบางสวนยังปฏิบัติงานไมสอดคลองกับความสามารถ และภาระงานที่รับผิดชอบ 3) นโยบายกําหนดโดย
สวนกลาง บางครั้งไมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 4) การ
นํากลยุทธไปสูการปฏิบัติไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว 5) การจัดการงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไมสอดคลองกับระยะเวลาที่มีอยูอยางจํากัด 6) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่ ยังไมครบถวน
ตามภารกิจงาน 7) คุณลักษณะเฉพาะของสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ ไมทันสมัย ไมตรงความตองการของสถานศึกษาและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 8) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขาดแคลนบุคลากรดาน ICT และบุคลากรขาดความรู และทักษะICT 9)
ระบบสารสนเทศยังไมครอบคลุมและไมพรอมใชในการบริหารจัดการ ขาดศูนยขอมูลสารสนเทศ 10) การประสานงานภายใน
องคกรไมเปนระบบ 11) บุคลากรบางสวนขาดความตระหนักในการทํางานเปนทีม 12) บุคลากรบางสวนขาดจิตสาธารณะ ใน
การรักษาผลประโยชนสวนรวม 13) ขาดกระบวนการPLCภายในกลุมงานเพื่อสะทอนปญหารวมกัน (แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1, 2562)
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 1 เพื่ อ ให ทราบถึ งภาวะผูนํ า การ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อันจะทําใหไดขอมูลที่
เปนประโยชนเปนประโยชนตอการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามความมุงหวังของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และ
ทองถิ่นตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
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1.1 ประชากร ไดแก สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
จํานวน 114 แหง (รายงานการดําเนินงาน ตามจุดเนนนโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1, 2561)
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
โดยใชเกณฑกําหนดจํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง จากสถานศึกษาทั้งหมดจํานวน 114 แหง และนําไปเปดตารางเครจซี่ และ
มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1986 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 92 แหง กําหนดกลุมผูให
ขอมูลของสถานศึกษาแหง ละ 2 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและตัวแทนครูวิชาการ รวมทั้งสิ้นจํานวน 184 คน
2. เครื่องที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating
Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) มีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม ดังนี้
2.1. ศึกษาหลักการทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2.2 เสนอรางแบบสอบถามและเสนอตออาจารยที่ปรึกษา แลวนําขอเสนอมาปรับปรุงแกไขใหครอบคลุม
ทั้งดานโครงสราง เนื้อหา และความเหมาะสมในการใชภาษา
2.3 นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) วาครอบคลุมเนื้อหาถูกตองตามกรอบแนวคิดการวิจัย และที่ไดกําหนดเปนนิยามศัพทไวหรือไม โดยพิจารณาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางคําถามกับจุดมุงหมายของการวิจัย (Index of Item Objective Congruence: IOC) พบวา
แบบสอบถามทั้งฉบับมีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.60 – 1.00
2.4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลจากแบบสอบถาม
ที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม และหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของคอนบาค
ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.99
2.5 ปรับปรุ งแกไขเครื่อ งมือและจัดพิ มพแบบสอบถามฉบับ สมบูร ณนําไปเก็บรวมรวมขอมูล กับกลุ ม
ตัวอยางตอไป
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1

ขอความอนุ เ คราะห จ ากคณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ทํ า หนั ง สื อ นํ า ส ง

แบบสอบถามถึงสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล
3.2 ผูวิจัยดําเนินการสงและรับแบบสอบถามคืนดวยตนเองและทางไปรษณีย โดยไดรับกลับคืนมาทั้งหมด
จํานวน 184 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการตอบแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา จากนั้นดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลแบบสอบถามโดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและการวิเคราะหหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยภาพรวม
ลําดับ
1
2
3
4

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
การใชอิทธิพลดานอุดมการณ
การมุงความสัมพันธเปนรายคน
การจูงใจดานแรงดลใจ
การกระตุนการใชปญญา
คาเฉลี่ยรวม

Mean
4.52
4.49
4.45
4.45
4.48

S.D.
0.51
0.45
0.53
0.52
0.47

ระดับสภาพ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว า ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุดไดแก ดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ และมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากจํานวน 3 ดาน โดยเรียงจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังนี้ การมุงความสัมพันธ
เปนรายคน ดานการกระตุนการใชปญญาและดานการจูงใจดานแรงดลใจ ตามลําดับ

คาเฉลี่ยรายขอดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ

คาเฉลี่ย

6.00

4.51 4.60 4.57 4.54 4.42 4.61 4.56 4.57 4.49 4.42 4.40 4.51

4.00
2.00
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ขอ

ภาพที่ 1 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ โดย
ภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับมากที่สุด และเมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขอ6 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนดวยความขยันขันแข็งในการ
ทํางานอยางเต็มที่และเต็มใจ ขอ2 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเปนที่นายกยอง นับถือ ในดานความซื่อสัตย สุจริต
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และขอ8 ความยุติธรรม และผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยางทุมเทและอุทิศตนในการทํางาน โดยคํานึงถึง
ความสําเร็จเปนหลัก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอ11 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในการควบคุมการใชอารมณ
ของตนเองมีความมั่นคงทางอารมณในการบริหารงาน
คาเฉลี่ยรายขอดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล
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ภาพที่ 2 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขอ5 ผูบริหารสถานศึกษามีการเปดโอกาสใหครูเขารวมอบรมหรือเรียนรูสิ่งใหมๆที่เปน
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน ขอ6 ผูบริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของครูตามความตองการ
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และขอ12 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ขอ3 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเปนผูใหคําแนะนําและ
ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและการแกไขปญหาการดํารงชีวิตของครูได
คาเฉลี่ยรายขอดานการจูงใจดานแรงดลใจ
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ภาพที่ 3 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการจูงใจดานแรงดลใจอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
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แรก ไดแก ขอ11 ผูบริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนใหครูเกิดแนวคิดในการปฏิบัติงานที่ดี เกิดประโยชนตอสถานศึกษาอยาง
แทจริง ขอ5 ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหครูมีวิธีคิดเชิงบวก ในการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน
และขอ10 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเปนผูกระตุนใหครูเกิดความตระหนักในภาระหนาที่ของตนและสวนรวม
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ขอ9 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนโดยมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเดน ทําใหครูเกิด
ความกระตือรือรนในการทํางานอยางเต็มความสามารถ
คาเฉลี่ยรายขอดานการกระตุนการใชปญ
 ญา
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ภาพที่ 4 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการจูงใจดานการกระตุนการใช
ปญญา และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก ไดแก ขอ12 ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหครูเห็นวาเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางไดจากความรวมมือ
รวมใจในการแกปญหาของครูทุกคน ขอ10 ผูบริหารสถานศึกษาใหกําลังใจและสงเสริมใหครูพยายามหาทางแกไขปญหาดวย
ตนเองอยางถูกตอง และขอ6 ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนและเปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ขอ1 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูวิเคราะห สังเคราะห หาแนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการเรียนการสอน

อภิปรายผล
การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษา มีความจําเปนตองเปนผูนําเปลี่ยนแปลง
ความพยายามของผูรวมงานใหสูงขึ้น ใชบารมี ความรู ความสามารถและประสบการณ เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ยิ่งใหญแกองคกร ใหมองเห็นงานในแงมุมใหม ทําใหผูรวมงานเกิดความศรัทธาเชื่อมั่น มีทัศนคติยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงใน
ทางบวก มีการสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา หรือการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยผูนําจะยกระดับวุฒิ
ภาวะและอุดมการณของผูตาม กระตุน ชี้นํา และมีสวนรวมในการพัฒนาความสามารถของผูตามและผูรวมงาน ดวยการมอบ
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อํานาจความรับผิดชอบและการตัดสินใจแกผูตาม ไปสูระดับความสามารถที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ภารดี อนันตนาวี (2551)
ไดกลาวา การบริหารจัดการในสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีลักษณะภาวะผูนําสูง
จําเปนตองใชอิทธิพลของตน เพื่อกระตุน ชี้นํา สงเสริม หรือสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามีความเต็มใจ และกระตือรือรนใน
การทําสิ่งตางๆ โดยมีความสําเร็จขององคกรเปนเปาหมาย ปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดของผูบริหารในการนําพาองคการใหอยู
รอดและเจริญกาวหนาก็คือ ภาวะผูนํา องคการใดมีผูบริหารที่มีภาวะผูนําที่ดี มีความสามารถยอมสามารถนําองคการสู
ผลสําเร็จตามเปาหมาย ในทางตรงกันขามหากองคการใดก็ตามมีผูบริหารที่ดอยคุณภาพ ยอมทําลายขวัญและกําลังใจของ
ผูใตบังคับบัญชา อันจะนําไปสูผลผลิตที่ต่ําลงและผลการดําเนินงานที่ลมเหลว และสอดคลองกับ รุจิรัตน นาคะรัมภะ (2554)
พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากผูบริหารจะตองแสดงออก
ดวยแบบตัวอยางบทบาทที่เขมแข็งใหผูตามมองเห็น มีการประพฤติปฏิบัติที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูง จนเกิด
การยอมรับวาเปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม ดังนั้นจึงไดรับการนับถืออยางลึกซึ้งจากผูตาม พรอมทั้งไดรับความไววางใจอยางสูงอีกดวย
ผูนําจึงสามารถจะทําหนาที่ใหวิสัยทัศนและสรางความเขาใจตอเปาหมายของพันธกิจแกผูตาม ซึ่งสอดคลองกับ สัมมา รธนิธย
(2556) ไดใหความหมายของการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของผูบริหาร หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่ผูบริหารแสดงออกถึงการ
มีวิสัยทัศน และความสามารถใหผูตามไววางใจ ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ภาคภูมิใจ เคารพนับถือ และเชื่อมั่นวาสามารถ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไวได เกิดประโยชนแกสวนรวม ไมใชมาจากอํานาจหนาที่โดยตําแหนงหรือ
ประเพณี
2. ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารแสดงตอผูรวมงาน
ใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล และทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช และเปนที่ปรึกษาดูแล
เอาใจใส ดวยความสัมพันธ สนใจ สงเสริมสนับสนุน ใหกําลังใจ เปนที่ปรึกษาใหผูรวมงานไดพัฒนาศักยภาพของตนเองให
สู ง ขึ้ น ตามความต อ งการความสนใจและความสามารถ ยอมรั บ ในความแตกต า งระหว า งบุ ค คล ช ว ยเหลื อ ชี้ แ นะให
ประสบการณ การเรียนรูสิ่งใหมๆดวยบรรยากาศการสนับสนุนของผูรวมงานอยางเทาเทียมกันมีการติดตอสื่อสารสองทางเปน
รายบุคคล และเปนผูคอยใหคําปรึกษาสนใจเรื่องทุกขสุขของผูปฏิบัติตลอดเวลา ซึ่งจะชวยใหไดขอมูลในการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ทําใหผูรวมงานรูสึกมีคุณคาและความสําคัญ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ชาญชัย
อาจินสมาจาร (2550) ไดกลาววา กระบวนการที่ผูบริหารแสดงความสัมพันธกับผูตาม ซึ่งมีการจัดการแบบมีสวนรวมโดยให
พูดตามมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ใหความสนใจ เขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหคําแนะนําปรึกษาผูตาม
ทุกคน ทุกเรื่อง ยอมรับฟงปญหาและแสดงความเห็นอกเห็นใจ ทั้งในเรื่องสวนตัวและเรื่องความเกาหนาในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองคํานึงถึงปจเจกบุคคลของผูตาม เพื่อสรางความคุนเคยและเปนกันเอง สงผลใหการปฏิบัติงานใน
องคการประสบผลสําเร็จ
3. ดานการจูงใจดานแรงดลใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากผูบริหารไดมีการแสดงออกดวยการ
สื่อสารใหพูดตามทราบถึงความคาดหวังที่สูงของผูนําที่มีตอผูตาม ดวยการสรางแรงดลใจโดยจูงใจใหยึดมั่นและรวมสานฝนตอ
วิสัยทัศนขององคการ ในทางปฏิบัติผูนํามักจะใชสัญลักษณและการปลุกเราทางอารมณใหกลุมทํางานรวมกันเพื่อไปสูเปาหมาย
แทนการทําเพื่อประโยชนเฉพาะตน ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจึงถือไดวาเปนผูสงเสริมน้ําใจแหงการทํางานทีม ผูนําจะพยายามจูง
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ใจผูตามใหทํางานบรรลุเกินเปาหมายที่กําหนดไว โดยสรางจิตสํานึกของผูตามใหเห็นความสําคัญวาเปาหมายและผลงานนั้น
จําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจะทําใหองคการเจริญกาวหนาประสบความสําเร็จได ซึ่งสอดคลองกับ ชัย
เสฏฐ พรหมศรี (2549) ไดกลาววา ผูบริหารแสดงใหเห็นในการบริหารจัดการที่เปนกระบวนการ ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิด
แรงจูงใจภายใน มีการสรางเจตคติที่ดใี นการคิดในแงบวก มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูง และทาทายพรอมกับเชื่อมั่นวาจะ
สามารถบรรลุเปาหมายได ทําใหผูไดบังคับบัญชารูสึกวาตนเองมีคุณคาและสามารถกระตุนใหสามารถจัดการกับปญหาได
ผูบริหารจะแสดงใหเห็นถึงการอุทิศตนเพื่อวิสัยทัศนและเปาหมายของสถานศึกษา
4. ดานการจูงใจดานการกระตุนการใชปญญา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากผูบริหารไดมีการกระตุน
ใหเกิดการริเริ่มการสรางสรรคสิ่งใหมๆ โดยใชวิธีการฝกคิดทวนกระแสความเชื่อและคานิยมเดิมของตน หรือของผูนําหรือของ
องคการ ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะสรางความรูสึกทาทายใหเกิดขึ้นแกผูตาม และจะใหการสนับสนุนหากผูตามตองการทดลอง
วิธีการใหมๆของตน หรือตองการริเริ่มสรางสรรคใหมที่เกี่ยวกับงานขององคการ สงเสริมใหผูตามแสวงหาทางออกและวิธีการ
แกปญหาตางๆดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ไดกลาวโดยสรุปไดวา การที่ผูนํามีการกระตุนผูตาม
ใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหพูดตามมีความตองการหาแนวทางใหมๆ มาแกปญหาในหนวยงานเพื่อ
หาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค มีการตั้งสมมุติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปญหาและการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวยวิธี
ทางแบบใหมๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา มีการให
กําลังใจผูตามใหพยายามหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ ผูนําจะมีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผลและไม
วิจารณความคิดของผูตามแมวามันจะแตกตางไปจากความคิดของตนเองและกระตุนทางปญญาเปนสวนที่สําคัญของการ
พัฒนาความสามารถของผูตามในการที่จะตระหนักเขาใจและแกไขปญหาดวยตนเอง
ทั้ง นี้ จากการศึ ก ษาภาวะผู นํ าการเปลี่ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษา สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 1 ในภาพรวม พบว า ด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด า นการใช อิ ท ธิ พ ลด า นอุ ด มการณ จึ ง มี
ขอเสนอแนะวา ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางเปนที่ยกยอง เคารพ นับถือ ศรัทธา ไววางใจ มีความคิดริเริ่ม
มีวิสัยทัศน ซื่อสัตย สุจริต มีความยุติธรรม มีความขยัน จะสงผลใหครูพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูบริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติงานอยางทุมเท เสียสละเพื่อประโยชนแกสวนรวมและผูอื่น มีความเชื่อคานิยมและการมีเปาหมายที่ชัดเจน มีความ
มั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค เห็นคุณคาในตนเอง มีศีลธรรมและจริยธรรม ควบคุมอารมณ รับฟงความคิดเห็นกอนการตัดสินใจ
สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว และพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการจูงใจดานแรง
ดลใจ จึงมีขอเสนอแนะวา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสงเสริม สนับสนุนใหครูเกิดแรงจูงใจภายใน สรางเจตคติที่ดีในการคิดใน
แงบวก มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูง มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเดน เชื่อมั่นวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได รูสึกวาตนเอง
มีคุณคา สรางแรงบันดาลใจ กระตือรือรน จุดประกายความคิดกระตุนใหครูตระหนักในภารกิจสวนรวม สามารถจัดการกับ
ปญหาที่มีความทาทาย อุทิศตนเพื่อวิสัยทัศนและเปาหมายของสถานศึกษา และอาจตองแกไขดวยการศึกษางานวิจัยในครั้ง
ตอไป คือ การศึกษาความสัมพันธระหวางการจูงใจดานแรงดลใจกับประสิทธิผลของการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 1 เพื่ อ จะได รู ทิ ศ ทางการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานใหมีความโดดเดนยิ่งขึ้นตอไป
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สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการใชอิทธิพลดานอุดมการณ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด และพบวา มีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก จํานวน 3 ดาน โดยเรียงจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหา
ต่ําสุด ไดแก ดานการมุงความสัมพันธเปนรายคน ดานการกระตุนการใชปญญา และดานการจูงใจดานแรงดลใจ ตามลําดับ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในการ
ตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานทุกทานที่ไ ดใหคําแนะนําในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื อ
ตลอดจนใหความชวยเหลือเปนอยางดี และขอขอบพระคุณครอบครัวที่เปนกําลังใจการเขียนบทความฉบับนี้จนสําเร็จลงดวยดี
คุณคาและประโยชนอันพึงได ผูวิจัยขอขอบเปนกตเวทิตาคุณแด บิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่
ผูวิจัยขอนอมคาราวะ แดผูเขียนงานวิชาการที่ไดศึกษาคนควาและใชอางอิงทุกทาน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 82 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบทดสอบความรูภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ
ความรูดานภาษาศาสตรสังคม และแบบสั งเกตการปฏิสัมพันธ ผลการวิจัย พบวา ความรูภาษาอั งกฤษและความรูดา น
ภาษาศาสตรสังคมมีความสัมพันธกัน และผลการสังเกตความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมในการปฏิสัมพันธพบวานักศึกษา
มีการใชภาษาไดอยางเหมาะสมกับการสื่อสาร และสามารถใชสํานวนทางธุรกิจได ทั้งนี้ยังพบวามีการใชภาษาที่แสดงความ
คิดเห็น และแสดงความไมเห็นดวย แตไมใชหนาที่ทางภาษาเพื่อการโนมนาว
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
ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในฐานะภาษากลางที่ใชในการติดตอสื่อสาร และการทํางาน ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพการณทางเศรษฐกิจแบบไรพรมแดนเชนในปจจุบัน ทรัพยากรบุคคลที่
มีความสามารถดานภาษาอังกฤษจึงมีความจําเปนมาก ดังจะเห็นไดจากการกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชในการ
ทํางานในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Secretariat, 2017) ซึ่งผูที่ทํางานหรือทําธุรกิจดังกลาวจําเปนที่จะตองมีความสามารถ
ทางภาษาพอเพียงที่จะปฏิสัมพันธกับคนตางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ นํ า ไปใช ใ นการทํ า งานภาคธุ ร กิ จ เป น ความท า ทายอย า งยิ่ ง และ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในสถานที่ทํางาน หรือในบริบทการทํางานนั้น ไดระบุไวในคําจํากัดความระดับของภาษา
ของสภายุโรปตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป (Council of Europe, 2001) ซึ่งในปจจุบันสถาบันการอุดมศึกษาในประเทศไทยได
พยายามหามาตรการเพื่อ พัฒ นาภาษาอัง กฤษให บัณ ฑิตทุ กสาขาวิช ามีค วามสามารถทางภาษาในระดับ ดังกลา วเมื่ อจบ
การศึกษา อยางไรก็ดีการที่ผูเรียนเรียนภาษาในบริบทของไทยซึ่งไมไดใชงานจริงในชีวิตประจําวัน อาจทําใหการปฏิสัมพันธไม
มีประสิทธิภาพเต็มที่ ดังที่มีผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาความรูดานโครงสรางทางภาษาไมไดสะทอนถึงความสามารถในการสื่อสาร
เมื่อวัดความสามารถทางภาษาจากการใชงานจริง (Moeller & Catalano, 2015)
การปฏิสัมพันธถือวาเปนหัวใจของการสื่อสาร ซึ่งประกอบดวยการปฏิสัมพันธดวยการพูด (Spoken interaction)
และการปฏิสัมพันธดวยการเขียน (Written interaction) (Brown, 2001) การปฏิสัมพันธดวยการพูดนั้นมีความสําคัญเปน
อันดับแรก เนื่องจากเปนทักษะทางภาษาโดยตรงที่ยังไมตองมีสัญลักษณหรือตัวอักษรเขามาเกี่ยวของ และในการทํางานทาง
ธุรกิจนั้น การปฏิสัมพันธดวยการพูดจะถูกใชกอน และใชมากกวาการปฏิสัมพันธดวยการเขียน ซึ่งการปฏิสัมพันธใหมี
ประสิทธิผลนั้น ไมไดใชเพียงทักษะการฟงเพื่อรับขอมูลและสรางขอความที่จะสื่อสารเทานั้น แตยังตองใชความสามารถอื่นๆ
ดวย (Council of Europe, 2001)
ความสามารถอื่นๆที่กลาวถึง หมายถึงความสามารถในการสื่อสาร (Communicative competences) ซึ่งเปน
พื้นฐานของการปฏิสัมพันธ Canale & Swain (1980) ไดแบงความสามารถในการสื่อสารออกเปน 4 ประการดังนี้
1. ความสามารถด า นกฎเกณฑ ไ วยากรณ ข องภาษา (Grammatical competence) ซึ่ ง หมายถึ ง
ความสามารถดานระบบเสียง คําศัพท ระบบคํา และโครงสราง
2. ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic competence) หมายถึงความสามารถในการใช
ภาษาไดเหมาะสมในบริบททางสังคมที่แตกตางกัน
3. ความสามารถดานการสัมพันธความ (Discourse competence) หมายถึงความสามารถในการตีความ
ถอยคําที่มีความสําพันธกันเพื่อใหเขาใจความหมายโดยรวม
4. ความสามารถดานกลวิธีการสื่อสาร (Communication strategy; Strategic competence) หมายถึง
ความสามารถในการใชวิธีการตางๆเพื่อใหการสื่อสารสัมฤทธิผล
ซึ่งการแบงความสามารถในการสื่อสารออกเปน 4 ประการนี้สอดคลองกับความเห็นของนักภาษาศาสตรและนักการ
ศึกษาอีกหลายทาน และเปนรูปแบบที่นักวิจัยทางการศึกษาดานการเรียนการสอนภาษาสวนใหญยึดถือเพื่อศึกษาเรื่อง
ความสามารถในการสื่อสาร
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Littlewood (2011) ไดแบงความสามารถในการสื่อสารออกเปน 5 ประการ เพิ่มเติมจากรูปแบบของ Canale &
Swain ดังนี้
1. ความสามารถดานภาษาศาสตร (Linguistic competence) หมายถึงความสามารถด านคําศัพ ท
ไวยากรณ อรรถศาสตร และสรวิทยา
2. ความสามารถดานการสัมพันธความ (Discourse competence) หมายถึงความสามารถในการใชและ
ตีความขอความที่มีความตอเนื่องและมีความยาว และปฏิสัมพันธกับผูอื่นโดยผลัดเปลี่ยนกันพูด
3. ความสามารถดานวัจนปฏิบัติ (Pragmatic competence) หมายถึงความสามารถในการใชความรูดาน
ภาษาศาสตรเพื่อใชภาษาและเขาใจความหมายในสถานการณจริง
4. ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic competence) ประกอบดวยการใชภาษาไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณทางสังคม เชน ดานระดับความสุภาพและความเปนทางการ เปนตน
5. ความสามารถดานสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural competence) ประกอบดวยความตระหนักถึง
ความรูและสมมติฐานทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการสื่อความหมาย และอาจมีผลใหเกิดความเขาใจผิดพลาด
ในการสื่อสารขามวัฒนธรรม
จะเห็นไดวาความสามารถในการสื่อสารที่สําคัญประการหนึ่งคือ ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคม เมื่อพิจารณา
จากการที่การปฏิสัมพันธนั้นเปนกิจกรรมทางสังคม (Yavuz Kirik, 2015) และในการใชภาษาเพื่อการทํางานนั้น ความ
เหมาะสมของภาษาที่ใชก็มีความสําคัญไมนอยกวาการใชภาษาไดถูกตอง ผูพูดที่มีประสิทธิภาพ จึงตองมีความรูความสามารถ
ดานภาษาศาสตรสังคม ซึ่งจะชวยใหผูพูดเลือกใชภาษาไดเหมาะสมกับวาทะพฤติกรรม (Speech acts) สามารถใชลีลาทาง
ภาษา (Language styles) ทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ สามารถพูดไดหลายแบบ และเหมาะสมกับสถานการณ
ทางสังคมและคูสนทนา (Scarcella & Oxford, 1992)
ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมหมายถึงการใชภาษาไดอยางเหมาะสมกับบริบทหรือสถานการณ โดยอางอิง
จากบริบททางภาษาศาสตรสังคม ซึ่งมีผูแบงประเภทไวดังนี้
Finocchiaro & Brumfit (1983)ไดกลาวถึงองคประกอบของบริบททาง ภาษาศาสตร สังคม ที่ควรนํามาใชในการ
สอนภาษา ที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ
1. หนาที่ของภาษา (Language function)

หมายถึง จุดประสงคในการปฏิสัมพันธของภาษา ซึ่งใชจริงใน

ชีวิตประจําวัน
2. ความหลากหลายของภาษา (Variety of language) หมายถึง ความแตกตางของการใชภาษา ซึ่งเกิดจาก
สภาพทางภูมิศาสตร ปจจัยทางสังคม และทําเนียบภาษา ซึ่งทําใหเกิดเปนลีลาทางภาษาขึ้น โดยการเลือกใช
ลีลาทางภาษาที่เหมาะสมจะขึ้นอยูกับคูสนทนา และสถานที่ เปนตน
3. ความรู ทางวั ฒ นธรรม (Cultural

knowledge)

หมายถึ ง ความรู ท างสั ง คม วั ฒ นธรรม ที่ แฝงอยู ใ น

ภาษาเปาหมาย
Halliday & Hasan (1989) ไดแบงองคประกอบของบริบททางภาษาศาสตรสังคม ออกเปน 3 หัวขอใหญดังนี้
1. ขอบเขตของขอความ (Field of discourse) หมายถึงการกําหนดขอบเขตของการใชภาษาในวัฒนธรรมหนึ่งๆ
ซึ่งบงบอกวาผูพูดกําลังใชภาษาภายใตหัวขอใด
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2. ลีลาของขอความ (Tenor or style of discourse) หมายถึงความหลากหลายของภาษาซึ่งขึ้นอยูกับบทบาทใน
การปฏิสัมพันธของคูสนทนาวาผูทสี่ ื่อสารกันอยูคือใคร มีความสัมพันธกันอยางไร
3. ชองทางของขอความ (Mode of discourse) หมายถึงหนาที่ทางภาษา (Functions) ในสถานการณหนึ่งๆ
จุดประสงคในการปฏิสัมพันธของผูใชภาษาวาตองการใชภาษาเพื่อทําอะไร และยังหมายถึงชองทางที่ใชในการ
สื่อสารดวย เปรียบไดกับบทบาท (The parts) ของผูแสดงในการแสดงบทละครดังกลาว
Martin (1992) ไดแบงองคประกอบของบริบทภาษาศาสตรสังคมออกเปน 3 ประการ เชนกันดังนี้
1. ขอบเขต (Field) หรือการกระทําทางสังคม (The social action) หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และมีความหมาย
ในทางสังคม หรือการกระทําอะไรหลายอยางที่ประกอบกันขึ้น และมีความหมายเมื่อเราใชขอความแสดง
บทบาทอยางใดอยางหนึ่งอยู และรวมถึงเรื่องราว (Subject-matter) ของสถานการณนั้นๆดวย
2. ลีลา (Tenor) หรือโครงสรางของบทบาท (Role structure) หมายถึงความสัมพันธระหวางคูสนทนา ทั้งใน
ดานความสัมพันธแบบถาวรของคูส นทนา และความสัมพันธตามบทบาทเฉพาะในสถานการณนั้นๆ รวมถึง
บทบาทของขอความที่มีความหมายตางๆกัน
3. ชองทาง (Mode) หรือการจัดระบบทางสัญลักษณ (Symbolic organization) หมายถึงสถานภาพเฉพาะของ
ขอความในการสื่อสารในสถานการณหนึ่งๆ หรือหนาที่ทางภาษาที่มคี วามสัมพันธกับองคประกอบอีกสอง
ประการดังที่ไดกลาวมาแลว และยังรวมไปถึงสื่อของภาษาที่ใช เชน ภาษาพูดหรือภาษาเขียนดวย
การใชภาษาอังกฤษในการทํางานทางธุรกิจเปนการปฏิสัมพันธที่มีการหวังผลชัดเจน เชนเพื่อการริเริม่ ทางธุรกิจ
การคา การเจรจาตอรอง หรือการสรางความสัมพันธอันดีระหวางคูค า เปนตน การใชภาษาไดอยางเหมาะสมมีความจําเปน
อยางยิ่ง ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมในการปฏิสัมพันธภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี: กรณีศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยพิจารณาจากบริบททางภาษาศาสตร
สังคม ของ Halliday & Hasan (1989) ซึ่งประกอบดวย ขอบเขตของขอความหรือหัวขอในการปฏิสมั พันธ ลีลาของขอความ
และชองทางของขอความ ซึ่งหมายถึงจุดประสงคในการปฏิสัมพันธหรือหนาที่ทางภาษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูภาษาอังกฤษ และความรูดานภาษาศาสตรสังคมของนักศึกษาสาขาวิชา
อังกฤษธุรกิจ
2. เพื่อศึกษาความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมในการปฏิสัมพันธภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนกรณีศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประชากรในการวิจัย ไดแก
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
จํานวน 82 คน เขารวมการอภิปรายกลุมภาษาอังกฤษ กลุมละ 3 – 4 คน โดยกําหนดหัวขอเพื่อการปฏิสัมพันธ จํานวน 6
หัวขอ และกําหนดหนาที่ทางภาษาบังคับที่นักศึกษาตองใชในการอภิปราย ไดแก การเปรียบเทียบ การแสดงความเห็น การ
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เห็นดวย การไมเห็นดวย และการโนมนาว ซึ่งเปนหนาที่ทางภาษาเชิงธุรกิจที่เอื้อตอการปฏิสัมพันธท่ีใชเวลายาวกวาการถาม
ตอบปกติ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น 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 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมในการปฏิสัมพันธภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ไดนําเสนอตามลําดับวัตถุประสงคที่ตั้งไวดังนี้
1. ความสัมพันธระหวางความรูภาษาอังกฤษ และความรูดานภาษาศาสตรสังคมของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ผูวิจัยนําขอมูลรอยละของคะแนนจากการทดสอบระหวางความรูภาษาอังกฤษ และรอยละของคะแนนความรูดาน
ภาษาศาสตรสังคม มาวิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
และหาความสัมพันธโดยใชการหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลที่ไดแสดง
ไวในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 คาสถิติพื้นฐานของความรูภาษาอังกฤษและความรูดานภาษาศาสตรสังคม
S.D.
8.56
15.14

x�
37.62
51.34

ความรูภาษาอังกฤษ
ความรูดานภาษาศาสตรสังคม

แปรผล
ตองปรับปรุง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบวาคาเฉลี่ยของรอยละของคะแนนความรูภาษาอังกฤษอยูในระดับตองปรับปรุงและคาเฉลี่ยของ
รอยละของคะแนนความรูดานภาษาศาสตรสังคมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งการกระจายของคะแนนทั้งสองชุดอยูในระดับสูง
ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) ของความรู
ภาษาอังกฤษและความรูดานภาษาศาสตรสังคม
ความรูภาษาอังกฤษ

ความรูภาษาอังกฤษ
ความรูดานภาษาศาสตรสังคม

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

1.00
.27
.013

ความรูดาน
ภาษาศาสตรสังคม
.27
.013
1.00

จากตารางที่ 2 พบวาความรูภาษาอังกฤษและความรูดานภาษาศาสตรสังคมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ .05
(r =.27)
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2. ความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมในการปฏิสัมพันธภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
ผลการสังเกตความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมที่ปรากฏในการปฏิสัมพันธภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจตามหัวขอบริบททางภาษาศาสตรสังคม พบวา
2.1

ขอบเขต หรือ หัวขอในการปฏิสัมพันธ
พบวา นัก ศึ กษาใชภ าษาได เหมาะสมกับ หั วข อในการสื่ อสารเปน สว นใหญ ยกเว น ในหัว ขอ ที่ เกี่ ยวกั บ

2.2

เทคโนโลยี จะมีการใชคําศัพทที่ไมใชศัพทเฉพาะทางแทบทั้งหมด
ลีลาของขอความ
จากที่กําหนดใหบริบทเปนการสื่อสารระหวางคูสนทนาที่ติดตอทางธุรกิจ พบวานักศึกษาสวนใหญสามารถ
ใชสํานวนภาษาในระดับธุรกิจไดเมื่อเริ่มการสนทนา เชน การแสดงความไมเห็นดวย มีการใชสํานวนเชน
“As a matter of fact…” “I can see your point but…” แตเมื่อมีการปฏิสัมพันธตอเนื่องยาวนาน
ออกไป หรือมีการอภิปรายแบบเขนขน นักศึกษาจะใชลีลาแบบไมเปนทางการ เชน “No, no, no.”
“Nonsense!” เปนตน

2.3

ชองทาง หรือหนาที่ทางภาษาในการสื่อสาร
หนาที่ทางภาษาในการสื่อสารที่กําหนดในการอภิปรายกลุม ประกอบดวย การเปรียบเทียบ การแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความเห็นดวย การแสดงความไมเห็นดวย และการโนมนาว ซึ่งเปนหนาที่ทางภาษาที่เอื้อ
ตอการอภิปรายแบบตอเนื่อง ผลการสังเกตพบวานักศึกษาสวนใหญจะไมใชหนาที่ทางภาษาเพื่อการโนม
นาว แตจะมีการใชภาษาที่แสดงความคิดเห็น และแสดงความไมเห็นดวยมากที่สุด

ผลการสังเกตเพิ่มเติมนอกเหนือจากความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมพบวา นักศึกษามีขอจํากัดดานคําศัพทและ
ไวยากรณ (Vocabulary and grammar limitations) และมีการหลีกเลี่ยงไปใชคําอื่นๆ แทนคําที่ไมรูความหมาย
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาความรูภาษาอังกฤษและความรูดานภาษาศาสตรสังคมมีความสัมพันธกัน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของเยาวลักษณ ยิ้มออน (2557) ที่พบวาปจจัยทางสังคม ดานประเภทบริษัท หนาที่ความรับผิดชอบ และสถานที่
ทํางาน มีความสัมพันธกับการใชภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพของบัณฑิตไทย ซึ่งปจจัยดังกลาวเปนองคประกอบของ
บริบททางภาษาศาสตรสังคม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะการสื่อสารของคนไทยที่คํานึงถึงบริบททางสังคม ดังจะเห็นไดจาก
การศึกษาของ ฤทธิณัณฑ เชื้อทอง และ รุจิระ โรจนประภายนต (2559) ที่พบวา รูปแบบการสื่อสารของคนไทยประกอบดวย
5 มิติ ซึ่งมิติหนึ่งคือ คนไทยมีการสื่อสารแบบเนนอิงบริบท
จากผลการสังเกตพบวา นักศึกษาสวนใหญจะไมใชหนาที่ทางภาษาเพื่อการโนมนาว แตจะมีการใชภาษาที่แสดงความ
คิดเห็น และแสดงความไมเห็นดวยมากที่สุด ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ สรัลนันท ภูมิชิษสานันท และ หนึ่งหทัย แรง
ผลสัมฤทธิ์ (2561) ที่พบวาผูเรียนไทยสวนใหญมักเงียบและไมแสดงความคิดเห็น และ Gunawan (2016) ที่ระบุวาลักษณะ
สําคัญประการหนึ่งของคนไทยคือการหลีกเลีย่ งความไมแนนอนและขัดแยง ซึ่งประเด็นนี้อาจอธิบายไดจากแนวคิดพื้นที่รอยตอ
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พัฒนาการ (Zone of Proximal Development) ซึ่งระบุวาผูเรียนจะรูสึกปลอดภัยถาอยูกับเพื่อนๆ และในกลุมเพื่อนผูเรียน
จะรวมสนทนา และปฏิสัมพันธที่สงผลในเชิงสรางสรรคในดานการเรียน (Vygotsky, 1978) แนวคิดพื้นที่รอยตอพัฒนาการ
ดังกลาวยังอธิบายถึงการที่นักศึกษาปรับลีลาของขอความจากระดับธุรกิจเปนไมเปนทางการเมื่อมีการอภิปรายตอเนื่อง ทั้งนี้
การที่นักศึกษาไดอภิปรายกลุมในหมูเพื่อนทําใหรูสึกปลอดภัยและไมกังวลในการปฏิสัมพันธ สวนในประเด็นที่นักศึกษาสวน
ใหญไมใชภาษาเพื่อการโนมนาวอาจเนื่องมาจาก การใชภาษาในการโนมนาวเปนทักษะขั้นสูง ซึ่งระดับภาษาของนักศึกษายังไม
เพียงพอที่จะใชทักษะนี้ไดโดยพิจารณาจากผลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่อยูในระดับตองปรับปรุง
ในประเด็นหัวขอในการสื่อสาร นักศึกษามีการใชภาษาโดยเฉพาะคําศัพททั่วไปแทนศัพทเฉพาะทางเมื่อมีปฏิสัมพันธ
ในหัวขอเทคโนโลยีอาจเนื่องมาจากเทคโนโลยีตางๆในปจจุบันมีคําสั่ง วิธีใช และฟงกชั่นตางๆเปนภาษาไทย ทําใหนักศึกษาซึ่ง
ใชเทคโนโลยีในบริบทภาษาไทยเปนประจําไมคุนเคยกับคําศัพทเฉพาะทางที่เปนภาษาอังกฤษ เนื่องจากศัพทเฉพาะทางมัก
ปรากฏในบริบทการสื่อสารที่เฉพาะ เมื่อพบนอกบริบทดังกลาวอาจไมเปนที่เขาใจได (Murray, 2012)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูภาษาอังกฤษและความรูดานภาษาศาสตรสังคมและศึกษาความสามารถ
ดานภาษาศาสตรสังคมในการปฏิสัมพันธภาษาอังกฤษของนักศึกษา พบวามีความสัมพันธกัน ดังนั้นการใชเนื้อหาที่อางอิง
ความรูและบริบทภาษาศาสตรสังคมมาใชการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถพัฒนาความสามารถของผูเรียน
ทั้งสองดานไปพรอมกันได และจากการสังเกตความสามารถดานภาษาศาสตรสังคมในการปฏิสัมพันธภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาสามารถสรุปไดวา นักศึกษามีการใชภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในบริบทตางๆ แตมีการใชคําศัพททั่วไปแทนศัพทเฉพาะ
ทางในบางหัวขอ และมีการใชภาษาในการแสดงความคิดเห็นและแสดงความไมเห็นดวย แตไมมีการใชภาษาในการโนมนาว จง
ควรมีการจัดสถานการณการปฏิสัมพันธ ใหมีนักศึกษามีโอกาสใชศัพทเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น และเพื่อฝกการใชภาษาและสราง
ความตระหนักใหเห็นถึงความสําคัญของหนาที่ทางภาษาในการโนมนาว เนื่องจากหนาที่ทางภาษาดังกลาวมีความสําคัญใน
บริบทของการเจรจาทางธุรกิจ
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ ผศ.ดร.ปยวดี ยาบุษดี รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ได
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุป ระสงค์ คือ 1. เพื่ อศึกษาระดับ ความคิด เห็ นการจัด การเรีย นรู้ส ะเต็มศึกษา 2. เพื่ อศึ กษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3. เพื่อศึกษาระดับความ
คิดเห็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จานวน 280 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
อยู่ในระดับมาก 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(X1) ด้านความพร้อมของทรัพยากร (X3) ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร (X4) และด้านเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (X2) ทั้ง 4 ปัจจัยร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 21.10 และสร้างสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ ̂
Y = .183 + .376X1 +
.137X3 + .211X2 + .133X4 และ Ẑ = .226X1 + .154X3 + .133X2 + .153X4 3. ระดั บ ความคิ ด เห็ น การบู ร ณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : 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
̂ = .183 + .376X1 + .137X3 + .211X2 + .133X4 and Ẑ = .226X1 + .154X3 + .133X2 + .153X4 3. The
follow, Y
level of opinion of integration information and communication for STEM Education were at high level.
keywords : Integration, Information and Communication Technology, STEM Education
บทนา
จากผลการประเมิน TIMSS 2015 เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังกับคะแนนเฉลี่ยในปี 2011 พบว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มระดับต่า ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และ
วิช าวิท ยาศาสตร์ (สถาบั นส่ ง เสริ มการสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี , 2558) และจากผลการประเมิ น PISA 2015 ซึ่ ง
ประเมิ นนั กเรี ยนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็ นวัยที่ ส าเร็จการศึกษาภาคบัง คับ มีนักเรียนเกือบครึ่ งหนึ่ง ยังรู้ เรื่ องวิ ท ยาศาสตร์ ต่ากว่ า
ระดับพื้นฐานต่าสุดที่วัยนี้ควรจะรู้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2561) สาเหตุหลักอาจเกิดจากการ
เรียนที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดทักษะในการคิดที่นาไปสู่การแก้ปัญหาการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือการคิด
ซับซ้อนอื่น ๆ การจัดการเรียนรู้ผ่านสะเต็มศึกษา เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่ วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ
การเรีย นการสอนที่ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรีย นได้ บู ร ณาการความรู้ในสาขาวิ ชาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิต ศาสตร์เข้าด้วยกัน ท าให้ ผู้เรีย นเกิ ดความคิด ขั้นสูง ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (สนธิ พลชัยยา,
2557) สานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้ต ระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหา จึงส่ งเสริมการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษานา ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการการศึกษา
โดยมุ่ งหวัง ให้ ผู้เรีย นสร้างความเชื่อมโยงระหว่ างเนื้อหาวิช าทั้ง 4 กับ ชีวิตประจาวั นและการทาอาชีพ การพัฒ นาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1, 2561)
ครูผู้สอนเป็นบุคคลที่ มีความสาคัญ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ไปถึงเป้าหมาย การส่งเสริมให้ครูเข้าถึง
เทคโนโลยีจะส่ งผลต่ อการพั ฒ นาทั กษะการบูร ณาการเทคโนโลยีในการปฏิบั ติ ทางวิช าชี พให้ แ ก่ค รูอย่างมาก ( Schrum &
Dehoney, 1998 อ้างใน ปิยานี จิตร์เจริญ, 2557) แต่ปัญหาที่พบคือ ครูส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนาความรู้ด้านเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร (Guze & Roehring, 2012 อ้างใน ศิรประภา ศรีสุพรรณ และ
คณะ, 2560) ดังที่ จั นทวรรณ ปิยะวัฒ น์ (2555) กล่าวว่า ปัญ หาเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ ปัญหาความ
พร้อมของผู้สอน ครูยังขาดความพร้อมในการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ครูผู้สอนไม่ เห็นความสาคัญของนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้สอนขาดความรู้ขาดประสบการณ์และความชานาญในการใช้สื่อ สร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อจัดการเรียนการสอน การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ก็จะต้องเริ่มจากการพัฒนาครูก่ อน ปัญหา
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ยังขาดงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม สอดคล้องกับ ศิวนิต อรรถวุฒิกุล และคณะ (2558) ที่กล่าวว่า
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น จาเป็ นต้องมีปัจจัยหลายอย่างมาส่งเสริม
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สนับสนุน ซึ่งสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งคือ ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี มีสมรรถนะ ตลอดจนความสามารถพื้นฐาน
ด้ าน ICT และสอดคล้ องกั บ นวพล แก้ วสุ วรรณ (2558) ที่ ไ ด้ ศึ กษา ปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อการยอมรั บ การใช้ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาประกอบการสอนของครู พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ประกอบการสอนของครูประกอบด้วย ปัจจัยด้านสภาพสังคมของสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา และ
ด้านโสตทัศนูปกรณ์
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจะเกิดประสิทธิผลและสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ตามสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้นั้น จาเป็นที่จะต้องนาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการที่
ครูผู้สอนจะนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจและเห็นความสาคัญที่จะศึกษาปัจ จัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้
สะเต็ มศึ กษาของครูในสังกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพิ จิตร เขต 1 ได้แ ก่ ด้ านทักษะความสามารถด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ด้ านเจตคติ ต่ อการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อส าร ด้ านความพร้ อมของ
ทรัพยากร และด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดั บ ความคิ ด เห็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาของครู ใ นสั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
3. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
จานวนทั้งสิ้น 1,034 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่ม
ตัวอย่ าง จานวน 280 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยให้อาเภอเป็นตัวกาหนดชั้น และใช้ค รูเป็นหน่ วยสุ่ ม
ดังนี้ 1) ค านวณจานวนครูที่ เป็ นกลุ่มตั วอย่างโดยการเที ยบสั ดส่ วนในแต่ ล ะกลุ่มตั วอย่ าง 2) สุ่มตั วอย่างโดยวิธีเลื อกแบบ
เจาะจงของโรงเรียนในแต่ละอาเภอจนได้ครูครบตามสัดส่วนที่เทียบไว้
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ปัจจัย 4 ด้าน ประกอบด้ วย ด้านทั กษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (X1) ด้านเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X2) ด้านความพร้อมของทรัพยากร (X3) และด้านการ
สนับ สนุนของผู้บริห าร (X4) ตั วแปรเกณฑ์ ได้แ ก่ การบู รณาการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 (Y)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 1 ฉบับ มีจานวน
69 ข้อ ซึ่งมี ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และ ค่าความเชื่อมั่ นของแบบสอบถามโดยสัมประสิทธิ์แ อลฟา ดังนี้ ตอนที่ 1
แบบสอบถามการจัด การเรีย นรู้ สะเต็ มศึ กษา ค่าความเชื่อมั่น .92 ตอนที่ 2 แบบสอบถามปั จจั ยที่ ส่งผลต่ อการบูร ณาการ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารในการจัด การเรีย นรู้ สะเต็มศึกษา ค่ าความเชื่อมั่น .89 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย ว
การบู รณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็ มศึ กษา ค่ าความเชื่อมั่ น .96 เก็บข้ อมู ลด้วย
แบบสอบถามโดยตรงและผ่าน Google Form รวบรวมและนาข้ อมูลจากแบบสอบถาม ไปวิเคราะห์ โดยหาค่ าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัย
ตาราง 1 แสดงค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานระดั บ ความคิ ด เห็ นการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ มศึ กษาของครู ในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในภาพรวม
ที่
1
2

̅
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
S.D.
ระดับ
X
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
3.72
0.65
มาก
ความสาคัญของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
4.15
0.57
มาก
รวม
3.89
0.54
มาก
จากตาราง 1 พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ นการจั ด การเรี ย นรู้ส ะเต็ มศึ กษาภาพรวม อยู่ ในระดั บ มาก (X̅ = 3.89,
S.D.=0.54) เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่ า ระดับ ความคิด เห็ นด้ านที่ มีค่ าเฉลี่ยมากที่ สุด ได้แ ก่ ด้านความสาคั ญของการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (X̅ = 4.15, S.D.=0.57) รองลงมา ได้ แก่ ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (X̅ = 3.72,
S.D.=0.65)
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจั ด

เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในภาพรวม
ที่

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

1
2
3
4

̅
X

S.D.

ระดับ

ด้านทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.56 0.37
มากที่สุด
ด้านเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.29 0.39
มาก
ด้านความพร้อมของทรัพยากร
3.68 0.70
มาก
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) เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายด้าน 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
สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตัวแปร
X1
X2
X1
1
X2
.478**
1
X3
.153*
.191**
X4
.125*
.171**
Y
.332**
.297**
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X3

X4

Y

1
.681**
.318**

1
.309**

1

จากตาราง 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 4 ตัวแปร มีความสัมพันธ์ในทางบวกและมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X1) ความ
พร้อมของทรัพยากร (X3) การสนับสนุนของผู้บริหาร (X4) และ เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X2)
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตัวแปร

b
SEb
t
Sig
β
constant
.186 .465
.399 .690
ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร .376 .102 .226 3.696 .000
(X1)
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 R2Adjusted = .199
จากตาราง 4 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ
เรีย นรู้ ส ะเต็ มศึ กษา อย่ างมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 มี จานวน 4 ตั วแปร คื อ ทั กษะความสามารถด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (X1) ความพร้อมของทรัพยากร (X3) เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X2)
การสนับสนุ นของผู้บ ริห าร (X4) และ มีค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของการพยากรณ์ที่ อยู่ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .376,
.137, .211และ .133 ตามล าดั บ มี ค่ าคงที่ ข องสมการพยากรณ์ ที่ อยู่ ในรู ป ของคะแนนดิ บ (a) เท่ ากั บ .186 และค่ า
สั มประสิ ท ธิ์ การถดถอยของการพยากรณ์ ใ นรู ป มาตรฐาน (β) เท่ ากั บ .226, .154, .133 และ .153 ตามล าดั บ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .459 มีค่าอานาจพยากรณ์ (R2) ร้อยละ 21.1 และมีค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์ (SEest) เท่ากับ .557 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ ̂
Y=
.183 + .376X1 + .137X3 + .211X2 + .133X4 และ Ẑ = .226X1 + .154X3 + .133X2 + .153X4
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดั บการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้สะเต็ ม
ศึกษาของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในภาพรวม
ที่

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
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การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
̅
S.D.
ระดับ
X
ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
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) เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ขั้นการเตรียมการสอน (X̅ =
4.05, S.D.=0.60) รองลงมา ได้ แ ก่ ขั้ น การสร้ า งสื่ อ การสอน (X̅ = 3.86, S.D.=0.69) ขั้ น กระบวนการสอน (X̅ = 3.81,
S.D.=0.70) ขั้ นการวัด ผลและประเมิ นผล (X̅ = 3.71, S.D.=0.71) และระดั บ การบูร ณาการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ขั้นการติดต่อสื่อสาร (X̅ = 3.69, S.D.=0.78)
ที่

อภิปรายผล
1. ระดับความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต
1 ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่ า ระดั บความคิด เห็ นด้านที่ มีค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด ได้แ ก่ ด้ าน
ความสาคัญของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา รองลงมา ได้แก่ ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ด้ านรูปแบบการจัด การเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระดับความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
จาแนกเป็นรายข้ อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ได้แก่ ข้อ 3 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็นการออกแบบการจัด การ
เรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์
แก้ ปั ญ หาและสร้ างนวั ต กรรม ดั ง ที่ พรทิ พ ย์ ศิ ริ ภั ท ราชั ย (2556 อ้ างใน ดารารั ต น์ ชั ย พิ ล า, 2558) กล่ าวว่ า Stem
Education คื อ การสอนบู ร ณาการข้ า มกลุ่ ม สาระวิ ช าระหว่ า งศาสตร์ ส าขาต่ าง ๆ ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหาการค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ใน
สถานการณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ อภิสิทธิ์ ธงไชย (2556 อ้างใน พรสวัสดิ์ สองแคว, 2559) ที่กล่าวว่า การเรียนการ
สอนในชั้นเรียนควรให้มีการลงมือปฏิบัติด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ให้มากขึ้นและเน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง รวมทั้ง
การพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการทางาน
1.2 ด้านความสาคั ญ ของการจั ดการเรียนรู้สะเต็ มศึ กษาระดั บความคิดเห็ นในภาพรวม อยู่ ในระดั บมาก เมื่ อ
พิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 6 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี สอดคล้องกับ Koehler, Faraclas, Giblin, Moss and Kazerounian (2013 อ้างใน สิรินภา กิจเกื้อกูล ,
2558) ที่กล่าวว่า สะเต็มศึกษา คือ การจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการรู้เรื่องทางเทคนิค สามารถนากระบวนการ
ออกแบบทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ ไปใช้ แ ก้ ปั ญ หา และสามารถตั ดสิ นใจในสถานการณ์ ปั ญ หาอย่ างผู้ มีค วามรู้ค วามเข้ าใจใน
เทคโนโลยี และสอดคล้องกับ ฐิติยา เนตรวงษ์ (2561) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
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การคิด ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสารซึ่งทักษะดังกล่าวนี้เป็นทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูใ นสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X1)
ความพร้อมของทรัพยากร (X3) เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X2) การสนับสนุนของผู้บริหาร (X4)
2.1 ปัจจัยด้านทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นปัจจัยที่ดีที่สุดในการพยากรณ์
การบู ร ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารในการจั ด การเรี ยนรู้ สะเต็ มศึกษาของครูในสั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิ จิตร เขต 1 และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .226 กล่าวคือ การจัดการ
เรีย นการสอนแบบการบู รณาการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารนั้น ครูจาเป็นต้องมี ความสามารถพื้นฐานด้าน ICT
ในทางปฏิ บั ติ ที่ จาเป็ น ได้ แ ก่ ความรู้ค วามสามารถด้านสารสนเทศ ความรู้ค วามสามารถด้ านสื่ อ และความสามารถด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรีย นมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (ศิว
นิต อรรถวุ ฒิ กุล และคณะ, 2558) ซึ่ง สอดคล้ องกั บ ธิ ราลั กษณ์ ธี รวั จณนาภา (2554) ได้ ศึ กษาปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อการใช้
คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี โดยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการใช้คอมพิวเตอร์ด้านการจั ดการเรียนการสอนของครูในโรงเรีย นการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุ รี อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ การสนับสนุนของโรงเรียน และความพร้อม
ด้านวัสดุอุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ และสอดคล้องกับ ธีรวัฒน์ ขัดมะโน (2558) ได้ศึกษา ปัจจัยพหุระดับที่ มีอิทธิพลต่อการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยระดับครูที่
มีความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ สูงสุ ด คือ ความสามารถทางด้านคอมพิ วเตอร์ (PCOM) โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายเท่ากับ .712 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 ปัจจั ยด้ านความพร้อมของทรัพยากร เป็ นปั จจัย ที่ส่ งผลต่อการบู รณาการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัด การเรีย นรู้ สะเต็มศึกษาของครูในสั งกัด สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาพิจิตร เขต 1 และมีค่ า
สัมประสิท ธิ์การถดถอยของการพยากรณ์ เท่ ากั บ .154 กล่ าวคื อ การสร้ างความพร้ อมของเครื่องมืออุป กรณ์ ต่าง ๆ ให้ มี
สมรรถนะและจานวนเพียงต่อการใช้งานของครู รวมถึงการอานวยความสะดวกให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตลอดเวลาจะเป็น
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ดังที่ พัชราภรณ์ ผางสระน้อย และเกศินี จุฑาวิจิตร (2540 อ้างใน ธิรา
ลักษณ์ ธีรวัจณนาภา, 2554) กล่าวว่า การที่บุคลากรครูได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนด้านความพร้อมของทรั พยากร ได้แก่
วัสดุ อุปกรณ์ ในการดาเนินงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ครูใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ธิราลักษณ์ ธีรวัจณนาภา
(2554) ที่สรุปว่า การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ และ
สะดวกต่อการนามาใช้ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครู
2.3 ปั จจัย ด้านการสนับสนุนของผู้ บริห าร เป็นปัจจั ยที่ส่ งผลต่ อการบูรณาการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัด การเรีย นรู้ สะเต็มศึกษาของครูในสั งกัด สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพิจิตร เขต 1 และมีค่ า
สัมประสิ ท ธิ์ การถดถอยของการพยากรณ์ เท่ ากั บ .153 กล่ าวคื อ การที่ ผู้บ ริห ารสนั บ สนุ นให้ ค รู ได้ เข้ ารับ การอบรมจาก
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หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูเกี่ยวกับ ICT รวมถึงมีนโยบายสนับสนุนให้ครูทุกคนต้อง
ได้รับการฝึกอบรมในการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ จะช่วยผลักดันให้ครูใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับ นวพล แก้วสุวรรณ (2558) ได้ ศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ประกอบการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ การใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาประกอบการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ
ปัจจั ยด้ านสภาพสั งคมของสถานศึ กษา ด้านการสนับ สนุ นของผู้ บ ริหารสถานศึ กษา และด้านโสต ทัศ นูป กรณ์ ทั้ ง 3 ปั จจั ย
ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 59.20
2.4 ปั จจัย ด้ านเจตคติ ต่ อการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบู รณาการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ กษาของครู ในสั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาพิ จิตร เขต 1 และมีค่าสัมประสิท ธิ์การถดถอยของการพยากรณ์ เท่ ากับ .133 กล่าวคือ การที่ผู้ ใช้ จะประสบ
ความสาเร็จในการใช้ ICT หรือไม่นั้น สิ่งหนึ่งที่ สาคัญคือความรู้สึกที่ดีต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ พีระวัตร จัน
ทกูล (2559) ที่กล่าวว่า การพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูจาเป็นต้องมีความตะหนัก เห็น
คุณค่า และประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อ มาเป็นแหล่งเรียนรู้ การรู้เทคนิค วิธีการเพื่อการเรียนการสอนจะช่วยให้
ครูมีแรงขับในการสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดจากการที่ครูเห็นความสาคัญ เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์
และมีความตระหนักในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. ระดับความคิดเห็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า มีระดับ ความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับ ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ขั้นการเตรียมการสอน รองลงมา ได้แก่ ขั้น
การสร้างสื่อการสอน ขั้นกระบวนการสอน ขั้นการวัดผลและประเมินผล และระดับ ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
ขั้นการติดต่อสื่อสาร รายละเอียดดังนี้
3.1 ขั้นการเตรียมการสอน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 4 ศึกษาเทคนิควิธีการสอนผ่านโซเชียลมีเดียที่มีบุคคลเผยแพร่ เช่น Youtube,
Facebook, Web Blog เนื่องจาก ปัจจุบันการใช้งานด้านโซเชียลมีเดีย สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่ างกว้างขวางและเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพหากผู้ใช้งานโดยเฉพาะองค์กรด้านการศึกษานาไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ (ประนอม เบิกบาน, 2556)
สอดคล้ องกับ เขมณั ฏ ฐ์ มิ่งศิ ริธรรม (2013) ที่กล่าวว่ า เฟซบุ๊ กมี ซอฟต์ แวร์ป ระยุกต์ ใช้ หรื อ แอพพลิเคชั่นเพื่ อการศึ กษา
จานวนมากที่จะช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนในการเตรียมเนื้อหาการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ ๆ และ
สอดคล้องกับ ภาสกร เรืองรอง และคณะ (2014) ที่กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายความรู้เพื่อรวมตัวกันทางาน
เป็ นที ม โดยใช้ เทคโนโลยี และการสื่อสารเป็ นเครื่ องมื อในการท างานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ ครูไม่ กาจั ดเพีย งวิธีการสอนของ
ตนเองเท่านั้นแต่ยังได้เรียนรู้ วิธีการสอนอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกั บบริบ ทของตนเอง ครูจึงควรพั ฒ นาตนเองให้ มี
ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ไอซีทีเป็น เครื่องมือในการสร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้รวมถึงใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
3.2 ขั้นการสร้างสื่อการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุ ด ได้ แ ก่ ข้อ 1 ใช้ ICT ในการค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่ มเติ มในการพั ฒ นาสื่อการเรี ย นรู้ส ะเต็ มศึ กษา กล่ าวคื อ ปั จจุ บั นครู
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สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน สื่อการสอนได้ผ่านโซเชียลมีเดียได้หลากหลายช่องทาง ครูจึงสามารถค้นหาความรู้
เทคนิ คต่าง ๆ ในการพัฒนาสื่อได้ สอดคล้องกับ พชตวรรณ พัฒ ทุม (2555) ที่ได้ศึกษา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่า
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาล
นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสื่อการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดั บปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วเรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปพื้นฐาน ในการเตรียมสื่อ
การเรียนรู้ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการเตรียมสื่อการเรียนรู้ และสืบค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บประเภท Search Engine
เช่น Google ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้
3.3 ขั้นกระบวนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิ จารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ได้แก่ ข้อ 4 ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการนาเสนอข้อมูลเนื้อหาพร้อมภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมสะเต็มศึกษา
เนื่องจาก สื่ออินเตอร์เน็ตประเภทมัลติมีเดียนั้น ผู้เรียนสามารถควบคุมขั้นตอนการเรียนรู้ได้ด้ วยตนเอง ด้วยการคลิกเมาส์
เลื อกรายการที่ ส นใจได้ ท าให้ ผู้ เรีย นผ่ อนคลายความเบื่ อหน่ ายจากการอ่ านหนั งสื อ (กิ ด านั นท์ มะลิ ท อง , 2548 อ้ างใน
กรณ์ สิณี ฐิติกรประภาพงศ์ , 2559) ครูจึงสามารถใช้สื่อมัลติมีเดียที่อยู่บ นอินเตอร์นาเสนอในชั้นเรียนได้อย่างน่าสนใจและ
หลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ พชตวรรณ พั ฒ ทุ ม (2555) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่า ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านแล้วเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการ
ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ด้ านการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการปฏิ บัติงาน ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการบริหารงานทั่วไป และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสื่อการเรียนรู้
3.4 ขั้ นการวัด ผลและประเมิ นผล ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อพิ จารณาจาแนกเป็ นรายข้ อ พบว่ า ข้ อที่ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 3 ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการจัดพิมพ์แบบทดสอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกิจกรรมสะ
เต็มศึกษา เช่น Microsoft Office, Google Docs เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้นาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ เพื่ อ ให้ ส ามารถวั ด และประเมิ น ผลได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ
นิตยา ยศจันทร์ (2560) ที่ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศในการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ ร ะดั บ มั ธยมศึ กษาสั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 21 พบว่า การใช้ สื่ อเทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศในการสอนของครู อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการจัดพิมพ์แบบทดสอบ
3.5 ขั้นการติดต่อสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ ข้อ 2 ใช้โปรแกรมโชเชียลมีเดีย เช่น Line, Facebook, Google Classroom, E-Mail เป็นต้น ในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้เรียนนอกเหนือจากปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สอดคล้องกับ ธนะวัฒน์ วรรณประภา (2560) ที่
กล่าวว่า สื่อสังคมออนไลน์ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนมีความใกล้ชิดกัน มีความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ช่วยให้
การเรียนการสอนนั้นดีขึ้น ผู้เรียนไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ ของความตึงเครียด ครูสามารถติดตามงานที่ ได้มอบหมายให้ กับ
ผู้เรี ยน และโต้ตอบได้อย่างทันถ่วงที ครูสามารถตอบข้ อคาถามจากผู้เรียนได้ ทุกที ทุ กเวลา หากผู้เรียนเกิดข้อสงสัย หรือมี
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ปัญหาระหว่างการทา การบ้าน หรือการค้นคว้าเพื่อรายงาน และผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับครูได้ตลอดเวลา ทาให้ผู้เรียน
มีความรู้สึกว่าทางานได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วง
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาครูผู้สอนสามารถใช้ผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ และในการวิจัยในอนาคต ควร
ศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษาครั้งนี้ ที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เช่น การยอมรับนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ประโยชน์การใช้งาน ความง่ายในการใช้งาน สภาพสังคม
ของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้สะเต็ มศึกษาของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร
เขต 1 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านความสาคัญ
ของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา รองลงมา ได้แก่ ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็ มศึกษา
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบู รณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 4 ตัวแปร คือ ด้าน
ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X1) ด้านความพร้อมของทรัพยากร (X3) ด้านการสนับสนุนของ
ผู้บริหาร (X4) และด้านเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X2) ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 21.10 และสร้าง
̂ = .183 + .376X1 + .137X3 + .211X2 + .133X4 และ Ẑ = .226X1 + .154X3 + .133X2 + .153X4
สมการพยากรณ์ได้ Y
3. ระดับความคิดเห็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ขั้นการเตรียมการสอน รองลงมา ได้แก่ ขั้นการสร้างสื่อการสอน ขั้นกระบวนการสอน
ขั้นการวัดผลและประเมินผล และระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ขั้นการติดต่อสื่อสาร
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้ สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ ที่ปรึกษา และขอกราบ
ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยมนั ส วรวิท ย์รัต นกุล ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย และดร.วนิด า จั นทรมณี ที่กรุณาให้
ค าแนะนา แก้ ไข และตรวจสอบเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จัย และขอขอบพระคุ ณ ครู ในสั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บข้อมูลและ
ตอบแบบสอบถาม คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนรายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 ชั้นปที่ 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเชื่อมโยง ระหวาง
กอนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเรียนโดยใชการเรียนรู
แบบความสัมพันธเชื่อมโยง ซึ่งใชเครื่องมือในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนต
สากล 1 ชั้นปที่ 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเชื่อมโยง 1 แผน 10 ชั่วโมง แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดย ผูวิจัยใชเนื้อหาในรายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 ที่เปนพื้นฐานในการฟง
และการอานโนตเบื้องตน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย �
X คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาเฉลี่ย ที่กลุม
ตัวอยางสัมพันธกัน (t-test Dependent) ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
สากลชั้นปที่ 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเชื่อมโยงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเรียนโดยใชการเรียนรูแบบ
ความสัมพันธเชื่อมโยง ทั้ง 3 ดานคือ ดานชุดกิจกรรมโสตทักษะ ดานกระบวนการ และดานประโยชนคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 อยู
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแตละดานไดผลดังนี้ 1) ดานชุดกิจกรรมโสดทักษะ นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนนเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.76 อยูระดับ มากที่สุด ซึ่งมีความพึงพอใจเรื่องที่สูงสุดคือ ชุดกิจกรรมโสตทักษะทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะใน
การอานโนตสากล 2) ดานกระบวนการ นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.88 อยูระดับ มากที่สุด ซึ่งมี
ความพึงพอใจเรื่องที่สูงสุดคือ คือ ผูเรียนมีสวนรวมการชวยเหลือกันในกลุม 3) ดานประโยชน นักศึกษามีความพึงใจและให
คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.89 อยูระดับ มากที่สุด ไดระดับคุณภาพมากที่สุด คือเรียนสามารถแกไขปญหาอยางเปนระบบใน
การเรียนเปนกลุม
คําสําคัญ : การฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 ความสัมพันธเชื่อมโยง 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
ปจจุบันการศึกษามีการพัฒนาอยางรวดเร็วและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบโดยทั่ว ๆ ไปประกอบดวยหลักสูตร
ที่มีคุณภาพและการเรียนการสอนที่ดีและมีแนวทางการพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของสังคม โดยที่ทราบ
กันทั่วไปวาสังคมโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและโลกอนาคตยิ่งทวีความสลับซับซอนในมิติตาง ๆ หลักสูตร
การศึกษาเปรียบเสมือนกับพิมพเขียวเพื่อใชเปนแนวทางการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแกผูเรียนทั้งในและนอกชั้นเรียน
( Oliva, 1997 ) นอกจากนั้นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการศึกษาในศตวรรษที่ 21และสามารถนามา
ประยุกต (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร 2555) ไดแกการจั ดโปรแกรมการสอนโดยใช
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คอมพิวเตอรชวยสอนในปจจุบันมักอยูในรูปของสื่อประสม (Multimedia) หมายถึงนําเสนอไดทั้งภาพ ขอความ เสียง
ภาพเคลื่อนไหวฯลฯ โปรแกรมชวยสอนนี้เหมาะกับการศึกษาดวยตนเอง และเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียน
ไดตลอด เพื่อใหผูเรียนรูบทเรียนไดอยางถูกตองและเขาใจในเนื้อหาวิชาของบทเรียนนั้น ๆ การใชมัลติมีเดีย คือการใช
คอมพิวเตอรรวมกับโปรแกรมซอฟตแวรในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานหลายชนิด เชน ขอความ สีสันภาพกราฟก
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพยนตร วีดีทัศน และผูใชสามารถควบคุมสื่อไดตามตองการ ระบบการเรียนการสอนทางไกล
ระบบการกระจายการศึกษา ที่ไดผลในปจจุบันและเขาถึงมวลชนจํานวนมาก ยอมตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขาชวย เพื่อ
กระจายโอกาสทางการศึกษา โดยไมมีขอจํากัดดานเวลา ผูเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองตองการเรียนหรือสนใจไดใน
ดานการศึกษานั้น ได
ทฤษฎีการเชื่อมโยงของ ธอรนไดค คิดคนโดย ธอรนไดค มีทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
สรุป ไดดังนี้ (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552 : หนา 18-19) ทฤษฎีการเรียนรู กฎการเรียนรูของธอรนไดค สรุปไดดังนี้กฎแหงความ
พรอม (Law of readiness) ที่วาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีถาผูเรียนมี ความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ กฎแหงการฝกหัด
(Law of exercise) ที่วาการฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ ดวยความเขาใจจะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร กฎแหงการใช (Law
of use and disuse) ที่วาการเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยง ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ซึ่งความมั่นคงของการเรียนรูจะ
เกิดขึ้น หากไดมีการนําไปใชบอย ๆ หากไมมีการนําไปใชอาจลืมได กฎแหงผลที่พึงพอใจ (Law of effect) เมื่อบุคคลไดรับผล
ที่พึงพอใจยอมอยากจะ เรียนรูตอไปแตถาไดรับผลที่ไมพึงพอใจจะไมอยากเรียนรู
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมขึ้นโดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบความสัมพันธเชื่อมโยง เพื่อพัฒนาทักษะ
การอานโนตสากล เพื่อสงผลตอการเรียนรายวิชา MUS 132 การฟงการอานและเขียนโนตสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรีสากลชั้นปท่ี 1 ระหวางกอนและหลังเรียน และใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e – Learning) เปนสื่อเสริม ประกอบชุด
กิจกรรมมาใชพัฒนาทักษะการอานโนตสากล อันเปนการปลูกฝงทักษะที่จะนําไปสูการเรียนดนตรีระดับสูงขึ้นตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการอานโนตสากล ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ชั้นปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเรียน โดยใชชุดกิจกรรม
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเชื่อมโยง เปน
การวิจัยแบบทดลองเพื่อปรับพื้นฐานการฟงการอานโนต ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผูวิจัยมีวิธีการศึกษาคนควาดังนี้
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง
2) เครื่องมือที่ใชและวิธีสรางเครื่องมือในการวิจัย
3) การเก็บรวบรวมขอมูล
4) การวิเคราะหขอมูล
5) สถิตทิ ี่ใชในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใชและวิธีสรางเครื่องมือในการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาการ
ฟงการอาน และเขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเชื่อมโยง ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 ป
การศึกษาที่ 1/61 มีดังนี้
1) แผนการเรียนรูรายวิชาการฟงการอานและเขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเชื่อมโยง สราง
แผนการเรียนรูรายวิชาการฟงการอานและเขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเชื่อมโยง ศึกษาสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูตามแผนการ คัดเลือกเนื้อหาที่ใชสอน โดยพิจารณาเลือกเนื้อหาใหเหมาะสมเพื่อสามารถนําไปใชตอการ
ปรับพื้นฐานของนักศึกษาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 โดยการจัดระเบียบ กฎเกณฑ วิธีการและเทคนิคตาง ๆ จนกระทั่งผูเรียนเกิด
การเรียนรูและบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
2) แบบทดสอบวัดองคความรูพื้นฐานการอานโนต ซึ่งเปนแบบทดสอบปฏิบัติ โดยการอานโนตและปรบมือตาม
จังหวะ กอนเรียนและหลังเรียน สรางแบบทดสอบวัดองคความรูพื้นฐานการฟงการอานและเขียนโนตสากล 1 ซึ่งเปน
แบบทดสอบแบบปฏิบัติ 20 ขอ กอนเรียนและหลังเรี ยน แลวใหผูเชี่ ยวชาญตรวจเพื่ อหาความเชื่อมั่ นสอดคลอ งของ
แบบทดสอบและเนื้อหา จากนั้นนําแบบทดสอบทําการทดลองสอบกับกลุมผูเรียนใกลเคียงตรวจหาความยากงายของขอสอบ
เพื่อคัดขอสอบไปทําการทดลองวิจัย
3) แบบประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาการฟงการอานและเขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบ
ความสัมพันธเชื่อมโยงของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1กําหนดวัตถุประสงคของบทเรียนทั้งดานความรูและทักษะ
กระบวนการตาง ๆ คือ สามารถอธิบายถึงระดับเสียงและสัญลักษณที่ใชในดนตรีสากลไดและสามารถอธิบายลักษณะตาง ๆ
ของจังหวะและการจัดกลุมตัวโนตตามจังหวะได กําหนดขนาดของกลุม โดยผูสอนจัดกลุมผูเรียนทั้งหมดจํานวน 30 คน
แบงเปนกลุมละ 5 คน ไดเปนจํานวนทั้งหมด 6 กลุม และกําหนดองคประกอบใหมีสมาชิกในกลุมคละกัน ผูสอนกําหนด
บทบาทหนาที่ของแตละคนใหรับผิดชอบดวยตัวเองและทั้งการชวยเหลือกันภายในกลุม สรางแบบประเมินความพึงพอใจตอ
การเรียนรายวิชาการฟงการอานและเขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเชื่อมโยงแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจ
เพื่อหาความสอดคลอง
การวิเคราะหขอมูลทําการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน จากแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทั้งนี้ใช
เกณฑทดสอบสมมุติฐานวาหลังจากเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 จะมีผลสัมฤทธิ์ของคะแนนสอบสูงขึ้น
กวากอนเรียน การวิเคราะหขอมูล ใชการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t แบบ t-test
Dependent
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาการฟงการการอานและ
เขียนโนตสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเชื่อมโยง มีวัตถุประสงคของ
การวิจัยคือ
1) เพื่อพัฒนาทักษะการอานโนตสากล ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ชั้นปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรม
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเรียน โดยใชชุดกิจกรรม
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ผลการวิเคราะหขอมูล
1) ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาการฟงการอานและเขียนโนตสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่
1 โดยใชการเรียนรูแบบสัมพันธเชื่อมโยง เมื่อสิ้นสุดการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดผลดังแสดง
ดังนี้
2) แสดงค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค า สถิ ติ ท ดสอบและระดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ต ของการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนสอบกอนและหลังเรียน (n =30)
ตารางที่ 1 สถิติตัวอยางคู (Paired Samples Statistics)
Mean
Pair 1

Pre – test.
Posttest.

N

7.20
18.23

30
30

Std. Deviation
1.37
0.86

ตารางที่ 2 การทดสอบตัวอยางแบบคู (Paired Samples Test)

Pair 1 Posttest – Pretest

Paired Differences
Std. Deviation
Std. Error Mean
1.45
0.26

Mean
11.03

t
df
41.6793 29

ตารางที่ 3 การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
กอนเรียน

X
7.20

S.D.
1.37

หลังเรียน

18.23

0.86

t
11.03

1.45

41.68 *

Sig.(1-tailed)
0.0000

จากตารางที่ 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของการเรียนรายวิชาการฟงการอานและเขียนโนตสากล 1
ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าดนตรี ส ากลชั้ น ป ที่
1
โดยใช ก ารเรี ย นรู แ บบสั ม พั น ธ เ ชื่ อ มโยงมี ค ะแนน
� กอนเรียนเทากับ 7.20 คะแนน และหลังเรียนเทากับ 18.23 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอน
X
และหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 สูงกวากอนเรียน ผลคาสถิติ t มีคา
เทากับ 41.68 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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
เชื่อมโยงแลวคะแนนหลังสอบเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2) ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเรียนรายวิชาการฟงการอานและเขียนโนต
สากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบสัมพันธเชื่อมโยง ทั้ง 3 ดาน คือ ดานชุดกิจกรรมโสตทักษะ ดานกระบวนการ และดาน
ประโยชน ซึ่งทั้ง 3 ดานมีจํานวนขอแบบสอบถามทั้งหมด 12 ขอ และจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน มีคาเฉลี่ย �
X
และ แปลผลดังตารางตอไปดังนี้
ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ย �
X และการแปลผลความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอการเรียนรายวิชาการฟงการอาน

และการเขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบสัมพันธเชื่อมโยง
การประเมิน

1. ดานชุดกิจกรรมโสตทักษะ
1.1 ชุดกิจกรรมโสตทักษะเขาใจงาย
1.2 ชุดกิจกรรมโสตทักษะทําใหผูเรียน (ทาน) เกิดการพัฒนาทักษะในการ
อานโนตสากล
1.3 ชุดกิจกรรมโสตทักษะมีความนาสนใจและกระตุนใหผูเรียน (ทาน) เกิด
การเรียนรู
1.4 ชุดกิจกรรมโสตทักษะสามารถสรางความสามัคคีในกลุม การเรียน
มีผลรวมคาเฉลี่ยดานชุดกิจกรรมโสตทักษะ
2. ดานกระบวนการ
2.1 ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูด วยกระบวนการเปนกลุม
2.2 ผูเรียนมีสวนรวมการชวยเหลือกันในกลุม
2.3 สงเสริมใหผูเรียนกลาคิดและกลาแสดงออก
2.4 ชุดกิจกรรมทําใหผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น
มีผลรวมคาเฉลี่ยดานกระบวนการ
3. ดานประโยชน
3.1 ชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาการอานโนตไดดีขึ้น
3.2 การเรียนแบบสัมพันธเชื่อมโยงสามารถนํา ไปพัฒนาและประยุกตใชใน
รายวิชาอื่น ๆ ได
3.3 ผูเรียนสามารถแกไขปญหาอยางเปนระบบในการเรียนเปนกลุม
3.4 ผูเรียนสามารถายทอดความรูใหผูอื่นไดถูกตอง
มีผลรวมคาเฉลี่ยดานประโยชน
รวมคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด

คาเฉลี่ย สว นเบี่ ย งเบน ความพึง
�
ม า ต ร ฐ า น พอใจ
X
S.D.
4.53
4.90

0.51
0.31

มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.41

มากที่สุด

4.80
4.76

0.41

มากที่สุด

4.87
4.93
4.90
4.83
4.88

0.35
0.25
0.31
0.38

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.87
4.87

0.35
0.35

มากที่สุด
มากที่สุด

4.93
4.90
4.89

0.25
0.31

มากที่สุด
มากที่สุด

4.84

0.19

จากตารางที่ 4 พบวา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนการฟงการอานและการ
เขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบสัมพันธเชื่อมโยง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 และแปลผลระดับความพึงใจในระดับ
� ในแตละดานเปนผลดังนี้
มากที่สุด ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจและใหคะแนน X
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ดานชุดกิจกรรมโสดทักษะ นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนน �
X สูงสุดเทากับ 4.90 ไดระดับคุณภาพ มากที่สุด
คือขอ 1.2) ชุดกิจกรรมโสตทักษะทําใหผูเรียน(ทาน)เกิดการพัฒนาทักษะในการอานโนตสากล รองลงมาคือขอ 1.3) ชุด
� เทากับ 4.80 ไดระดับคุณภาพ มาก
กิจกรรมโสตทักษะมีความนาสนใจและกระตุนใหผูเรียน(ทาน)เกิดการเรียนรูผลคะแนน X
� เทากับ 4.80 ไดระดับคุณภาพ
ที่สุดและขอ 1.4) ชุดกิจกรรมโสตทักษะสามารถสรางความสามัคคีในกลุมการเรียน คะแนน X
มากที่สุด รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 1.1) ชุดกิจกรรมโสตทักษะเขาใจงาย ผลคะแนน �
X เทากับ 4.53 ไดระดับ
คุณภาพ มากที่สุด ซึ่งดานปจจัยนําเขาทั้ง 4 ขอ มีผลรวมคาเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมด 30 คน มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยเทากับ
4.76 ไดระดับคุณภาพมากที่สุด
� สูงสุดไดระดับคุณภาพมากที่สุด คือขอ 2.2) ผูเรียนมีสวน
ดานกระบวนการ นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนน X
� สูงสุดเทากับ 4.93 ไดระดับคุณภาพมากที่สุด รองลงมาคือขอ 2.3) สงเสริมใหผูเรียน
รวมการชวยเหลือกันในกลุม คะแนน X
� สูงสุดเทากับ 4.90 ไดระดับคุณภาพมากที่สุด รองลงมาคือขอ 2.1) ผูเรียนมีสวนรวมใน
กลาคิดและกลาแสดงออก คะแนน X
� เทากับ 4.87 ไดระดับคุณภาพมากที่สุด รายการที่มีคะแนนเฉลี่ย
กิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการเปนกลุม ผลคะแนน X
� เทากับ 4.83 ไดระดับคุณภาพ
นอยที่สุด คือขอ 2.4) ชุดกิจกรรมทําใหผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น ผลคะแนน X
มากที่สุด ซึ่งดานกระบวนการทั้ง 4 ขอ มีผลรวมคาเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมด 30 คน มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยเทากับ 4.88
ไดระดับคุณภาพมากที่สุด
ดานประโยชน นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนน �
X สูงสุด ไดระดับคุณภาพมากที่สุด คือขอ 3.3) เรียนสามารถ
แกไขปญหาอยางเปนระบบในการเรียนเปนกลุม ผลคะแนน �
X เทากับ 4.93 ไดระดับคุณภาพมากที่สุด รองลงมาคือขอ 3.4)
ผูเรียนสามารถายทอดความรูใหผอู ื่นไดถูกตอง ผลคะแนน �
X เทากับ 4.90 ไดระดับคุณภาพมากที่สุด รายการที่มีคะแนนเฉลี่ย
นอยที่สุดที่ไดคะแนนเทากันคือขอ3.1) ชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาการอานโนตไดดีขึ้น ผลคะแนน �
X เทากับ 4.87 ไดระดับ
คุณภาพ มากที่สุด และขอ 3.2) การเรียนแบบสัมพันธเชื่อมโยงสามารนํา ไปพัฒนาและประยุกตใชในรายวิชาอื่น ๆ ได ผล
คะแนน �
X เทากับ 4.87 ไดระดับคุณภาพ มากที่สุด ซึ่งดานผลผลิตทั้ง 4 ขอ มีผลรวมคาเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมด 30 คน มี
ความพึงพอใจคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 ไดระดับคุณภาพ มากที่สุด
อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 โดยการเรียนรู
แบบความสัมพันธเชื่อมโยง มีผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งพบวาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชา
การฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธ
เชื่อมโยง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในเนื้อหารายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนต
สากล 1 ไดดีมากขึ้นและยังสอดคลองกับสมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2554, หนา 1-3) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนโดย
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางนั้น มีหลักสําคัญคือการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึง ความตองการและความสนใจของผูเรียน
เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูใหมากที่สุด เนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง การพึ่งพา
ตนเองเพื่อใหเกิดทักษะ เนนประเมินตนเองจะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองไดชัดเจนขึ้นและพรอมที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา
ตนเองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เนนความรวมมือซึ่งเปนทักษะที่สําคัญในชีวิตประจําวัน และเนนรูปแบบการเรียนรูซึ่งอาจจัดได
เป น กลุ ม หรื อ รายบุ ค คล การเรี ย นการสอนโดยยึ ด ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลางมี ยุ ท ธศาสตร ดั ง นี้ 1) การเรี ย นแบบร ว มมื อ
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(Cooperative Learning) 2) การเรียนแบบประสบการณ (Experential Learning) 3) การเรียนแบบอภิปญญา
(Metacognition Learning) 4) การเรียนแบบสงเสริมความคิดสรางสรรค (Creativity) ซึ่งเปนยุทธศาสตรหนึ่งที่มีการจัด
กลุมทํางานเพื่อสงเสริมการเรียนรูและเพิ่มพูนแรงจูงใจทางการเรียน เปนการจัดกลุมผูเรียนแบบมีโครงสรางอยางชัดเจน
สมาชิกแตละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธตอกันในการเรียนรู และเกิดการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจเพื่อที่จะชวยเหลือและเพิ่มพูน
การเรียนรูของสมาชิกในทีม
2. เมื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 โดยใชการเรียนแบบ
ความสัมพันธเชื่อมโยง จํานวน 1 ชุด ซึ่งแบงประเด็น 3 ดาน คือ ดานชุดกิจกรรมโสตทักษะ ดานกระบวนการ และดาน
ประโยชน เมื่อพิจารณาแตละดานพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเรียนโดยใช
การเรียนรูแบบความสัมพันธเชื่อมโยงอภิปรายผลไดดังนี้ 1) ดานชุดกิจกรรมโสดทักษะ นักศึกษามีความพึงใจและให
คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.76 อยูระดับ มากที่สุด ซึ่งมีความพึงพอใจเรื่องที่สูงสุดคือ ชุดกิจกรรมโสตทักษะทําใหผูเรียน
(ทาน)เกิดการพัฒนาทักษะในการอานโนตสากล 2) ดานกระบวนการ นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ
4.88 อยูระดับ มากที่สุด ซึ่งมีความพึงพอใจเรื่องที่สูงสุดคือ คือ ผูเรียนมีสวนรวมการชวยเหลือกันในกลุม 3) ดานประโยชน
นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.89 อยูระดับ มากที่สุด ไดระดับคุณภาพมากที่สุด คือเรียนสามารถ
แกไขปญหาอยางเปนระบบในการเรียนเปนกลุม จากผลทั้ง 3 ดาน ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวย
กระบวนการเปนกลุมแบบตอเนื่อง ผูเรียนมีสวนรวมการชวยเหลือกันในกลุม ทั้งยังสงเสริมใหกลาคิดและกลาแสดงออก
สามารถแกไขปญหาอยางเปนระบบในการเรียนเปนกลุม การเรียนแบบสัมพันธเชื่อมโยงสามารนําไปพัฒนาและประยุกตใช
ในรายวิชาอื่น ๆ ได และผูเรียนยังสามารถายทอดความรูใหผูอื่นไดถูกตอง และสอดคลองกับ ณัฐสินี ภาณุศานต (2553,
หนา 72-73) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจจากการเรียนการสอนออนไลนในเวลาเดียวกัน วิชาศิลปะ
เรื่องทักษะการบรรเลงดนตรีประเภท ขลุยรีคอรเดอร พบวา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงกวากอนเรียน ดานความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนออนไลนในเวลาเดียวกัน วิชาพื้นฐานศิลปะ เรื่องทักษะการบรรเลงดนตรีประเภทขลุยรี
คอรเดอร คือการเรียนออนไลนในเวลาเดียวกัน ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น สามารถฝกทักษะการบรรเลงดนตรี
ประเภทขลุยรีคอรเดอรได สามารถสอบถามพูดคุยขอสงสัยจากเนื้อหาหรือทักษะการบรรเลงดนตรีกับครูโดยผานการเรียน
ออนไลนในเวลาเดียวกัน นักเรียนมีความพึงพอใจและเขาใจในเนื้อหาบทเรียนจากการออนไลนในเวลาเดียวกัน และการ
ปฏิสมั พันธกับครูในดานทักษะการบรรเลงดนตรีจากการเรียนออนไลนในเวลาเดียวกัน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ( x ) เทากับ
4.00 ไดระดับดีมาก
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรูแบบความสัมพันธเชื่อมโยง นอกจากผูเรียนไดปรับตัวเขาหากัน
แลว จึงสงผลใหผูเรียนไมแสดงอาการเกรงในขนาดทํากิจกรรมและยังสามารถกระตุนเพื่อนในกลุมใหเกิดการแขงขันกับกลุม
ตาง ๆ ทําใหมีความสนุกสนานในการเรียน ทําใหบรรยากาศภายในหองเรียนไมตึงเคลียดสงผลใหนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี
สากลชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาวิชาการฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 โดยการเรียนรูแบบ
ความสัมพันธเชื่อมโยงในระดับที่ มากที่สุด จาการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจนําผลการวิจัยไปใชเพื่อแกปญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ กิจกรรมที่พัฒนาความเขาใจความสัมพันธเชื่อมโยง ควรเปน
กิ จ กรรมที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ พั ฒ นาการ ความสนใจของผู เ รี ย น เป น สิ่ ง ที่ ผู เ รี ย นคุ น เคยและสามารถ นาไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันได
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรีสากลชั้นปที่ 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเชื่อมโยง ผูวิจัยสรุปผลวิจัยดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาการฟงการการอานและเขียนโนตสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นป
ที่ 1 โดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธเชื่อมโยงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเรียนโดยใชการเรียนรูแบบความสัมพันธ
เชื่อมโยง ทั้ง 3 ดานคือ ดานชุดกิจกรรมโสตทักษะ ดานกระบวนการ และดานประโยชนคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 อยูระดับมาก
ที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1
ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 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
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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บทคัดยอ
การวิ จัย ครั้ง นี้เ ป นการวิ จัย ในชั้น เรีย น (Classroom Research) มี วัต ถุ ประสงค เ พื่อ ศึก ษาผลสั ม ฤทธิ์แ ละ
ความพึงพอใจของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 โดยใชการเรียนรู
แบบร วมมื อ ระหว า งก อ นและหลั งเรี ย นผลการวิจั ย ปรากฎดั งนี้ ผลสัม ฤทธิ์ ของการเรี ย นรายวิ ชาทฤษฎีด นตรี สากล 1
ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเรียนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ
ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต นักศึกษามีความพึงพอใจไดผลคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ
4.29 อยูในระดับ มาก
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ,์ 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 ทั้งในดานการพัฒนาผูสอน ดานการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อใหทันยุคสมัย ดานเครื่องมือสื่อการเรียนการสอน ดานเทคนิคและรูปแบบการสอน เปนตน ซึ่งการเรียนการสอน
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เป น อี ก ระบบการศึ ก ษาหนึ่ ง ที่ ต อ งมี ก ารพั ฒ นาด า นต า งๆดั ง กล า วอยู เ สมอ เนื่ อ งด ว ยการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาเปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดสําเร็จการศึกษาเพื่อออกไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ และนํา
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องคความรูที่เรียนไปพัฒนาตอหนาที่การงานใหเปนประโยชนตอสังคมทั้งนี้ผูสอนนอกจากตองศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเอง
แลวนั้น การสรางบรรยากาศในการเรียนดวยเทคนิครูปแบบการสอนนั้นจึงเปนสิง่ สําคัญตอการเรียนรูของผูเรียน เพราะเทคนิค
และรูปแบบการสอนตางๆ ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูอยางมีระบบระเบียบ
รูปแบบการสอนเปนเทคนิคการสอนอยางหนึ่งที่ผูสอนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับเนื้อหาที่ตนเองสอนโดย
ศึกษาจากทฤษฎีและแนวคิดรูปแบบการสอนเพื่อใหการเรียนการสอนในหองเรียนมีบรรยากาศไมซ้ําเดิม จากผูสอนใชวิธีการ
สอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียวนั้น ทําใหเกิดเปนปฏิสัมพันธเพียงแคผูสอนและผูเรียน แตการเรียนการสอนในหองเรียนควร
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหครอบคลุมปฏิสัมพันธหลายรูปแบบ เพื่อสงเสริมกระบวนการทางความคิด การวิเคราะหของผูเรียนให
เกิดขึ้น ปจจุบันผูสอนจําเปนที่ตองควรจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูควบคู ซึ่งการจัดการการเรียน
การสอนมีหลายรูปแบบ และการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเปนรูปแบบหนึ่งที่ตองการใหผูเรียน
ไดเกิดปฏิสัมพันธในดานอื่นนอกเหนือจากดานผูเรียนกับผูสอนและผูเรียนกับบทเรียนแลว ทําใหผูเรียนสามารถดึงศักยภาพ
ของตนเองออกมาชวยกันเพื่อใหกลุมของตนบรรลุเปาหมาย โดยการเรียนรูแบบรวมมือมีองคประกอบที่สําคัญอยู 5 ประการ
ดังที่ (Johnson and Johnson, 1994: 31-37, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2560, หนา 99-101 ) กลาวไว คือ 1. การพึ่งพา
และเกื้อกูลกัน (positive interdependence) 2. การปรึกษาหารืออยางใกลชิด (face to face promotive interaction) 3.
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของสมาชิกแตละคน (individual accountability) 4. การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (interpersonal and small group skills) 5. การวิเคราะหกระบวนการกลุม (group
processing)
การเรี ยนการสอนในสถาบัน การศึก ษาระดั บอุ ดมศึกษา มุงเนน การเรี ยนการสอนเพื่ อผลิต บัณฑิ ตใหสํา เร็ จไป
ประกอบวิชาชีพในสังคม และในทุกปการศึกษามีนักศึกษาจํานวนมากที่เขารับการศึกษาตามคณะฯลฯ และตามสาขาวิชาที่
ตนเองตองการศึกษาเรียนรู ซึ่งการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาในปการศึกษาใหมของทุกป เมื่อเปดภาคเรียนนักศึกษาทุกคนที่มา
จากคนละสถานที่ จ ะต อ งมาปรับ ตั ว กับ สถานที่ ใหม ระบบการเรี ย นการสอนแบบใหม ผูส อนใหม และรวมถึ งเพื่ อนใหม
ซึ่งปจจัยหลายอยางดังกลาวยอมสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม นักศึกษาตองใชเวลาเพื่อปรับสภาพ
ให เ ข า กั บ สถานการณ ใ หม ท้ั ง หมด ดั ง นั้ น นอกจากระบบการสร า งความสั ม พั น ธ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ ท างหน ว ยงานต า งๆ
ในมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นแลวนั้น ระบบการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนเกิดความสัมพันธ
และปฏิสัมพันธที่ดีตอการเรียนรูของนักศึกษา
สาขาวิ ชาดนตรี สากล คณะมนุษ ยศาสตร และสั งคมศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พิบูล สงคราม เปน สาขาหนึ่ ง
ในระดับชั้นอุดมศึกษา มีทั้งการเรียนดานทฤษฎีและดานปฏิบัติควบคูไปพรอมกัน การฝกปฏิบัติทักษะใหเกิดความชํานาญได
จําเปนที่ตองสามารถอธิบายในทางทฤษฎีเพื่อใหเกิดองคความรูศาสตรของดนตรีในทางวิชาการได การเรียนวิชาทฤษฎีดนตรี
สากลเปนสิ่งจําเปนตอการเรียนวิชาดนตรีสากล เพราะทฤษฎีชวยใหเกิดการวิเคราะห การสรางสรรคผลงานไดอยางกวางขวาง
ซึ่งการเรียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากลมีตั้งแตระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ดังนั้นการเรียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากลจําเปนตองมี
ความรูขั้นพื้นฐานที่ดีเพื่อการศึกษาและพัฒนาตอในระดับที่สูงขึ้น
ป ก ารศึ ก ษา 2561 นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าดนตรี ส ากล ชั้ น ป ที่ 1 ต อ งปรั บ ตั ว จากการเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษามา
เปนระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการเรียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 เปนวิชาที่นักศึกษาตองมีความรูดานพื้นฐานทฤษฎีดนตรี
สากลในระดับใกลเคียงกัน เพื่อสงผลตอการเรียนของนักศึกษาตลอดทั้งปการศึกษาและในระดับที่สูงขึ้น เมื่อนักศึกษามีความ
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เขาใจและไดชวยเหลือกัน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน จะชวยลดปญหาการลาออกระหวางภาคการศึกษาได เนื่องจากปการศึกษาที่
ผานมาปญหาการลาออกของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลพบวาไมสามารถศึกษาตอไดในระดับที่สูงขึ้น เพราะองคความรู
ทฤษฎีดนตรีสากลของนักศึกษาตั้งแตเริ่มตนอยูในระดับที่ไมเทากัน และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูอยูในระดับที่ตางกัน
จากความสําคัญและที่มาของปญหา จึงทําใหผูวิจัยสนใจ ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชา
ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งมีเนื้อหาที่เปนการปรับ
พื้นฐานดานทฤษฎีดนตรีสากลในเรื่องสัญลักษณตางๆ ที่ใชในดนตรีสากล และจังหวะ โดยจัดการเรียนการสอนนอกตาราง
เรียนของนักศึกษา หาคะแนนผลสัมฤทธิ์โดยใชแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
รวมถึงผลระดับความพึงพอใจดวยแบบประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยใชการเรียนรูแบบ
รวมมือ ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอนักศึกษาดานพื้นฐานองคความรูทฤษฎีดนตรีสากล และใหมีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับที่สูงขึ้น
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1
โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ ระหวางกอนและหลังเรียน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเรียนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบทดลองเพื่อปรับพื้นฐานองคความรูทฤษฎีดนตรีสากลของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
สากล ชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 สาขาวิ ช าดนตรี ส ากล คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.2 กลุมตั วอย างที่ ใชใ นการวิจั ยครั้ งนี้ ไดแ กนัก ศึกษาชั้น ปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษ ยศาสตร และ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 30 ไดมาโดยการ
เลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช และวิธีสรางเครื่องมือในการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 จํานวน 1 แผน 10 ชั่วโมง แยกเปนเรื่องสัญลักษณตางๆ
ที่ใชในดนตรีสากล จํานวน 2 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง, เรื่องจังหวะจํานวน 2 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง และPre-test
กอนเรียน 1 ชั่วโมง Post-test หลังเรียน 1 ชั่วโมง รวมเปน 10 ชั่วโมง ซึ่งผานผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
หาคุณภาพของแผนการสอนโดยผลสรุปภาพรวมทั้งหมดของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1
ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทากับ คาเฉลี่ย 4.84 แปลคาความหมาย สามารถ
นําไปใชได
2.2 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
และทําการหาคุณภาพของแบบทดสอบดังนี้
2.2.1 นําแบบทดสอบใหผเู ชี่ยวชาญตรวจเพื่อหาคาความสอดคลอง (IOC) ของขอสอบกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมและเนื้อหา 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 และปรับคําที่ใชเปนประโยคคําถามใหมให
เขาใจมากยิ่งขึ้น
2.2.2 นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและการปรับปรุงแกไข 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 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยใชการเรียนรู
แบบรวมมือ จํานวน 1 ชุด ซึ่งแบงประเด็น 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต นําแบบประเมิน
ความพึงพอใจใหผูเชี่ยวชาญตรวจเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองกับคุณลักษณะที่ตองการวัด (IOC) โดยทุกขอมีผลคะแนน
IOC ตั้งแต 0.50-1.00 หมายถึง มีความสอดคลองนําไปใชไดทั้งหมด
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาจากการทําขอสอบกอนเรียน
40 ขอ โดยกําหนดเกณฑคือ คะแนน 1-15 อยูในระดับต่ํา คะแนน 16-25 อยูในระดับกลาง คะแนน 26-40 อยูในระดับสูง
3.2 ดําเนินการจัดการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยใชรูปแบบการสอนของการเรียนรูแบบรวมมือ
3.3 ผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาอีกครั้ง และนําผลมาเปรียบเทียบ
กับคะแนนกอนสอบ
3.4 ผูวิจัยนําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยการ
เรียนรูแบบรวมมือ เพื่อหาคาความพึงพอใจ
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 ทําการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน จากแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทั้งนี้ใชเกณฑทดสอบ
โดยตั้งสมมุติฐานวาหลังจากเรียนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 จะมีผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนสอบสูงขึ้นกวากอนเรียน
4.2 การวิเคราะหขอมูล ใชการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t แบบ
t-test Dependent
ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 แสดงผลค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค า สถิ ติ ท ดสอบที และระดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ของการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนและหลังเรียน (n =30)
�
𝐗
การทดสอบ
S.D.
t
Sig.(1-tailed)
กอนเรียน
11.13
3.95
11.90*
0.0000
หลังเรียน
18.03
4.21
จากตารางที่ 2 พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของการเรี ย นรายวิ ช าทฤษฎี ด นตรี ส ากล 1

ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ มีคะแนนเฉลี่ย 𝐗� กอนเรียนเทากับ 11.13 คะแนน
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และหลังเรียนเทากับ 18.03 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบ
หลังเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 สูงกวากอนเรียน ผลคาสถิติ t มีคาเทากับ 11.90 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) หลังเรียน เทากับ 4.21 สูงกวากอนเรียนเทากับ 3.95 คา Sig.(1-tailed) มีคา 0.0000 ซึ่งนอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวาคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีความสัมพันธกันและเมื่อนักศึกษาไดรับการเรียนการ
สอนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยการเรียนรูแบบรวมมือแลวคะแนนหลังสอบเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 𝐗� และการแปลผลความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1

โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ

�
𝐗

รายการประเมิน

แปลผล

1. ดานปจจัยนําเขา
1.1 คําชี้แจงของกิจกรรมการเรียนรูทําใหเขาใจงาย
4.20
มาก
1.2 รูปแบบกิจกรรมเหมาะสมสําหรับผูเรียน
4.07
มาก
1.3 สื่อ/เอกสารในกิจกรรมทําใหผูเรียนเขาใจไดงายขึ้น
4.30
มาก
1.4 เนื้อหาที่เรียนเหมาะสมกับการปรับพื้นฐานผูเรียนไดดี
4.23
มาก
2. ดานกระบวนการ
2.1 กิจกรรมสงเสริมใหผเู รียนเรียนรูไ ดดวยตนเอง
4.20
มาก
2.2 กิจกรรมชวยสงเสริมผูเ รียนไดแสดงความคิดรวมกับผูอื่น
4.33
มาก
2.3 ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูด วยกระบวนการกลุม
4.37
มาก
2.4 กระบวนการกลุมชวยสงเสริมใหผเู รียนกลาคิดและกลาแสดงออก
4.33
มาก
2.5 กิจกรรมทําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น
4.37
มาก
3. ดานผลผลิต
3.1 ขาพเจาไดเรียนรูจากตนเองและสมาชิกผูอื่นภายในกลุม
4.27
มาก
3.2 ขาพเจาสามารถหาแนวทางแกปญหาอยางเปนระบบจากการเรียนรูในกลุม
4.40
มาก
3.3 ขาพเจาแสวงหาความกาวหนาของตนเองและกลุม ของตนเอง
4.27
มาก
3.4 กิจกรรมการเรียนรูชวยใหขา พเจาประสบความสําเร็จในการเรียน
4.30
มาก
3.5 การเรียนรูแบบรวมมือนี้ขาพเจาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
4.40
มาก
รวมคะแนนเฉลี่ย
4.29
มาก
จากตารางที่ 3 พบวา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรี
สากล 1 โดยการเรียนรูแบบรวมมือ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และแปลผลระดับความพึงใจในระดับ มาก ซึ่งนักศึกษามี
ความพึงพอใจและใหคะแนน 𝐗� ในแตละดานเปนผลดังนี้

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

เอกสารในกิจกรรมทําใหผูเรียนเขาใจไดงายขึ้น รองลงมาคือขอ 1.4) เนื้อหาที่เรียนเหมาะสมกับการปรับพื้นฐานผูเ รียนไดดี ผล
คะแนน 𝐗� เทากับ 4.30 ไดระดับคุณภาพ มาก และขอ 1.1) คําชี้แจงของกิจกรรมการเรียนรูทําใหเขาใจงาย ผลคะแนน 𝐗�

เทากับ 4.20 ไดระดับคุณภาพ มาก รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 1.2) รูปแบบกิจกรรมเหมาะสมสําหรับผูเรียน
ผลคะแนน 𝐗� เทากับ 4.07 ไดระดับคุณภาพ มาก ซึ่งดานปจจัยนําเขาทั้ง 4 ขอ มีผลรวมคาเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมด 30 คน

มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ไดระดับคุณภาพ มาก
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ด า นกระบวนการ นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง ใจและให ค ะแนน 𝐗� สู ง สุ ด เท า กั บ 4.37 ได ร ะดั บ คุ ณ ภาพ มาก คื อ ข อ

2.3) ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม และขอ 2.5) กิจกรรมทําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจใน

บทเรียนมากขึ้น รองลงมาคือขอ 2.2) กิจกรรมชวยสงเสริมผูเรียนไดแสดงความคิดรวมกับผูอื่น และขอ 2.4) กระบวนการ
กลุมชวยสงเสริมใหผูเรียนกลาคิดและกลาแสดงออกผลคะแนน 𝐗� เทากับ 4.33 ไดระดับคุณภาพ มาก รายการที่มีคะแนน

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

ซึ่งดานกระบวนการทั้ง 5 ขอ มีผลรวมคาเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมด 30 คน มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 ไดระดับ
คุณภาพ มาก
ดานผลผลิต นักศึกษามีความพึงใจและใหคะแนน 𝐗� สูงสุดเทากับ 4.40 ไดระดับคุณภาพ มาก คือขอ 3.2) ขาพเจา

สามารถหาแนวทางแกปญหาอยางเปนระบบจากการเรียนรูในกลุม และขอ 3.5) การเรียนรูแบบรวมมือนี้ขาพเจาสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได รองลงมาคือขอ 3.4) กิจกรรมการเรียนรูชวยใหขาพเจาประสบความสําเร็จในการเรียน

ผลคะแนน 𝐗� เทากับ 4.30 ไดระดับคุณภาพ มาก รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 3.1) ขาพเจาไดเรียนรูจากตนเอง
และสมาชิกผูอื่นภายในกลุม และขอ 3.3) ขาพเจาแสวงหาความกาวหนาของตนเองและกลุมของตนเอง ผลคะแนน 𝐗� เทากับ

4.27 ไดระดับคุณภาพ มาก ซึ่งดานผลผลิตทั้ง 5 ขอ มีผลรวมคาเฉลี่ยจากนักศึกษาทั้งหมด 30 คน มีความพึงพอใจคาเฉลี่ย
เทากับ 4.328 ไดระดับคุณภาพ มาก
อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 โดยการเรียนรูแบบ
รวมมือ มีผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งพบวาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1
ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวาการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในเนื้อหารายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ไดดีมากขึ้น จึงสงผลใหผล
สัมฤทธิ์ของการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้อันเนื่องมาจากรูปแบบของการจัดการเรียนสอนดวยการเรียนรูแบบรวมมือเปนการเรียนรูแบบ
จับกลุมรวมมือกันเพื่อศึกษา คนควา ทําความเขาใจในบทเรียนที่ผูสอนกําหนดให ซึ่งเปนการเรียนรูโดยใชปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนตอผูเรียนเอง เปนการสรางบรรยากาศในการเรียนที่ลดชองหวางระหวางผูสอนกับผูเรียนลงในระดับหนึ่ง ผูเรียนจึงเกิด
ความสบายใจ กลาคิด กลาถาม กลาตอบ กลาแกปญหารวมกัน ตลอดจนการกลาติเตือนในคําตอบผิดและยอมรับฟงกันได
ซึ่งการเรียนรูแบบรวมมือนี้ ใหความสําคัญตอปฏิสัมพันธระหวางเรียนกับผูเรียนมาก ซึ่งสอดคลองกับสลาวิน (Slavin) เดวิด

จอหนสัน (David Johnson) และรอเจอร จอหนสัน (Roger Johnson) อางถึงใน ทิศนา แขมมณี (2560, หนา 98-105)
ไดกลาวไววา การเรียนรูแบบรวมมือ คือการเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกที่มีความสามารถที่แตกตางกันประมาณ 3-6 คน
ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมาย ซึ่งสลาวิน (Slavin) เดวิด จอหนสัน (David Johnson) และรอเจอร จอหนสัน (Roger
Johnson) กลุมนักการศึกษา 3 คนสําคัญที่เผยแพรแนวคิดของการจัดการเรียนรูแบบนี้ คือในการจัดการเรียนการสอนทั่วไป
เรามักจะไมใหความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน สวนใหญเราจะมุงไปที่ปฏิสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรี ยน หรือ ระหวางผูเรี ยนกับ บทเรียน ความสั มพัน ธระหวางผูเรี ยนเปนมิ ติที่มั กจะถูกละเลยหรือ มองขามไปทั้ งๆที่ มี
ผลการวิจัยชี้ชัดวา ความรูสึกของผูเรียนตอตนเอง ตอโรงเรียน ครูและเพื่อนรวมชั้น มีผลตอการเรียนรูมาก และยังสอดคลอง
กับสมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2554, หนา 1-3) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางนั้น มีหลักสําคัญ
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คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึง ความตองการและความสนใจของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนรูใหมากที่สุด เนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง การพึ่งพาตนเองเพื่อใหเกิดทักษะ เนนประเมินตนเอง
จะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองไดชัดเจนขึ้นและพรอมที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เนนความรวมมือซึ่งเปน
ทักษะที่สําคัญในชีวิตประจําวัน และเนนรูปแบบการเรียนรูซึ่งอาจจัดไดเปนกลุมหรือรายบุคคล การเรียนการสอนโดยยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลางมียุทธศาสตรดังนี้ 1) การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 2) การเรียนแบบประสบการณ
(Experential Learning) 3) การเรียนแบบอภิปญญา (Metacognition Learning) 4) การเรียนแบบสงเสริมความคิด
สรางสรรค (Creativity) ซึ่ง การเรียนแบบรวมมือเปนยุทธศาสตรหนึ่งที่มีการจัดกลุมทํางานเพื่อสงเสริมการเรียนรูและเพิ่มพูน
แรงจูงใจทางการเรียน เปนการจัดกลุมผูเรียนแบบมีโครงสรางอยางชัดเจน สมาชิกแตละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธตอกันในการ
เรียนรู และเกิดการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจเพื่อที่จะชวยเหลือและเพิ่มพูนการเรียนรูของสมาชิกในทีม และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จุฑารัตน มณีวัลย (2556, หนา 40-42) ไดศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการใชแบบวัดผลประเมินผล ตามสภาพจริง
แบบรู บ ริ ค ในวิ ช าทั ก ษะเครื่ อ งลิ่ ม นิ้ ว กด 2 ของนั ก ศึ ก ษาสาขาศิ ล ปกรรมศาสตร (ดนตรี ส ากล) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม พบวา ผลสัมฤทธิ์ของการใชแบบวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง แบบรูบริคในวิชาทักษะเครื่องลิ่มนิ้วกด 2
ของนักศึกษาสาขาศิลปกรรมศาสตร (ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลคะแนนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากนักศึกษามีสวนรวมในการออกแบบคําอธิบายระดับชั้นความสามารถและกําหนดคะแนนในการ
วัดผลดวยตนเอง จึงมีผลใหนักศึกษามีความขยันฝกซอมมากขี้น ซึ่งในผลการสรุปดังกลาวจะพบวาการวัดผลประเมินผลมี
กระบวนใหนักศึกษาไดรวมมือกันปรึกษาหารือชวยออกแบบใหแบบวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงสามารถมีคุณภาพเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ตามสภาพที่ผูเรียนตองการนั่นหมายความวาผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีจึงกลาคิด กลาแสดงออกในดานความเขาใจที่จะ
รวมมือกันออกแบบคําอธิบายระดับชั้นความสามารถของตนเองได และยังสอดคลองกับ ธิปไตย สุนทร (2559, หนา 47-48)
ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู รายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 2 เรื่องอัตราจังหวะ ของนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา
ชั้นปที่ 1 ในการสงเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ดานการสื่อสารและการรวมมือผานภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชเทคนิคแบบ
รวมมือ พบวานักศึกษามีทักษะในดานการสื่อสารและความรวมมือสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสงผลตอ
ความมีปฏิสัมพันธระหวางกันเพิ่มขึ้น มีความสนใจเรียนเพิ่มขึ้น มีการคิดเชิงวิเคราะหตั้งคําถามและแสวงหาคําตอบ สงผลให
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ในการจัดการเรียนรูผูสอนจึงควรใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝก
ทักษะ กระบวนการตางๆ ทุกครั้งใหแกผูเรียน
2. เมื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเรียนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ
ทั้ง 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ไดผลคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.29 อยูในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาอภิปรายผลไดวา จากผลทั้ง 3 ดาน ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือมุงเนน
ใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธซึ่งกัน ลดความกดดัน ความเกรงใจในกลุมที่พึงอันควร จึงทําใหนักศึกษามีความกลาแสดงออกทาง
ความคิด การยอมรับ การกลาแสดงออกในการนําเสนอแมจะเปนคําตอบที่ยังไมถูกตองที่สุดก็ตาม โดยสุดทายนักศึกษาจะได
คําตอบที่ถูกที่สุดจากคําแนะนําจากเพื่อน และผูสอนเสมอ ซึ่งสิ่งเหลานี้คือบรรยากาศที่จะชวยสงเสริมใหนักศึกษามีความ
ยอมรับเพื่อพัฒนาเปนความเขาใจไดถูกตองเปนอยางดี จึงทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจเรื่องของสื่อ/เอกสารในกิจกรรมทําให
ผูเรียนเขาใจไดงายขึ้น เรื่องผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม และเรื่องกิจกรรมทําใหผูเรียนมี
ความรู ความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น ตลอดจนนักศึกษาสามารถหาแนวทางแกปญหาอยางเปนระบบจากการเรียนรูในกลุม
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และเรื่องการเรียนรูแบบรวมมือนี้ขาพเจาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โดยแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน
ใหเกิดปฏิสัมพันธดังกลาวไดสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2554, หนา 4-6) กลาวถึงรูปแบบการเรียนการสอนและระบบการ
เรียนการสอนไววา ในการจัดระบบใดๆ ยอมมีการกําหนดองคประกอบและมีการจัดระบบใหมีความสัมพันธกันอยางดีเพื่อ
นําไปสูจุดมุงหมายที่ตองการ หรืออาจจัดความสัมพันธขององคประกอบนั้นใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนที่จะชวยใหระบบนั้นมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนก็คือ องคประกอบตางๆของการเรียนการสอนที่ไดมีการจัดไวใหมีความสัมพันธ
และสงเสริมกันอยางเปนระเบียบ เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว สวนรูปแบบการ
เรียนและการสอนนั้นหมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอยางเปนระบบระเบียบตามหลัก
ปรั ช ญา ทฤษฎี หลั ก การ แนวคิ ด โดยมี ก ารจั ด กระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนโดยอาศั ย วิ ธี ส อนและเทคนิ ค การสอนต า งๆ
เขา ไปชว ยทํ าใหก ารเรีย นการสอนเปน ไปตามหลั กการที่ยึ ดถื อ และได รับ การพิ สูจ นแ ละทดสอบแล วว ามี ประสิ ทธิ ภาพ
และสอดคลองกับ พิรุณโปรย สําโรงทอง (2554, หนา 95-98 ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับการจัดการเรียนรูตาม
คูมือครูดานการเปรียบเทียบเจตคติพบวา ผลกอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญอยูในระดับ 0.05
ทั้งนี้แตเดิม นักเรียนมรเจตคติตอ การเรียนภาษาไทยไมคอยดีนัก นักเรียนส วนใหญคิดว าภาษาไทยเปนวิชาที่ เขาใจยาก
องคประกอบที่ทําใหเจตคติตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปอาจเนื่องมาจากการเกิดการเรียนรูของนักเรียน
วิธีการจัดกิจกรรมการสอนของครู และบรรยากาศในหองเรียน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเปนสิ่งที่
สําคัญมากที่สุดที่จะสรางเจตคติที่ดีหรือไมดีแกนักเรียน หากนักเรียนเรียนรูอยางสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเกิดความเขาใจใน
บทเรียน จะสงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนเพราะการจัดการเรียนรูมุงเนนเสริมสรางความรูความเขาใจเปนสําคัญ
การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรูแบบรวมมือ นอกจากจะชวยใหนักศึกษาเกิดความรูสึกที่ดีตอปฏิสัมพันธระหวางเพื่อน
และผูสอน จึงสงผลใหมีความกลาคิด กลาวิเคราะห กลาแสดงออกโดยการนําเสนอ กลาลองผิดลองถูกในการตัดสินใจ ยัง
สามารถชวยกระตุน ใหนักศึกษามีความต องการในการมีสวนรวมในการเรียนรูด วยตนเองทุกขั้นตอน การเรียนที่มุงเน น
ปฏิสัมพันธ บรรยากาศที่ดีในการเรียนสามารถพัฒนาความรูความคิด ความรูสึก และทักษะของนักศึกษาไปพรอมกัน จึงสงผล
ใหนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยการเรียนรูแบบ
รวมมือในระดับที่ มาก
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ตองใชการเรียนแบบแบงกลุม ผูสอนตองคอยดูแลและใหคําปรึกษาอยางใกลชิดให
ทั่วถึงทุกกลุม
2. ผูสอนตองมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอมีความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและเทคนิคการสอน ความขยัน รวมถึง
การพูดจาเปนกันเองเพื่อคอยแกปญหาและสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย
3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือตองวางแผนการจัดเวลาใหเหมาะสม เนื่องจากบางเนื้อหาตองจัดกิจกรรม
เปนระยะเวลานาน
4. ในระหวางการนําเสนอจากผูเรียน ผูสอนควรใหคําแนะนํา และอธิบายเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเขาใจไปในทิศทางที่
ถูกตอง
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5.ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ในรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบอื่น
6. ควรนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือไปใชหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเนื้อหาอื่นในรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 โดยใชการ
เรียนรูแบบรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเรียนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือทั้ง 3 ดาน
คือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 อยูระดับ มาก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในโอกาสแดผูวิจัยในครั้งนี้
ขอบคุณคณาจารยสาขาวิชาดนตรีสากลทุกทานที่ใหคําแนะนําและคอยเปนที่ปรึกษา ขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล
ชั้นปที่ 1 รหัส 61 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกคนที่ใหความรวมมือในการทําวิจัยในครั้งนี้ ประโยชนอันพึงไดรับจาก
รายงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูใหทุนสนับสนุนการวิจัย
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การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning: PBL) ของ
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย
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การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Problem-based Learning (PBL) ของครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Problem-based Learning (PBL) ของครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายจังหวัดเชียงราย ที่เหมาะสมและตอบสนองกับผูเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแกไขปญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ
คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการงานอาชีพและสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะและความพรอมตอการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 กลุมตัวอยางในการวิจัยไดแก ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 10 ทาน จาก 10 โรงเรียนที่ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดการเรียนการสอนโดย
ยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผูสอนสวนใหญมีความรูและความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชปญหาเปนฐานในระดับนอย ครูผูสอนสวนใหญมีแนวคิดตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานวาควรเนนให
ผูเรียนสรางกระบวนการคิดและการแกปญหาจากเรื่องที่ใกลตัวในรูปแบบของโครงงานโดยมีครูผูสอนเปนผูแนะนํา ทั้งนี้
โรงเรียนควรใหการสนับสุนนโดยสงครูผูสอนเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สนับสนุนสื่อและ
อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในรายวิชา
การงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น
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
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผูเรียนพึงมีทักษะที่จําเปนและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การ
เรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตโดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางเสริมแรงบันดาลใจตามความคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ เพื่อปลูกฝงจิต
สาธารณะ โดยมีสวนรวมการเรียนรูเพื่อนําไปปฏิบัติสูการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีคุณภาพ การจัดการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ควรจัดกิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสบการณตรงและนําไปตอยอดความรูไดอยางอยางแทจริง ทักษะ
ดานการเรียนรูและนวัตกรรมอันไดแก การใชความริเริ่มสรางสรรคทํางานกับผูอื่นอยางสรางสรรคสรางนวัตกรรม การคิดอยาง
มีวิจารณญาณและการแกปญหาโดยการใหเหตุผลอยางมีประสิทธิภาพอยางเปนระบบพิจารณาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล
และการสื่อสารอยางชัดเจนจากความรูมือกับผูอื่น (ไสว ฟกขาว,2561) ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ชวยใหผูเรียนรูจักการแกไขปญหาดวยกระบวนการคิด วิเคราะหหา
เหตุผลแสวงหาคําตอบเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได สําหรับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการงานอาชีพเปนอีกกลุมวิชาหนึ่งที่
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ปลูก ฝงใหพัฒ นาผูเรี ยนแบบองค รวมใหมี ความรู ความเขา ใจ มีทัก ษะการทํางาน ซึ่งเปน ทักษะพื้น ฐานที่จํ าเป นตอ การ
ดํารงชีวิต ประยุกตใชในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการงานอาชีพในศตวรรษที่ 21 ควรใหผูเรียนไดเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจากการปฏิบัติจริง มิใชเพียงจดจําเนื้อหาผูสอนตองออกแบบกิจกรรมที่เอื้อตอการเรียนรู
เชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมชุมชนสังคมสวนรวม การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning: PBL)
เปนรูปแบบการเรียนรูโดยการนําปญหามาเปนตัวกระตุน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในบริบทของการเรียนรู (Learning Context)
เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา เผชิญหนากับปญหาดวยตนเองจะทําใหไดฝกทักษะในการคิด
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค (ไพศาล นอยสุวรรณ, 2559)
ทั้งนี้ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ มุงเนนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการ
ทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล ตลอดจนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการ
ทํางาน มีเ จตคติที่ ดีต อการทํ างาน สามารถดํ ารงชีวิ ตอยู ในสัง คมไดอ ยางพอเพีย งและมี ความสุข (สํ านัก คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงการสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดรวมกับการเรียนรูแบบกระบวนการ
กลุมในรายวิชาการงานอาชีพเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูดังกลาว จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาแนวทางการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Problem-based Learning (PBL) ของครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายจังหวัดเชียงราย ที่เหมาะสมและตอบสนองกับผูเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแกไขปญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ
คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการงานอาชีพและสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะและความพรอมตอการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Problem-based Learning (PBL) ของครูผูสอนราย
วิชาการงานอาชีพ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย กลุมประชากร คือ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชีย งราย โดยใช วิธีการสุมกลุมตั วอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling
Technique) โดยเลือกจากการลงพื้นที่นิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภายในกลุมโรงเรียน
เครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปการศึกษา 2561 ในจังหวัดเชียงราย จํานวน 10 โรงเรียน ดังนั้น กลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปดวย 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 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ
กึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) โดยนํากรอบออกแบบการเรียนรูเชิงระบบ ADDIE มาใชในการสรางและหา
คุณภาพเครื่องมือ ไดแก ขั้นวิเคราะหขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ ขั้นออกแบบการกําหนดคําถามที่ใชในการสัมภาษณ ขั้นการ
พัฒนาโดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหา ขั้นการดําเนินการทดลองใชนําไปทดลองกอนการนําไปใช
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จริง ขั้นการประเมินผลโดยการหาคาสัมประสิทธิแอลฟา ซึ่งแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ประกอบดวยคําถามปลายเปด
เกี่ยวกับ การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Problem-based Learning (PBL) ของครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ จํานวน 7 ขอ โดยผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหและลงพื้นที่เก็บขอมูลดวยตนเอง จากนั้นผูวิจัย
ไดนําวิธีการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) มาวิเคราะหผลการวิจัยเชิงเนื้อหา (Content
Analysis)และสรุปเปนประเด็นในครั้งนี้
ผลการวิจัย
จากการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสามารถวิเคราะหผลการวิจัย ดังตอไปนี้
บริบทการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา การจัดการเรียนรูทั้ง 10 โรงเรียน มีการออกแบบเนื้อหาของกลุมสาระ
การงานอาชีพยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในรายวิชาการงานอาชีพแบง
เนื้อหาออกเปน 5 งาน คือ งานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงานธุรกิจ แบงออกเปนวิชาเพิ่มเติมและวิชา
พื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม คือวิชาที่จัดขึ้นตามหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนโดยมีครูผูสอนเปนผูกําหนดเนื้อหาตามจุดเนนของ
โรงเรียนหรือตามความสนใจของผูเรียนโดยยึดผลการเรียนรูเปนกรอบในการวัดและประเมินผล สําหรับวิชาพื้นฐาน คือวิชาที่
ผูเรียนทุกระดับขั้นเรียน ยึดมาตรฐานและตัวชี้เปนกรอบในการวัดและประเมินผลซึ่งลักษณะของเนื้อหาของรายวิชาพื้นฐาน
เรียนวา วิชาการงานอาชีพ ทั้ง 10 โรงเรียน ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ที่มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมใหมีความสามารถ มีทักษะในการทํางาน โดยยึดสาระสําคัญ 2 สาระ คือ สาระที่ 1 การ
ดํารงชีวิตและครอบครัว เกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน ชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่
พอเพียง ไมทําลายสิ่งแวดลอม เนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจในผลงานสําเร็จ เพื่อใหคนพบความสามารถ ความถนัด
ความสนใจของตนเอง และสาระที่ 2 การอาชีพ เกี่ยวกับทักษะจําเปนตออาชีพ เห็นความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมและ
เจตคติที่ดีตออาชีพ ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ตามสวนหนึ่ง
ของการสัมภาษณ ดังนี้
“ที่โรงเรียนใชหลักสูตรแกนกลาง ป 51 มาตลอด แตมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในสวนของ กอท แบง
ออกเปน 2 สาระ” ครูผูสอนโรงเรียน A
“วิชาการงานอาชีพของ ม.ปลาย ที่โรงเรียน แบงเนื้อหาออกเปน 5 งาน ก็จะมี งานบาน งานเกษตร งานชาง งาน
ประดิษฐ และงานธุรกิจ ที่สําคัญคือเรามีการวิเคราะหความตองการของผูเรียนกอนออกแบบหนวยการเรียนรู วาจะเนน
อะไรบาง” ครูผูสอนโรงเรียน D
“หลักการของการออกแบบหลักสูตร กอท ที่โรงเรียนยึดตามหลักสูตรแกนกลางเหมือนทุกโรงเรียน แตในสวนของ
ม. ปลาย ครูผูสอนจะทําการแบงเนื้อหาออกเปน 2 สาระ สาระแรกจะเนนเรื่องการดํารงชีวิตและครอบครัว สาระที่ 2 จะ
เกี่ยวกับอาชีพ” ครูผูสอนโรงเรียน H
ความรูและเขาใจการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญ มีความรูและเขาใจการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในระดับนอย เนื่องจากขาดโอกาสในการอบรมและพัฒนาตนเองเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Problem-based Learning (PBL) ซึ่งครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญมีการศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูออนไลนและการพูดคุ ย
แลกเปลี่ยนภายในกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนตนเอง ตามสวนหนึ่งของการสัมภาษณ ดังนี้
“ความรูเกี่ยวกับ PBL ก็พอเคยไดยินมาบาง แตไมไดลงลึกรายละเอียดวาจริงๆ แลวจะนํามาใชจัดการเรียนการสอน
ไดยังไง” ครูผูสอนโรงเรียน B
“ตอนนี้ความรูเกี่ยวกับ PBL ยังมีนอย เพราะไมเคยไดไปอบรมหรือลองเอามาจัดการเรียนการสอน” ครูผูสอน
โรงเรียน C
“เอาจริงๆ วา ถาถามถึงความรูเกี่ยวกับ PBL ยอมรับวายังมีนอยอยู คือเราไมคอยไดไปอบรม ก็พอทราบมาจากครูที่
สอนกลุมสาระเดียวกันที่เคยไปอบรมมาบาง” ครูผูสอนโรงเรียน I
แนวคิดในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการงานอาชีพกลุมสาระการงานอาชีพการจัดการ
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 ทาน มีแนวตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการงานอาชีพกลุมสาระการงานอาชีพการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวา เปนการ
ฝกฝนใหผูเรียนคิดและวิเคราะหปญหาที่เปนเรื่องใกลตัวของผูเรียนโดยมีครูทําหนาที่เปนผูกระตุนใหผูเรียนคิดหรือนึกถึง
ปญหาและประเด็นที่เกิดขึ้นใกลตัว เชน ปญหาขยะมูลฝอย การอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ การสรางสิ่งประดิษฐสิ่งใหมๆ
และการสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑในทองถิ่นของตนเอง ตามสวนหนึ่งของการสัมภาษณ ดังนี้
“คิดวาหลักๆ ควรจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนคิดถึงปญหาใกลๆตัว และเอามาประยุกตเขากับวิชาที่เขาได
เรียน” ครูผูสอนโรงเรียน A
“จากที่ศึกษามาก็คิดวาการจัดการเรียนรูแบบ PBL นาจะเปนการฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะหดวยตัวเอง โดยครูให
คําแนะนําแกนักเรียน” ครูผูสอนโรงเรียน E
นอกเหนือจากนี้ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 4 ทาน คิดวา
การจัดการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐานรายวิชาการงานอาชีพกลุมสาระการงานอาชีพการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ควรเนนใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูจากกระบวนการกลุมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางผลงานรวมกัน โดย
ครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูจากการทําโครงงาน ซึ่งครูผูสอนทําหนาที่เปนผูแนะแนวและใหคําแนะนําในการ
ทําโครงงานมากกวาการเปนผูสอนหนาชั้นเรียน ตามสวนหนึ่งของการสัมภาษณ ดังนี้
“การจั ดการเรี ยนรูโ ดยใช ปญ หาเป นฐาน สํา หรั บนั กเรีย น ม.ปลาย ควรเปน การเนน กระบวนการกลุม ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางผลงานรวมกัน” ครูผูสอนโรงเรียน B
“การนํากระบวนการสอนที่ใช PBL ในรายวิชา กอท ก็นาจะเปนการเนนการเรียนการสอนแบบโครงงานหรือ
โครงการ” ครูผูสอนโรงเรียน H
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ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาการงานอาชีพกลุมสาระการงานอาชีพ
จากการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา ครูผูสอนทั้ง 10 โรงเรียนประสบปญหาและปญหาและอุปสรรคในการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาการงานอาชีพกลุมสาระการงานอาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่คลายคลึง
กัน ไดแก โรงเรียนไมไดใหความสําคัญในรายวิชาการงานอาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สงผลใหการ
จัดการเรียนรูในรายวิชาดังกลาวไมมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ อีกทั้งขาดการสงเสริมการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในรายวิชาดังกลาว นอกเหนือจากนี้ครูผูสอนยังขาดความรูความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
และขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและความตอเนื่องจากหนวยงานตนสังกัด
ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่สามารถพัฒนาทักษะของผูเรียนสูศตวรรษที่ 21
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง 10 โรงเรียน ใหขอเสนอแนะในการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาการงานอาชีพที่สามารถพัฒนาทักษะของผูเรียนสูศตวรรษที่ 21 ไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนี้ ครูผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนเกิดการอยากคนควาตอยอดจากสิ่งใกลตัว และตองมีสื่อการจัดการเรียนรูที่พรอม
และเพียงพอ ครูผูสอนควรมีเทคนิควิธีการในการสงเสริมใหผูเรียนเปนผูนําและผูตามตอการเรียนรูโดยกระบวนการกลุมที่รอบ
รูและหลากหลาย โดยเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูอยางแทจริง อีกทั้งโรงเรียนควรมีการสนับสนุนใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับโอกาสในการอบรมพัฒนาตนเองในการจัดการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการเรียนการสอน ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิตดานการแกปญหาอยางสรางสรรคในรายวิชาการ
งานอาชีพใหมากขึ้น
อภิปรายผล
จากการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Problem-based Learning (PBL) ของครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย พบวา ครูผูสอนควรไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีความรูความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใหมากขึ้น เนื่องจากในปจจุบันครูและบุคลากร
ทางการศึกษาควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน โดยเนนใหครูผูสอนทําหนาที่เปนผู
แนะนําผูเรียนใหเกิดกระบวนการคิดมากกวาเปนผูสอนแบบบรรยายหนาชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สิรีวัฒน อา
ยุวัฒน, 2554) ที่กลาววา ผูสอนควรเนนการใหคําแนะนําในการปฏิบัติมากกวาการบรรยาย เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะและ
คุนเคยกับการเรียนรูในสตวรรษที่ 21 นอกเหนือจากนี้การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตองสงเริมใหผูเรียนเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห ถึงประเด็นปญหาจากเรื่องใกลตัว สอดคลองกับการศึกษาของ นุจรี ศรีใส เมธินี วงศวานิช รัมภกา
ภรณ สุวชาวดี และปานเทพ ลาภเกสร, (2560) ที่ทําการศึกษา ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อเสริมสราง
ทักษะชีวิตดานความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จังหวัดสมุทรสาคร ผลจากการศึกษาพบวา การจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning: PBL) ตองมีสถานการณใกลตัวที่เปนปญหาและเริ่มตนการจัดการ
กระบวนการเรียนรูดวยการใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูและปญหาที่นํามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู
ควรเปนปญหาที่เกิดขึ้นพบเห็นไดในชีวิตจริงของผูเรียนหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง อีกทั้งจากผลการวิจัยพบวาการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ควรมีการสงเสริมการทํางานกลุมเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการฝกกระบวนการทํางานรวมกับผูอื่น
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และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ กมล,(2560) ที่พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานความสําคัญทําใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูอยางแทจริง การทํางานเปนทีมเปนกลุมยอยชวยใหผูเรียนเปนผู
แกปญหาโดยการแสวงหาขอมูลใหมดวยตนเอง เปดโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวคิดกับผูอื่นทําใหมีความรู
กวางขวางมากขึ้น นับเปนการพัฒนาทักษะทางสังคมใหเกิดกับผูเรียน
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning: PBL) ของครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย เปนการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning: PBL) ของครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดเชียงราย ที่เหมาะสมและตอบสนองกับผูเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแกไขปญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห
คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการงานอาชีพและสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะและความ
พรอมตอการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบวา มีการออกแบบเนื้อหาของกลุมสาระการงานอาชีพ ยึดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ครูผูสอนมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการ
สอนในระดับนอย เนื่องจากขาดโอกาสในการอบรมและพัฒนาตนเอง อยางไรก็ตามครูผูสอนมีแนวคิดตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานวาควรเปน การจัด การเรี ยนรูที่ส งเสริม ใหผูเ รียนเกิ ดกระบวนการคิดและวิเคราะหจากปญหาและการ
แกปญหาจากเรื่องที่ใกลตัว อีกทั้งควรเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากกระบวนการกลุม ครูผูสอนควรใหผูเรียนถายทอดองค
ความรูในรูปแบบของโครงงานโดยมีเปนผูแนะนํา (Coaching) หรือผูใหคําแนะนํา (Consultant) มากกวาการเปนผูบรรยาย
(Lecturer) นอกเหนือจากนี้สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนไดรับการอบรม จัดสื่อและเพิ่มกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในรายวิชาการงานอาชีพเพื่อใหผูเรียนมีทักษะและมีทัศนคติที่ดีในรายวิชาดังกลาว
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning: PBL) ของครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ภายใตการสนับสนุน
ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และการอนุเคราะหของผูบริหารและคณะครูกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ไดแก โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนดํารงราษฎร
สงเคราะห โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โรงเรียนหวยไรสามัคคี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม โรงเรียนแมจันวิทยาคม และ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551).
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
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กมล กลอมอิ่ม. (2560). การจัดการเรียนรูแบบการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning : PBL) : รายวิชาการ
ออกแบบและพั ฒนาหลักสู ตร สําหรับนัก ศึกษาวิช าชีพ ครู. วารสารบัณฑิต ศึกษา มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ วไลย
อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ. ปที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560. หนาที่ 179-192.
นุจรี ศรีใส เมธินี วงศวานิช รัมภกาภรณ สุชาวดี เกษมณี และปานเทพ ลาภเกสร. (2560). ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตดานความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนประถมศึกษาปที่
5 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอัสชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจังหวัดสมุทรสาคร. วารสาร
ศึกษาศาสตรปริทัศน. ปที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 25601, หนาที่ 80-90.
ไพศาล สุวรรณนอย. (2559). เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน (Problem-based Learning : PBL). ขอนแกน: มหาวิทยาลัยของแกน.
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560). กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
สิรีวัฒน อายุวัฒน. (2554). การเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-Based Learning) : ความทายทายของ
การศึกษาพยาบาลในการพัฒนาการเรียนรูในศตวรรษที่ 21. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. ปที่ 27 ฉบับ
ที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560, หนาที่ 16-29.
ไสว ฟกขาว. (2561). การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
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การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
A STUDY PROBLEMS OF ACADEMIC ADMINISRATION IN PRIMARY SCHOOLS
OF PHICHIT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE ARE OFFICE 1
สนามชัย มวงมี 1* และณิรดา เวชญาลักษณ 1
1
โรงเรียนบานสระบรเพ็ด
*
corresponding author e-mail Sanamchai898@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ประชากรและกลุมตัวอยางเปนโรงเรียน จํานวน 136
โรงเรียน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 136 คน และครูวิชาการโรงเรียน 136 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 รวมเปน 272 คน ใชวิธีสุมกลุมตัวอยางโดยสุมอยางงาย กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางตามตารางของ เครจซี่ และเมอรแกน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม จากนั้นนําผลที่
ไดมาดําเนินการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป หาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปญหาการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับนอย พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
การวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาคือ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร และต่ําที่สุด 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
ละประเทศจึงมีการเรียนรูเพื่อปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและ เตรียมพรอมที่จะเผชิญ
ตอ ปญ หาตา ง ๆ ที่จ ะสง ผลตอ คุณ ภาพของมนุษ ย ปจ จัย ที่สํ าคั ญ ในการพั ฒนาทรัพ ยากรมนุษ ยย อมขึ้น อยู กั บ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จึงเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและ
แกไขปญหาตาง ๆ ในสังคมไดเนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองดาน ตาง ๆ ตลอด
ชีวติ กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทและหนาที่โดยตรงในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาประชากรของ
ประเทศใหมีคุณภาพในทุก ๆ ดานทั้งความรู ประสบการณ บุคลิกภาพและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถนํา
ความรูไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การศึกษาไมไดเปนเพียงแตการเรียนขั้นพื้นฐานที่กําหนดไว
ในระยะเวลา 9 ป ถึง 12 ป แตการศึกษาและการเรียนรูจะตองเกิดจากการตอยอดออกไปเปน “การศึกษาตลอด
ชีวิต”
กระทรวงศึก ษาธิก ารโดยพระราชบั ญญัติก ารศึก ษาแหง ชาติ 2542 ใหส ถานศึ กษาดํ าเนิน การจั ด
การศึกษาภาค บังคับที่มุงใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก มี
ความรูความสามารถในขั้นพื้นฐานใหสามารถคงสภาพการอานออก เขียนไดคิดคํานวณไดเปนคนดี คนเกง และมี
ความสุข สมบูรณทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมในการ ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข ประกอบอาชีพตามควรแกวัยและดํารงตนเปน พลเมืองดีของประเทศชาติ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับวาเปนการจัดการศึกษาที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะการศึกษา ในระดับ
ขั้นพื้นฐานนี้ มุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอมที่จะทําประโยชนใหกับสังคมตาม บทบาท
หนาที่ของตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่มี พระมหากษัตริยเปนประมุข ดังนั้น
โรงเรียนเปนหนวยงานระดับปฏิบัติที่สําคัญที่สุด เพราะเปนหนวยงานปฏิบัติ และผลการจัดการศึกษาจะเปนเชนใด
ยอมขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักคือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนบรรลุ
จุดมุ งหมายที่กํ าหนดไว ในหลัก สูต ร และบุ คคลที่ มีค วามสํา คัญ และมีบ ทบาทตอ การที่จ ะทํ าใหผูเ รีย นบรรลุ
จุดมุงหมายของหลักสูตร คือ ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษา โดยการ
จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหา วัตถุประสงค ใชสื่อตาง ๆ
นํานวัตกรรมใหม ๆ เขาไปชวยในการจัดการเรียนการสอน ทั้งสื่อที่เปนวัสดุอุปกรณและสื่อเทคโนโลยีเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและกาวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลายรวมทั้ง
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูที่มีความคลายคลึงกันไวดวยกันเปนการลดภาระในการจัดการเรียนการสอนของครู
อีกทาง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดใหมีการสอบวัดคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 หรือเรียกวา O – NET เปนประจําทุกปเพื่อใหทราบวาคุณภาพการศึกษาอยูในระดับใด อีกทั้ง
เปนการหาแนวทางในการบริหารงานวิชาการใหมีคุณภาพตรงกับมาตรฐานการศึกษาโดยมอบหมายใหสํานักทดสอบ
และมาตรฐานการศึกษา (สทศ.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีการสรุปผลการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (คา O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จากการประชุมผูบริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2561 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 3

165

ปการศึกษา มีดังนี้ พ.ศ.2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารอยละ 45.84 ระดับสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รอยละ 43.19 ระดับประเทศรอยละ 44.98 พ.ศ.2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารอยละ 33.64 ระดับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ 35.71 ระดับประเทศรอยละ 35.62 และ พ.ศ. 2560 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษารอยละ 31.24 ระดับสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ 34.48 ระดับประเทศ
รอยละ 34.33 ซึ่งพบวามีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมคอนขางต่ํา ทิพยวรรณ โอสา, (2551) ไดศึกษา
แนวทางพัฒนาความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 , 2 พบวาดานการพัฒนาหลักสูตรนอยที่สุดคือการนิเทศติดตามและการ
ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา 2 ดานการพัฒนาการเรียนการสอนนอยที่สุดคือ การสงเสริมใหครูมีการวิจัย
เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในนอยที่สุดคือ นําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใชในการปรับปรุงหรือวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ดานผูนําทางวิชาการนอยที่สุด
คือ จัดใหมีการประเมินผลงานวิชาการทุกระยะ ดังนั้นแนวทางการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตองมี
แนวคิดการบริหารจัดการอยางมีขั้นตอนตอเนื่องจนถึงขั้นตอนสุดทาย ซึ่งแนวคิดดังกลาวผูวิจัยไดนําวงจรเดมมิ่ง
(PDCA) ซึ่งเนนกระบวนการ 4 ขั้นตอนในการดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพ ประกอบดวย 1 การวางแผน
(Plan: P) 2 ดานการปฏิบัติ (Do: D) 3 ดานการตรวจสอบ (Check: C) 4 ดานการปรับปรุง (Action: A)
การบริหารงานในสถานศึกษาประกอบดวยงาน 4 งานไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
การเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป งานวิชาการเปนงานหลักที่สําคัญตอการ
บริหารการศึกษาและจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจหลักของการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เปนกิจกรรมที่มุงเนน
ใหผูเรียนมีความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร (คํารณ แจงเปย, 2557) ซึ่ง
การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลัก ของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 5 มาตรา 39 ให
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาโดยมีภารกิจงานดังนี้ งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป เจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ
คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษาชุมชน ทองถิ่นและการมีการสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จากการศึกษาของ สมิซทและคณะ (2552 : 48 อางถึงในปรียาพร
วงศอนุตรโรจน, 2553) ในดานการใชเวลาในการบริหารงานและการใหความสําคัญของงานในสถานศึกษา งานใน
ความรับผิดชอบของผูบริหารจําแนกออกเปน 7 ประเภท พบวาการบริหารงานวิชาการคิดเปนรอยละ 40 สะทอนให
เห็นวางงานวิชาการมีความสําคัญตอสถานศึกษามากที่สุด งานวิชาการจะประกอบดวยงานดานหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวของ การจัดสิ่งสงเสริมงานดานวิชาการ รวมถึงงานดานการวัดและ
ประเมินผลขั้นตอนการดําเนินงานดานวิชาการจะมีขั้นการวางแผนงานดานวิชาการ ขั้นการจัดและดําเนินการ และ
ขั้นสงเสริมติดตามผลดานวิชาการ หลักการบริหารงานดานวิชาการคือ หลักแหงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 6 อําเภอ คือ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอสามงาม อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอ วชิรบารมี อําเภอ
วังทรายพูน และอําเภอสากเหล็ก มีสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 146 โรงเรียน ปญหาการบริหารงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 สวนมากเปนการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ
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โดยเฉพาะกลุมงานที่สงเสริมดานการจัดการศึกษาและขาดงบประมาณที่จะสนับสนุนใหการดําเนินงานยกระดับ
คุณภาพการศึกษา จากแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 ไดมีการจัดทําแผนงานเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการใหมีระดับคุณภาพทางการศึกษา
สูงขึ้น โดยกําหนดกลยุทธในการพัฒนาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดใหมีการดําเนินโครงการตาง ๆ
ดังนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาครูทั้งระบบตามศักยภาพ โครงการพัฒนาครูตามความ
ตองการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
โครงการพัฒนา กํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศบุคลากรในสังกัดเพื่อสนับสนุนแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และนํา
ขอมูลมาใชเพื่อเปนแนวทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต1 ใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ
มาตรฐาน และยังเปนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนใหสูงขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงที่จะศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จํานวน 136 แหง และประชากรจํานวน 272 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน สังกัด
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ จิ ต ร เขต 1 ใช วิ ธีสุ ม กลุ มตั ว อยา งโดยการสุ มอย า งงา ย (Simple
Random Sampling) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan อางถึง
ในบุญชม ศรีสะอาด , 2554) จํานวน 272 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ซึ่งแบงเปน 6 ดาน ไดแก
1. ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2. ดานการจัดการเรียนการสอน
3. ดานการนิเทศภายใน
4. ดานการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
5. ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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6. ดานการวิจัยในชั้นเรียน
โดยกําหนดลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ
การใหคาคะแนนแตละระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีปญ
 หาอยูในระดับมากทีส่ ุด
ระดับ 4 หมายถึง มีปญ
 หาอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีปญ
 หาอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีปญ
 หาอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีปญ
 หาอยูในระดับนอยที่สดุ
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
ดังนี้
1. ศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ จากเอกสาร บทความและงานวิจัยตาง ๆ รวมทั้งศึกษาวิธีการสราง
แบบสอบถามจากงานวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถาม
2. ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาขอบขายการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงความ
สมบูรณและความถูกตองใหครอบคลุมทั้งดานเนื้อหาและภาษาที่ใชเพื่อใหเกิดความเขาใจแกผูตอบแบบสอบถาม
5. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) วาขอความ
ในแบบสอบถามเปนขอคําถามที่ตรงกับสิ่งที่ตองการศึกษาและครอบคลุมเนื้อหาเชิงทฤษฎีที่ไดศึกษาวิเคราะหและ
กําหนดไวในนิยามศัพทเฉพาะหรือไม และทดสอบขอคําถามหาคาดัชนีความสอดคลอง โดยมีผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน
6. นําผลการประเมินแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับเนื้อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) ซึ่งตองมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50
ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด , 2554) ผลการวิเคราะหพบวาคา IOC มีคา 0.93
7. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
8. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
9. นําขอมูลที่ไดจากการทดลองใชมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s coefficient) ผลการวิเคราะหพบวา คา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.97
10. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบกอนนําไปจัดทําเปนแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดาํ เนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
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3.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ถึงผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาพิจิ ต ร เขต 1 เพื่ อขออนุ ญาตในการเก็ บข อมู ล ประกอบการวิ จัย จากผูบ ริห าร
สถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
3.2 ผูวิจัยสงและรับแบบสอบถามดวยตนเอง และทางไปรษณียพรอมแนบซองเปลาติดแสตมปจา
หนาซองถึงผูวิจัยเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับกลุมผูไดรับการประเมิน ในการสงแบบสอบถามคืนและแบบสอบถาม
บางสวนผูวิจัยเก็บรวบรวมดวยตนเอง
3.3 ผูวิจัยสงและรับแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางตามสถานศึกษาดวยตนเองและทางไปรษณีย
จํานวน 272 ฉบับ
3.4 ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 227 ฉบับ คิดเปนรอยละ 83.45
4. การวิเคราะหขอ มูล
ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
4.1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
4.2 ปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจติ ร เขต 1 ทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยแปลความหมาย
ตามเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
4.51 – 5.00 มีปญหาอยูในระดับมากที่สดุ
3.51 – 4.50 มีปญหาอยูในระดับมาก
2.51 – 3.50 มีปญหาอยูในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 มีปญหาอยูในระดับนอย
1.00 – 1.50 มีปญหาอยูในระดับนอยที่สุด
5. สถิติที่ใชในการวิจัย
5.1 คาเฉลี่ย (Mean : X )
5.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division : S.D)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในภาพรวม
ปญหาดานการบริหารงานวิชาการใน
X
S.D
ระดับปญหา
ลําดับ
โรงเรียนประถมศึกษา
1. ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
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. ดานการวิจัยในชั้นเรียน
2.49
1.01
นอย
1
รวมเฉลี่ย
2.32
0.96
นอย
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จากตาราง การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในภาพรวมพบวาอยูในระดับนอยและเมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการวิจัยในชั้นเรียน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการจัดการเรียนการสอน
สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยขอสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจยั ดังนี้
1. ป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสํ า กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพิจติ ร เขต 1 ในภาพรวมพบวาอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
การวิจัยในชั้นเรียน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอน
2. ปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจติ ร เขต 1 ในรายดานมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอพบวา
ขอที่มี คาเฉลี่ยสู งที่สุ ด ขอ ขัดข องหรืออุป สรรคของผูจัด ทําหลักสูต รไม วิเคราะห จุด ออน จุดแข็งของหลั กสูต ร
แกนกลางและของสถานศึกษา และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ขอขัดของหรืออุปสรรคในการแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําหลักสูตร
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ขอขัดของหรืออุปสรรคในการจัดตารางสอนของครูไมเหมาะสมกับชั้นเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด คือขอขัดของหรืออุปสรรคในการสอนซอมเสริมผูเรียนที่เรียนชา
2.3 ดา นการจั ดนิ เทศภายใน โดยภาพรวมอยู ในระดับ นอ ย เมื่อ พิจ ารณารายขอ พบวา ขอ ที่ มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ขอขัดของหรืออุปสรรคในการไมวิเคราะหปญหาของการนิเทศภายใน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
คือขอขัดของหรืออุปสรรคในการกําหนดนโยบายและวางแผนรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายใน
2.4 ดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือขอขัดของหรืออุปสรรคในการวัดผลประเมินผลไมครอบคลุมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย
ทักษะพิสัย และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือขอขัดของหรืออุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผนที่เกี่ยวกับ
การวัดผลประเมินผลรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ
2.5 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือขอขัดของหรืออุปสรรคในการประกันคุณภาพการศึกษาไมสอดคลองกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือขอขัดของหรืออุปสรรคในการแกไข ปรับปรุง ประยุกตใช
กําหนดแนวทางพัฒนาผลผลิตจากการประกันคุณภาพการศึกษา
2.6 ดานการวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุดคือขอขัดของหรืออุปสรรคในการไมนําสาเหตุของปญหามาวิเคราะห เพื่อหาแนวทางหรือคนหาวิธีการใหม ๆ
เพื่อแกปญหา และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือขอขัดของหรืออุปสรรคในการคนหาสาเหตุของปญหาผูเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
ปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
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จากการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจติ ร เขต 1 ประกอบดวย ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดาน
การจัดนิเทศภายใน ดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และดานการวิจัยใน
ชั้นเรียน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา มีระดับปญหานอยแตเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการวิจัยในชั้นเรียน
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด แตมีระดับปญหานอยทั้งนี้เนื่องมาจากครูมีภาระงานเปนจํานวนมาก เชน งานการเงิน งานบัญชี
การเงิน งานพัสดุ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งตองใชเวลาของการจัดการเรียนการสอนมาปฏิบัตงิ านเหลานี้ ครูขาด
ความรูความเขาใจดานการวิจัยในชั้นเรียน ครูขาดการสนับสนุนดานงบประมาณจากผูบริหารสถานศึกษา ครูขาด
การวิเคราะหเด็กนักเรียนเปนรายบุคคลที่เปนปญหาของการวิจัยในชั้นเรียน ผูบริหารสถานศึกษาไมมีนโยบาย
โครงการที่จะใหมีการจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน ครูไมจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนรวมทั้งผูบริหารสถานศึกษาไมสงเสริม
นิเทศ กํากับ ติดตาม งานวิจัยในชั้นเรียนอยางจริงจัง ซึ่งเปนสาเหตุทําใหการวิจัยในชั้นเรียนมีปญหาสูงสุด ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย บางส ว นของทิ พ ย ว รรณ โอสา, (2551) ได ศึ ก ษาแนวทางพั ฒ นาความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 , 2
พบวาดานการพัฒนาหลักสูตรนอยที่สุดคือการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา 2 ดาน
การพัฒนาการเรียนการสอนนอยที่สุดคือ การสงเสริมใหครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3 ดานการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในนอยที่สุดคือ นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการปรับปรุงหรือวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ดานผูนําทางวิชาการนอยที่สุดคือ จัดใหมีการประเมินผลงานวิชาการทุกระยะ
ดังนั้นแนวทางการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตองมีแนวคิดการบริหารจัดการอยางมีขั้นตอนตอเนื่อง
จนถึงขั้นตอนสุดทาย ซึ่งแนวคิดดังกลาวผูวิจัยไดนําวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ซึ่งเนนกระบวนการ 4 ขั้นตอนในการ
ดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพ ประกอบดวย 1 การวางแผน (Plan: P) 2 ดานการปฏิบัติ (Do: D) 3 ดานการ
ตรวจสอบ (Check: C) 4 ดานการปรับปรุง (Action: A)
จากการพิจารณาประเด็นเปนรายขอของแตละดานมีประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น ที่มีความสําคัญตอการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา เพราะครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาเปนผู
ขับเคลื่อนงานวิชาการในโรงเรียนใหดําเนินไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งประเด็นเหลานั้นไดเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงที่สุดราย
ขอของแตละดานดังตอไปนี้ 1) ดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ขอขัดของหรือ
อุปสรรคในการวัดผลประเมินผลไมครอบคลุมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย มีระดับปญหาปานกลาง 2) ดาน
การจัดนิเทศภายใน ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ขอขัดของหรืออุปสรรคในการไมวิเคราะหปญหาของการนิเทศภายใน
มีระดับปญหาปานกลาง 3) ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ขอขัดของหรืออุปสรรค
ของผูจัดทําหลักสูตรในการวิเคราะห จุดออน จุดแข็งของหลักสูตรแกนกลางและของสถานศึกษา มีระดับปญหาปาน
กลาง และ 4) ดานการวิจัยในชั้น ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ขอขัดของหรืออุปสรรคในการนําสาเหตุของปญหามา
วิเคราะห เพื่อหาแนวทางหรือคนหาวิธีการใหม ๆ เพื่อแกปญหา มีระดับปญหาปานกลางผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของเรื่องปญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการ สวนใหญพบวาผลการวิจัยปญหาบริหารงานวิชาการอยูใน
ระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งงานวิจัยของผูวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยบางสวนของคินเดรค (Kindred, 2002)
ไดศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ ในรัฐจอรเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
จํานวนกลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียน จํานวน 480 คน ระดับประถมศึกษา
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ มีการดําเนินงานในดานการพัฒนา
หลักสูตรและดานการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับมากที่สุด ดานการนิเทศการศึกษาและดานการแนะแนว
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การศึกษา อยูในระดับปานกลาง ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการสงเสริมความรู
ดานวิชาการแกชุมชนอยูในระดับนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียน
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบตามประสบการณในการทํางานมี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน และอานนท หลาหนัก (2551) ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารงาน
วิชาการ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําพูน เขต 2 ผลการวิจัย พบวาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยรวมทั้ง 5
ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรมีสภาพปญหาการบริหารอยูในระดับมาก สวน
อีก 4 ดานมีสภาพปญหาการบริหารอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย คือ ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการนิเทศภายใน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา และดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะ
ปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 ดังนี้
1. จากการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ดานการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูนํา
องคกรสูงสุด ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูไดรับความรูเพิ่มเติมโดยการสงเขารับการอบรมมีทักษะในดานการจัดการ
เรียนการสอน คิดคนนวัตกรรมใหม ๆ ที่สงเสริมในดานการจัดการสอน อีกทั้งสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยี เพื่อ
นํามาใชจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดการเรียนการสอน
2. จากผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํากัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ จิ ต ร เขต 1 ด า นการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นมี ค า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ซึ่ ง เกิ ด จากครู มี ภ าระงานที่
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมากเกินไป เชน งานการเงิน งานบัญชีงานเงิน งานพัสดุเปนตน ดังนั้น
ผูบริหารควรแบงเบาภาระงานเหลานี้จากครูโดยระดมทรัพยากรที่มีอยูทั้งคนและงบประมาณ สงเสริมใหครูไดรับ
ความรูเพิ่มเติม เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใหการวิจัยในชั้นเรียนสําเร็จตามเปาหมายที่สงผลดีตอคุณภาพผูเรียน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาและชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจากอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการปรับปรุงจน
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงดวยดี นับเปนพระคุณอยางยิ่งสําหรับผูวิจัย ขอขอบพระคุณอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
ดร.นิคม นาคอาย อาจารย ดร.อดุลย วังศรีคูณ ดร.สรวง วรอินทร นายโชติ เปยมงาม และนางมานพ สมบุญ
ยอด ผูเชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา
และครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1 ทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหในการ
เก็บขอมูลการทําวิจัย ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษาที่ใหความอนุเคราะหในการสัมภาษณขอมูลดานแนวทางการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประกอบดวย นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสต นางทิพวรรณ จันทรสุกรี นายภิญโญ แกว
แดง นางสาววัชดาภรณ นาคสวัสดิ์ นายนเรศ มโนวชิรสรรค นายโอภาส เชื้อมีแรง นางภัทราภรณ วิเวกทัสกัณฑ
นายกีรติ จันทรมณี นางมานพ สมบุญยอด และนายศรัญู กะโห
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บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงค 1.ศึกษาขอมูลสําหรับการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก 2.สรางและพัฒนาสื่อ
ประสมในการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก 3.ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการนําเสนอขอมูลใน
พิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา 1.ขอมูลสําหรับการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก ประกอบดวย
ประวัติความเปนมา คุณลักษณะ และวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 2.สื่อประสมเพื่อนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมือง
พิษณุโลก ความเหมาะสมตั้งแต 3.51 ขึ้นไปและ 3.ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมือง
พิษณุโลก ดานเนื้อหา อยูในระดับดีมาก(xˉ =4.53, S.D.=.42) ดานการนําเสนอสื่อมัลติมีเดีย อยูในระดับมาก(xˉ =4.43,
S.D.=.47) ดานกิจกรรม อยูในระดับดีมาก(xˉ =4.56, S.D.=.37) ดานการใชงาน อยูในระดับดีมาก(xˉ =4.51, S.D.=.41) มีผล
ความพึงพอใจภาพรวมในระดับดีมาก (xˉ =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 (xˉ =4.53, S.D.=.42) the presentation of
multimedia in the level of good (xˉ =4.43, S.D.=.47) , activity in the level of very good level (xˉ =4.56,
S.D.=.37) usage in the level of very good level (xˉ =4.51, S.D.=.41) resulting in overall satisfaction at a very
good level (xˉ =4.52, S.D.=.42)
Keywords : multimedia development, the presenting, Phitsanulok Museum
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บทนํา
เมื่อเขาสูระบบการศึกษา 4.0 เทคโนโลยีก็มีสวนในการชวยในการเรียนรูไดเปนอยางมากเนื่องจากการเรียนการสอน
ในปจจุบันเนนการประยุกตนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหเกิดความสะดวกสบายตอผูเรียน ซึ่งการใชสื่อประสมใน
การเรียนการสอนมีมาเปนเวลานานแลว โดยการนําเอาสื่อหลายอยางมาใชรวมกันอยางเปนระบบ ในลักษณะเสริมคุณคาซึ่ง
กันและกัน เชน รูปภาพ เครื่องฉายแผนโปรงใส เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน(กิดานันท มลิทอง, 2543)
จากทฤษฎีกรวยประสบการณของเอดการ เดล(Edgar Dale)กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดมากที่สุดจากการที่
ผูเรียนไดรับประสบการณดวยตนเองจากการกระทําการมีสวนรวมในรูปแบบตางๆของประสบการณที่เปนจริง และการสังเกต
จากของจริงหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเปรียบเทียบไดกับการเรียนรูดวยการกระทํา การถายทอดโดยสื่อ ประเภทภาพและ
เสียง เชน โทรทัศน วิทยุ ภาพนิ่ง เสมือนเปนการเรียนรูดวยภาพ(กิดานันท มลิทอง, 2548)
ปจจุบันพิพิธภัณฑและแหลงการเรียนรูตางๆเริ่มมีการพัฒนาการนําเสนอดวยสื่อประสมเขามาใชเพื่อเปนการสราง
องคความรูดวยตนเองของผูเขาศึกษาเรียนรูและทําใหเกิดความสนุกสนานจากการเรียนรู อันจะเปนการสงผลทําใหผูที่ไดเขา
มาศึกษาในพิพิธภัณฑไดรับความรูการจัดประสบการณตามสิ่งที่ตนเองสนใจ และตามความตองการของแตละบุคคลเปนอยาง
ดี และเปนการสงเสริมการเรียนรูภายนอกหองเรียนที่ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีแปลกใหมและเปนประโยชนตอการศึกษานอก
บทเรียนที่ถูกกําหนดไวตามหลักสูตรดวย
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษากรณีของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ดูแลพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลกและศูนยวัฒนธรรมและการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง1 และไดมีการประเมินผล
ความพึงพอใจของผูรับบริการพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลกและศูนยวัฒนธรรมและการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
และพบปญหาวา การนําเสนอของพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลกและศูนยวัฒนธรรมและการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง1 เปนรูปแบบของปายขอมูลที่เปนนิทรรศการสําหรับอานและไมเกิดการดึงดูดความสนใจของผูรับบริการมากนัก สิ่งที่
ผูรับบริการตองการเกี่ยวกับการนําเสนอของพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลกและศูนยวัฒนธรรมและการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1 คือ การใหบริการการนําเสนอที่มีการปฏิสัมพันธมากขึ้นและตองการใหมีสื่อประสมเขามารวมกับการ
ใหบริการในการนําเสนอเพื่อใหผูรับบริการรูสึกสนใจในการบริการ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลกในสวนของหองเอกลักษณเมืองพิษณุโลก2 เปนกรณีศึกษาในการ
พัฒนาการนําเสนอแบบสื่อประสมโดยการสรางและพัฒนาสื่อวีดิทัศนรวมกับระบบการประมวลผลแบบคิวอารโคด(QR Code)
เขามาใชใ นการนําเสนอซึ่ งสามารถสรางปฏิสั มพันธ ระหว างผู เขารั บบริก ารและการนําเสนอขอมูล ไดมากขึ้น เนื่อ งจาก
ผูรับบริการสามารถใชอุปกรณเคลื่อนที่ที่เชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตซึ่งเขาถึงไดงายและสะดวกในการใชงาน ผูรับบริการ
สามารถใชอุปกรณ เชน แท็บเล็ต สมารทโฟน เปนตน ในการรับชมสื่อไดโดยเพียงนําอุปกรณเคลื่อนที่สแกนคิวอารโคดก็
สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงายและสามารถศึกษาไดดวยตนเอง อีกทั้งยังมีการปฏิสัมพันธกันระหวางสื่อประสมในการนําเสนอ
และผูร ับบริการ อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนใหหนวยงานเห็นความสําคัญของการใชสื่อประสมเขามานําเสนอขอมูลในสวนอื่น
ของพิพิธภัณฑตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง โดยในแตละขั้นตอนจะมีกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้
1.1 การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลสื่อประสม
แหลงขอมูล
1. เอกสาร/งานวิจัยเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย,
ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว
2. ปราชญที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความรูเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, 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
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก ซึ่งเปนผูมีประสบการณทั้งการสอนและการดูแลในการผลิตสื่อการเรียนการสอนทั้ง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยมนัส วรวิทยรัตนกุล ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย
กาญจนโชติ และอาจารยดร.ศักยชัย เพชรสุวรรณ
1.3 ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได แ ก ผู เ ข า รั บ บริ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ มื อ งพิ ษ ณุ โ ลกและศู น ย วั ฒ นธรรมและ
การทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง1 สวนของหองเอกลักษณเมืองพิษณุโลก2 ที่ไดรับการพัฒนาสื่อประสม
กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก ผู เ ข า รั บ บริ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ มื อ งพิ ษ ณุ โ ลกและศู น ย วั ฒ นธรรมและการท อ งเที่ ย ว
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง1 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สวนของหองเอกลักษณเมือง
พิษณุโลก2 จํานวน 400 คน ที่ไดมาจากการเลือกแบบบังเอิญ (การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเนื่องจากไมสามารถกําหนด
จํานวนที่แน นอนของผู รับบริก ารได ผูวิจั ยจึ งใช การเป ดตารางของเครจซี และมอรแกน พบว า ประชากร 100,000 คน
ควรกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 384 คน ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 400 คน (Krejcie & Morgan :
1970) เชน กลุมนักทองเที่ยว กลุมนักเรียนที่มาทัศนศึกษา กลุมนักศึกษาที่มาศึกษาขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม เปนตน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ การนําเสนอสื่อประสมขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกขอมูล, แบบบันทึกการสัมภาษณ, แบบประเมินความ
พึงพอใจสื่อประสมเพื่อนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลกและแบบประเมินความเหมาะสมของสื่อประสม
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3. การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 การศึกษาขอมูล
1) ทําการศึกษาเอกสารและขอมูลเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณีแขงเรือ,
ประเพณีปกธงชัย, ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว
2) สรางแบบบันทึกเปนแบบฟอรมจดบันทึกการนําเสนอขอมูลในปจจุบัน ขอคนพบ ปญหา อุปสรรค
ขณะดําเนินการใหบริการพิพิธภัณฑเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการนําเสนอตอไป
3) สรางแบบสัมภาษณโดยมีลักษณะคําถามปลายเปด เพื่อถามความคิดเห็นของผูใหขอมูล
4) เก็บขอมูลเพิ่มเติมจากผูเ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนื้อหาและขอมูลเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
, ประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย, ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว ไดแก อาจารยอาวุโสผูศึกษาขอมูลเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร ผูที่มีประสบการณในการเพาะเลี้ยงสุนัขบางแกว และไกชนพระนเรศวร ผูมีประสบการณเกี่ยวกับการสราง
การแสดงและเขารวมงานประเพณีแขงเรือและประเพณีปกธงชัยไดแก
5) ทําการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพื่อเตรียมการทําขอมูลสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวน
3.2 การสรางและพัฒนาสื่อประสมการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก
มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1) การวางรูปแบบการดําเนินเรื่อง
2) ทําการรางรูปแบบ story board
3) กําหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะใชทํา story board สื่อนําเสนอสื่อประสม คือ
3.1.1) ประวัติและความเปนมาของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณีแขงเรือ,
ประเพณีปกธงชัย, ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว
3.1.2) ลักษณะไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว
3.1.3) วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย
4) เก็บขอมูลเนื้อหาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย, ไกชน
พระนเรศวร และสุนัขบางแกว เพิ่มเติม เชนการลงไปบันทึกภาพเคลื่อนไหวจากเหตุการณจริงและการคนหาขอมูลเพิ่มเติม
จากยูทูป(Youtube)
5) นําขอมูลเนื้อหาที่เปนทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณี
แขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย, ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว มาดําเนินการสรางตามขั้นตอนของโปรแกรมตัดตอวิดีโอ
6) สรางแบบประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา การใชงาน การเขาถึงสื่อการนํา เสนอสื่อประสมใน
พิพิธภัณฑ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
7) นําสื่อนิทรรศการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, นิทรรศการประเพณีแขงเรือ, นิทรรศการ
ประเพณีปกธงชัย , นิทรรศการไกชนพระนเรศวร และนิทรรศการสุนัขพันธุบางแกว สงใหผูเชี่ยวชาญ
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8) นําสื่อการนําเสนอนิทรรศการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, นิทรรศการประเพณีแขงเรือ,
นิทรรศการประเพณีปกธงชัย, นิทรรศการไกชนพระนเรศวร และนิทรรศการสุนัขพันธุบางแกว มาปรับตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ผลการประเมินการสรางและพัฒนาสื่อประสมการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก มีหัวขอใหญ 4 หัวขอ
ซึ่งไดผลดังนี้ ดานภาพและภาษา อยูในระดับ มาก ( ˉx = 4.22, S.D = .38) ดานเวลา อยูในระดับ มาก( ˉx = 3.44, S.D =
.57) ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูใชสื่อ อยูในระดับ ปานกลาง (xˉ = 3.33, S.D = .28) และดานการกระตุนใหผูใชส่ือ
เกิดความรู อยูในระดับ ปานกลาง ( ˉx = 3.08, S.D = .28)
3.3 ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฏีความพึงพอใจ
2) สรางแบบประเมินความพึงพอใจการนําเสนอสื่อประสมขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปน ขอคํ าถามวั ดความพึง พอใจเปน แบบสอบถามความพึง พอใจแบบมาตราสว น
ประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
3) นําแบบประเมินสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถาม
4) นําแบบประเมินที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
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 ผลการประเมินดานเนื้อหา มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (xˉ =4.52, S.D.=.42)
ผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคของการวิจัยมีวัตถุประสงค 1.ศึกษาขอมูลสําหรับการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก
2.สรางและพัฒนาสื่อประสมในการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก 3.ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
นําเสนอสื่อประสมขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก ไดผลการวิจัยดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาเนื้อหาขอมูล
เนื้อหาที่ไดโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากปราชญที่เปนภูมิปญญาในทองถิ่น ไดแก
- ประวัติความเปนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย,
ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว
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- ลักษณะของไกชนพระนเรศวร และสุนัขบางแกว
- วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย
ตอนที่ 2 ผลการสรางและพัฒนาสื่อประสมในการนําเสนอขอมูลพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก โดยผูเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมสื่อประสมในการนําเสนอขอมูลพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก โดย
ผูเชี่ยวชาญ
ลําดับที่
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
แปลคา
มาตรฐาน
1
ภาพและภาษา
1.1 ความถูกตองของภาพที่นํามาใช
4.33
.58
มาก
1.2 ความถูกตองของภาษาที่ใช
4.33
.57
มาก
1.3 ความสอดคลองระหวางภาพกับคําบรรยาย
4.00
.00
มาก
รวม
4.22
.38
มาก
2
เวลา
2.1 ความเหมาะสมของเวลากับเนื้อหา
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 การเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม
3.66
.58
มาก
4.2 เปด โอกาสให ผูใช สื่อมีส วนร วมในตลอดการ
2.66
.57
นอย
เรียนรู
4.3 ความหลากหลายและความเหมาะสมของรูปแบบ
3.00
.00
ปานกลาง
การมีปฏิสัมพันธ
4.4 การกระตุนใหผูใชสื่อตอบสนองในสื่อ
3.00
.00
ปานกลาง
รวม
3.08
.28
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 พบวา โดยสวนใหญมีผลประเมินตั้งแต 3.51 ขึ้นไป มีเพียงเรื่องความเหมาะสมของเสียงและ
จังหวะ , การเปดโอกาสใหผูใชสื่อมีสวนรวมในตลอดการเรียนรู , ความหลากหลายและความเหมาะสมของรูปแบบการมี
ปฏิสัมพันธ และกระตุนใหผูใชสื่อตอบสนองในสื่อ ที่ไดคะแนนต่ํากวา 3.51
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1. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

2. ประเพณีแขงเรือยาว

3. ประเพณีปกธงชัย

4. ไกชนพระนเรศวร

5. สุนัขพันธุบางแกว

ภาพที่ 1 QR code นําเสนอสื่อประสม
ตอนที่ 3 ผลความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ลําดับที่
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย
1

2

3

4

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลคา

รวม

4.48
4.53
4.59
4.53

.57
.60
.52
.42

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รวม

4.41
4.46
4.42
4.43

.58
.59
.65
.47

มาก
มาก
มาก
มาก

รวม

4.61
4.59
4.57
4.48
4.56

.51
.52
.53
.60
.37

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ดานการใชงาน
4.1 งายตอการเขาเรียนรู
4.2 ความรวดเร็วของการแสดงผล
4.3 ความปลอดภัยในการใชงาน
4.4 หลังใชสื่อทานมีความรู ความเขาใจในนิทรรศการมาก

4.62
4.49
4.55
4.61

.53
.63
.56
.54

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ดานเนื้อหา
1.1 ผูรับบริการมีความเขาใจเนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย
1.2 มีเนื้อหาใหมใหไดเรียนรู
1.3 เนื้อหาในสื่อมัลติมีเดียไมยากเกินไป
ดานการนําเสนอสื่อมัลติมีเดีย
2.1 มีการนําเสนอที่นาสนใจ
2.2 ภาพที่นําเสนอชัดเจน เขาใจงาย
2.3 คุณภาพเสียงประกอบมีความชัดเจนเขาใจงาย
ดานกิจกรรม
3.1 สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
3.2 เปนการเสริมสรางความรู
3.3 สื่อไดกระตุนใหทานมีความเขาใจในการเรียนรู
3.4 สื่อทําใหเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู
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ขึ้น
รวม
4.57
.41
มากที่สุด
ความพึงพอใจในทุกดาน
4.52
.42
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว า ผลความพึง พอใจของผู รับ บริ การสามารถเรีย งลํ าดั บ จากมากไปหาน อย ดัง นี้ ดา นการใชง าน
อยูในระดับมากที่สุด (xˉ =4.57, S.D.=.41) ดานกิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด(xˉ =4.56, S.D.=.37) ดานเนื้อหา อยูในระดับ
มากที่สุด (xˉ =4.53, S.D.=.42) และดานการนําเสนอสื่อมัลติมีเดีย อยูในระดับมาก(xˉ =4.43, S.D.=.47) โดยภาพรวมทุกดาน
อยูในระดับมากที่สุด (xˉ =4.52, S.D.=.42)

ภาพที่ 2 ภาพของผูเขารับบริการใชการนําเสนอขอมูลสื่อประสมในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก
อภิปรายผล
จากวัตถุประสงคของการวิจัยการวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค 1.ศึกษาขอมูลสําหรับการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑ
เมืองพิษณุโลก 2.สรางและพัฒนาสื่อประสมในการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก 3.ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอการนําเสนอสื่อประสมขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก สามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลจากการศึ ก ษาขอ มู ล จากผู เ ชี่ ยวชาญ ผู มี ค วามรู และประสบการณ จึ ง ไดข อ มู ล ที่ส ามารถแยกประเภท
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
ออรั ส มา ผลการวิ จั ย พบว า ผลการพั ฒ นาสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เรื่ อ งการประชาคมอาเซี ย น ด ว ยเทคโนโลยี อ อรั ส มา
สามารถพัฒนาไดรวดเร็วและงายขึ้น โดยอาศัยหลักการคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีสวนประกอบของขอความ รูปภาพ เสียง
และภาพเคลื่ อ นไหว กระตุ น ให นั ก เรี ย น มี ค วามน า สนใจ เพื่ อ กระตุ น ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความรู สึ ก สนุ ก และสนใจ
ในการที่จะเรียนรูเนื้อหาในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ไดนําเทคโนโลยีใหมมาประยุกตใชกับสื่อการเรียนการสอนเปนแนวทางเริ่มตน
ของการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย งานวิจัยของบุศรา อิ่มทรัพย (2551) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต และเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
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วังหวาราษฎรสามัคคี ที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อประสม ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
การแปลงทางเรขาคณิ ต ของนั ก เรี ย น ที่ ไ ด รั บ การสอนโดยใช สื่ อ ประสมสู ง งานวิ จั ย ของรุ ง ฤดี ลุ ม ร อ ย (2546)
ไดศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเรื่อง สมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา โดยใชชุดสื่อประสม ผลการศึกษาคนควาพบวา ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจาก
ที่ ไดรับการสอนโดยใชชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรสูงกวากอนไดรับการสอน และ
งานวิจัยของนฤเทพ สุวรรณธาดาและคณะ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องการประยุกตใชคิวอารโคดในการบันทึกขอมูลการเขา
รวมกิจกรรมเพื่อสําเร็จการศึกษา โดยนําเขาขอมูลผานระบบเก็บขอมูลออนไลน ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับดี
3. ผลความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารที่ มี ต อ การนํ า เสนอสื่ อ ประสมข อ มู ล ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ มื อ งพิ ษ ณุ โ ลก
ผลความพึงพอใจภาพรวมทุกดาน อยูในระดับ มากที่สุด (xˉ =4.52, S.D.=.42) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐมา ไชยวรโยธิน
(2556) เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องศิลปะการแสดงประจําชาติประเทศในประชาคมอาเซียนดวยเทคโนโลยี
ออรัสมา โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนที่มีความพึงพอใจตอหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสอยูในระดับมากที่สุด งานวิจัยของสดใส วิเศษสุดและคณะ(2556) เรื่องการพัฒนาแอพลิเคชั่นระบบนําชม
พิพิธภัณฑเครือขายผานสมารทโฟนเพื่อนําเสนอการปรับปรุงแอพลิเคชั่น สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการนําชมผลวิจัยพบวา
ผูเขาชมเขาใจและเห็นดวยกับแอพลิเคชั่นในระดับปานกลางถึงดีมาก และนําเสนอการพัฒนาแอพลิเคชั่นใหมีประสิทธิภาพใน
การนําชมมากยิ่งขึ้น และและงานวิจัยของนฤเทพ สุวรรณธาดาและคณะ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องการประยุกตใชคิวอารโคด
ในการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมเพื่อสําเร็จการศึกษา โดยนําเขาขอมูลผานระบบเก็บขอมูลออนไลน ผลการวิจัยพบวา
อยูในระดับดี
สรุปผลการวิจัย
1. ผลจากการศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ ผูมีความรู และประสบการณ จึงไดขอมูลที่สามารถแยกประเภท
ในการจัดทําสื่อประสมตอไป คือ ประวัติความเปนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย,
ไกชนพระนเรศวร และสุนัขพันธุบางแกว, ลักษณะของไกชนพระนเรศวร และสุนัขบางแกว, วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
ประเพณีแขงเรือ, ประเพณีปกธงชัย
2. ผลจากการสรางและพัฒนาสื่อประสมในการนําเสนอขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก พบวา ผลประเมิน
ตั้งแต 3.51 ขึ้นไป มีเพียงเรื่องความเหมาะสมของเสียงและจังหวะ , การเปดโอกาสใหผูใชสื่อมีสวนรวมในตลอดการเรียนรู ,
ความหลากหลายและความเหมาะสมของรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ และกระตุนใหผูใชสื่อตอบสนองในสื่อ ที่ไดคะแนนต่ํากวา
3.51 และไดมีการปรับแกสื่อ 3 ครั้งจึงจะสามารถใชในการเก็บขอมูลได
และ 3. ผลความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการนําเสนอสื่อประสมขอมูลในพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก
ดานเนื้อหา มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (xˉ =4.53, S.D.=.42) ความพึงพอใจดานการนําเสนอสื่อ
มัลติมีเดีย ความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (xˉ =4.43, S.D.=.47) ความพึงพอใจดานกิจกรรม มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (xˉ =4.56, S.D.=.37) ความพึงพอใจดานการใชงาน มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ
มากที่สุด (xˉ =4.51, S.D.=.41) ผลความพึงพอใจภาพรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด (xˉ =4.52, S.D.=.42)
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การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก
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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก
ประชากรคือ ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 260 คน กลุมตัวอยาง ไดแก
ผูบริหารโรงเรียน 9 คน และครู 146 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5
ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และค าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมรวมอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายดานพบวามีสภาพการบริหารงานวิชาการตามลําดับ ดังนี้ 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
Keyword : Academic administration, Municipal School, Phitsanulok
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนกระบวนพัฒนามนุษยใหมีความเจริญงอกงามทั้งทางดานสติปญญา ความรู คุณธรรมความดีงามใน
จิตใจ มีความสามารถที่จะทํางาน และคิดวิเคราะหไดอยางถูกตอง สามารถเรียนรู แสวงหาความรู ตลอดจนใชความรูอยาง
สรางสรรค มีสุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณ แข็งแรง ประกอบอาชีพได มีวิถีชีวิตกลมกลืนธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ
สามารถปรับตนไดในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (สุมน อมรวิวัฒน, 2550 : 461)
ในปจจุบันการศึกษาไดพัฒนากระบวนการเพื่อใหมนุษยหรือผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยใหสถานศึกษาไดมีการจัดการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 หมวด 4 ที่กลาวถึงแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
เทศบาลซึ่งเปนองคกรปกครองทองถิ่นที่มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกนักเรียนในเขตเทศบาล และการจัดการศึกษา
ของเทศบาลอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีการดําเนินงานสงเสริม
สนับสนุนชวยเหลือใหเทศบาลสามารถปฏิรูปการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ การบริหารการศึกษาของ
เทศบาลดําเนินการโดยสํานักการศึกษา หรือกองการศึกษาในฐานะหนวยปฏิบัติ สนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาของ
เทศบาล ดําเนินการจัดตั้งงบประมาณ และดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษา (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2547 : 23) แนวนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาล เปนการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในทองถิ่นใหมีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพและความ
ต อ งการของสั ง คมและประเทศชาติ ตามหลั ก แห ง การปกครองตนเองตามเจตนารมณ ข องประชาชนในท อ งถิ่ น
(กระทรวงมหาดไทย, 2544 : 2) โดยมุงเนนไปที่การบริหารงานวิชาการซึ่งถือวาเปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้
เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาจึงอยูที่งานดานวิชาการ
(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553 : 7) ซึ่งการพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาจะเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมทุกชนิดที่เกิดขึ้น
แกนักเรียน เชน หลักสูตรของสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษาและดานการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ถาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสงเสริมในทุกดานของนักเรียนดีแลวก็จะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรพัฒนา
งานวิ ช าการซึ่ ง เป น งานสํ า คั ญ ต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ ห แ ก นั ก เรี ย น เพื่ อ จะได นํ า ความรู ค วามสามารถไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันและสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ดีขึ้น งานดาน
วิชาการเปนงานที่จะชวยใหผูปกครองมีความเชื่อมั่น มั่นใจและใหความไววางใจในการที่จะนําบุตรหลานเขามาศึกษาใน
สถานศึกษา เพราะถางานวิชาการของโรงเรียนมีความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพแลว ความไววางใจจากผูปกครองก็จะ
ตามมา (วณาเพ็ญ ปรีชารัตน, 2552 : 2)
การบริ ห ารงานวิ ช าการจะเปลี่ ย นแปลงไปตามสาระสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รและนโยบาย การบริ ห ารของ
กระทรวงศึกษาธิการ เชน การพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การพัฒนาสื่อ และแหลงเรียนรู การนิเทศ การประกัน
คุณภาพภายใน เปนตน จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ นับตั้งแตการ
แสดงความคิดเห็น การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติ การติดตาม การตรวจสอบและประเมินผล ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองเปนที่ปรึกษาของครูทั้งดานวิชาการและดานอื่น ๆ ตองมีบทบาทคอยใหความชวยเหลือสถานศึกษา ใหมีบุคลากร มี
วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ ที่เพียงพอแกการบริหารงานของโรงเรียน ใหการสนับสนุนและแกปญหา ติดตาม
ประเมินผล นัดประชุม อบรมสัมมนา เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามแนวทางที่
ถูกตองเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายและสงผลถึงผูเรียนเปนสําคัญ และสงผลโดยตรงตอความสําเร็จของ
สถานศึกษา กลาวคือตองเปนผูมีภาวะผูนําทางวิชาการที่ดี มีความพรอมในการปฏิบัติตน รวมทั้งแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค (จันทรานี สงวนนาม, 2551 : 142)
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ผลลัพธของการบริหารงานวิชาการสงผลตอกระบวนการพัฒนาผูเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน จึงได
มีการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เรียกโดยยอวา “สทศ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จั ด ตั้ ง สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห ง ชาติ (องค ก ารมหาชน) พ.ศ.2548 ภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีวัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบันเพื่อบริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และ
ใหบริการทางดานการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนศูนยกลางความรวมมือ
ดานการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2559 :
2-3)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เปนการทดสอบเพื่อวัดความรูและความคิดของนักเรียนชั้นระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงคในการทดสอบ 5 ขอ ไดแก 1) เพื่อทดสอบ
ความรูและความคิดของนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2)
นําผลการทดสอบไปใชเปนองคประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 3)
นําผลการทดสอบไปใชปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 4) นําผลการทดสอบไปใชประเมินผลการเรียนรูของ
นักเรียนระดับชาติ 5) นําผลการทดสอบไปใชในวัตถุประสงคอื่น ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเปนมาตรฐานที่
ทุกโรงเรียนใชเปนเกณฑคุณภาพในการจัดการศึกษา (สัมพันธ พันธพฤกษ, 2557 : 77-79)
แตจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา
2559 - 2561 พบวา คาเฉลี่ยของผลการทดสอบภาพรวมของสถานศึกษาสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีผลคะแนน
ต่ํากวารอยละ 50 ทุกวิชาและมีแนวโนมจะลดลงตอไป ยกเวนวิชาภาษาไทย ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานที่จัดวาเปนขอสอบที่มีมาตรฐานที่สุดของประเทศ และเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันนั้น เมื่อนํามาทดสอบ
ความรูของนักเรียนพบวานักเรียนมีคุณภาพไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว แมวาผูบริหารและครูจะเกิดการตื่นตัว
ในการบริหารจัดการเพื่อใหโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน แตก็ยังไม
เปนผลที่จะส งผลให ผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติ ขั้นพื้น ฐานในภาพรวมสูงขึ้ นแตอ ยางใด (สํา นักทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2561 : ออนไลน)
จากสภาพปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใหไดขอมูลที่สามารถนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี
ขั้นตอนที่การดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวมรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
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5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 ประชากร
การวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก ปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 260 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรที่ใชในการวิจัย
สังกัด
เทศบาลนครพิษณุโลก

เทศบาลตําบลพรหมพิราม
เทศบาลตําบลวงฆอง

โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก (วัดนอย)
เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค)
เทศบาล 3 (วัดทามะปราง)
เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันป)
เทศบาลพิรามอุทิศ
เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง)
รวมประชากร

จํานวนประชากร (คน)
ผูบริหาร
2
2
3
3
2
2
2
16

ครู
21
39
33
61
37
30
23
244

1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก
ปการศึกษา 2562 จํานวนทั้งสิ้น 155 คน โดยการใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie &
Morgan, 1986 : 345 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 43) และมีวิธีการไดมาของกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling) ตามในตาราง คือ
1.2.1 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน ได
จํานวนทั้งสิ้น 155 คน แบงเปนผูบริหารโรงเรียนจํานวน 9 คน และครูจํานวน 146 คน
1.2.2 จําแนกโรงเรียนตามสังกัดเทศบาล จากโรงเรียนทั้งหมด 7 โรงเรียน
1.2.3 เทียบสัดสวนขนาดกลุมตัวอยางผูบริหารโรงเรียนและครูในแตละโรงเรียนสําหรับการคํานวณและ
สุมอยางงายตามขนาดกลุมตัวอยางที่คํานวณไดตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามโรงเรียน
สังกัด

โรงเรียน

เทศบาล
อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก (วัดนอย)
นครพิษณุโลก เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค)
เทศบาล 3 (วัดทามะปราง)ร
เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันป)
เทศบาลตําบล เทศบาลพิรามอุทิศ
พรหมพิราม
เทศบาลตําบล เทศบาล 1 หนองตมศึกษา
วงฆอง
(จิ้นตง)
รวม

ผูบริหารโรงเรียน
กลุม
ประชากร
ตัวอยาง
2
1
2
1
3
2
3
2
2
1
2
1

ครู

21
39
33
61
37
30

กลุม
ตัวอยาง
13
23
20
36
22
18

ประชากร

2

1

23

14

16

9

244
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2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
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 ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 83)
5 หมายถึง สภาพการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง สภาพการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมาก
3 หมายถึง สภาพการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง สภาพการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับนอย
1 หมายถึง สภาพการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับนอยที่สุด
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ และหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก มีขั้นตอนการสรางแบบสอบถามดังนี้
1. ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการบริหารงานวิชาการ
2. กําหนดกรอบแนวคิดและขอบขายเนื้อหาในการสรางแบบสอบถามใหสอดคลองนิยามศัพทเฉพาะ
3. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยกําหนดขอบขายการบริหารงาน
วิชาการ 6 ดาน ไดแก
3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 การจัดการเรียนรู
3.3 การวัดผลและประเมินผล
3.4 การนิเทศการศึกษา
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3.5 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.6 การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. เสนอรางแบบสอบถามที่ตออาจารยที่ปรึกษา แลวนําขอเสนอมาปรับปรุงแกไขใหครอบคลุมทั้ง
ดานโครงสราง เนื้อหา และความเหมาะสมในการใชภาษา
5. เสนอเครื่องมือตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity)
6. นําแบบสอบถามมาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence :
IOC) ของขอคําถามกับนิยามศัพท โดยแบบสอบถามมีคาความสอดคลองเชิงเนื้อหาเทากับ 0.98
7. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
8. นําแบบสอบถามที่แกไขที่ปรับปรุงแลว โดยนําไปทดลองใช Try-Out กับผูบริหารและครูที่ไมใช
กลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหารและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย จํานวน 30 คน นําผลการทดลองมาวิเคราะหหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เทากับ 0.979
9. นําแบบสอบถามที่ผานคุณภาพแลวไปพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวมรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือ ขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไปยัง
โรงเรียนตาง ๆ ที่เปนพื้นที่ในการเก็บขอมูล
2. ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลและดําเนินการสงแบบสอบถามดวยตนเอง แลวเก็บแบบสอบถาม
คืนกลับมาไดรวมจํานวน 155 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบถูกตองสมบรูณของแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลหาคาทางสถิติโดยโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กําหนดการแปลผลโดยใชคาเฉลี่ยของชวงคะแนน (Class
Interval) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 103)
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 - 5.00 หมายถึง สภาพการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมากที่สุด
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 อยูในระดับนอยทีส่ ุด
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
5.1 คาเฉลี่ย (Mean)
5.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย (𝑥̅ ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ
สภาพการบริหารงานวิชาการ
S.D.
ระดับ
𝑥̅
1. ดานการพัฒนาหลักสูตร
4.04
0.44
มาก
2. ดานการจัดการเรียนรู
4.05
0.40
มาก
3. ดานการวัดผลและประเมินผล
4.00
0.43
มาก
4. ดานการนิเทศการศึกษา
3.96
0.47
มาก
5. ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4.08
0.46
มาก
6. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
3.98
0.48
มาก
รวม
4.02
0.37
มาก
จากตารางที่ 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 (𝑥̅ = 4.04) เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การกําหนดโครงสรางสาระการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (𝑥̅ = 4.23) รองลงมาคือ การประชุมรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา (𝑥̅ = 4.20) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การใหคําปรึกษาแกครูที่มีปญหาเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช
(𝑥̅ = 3.92)
2. ดานการจัดการเรียนรู พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ = 4.05) เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การเตรียมการสอนโดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (𝑥̅
= 4.19) รองลงมาคือ การจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ดีของนักเรียน (𝑥̅ = 4.12) และขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การสงเสริมใหครูมีทักษะและกระบวนการทํางานรวมกันเพื่อแกปญหาดานการเรียนการสอน (𝑥̅ = 3.94)
3. ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ = 4.00)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การประชุมหารือรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูเพื่อวางแนวทาง
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล (𝑥̅ = 4.05) และการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลของ
สถานศึกษา (𝑥̅ = 4.05) ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมาคือ การรายงานผลการประเมินผลการเรียนใหผูเกี่ยวของทราบ(𝑥̅ =
4.03) และขอที่มีค าเฉลี่ย ต่ําสุดคือ การชี้ แจงเพื่ อเผยแพรแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนแกค รู
ผูปกครองและนักเรียน (𝑥̅ = 3.94)
4. ดานการนิเทศการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ = 3.96) เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การประชุมรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูเพื่อกําหนดเปาหมายและ
แนวทางการนิเทศการศึกษา (𝑥̅ = 4.03) รองลงมาคือ การกําหนดบทบาทหนาที่ผูนิเทศและผูไดรับการนิเทศ เพื่อดําเนินการ
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นิเทศการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง (𝑥̅ = 4.01) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การปฏิบัติการนิเทศโดยการแนะนํา
วิธีการและเทคนิคการสอนที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของผูเรียน (𝑥̅ = 3.90)
5. ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ = 4.08) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ (𝑥̅ = 4.18) รองลงมา
คือ การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (𝑥̅ = 4.10) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานเปนประจําสม่ําเสมอ (𝑥̅ = 4.01)
6. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ = 3.98) เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การประชุมรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูเพื่อสํารวจความตองการ
เกี่ยวสื่อการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร (𝑥̅ = 4.11) รองลงมาคือ การสงเสริมและสนับสนุนใหครูมีการใชสื่อการสอนและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู (𝑥̅ = 4.03) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การจัดฝกอบรมครูเพื่อการผลิตสื่อการสอนที่
สอดคลองกับสาระหลักสูตร (𝑥̅ = 3.86)
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัย
อภิปรายผลในประเด็นสําคัญของการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดหลักการ
จัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการกระจายอํานาจโดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถจัดการศึกษาไดในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดกําหนดนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหสูงขึ้น โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก จึงมีการดําเนินการในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย มีกระบวนการวัดผลและประเมินผล กําหนดแนวทางการนิเทศการศึกษาเพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู สงเสริมการจัดทําสื่อและใชสื่อประกอบการสอน และดําเนินการจัดทําการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สอดคลองกับ อภิชิต สุภรัมย (2558 : 140) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 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) ไดศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกรายดาน พบวาอยูในระดับ
มากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีการวางแผน
กําหนดเปาหมาย แนวทาง และโครงสรางการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีการกํากับ ติดตามการดําเนินการ การตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อ
จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ และนําผลการดําเนินงานไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
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48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
สรุปผลการวิจัย
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายดานพบวามีสภาพการบริหารงานวิชาการตามลําดับ ดังนี้ 1) ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) ดาน
การจั ดการเรี ยนรู 3) ดานการพัฒนาหลัก สูตร 4) ดา นการวัดผลและประเมิ นผล 5) ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และ 6) ดานการนิเทศการศึกษา โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี้
1. ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การกําหนดโครงสรางสาระการเรียนรูที่
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การใหคําปรึกษาแกครูที่มีปญหาเกี่ยวกับการนํา
หลักสูตรไปใช
2. ดานการจัดการเรียนรู พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเตรียมการสอนโดยจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การสงเสริมใหครูมีทักษะและกระบวนการทํางานรวมกัน
เพื่อแกปญหาดานการเรียนการสอน
3. ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชุมหารือรวมกันระหวาง
ผูบริหารโรงเรียนและครูเพื่อวางแนวทางเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล และการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการ
วัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ซึ่งมาคาเฉลี่ยเทากัน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การชี้แจงเพื่อเผยแพรแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนแกครู ผูปกครองและนักเรียน
4. ดานการนิเทศการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชุมรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียน
และครูเพื่อกําหนดเปาหมายและแนวทางการนิเทศการศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การปฏิบัติการนิเทศโดยการ
แนะนําวิธีการและเทคนิคการสอนที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของผูเรียน
5. ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปนประจําสม่ําเสมอ
6. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การ

192

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ประชุมรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูเพื่อสํารวจความตองการเกี่ยวสื่อการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การจัดฝกอบรมครูเพื่อการผลิตสื่อการสอนที่สอดคลองกับสาระหลักสูตร
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการ ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก แตเปนดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด ดังนั้นสถานศึกษาควรดําเนินการจัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน โดยผูบริหารและครูรวมกันกําหนด
เปาหมาย และแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศ กํากับ ติดตาม และรายงานผลการนิเทศเพื่อนํามาปรุงและพัฒนาอยางเปน
ระบบ
2. สถานศึกษาควรดําเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาผูมีหนาที่นิเทศภายในสถานศึกษา ใหผูนิเทศเกิดความรู ทักษะ
และเทคนิคในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการดานการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งสําเร็จลุลวงไดดวยดี ไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม นาคอาย และ อาจารย ดร.อดุลย วังศรีคูณ อาจารยประสาขาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่ไดสละเวลาอันมีคากรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนําอยางดี
ยิ่ง รวมทั้งโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกที่ใหความกรุณาตอบรับแบบสอบถาม ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงไว ณ
ที่นี้
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แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยี
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THE MOTIVATION FOR FURTHER STUDY IN BACHELORDEGREE OF INDUSTRIALTECHNOLOGY
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จิรพัฒน์ ประเสริฐศักดิ1*์ เอื้อบุญ ที่พึ่ง2 และ นิวัตร พัฒนะ3
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
corresponding author e-mail : Jirapatprasertsak@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิ จั ยนี้ ศึ ก ษาแรงจู งใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 ใน 5
ด้าน คือ 1) ด้านเหตุผลส่วนตัว 2) ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านวิชาการสถานศึกษา 4) ด้านการเงิน5) ด้านสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา จาแนกตามเพศ อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน และภูมิลาเนา ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจ
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอก
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการเงินมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ด้านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ด้านวิชาการสถานศึกษา และด้านเหตุผลส่วนตัว
คาสาคัญ : การศึกษาแรงจูงใจ การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
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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บทนา
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของมนุษย์ เป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาให้คนได้พัฒนาใน
ด้านต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต คนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม จะเป็นพลังคอยขับเคลื่อนกลไกสาคัญให้ประเทศก้าวหน้าทัน
ต่อสถานการณ์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้ างทุนมนุษย์อันเป็นหัวใจหลักในการช่วยพัฒนาประเทศ จึงนับว่ามี
ความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับมนุษย์ เพราะการได้รับการศึกษาที่ดีจะทาให้มนุษย์ได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อสังคม เป็นการจัดการศึกษาที่มีมุ่งมั่นพัฒนาความเจริญงอก
งามทางสติปัญญาและความคิดเพื่อพัฒนาประเทศและมุ่งพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตอันมีคุณค่าแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการเน้นในเรื่องการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาคุณค่าทางวิชาการและวิชาชีพ จึงเป็นภารกิจหลักที่ทุกมหาวิทยาลัยพึงตระหนักและให้ความสาคัญอย่าง
จริงจังต่อเนื่องเสมอมา นอกจากนั้นยังจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลิตบุคคลที่มีวิชาชีพระดับสูง และเพื่อการวิจัย
เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้วิทยาการใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
ตลอดจนฝึกฝนให้รู้จักวิเคราะห์ และนาเอาผลงานวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ในรูปแบบต่างๆ และการถ่ายทอดวัฒนธรรม ปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อจะได้ถ่ายทอดต่อไปยัง
ประชาชนและสังคม (นิธิมา สังคหะ, 2547 )
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีปรัชญาในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ ที่น้อมนาคุณธรรม จริ ยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดาริ บูรณาการกับการปฏิบัติ
ภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทาให้ชุมชนเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน มียุทธศาสตร์ในการบรรลุวิสัยทัศน์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
อย่างมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวทางตาม
พระราชดาริ ยกระดับการทานุบารุงงานด้านศิลปและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561 )
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พิบูลสงคราม ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งคาตอบที่จะได้
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนาไปใช้ในการกาหนดนโยบาย วางแผนการบริหารหลักสูตร การวางแผนการรับ
นักศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม (ต่ อ เนื่ อ ง) วิ ชาเอกเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562
วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยได้
ดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
1.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม (ต่ อ เนื่ อ ง) วิ ชาเอกเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 ที่ผู้วิจัยปรับปรุงขึ้น เครื่องมือที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษา ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบเลื อ กตอบ
(Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแรงจู งใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต รอุต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม (ต่ อ เนื่ อ ง) วิ ช าเอกเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมโยธา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จ านวน 5 ด้ า น คื อ 1) ด้ า นเหตุ ผ ลส่ ว นตั ว 2) ด้ า นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 3) ด้ า นวิ ช าการสถานศึ ก ษา
4) ด้านการเงิน 5) ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
มี 5 ระดับ
2.การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้าง 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี เอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ เพื่อ
เก็บรวบรวมเครื่องมือ
2. กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา กาหนดโครงสร้างของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา แล้ วขอคาแนะนา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบแบบสอบถาม ในขั้นต้นดาเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่างตาม
ตัวแปรที่จะศึกษา
3. ดาเนินการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับโครงสร้างของแบบสอบถามที่กาหนดไว้ แล้วนาเสนออาจารย์
ที่ปรึกษา
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจบแบบสอบถามให้นักศึกษาปี 3 และปี 4 ที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี
หลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม (ต่ อ เนื่ อ ง) วิ ชาเอกเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 และนาไปดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัย
4.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย นักศึกษาปี 3 และ ปี 4 ที่กาลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 จานวน 60 คน
5.การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดยหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อ
คาถามกับเนื้อหา (Index of item Objective Congruence : IOC) และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้ว
นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา
2562 ผลการวิจัยแสดงในตารางดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนและค่าร้อยละของข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

10
50
60

16.67
83.33
100

12
33
4
5
6
60

20.00
55.00
6.67
8.33
10.00
100

39
3
2
16
60

65.00
5.00
3.33
26.67
100

36
24
60

60.00
40.00
100

1. เพศ
เพศหญิง
เพศชาย
2. อาชีพของผู้ปกครอง
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พนักงานองค์กรเอกชน
ค้าขาย
อาชีพอื่นๆ
รวม
3. รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม
4. ภูมิลาเนา
จังหวัดพิษณุโลก
ต่างจังหวัด
รวม

จากตารางที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ลทั่ ว ไปของนั กศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญญาตรี ห ลั ก สู ตรอุ ต สาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม ปีการศึกษา 2562 จานวน 60 คน เป็นนักศึกษาเพศหญิง จานวน 10 คน และเพศชาย จานวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.67 และ 83.33 ตามล าดับ ทั้ งนี้ พบว่ า ผู้ ปกครองของนั ก ศึ กษามี อ าชีพ เกษตรกร จ านวน 33 คน รองลงมาคื อ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 12 คน อาชีพอื่น ๆ จานวน 6 คน ค้าขาย จานวน 5 คน และพนักงานองค์กรเอกชน
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00, 20.00, 10.00, 8.33 และ 6.67 ตามลาดับ ส่วนใหญ่รายได้ของผู้ปกครองอยู่ที่ต่ากว่า
10,000 บาท จานวน 39 คน รองลงมาคือ มากกว่า 30,000 บาท จานวน 16 คน 10,001 – 20,000 บาท จานวน 3 คน
และ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00, 26.67, 5.00 และ 3.33 ตามลาดับ และภูมิลาเนาของ
นักเรียนส่วนใหญ่อยู่จังหวัดพิษณุโลก จานวน 36 คน และต่างจังหวัด จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และ 40.00
ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมเป็นรายด้าน
n = 60

แรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ด้านเหตุผลส่วนตัว
ด้านบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
ด้านวิชาการสถานศึกษา
ด้านการเงิน
ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
รวม

S.D.
0.27
0.48
0.22
0.37
0.32
0.17

4.31
4.47
4.39
4.69
4.58
4.44

ระดับแรงจูงใจ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

ลาดับที่
5
3
4
1
2

จากตารางที่ 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 ความสามารถของตนเพื่อนาไปประกอบอาชีพตามความ
ต้องการของตนเองและครอบครัว จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีถูกนามาใช้ในชีวิตประจาวันเป็นจานวนมาก จึงทาให้เกิด
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว สิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ให้ประสบผลสาเร็จ คือ การที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ การศึกษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดการยอมรับและนาไปสู่กระลวนการ
ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกัน ประหยัด ทองมาก (อ้างถึงใน กิติยานภาลัย ภุ่ตระกูล, จุฑามาศ ชูจินดา และ
ณภัทร โชคธนินกุล, 2555) กล่าวว่า การศึกษาเป็นการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพของบุคคลไปพร้อม
กับการเรียนรู้ สังคม สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว เพื่อนาไปใช้ในการเลี้ยงชีพในอนาคตอย่างมีความสุข การศึกษาที่ดีจะนาไปสู่หน้าที่
การงานที่ดี มีเงินเดือนสูงๆ เป็นที่เคารพยกย่อง ฐานะทางสังคมที่ดี แรงจูงใจที่ จะส่งผลและมีอิทธิพลโดยตรงต่อบุคลิก เกิด
จากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement motivation) ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เป็นความต้องการทางจิตใจของ
มนุษย์ที่จะเอาชนะอุปสรรค ฝ่าฟันกระทาสิ่งที่ยากๆ ให้ประสบความสาเร็จ เป็นความปรารถนาที่จะกระทาในสิ่งใดๆ ให้สาเร็จ
โดยเร็วที่สุด และได้ผลที่ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่สูง จะบรรลุผลสาเร็จในการศึกษาและมีความมานะ
พยายามที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป และแอณดอร์เฟอร์ (Alderfer’s ERG Needs theory) (อ้างถึงใน ณัฐสุดดา พิพุฒิ
ไกร 2551 : 38) กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) ความต้องการการดารงชีวิตอยู่ (Existence
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Needs) เป็นความต้องการทางวัตถุและสามารถตอบสนองให้พึ งพอใจ เช่น อาหาร น่า รายได้อื่น ๆ เนื่องจากมนุษย์มีความ
ต้องการทางสรีรวิทยาหรือทางร่างกาย และความต้องการความปลอดภัยในชีวิต 2) ความต้องการติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อมนุษย์
(Relatedness needs) เป็นความต้องการการมีสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่สาคัญต่อตัวเขา มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงต้องการการ
ติดต่อสัมพัน ธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกั น ทาให้เ กิดความรั กในเพื่อมนุ ษย์ เกิดความสามัค คีในการติด ต่ อคบค้าสมาคม และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 3) ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) ความต้องการนี้เกี่ยวข้องกับความปรารถนาที่จะ
พัฒนาตนเอง ความต้องการนี้จะเกิดขึ้นจากความสามารถ ความมีอานาจที่จะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความสาคัญต่อ
บุคคล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านเหตุผลส่วนตัว แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562
ด้ า นเหตุ ผ ลส่ ว นตั ว โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความสามารถ ความถนั ด
ประสบการณ์ ความสนใจที่แตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาจะแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งออกมา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ตาม
ความต้องการของตนเอง ดังที่ Donald E. Super (1970) ได้เสนอพื้นฐานทฤษฎีการพัฒนาทางอาชีพว่า บุ คคลมีความ
แตกต่างกัน ทั้งด้านความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ ดังนั้น การเลือกเรียนสาขาวิชาใด ขึ้นอยู่กับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และบุคคลทุกคนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะทางานในอาชีพใดอาชีพหนึ่งเสมอ และองคืประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
แบบแผนทางอาชี พของบุ คคลอี กด้ านหนึ่ง คือ ความสามารถทางด้า นสติ ปัญ ญา และลั กษณะของบุค ลิก ภาพของบุ คคล
สอดคล้องกับ George E. Myers (อ้างถึงใน สุวพันธ์ พงษ์บริบูรณ์, 2545) กล่าวว่า มนุษย์จะมีความสุขและจะบความสาเร็จ
ในชีวิต ถ้าเขาได้เลือกประกอบอาชีพตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของเขา และความถนัดและความสนใจของ
มนุษย์เป็นเหตุผลส่วนตัวที่จะช่วยพัฒนา ทักษะในอาชีพ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ความถนัด ความสนใจ รวมทั้งเหตุผลส่วนตัวมี
อิทธิพลประการหนึ่งในการเลือกศึกษาต่อ และเลือกอาชีพ และยังสอดคล้องกับ พจน์ สะเพียรชัย (อ้างถึงใน ลดารัตน์ วัฒน
สาครศิริ, 2545) กล่าวถึงเหตุจูงใจในการศึกษาในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาว่า นับวันจะมีแนวโน้มใน
การศึกษาต่อสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการของผู้เรียน อันเป็นผลมาจากค่านิยมในปริญญาบัตร การมีและไม่มีงานทา
และนอกจากนั้น การศึกษายังเป็นที่ยอมรับให้เป็นปัจจัยพื้นฐานอี กประการหนึ่งที่จะทาให้ชีวิตสมบูรณ์ และยังสอดคล้องกับ
John O. Crites (1971) ได้เสนอทฤษฎีการเลือกอาชีพที่มีแนวคิดว่า แรงกระตุ้นในการเลือกอาชีพคือ ความคาดหวังของ
สังคมที่ว่า “ทุกคนควรทางาน” นอกจากนี้ การเลือกอาชีพเป็นพฤติกรรมที่เป็นระบบ มิใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิ ญ แต่ละบุคคลจะ
เลือกอาชีพที่แตกต่างกัน และในการเลือกอาชีพมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับตัวแปรสิ่งเร้า และตัวแปรสนอง ซึ่งตัวแปร
สนอง (Response Variables) ได้แก่ ความถนัดทั่วไป ความสามารถทางสมอง ความสนใจ บุคลิกภาพ อัตมโนทัศน์ ค่านิยม
และเป้าหมายชีวิต
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีการอาศัยอยู่รวมกันเป็น
กลุ่ม คนรอบข้างจึงมีอิทธิพลในการตัดสินใจ สอดคล้องกับ พงษ์พัน พงษ์โสภา (อ้างถึงใน ณัฐสุดา พิพุฒิไกร, 2551) กล่าวไว้
ว่า แรงจูงในทางสังคม (Social Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในสังคม อาจได้รับอิทธิพลโดยตรงจากสิ่งเร้าที่
เป็นบุคคล หรือจากวัตถุที่มองเห็นได้ จับต้องได้ หรือมาจากภาวะทางสังคมที่มองไม่เห็นก็ได้ เช่น การมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น การ
เป็นผู้นา การสร้างมิตร
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รุ่นพี่ให้คาแนะนาในการศึกษาต่อมากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อนให้คาแนะนา และครู
ที่ปรึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมากจาก นักศึ กษาที่จ บหลัก สูตรอุต สาหกรรมศาสตรบั ณฑิต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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(ต่ อ เนื่ อ ง) วิ ชาเอกเทคโนโลยี วิศ วกรรมโยธาได้ รับ การถ่ า ยทอดความรู้ จ ากครู และบุค ลากรที่ มีค วามรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการทางานจนเป็นที่ยอมรับ หลังจากจบการศึกษาสามารถเข้าทางานในสถานประกอบการต่าง ๆ และประสบ
ความสาเร็จในหน้าที่การงาน มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง รุ่นพี่ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและการทางานให้กับรุ่นน้อง
แนะนาแนวทางในการประกอบอาชีพที่ประสบความสาเร็จโดยใช้ความรู้ที่ได้เ รียนมา จึงทาให้รุ่นพี่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่น
น้อง ทาให้เกิดความเชื่อมั่นในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สอดคล้องกับ ปิยรัตน์ บุตรศรี (2554) กล่าวว่า ด้านอิทธิพลการชักจูงจากบุคคล
และสื่อ นักศึกษาบางคนอาจเข้ามาศึกษาต่อโดยการสนับสนุนหรือได้รับคาชี้แนะจากเพื่อน ครูอาจารย์ที่เคยสอนมา ญาติพี่
น้อง หรือสามี ภรรยาให้การสนับสนุ น ตลอดจนได้ ทราบข่ าวการรับสมั ครจากสื่อต่าง ๆ เช่ น สื่อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศ น์
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น สอดคล้องกับ Uzzell (อ้างถึงใน ณัฐสุดา พิพุฒิไกร, 2551) วิจัยเรื่องการศึกษาตอนปลายใน Eastern
North Corolina โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและแบบสอบถามการวิจัยพบว่า ปัจจุยที่นักเรียนใช้ช่วยตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อหรือเลือกอาชีพก็คือ ความคุ้นเคยกับบุคคลที่อยู่ในวงการนั้น ๆ มาก่อน ซึ่งแสดงว่า การชักนาของผู้ที่ประสบความสาเร็จใน
อาชีพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ
ด้ า นวิช าการสถานศึ ก ษา แรงจู งใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปีการศึกษา
2562 ด้านวิชาการสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับของสังคม มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและ
คนทั่วไป มีหลักสูตรที่ทันสมัย รับรองมาตรฐานทางการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล มีความพร้อมในด้านเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย สมบูรณ์และเพียงพอกับการเรีย น
การสอนและการใช้งาน สอดคล้องกับ Herman และคณะ (อ้างถึงใน สุดาวรรณ เครือพานิช, 2552) กล่าวไว้ว่า ประชาชนมี
ความต้องการโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพสาหรับเด็ก และมีระบบการบริหารที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
เด็ก มีหลักสูตรที่ทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนของครู และสอดคล้องกับผลสารวจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (นิด้า, 2555 : ออนไลน์) สารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ชื่อเสียงสถาบันการศึกษา” กับ “อนาคตของ
ลูกหลาน” โดยสารวจจากประชาชนทั่วทุกภูมิภาค พบว่า ประชาชนเชื่อว่า การเข้าศึกษาในโรงเรียนระดั บมัธยมศึกษาที่มี
ชื่อเสียงจะช่วยให้บุตรหลานสามารถสอบเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ในอนาคต และคาดหวังให้มีการปรับปรุง
ระบบการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของการศึกษาไทย
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาใช้ระยะเวลาของการศึกษาตามหลักสูตร เป็นเวลา 2 ปี เป็นแรงจูงใจใน
การศึ ก ษาต่ อ มากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ หลั ก สู ต รนี้ เ ป็ น หลั ก สู ต รที่ เ น้ น การผลิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ จ บไปเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งใช้เ วลาเรียนใน
สถานศึกษาและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ รวมระยะเวลา 2 ปี ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้ และประสบการณ์จาก
การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง และยังได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป ซึ่งนักเรียนศึกษาสามารถ
นามาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกด้วย
ด้านการเงิน แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 ด้านการเงิน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นกว่าระดับมัธยมศึกษา
สภาพทางเศรษบกิจและการเงินของแต่ละครอบครัวมีลักษณะแตกต่างกัน สอดคล้องกับ Eli Ginzberg (1974) ได้กล่าวไว้ว่า
การเลือกอาชีพอละการเข้าสู่อาชีพนั้น สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและความแตกต่างทางด้านการศึกษาจะมีอิทธิพลต่อการ

201

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

เข้าสู่การพัฒนาอาชีพต่างกัน เด็กยากจนจะก้าวเข้าสู่อาชีพก่อนเด็กที่มาจากครอบครัวที่ร่ารวย สอดคล้องกับ สงวน สุทธิเลิศ
อรุณ (อ้างถึงใน ณัฐสุดา พิพุฒิไกร, 2551) ให้ข้อคิดในการเลือกศึกษาต่อว่า ควรจะพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านตลาดอาชีพ
คือ หาข้อมูลว่า สภาพปัจจุบันและอนาคต ตลาดมีความต้องการหรือกาลังขาดแคลนผู้ประกอบการอาชีพอะไรบ้าง นอกจากนี้
ฐานะทางการเงินของผู้ปกครองเอื้ออานวยต่อการเลือกเรียนหลักสูตรหรือวิชาชีพได้หรือไม่ ต้องใช้จ่ายมากน้อยเท่าใด ซึ่ ง
สอดคล้องกับชาญวิทย์ กลิ่นเลขา ที่กล่าวไว้ว่า “การเลือกศึกษาต่อต้องคานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและต้อง
ศึกษาสภาวะการมีงานทาตามสภาวะความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศอีกด้วย”
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาต่อเพราะ อัตราค่าเล่าเรียนต่ากว่ามหาวิทยาลัยอื่น
ๆ อาจเนื่องมาจาก ผู้ปกครอบของนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท การเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาอาจทาให้ขาดสภาวะคล่องทางการเงินของครอบครัว สอดคล้องกับ GreenLeaf (อ้างถึงใน ณัฐสุดา พิพุฒิ
ไกร, 2551) ให้ทัศนะไว้ว่า นักเรียนบางคนมีความจาเป็นต้องออกจากโรงเรียนก่อนจบการศึกษา เพราะไม่มีทุนเรียน ทาให้
นักเรียนดีไม่สามารถเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ จึงเรียนต่อวิชาชีพและทางานหาเงินก่อน รองลงมา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
ระหว่างที่ศึกษา ต่ากว่ามหาวิทยาลัยอื่น ทั้งนี้เป็นเพราะ การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมีภาระค่าใช้จ่ายมาก มีกิจกรรมที่
นักศึกษาต้องทา หากเลือกเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนากว่านี้ หรือมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดก็จะเสียค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมาก
ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปี
การศึ กษา 2562 ด้า นสภาพแวดล้ อ มของสถานศึ ก ษาโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ภูมิลาเนา มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อมากที่สุด รองลงมาคือ การคมนาคมสะดวก และสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ความร่มรื่น ความสวยงาม ความสะอาด การถูกสุขลักษณะ ความเป็นระเบียบและความสะดวก ทั้งนี้เป็น
เพราะ มหาวิทยาลัยที่มีการสอนในระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ใกล้เมือง การคมนาคมสะดวก เป็นสถานศึกษาที่มี
ความร่มรื่น สวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบและสะดวก ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี สอดคล้องกับ
สุภาพ เดชคาภู (2552) กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาประกอบด้วยอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
พัฒนาการเรียนของนักศึกษา ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับลักษณะและสภาพของอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน โรง
อาหาร ห้องสมุด สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ห้องน้า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และบริเวณทั้งหมดของสถานศึกษา การวางผัง และ
การจัดบริเวณสถานศึกษาให้เหมาะสม ส่งเสริมสุขภาพของสมาชิก โดยเฉพาะนักศึกษา นอกจากความงดงามของบริเวณแสง
สว่าง อุณหภูมิ และการถ่ายเทอากาศแล้ว ในการดาเนินยังต้องคานึงถึงความเพียงพอของสถานที่และอุปกรณ์ต่า ง ๆ ให้มี
จานวนเพียงพอกับจานวนนักศึกษา เช่น อาคารห้องเรียน ห้องน้า สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น นอกจากนั้น
การวางผังและการจัดบริเวณภายในสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม มีความสาคัญในการส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกใน
สถานศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา การแบ่งพื้นที่ของสถานศึกษาให้มีสัดส่วนสวยงาม ปลอดภัย และเอื้ออานวยต่อการศึกษา
ค้นคว้า สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาจะสมสมบูรณ์แบบและสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาให้มากที่สุด สอดคล้องกับ
ณัฐสุดา พิพุฒิไกร (2551) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย
อาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน รวมทั้งอาคารบริวณสถานศึกษาด้วย ความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมด้านอาคาร
สถานที่ จะวัดความเพียงพอของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ สภาพของห้องเรียนที่เหสมาะสมกับการศึกษาเล่าเรียน ความ
พร้อมเพรียงของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ความสะอาดและมีปริมาณเพียงพอของโรงอาหาร และห้องน้าห้องส้วม เป็นต้น สิ่ง
ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกสถานศึกษาของนักศึกษาทั้งสิ้น
สรุปผลการวิจัย
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จากการศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปีการศึกษา
2562 จาแนกตามตัวแปร เพศ อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือนและภูมิลาเนา โดยรวมและเป็นรายด้าน
จานวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านเหตุผลส่วนตัว 2) ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านวิชาการสถานศึกษา 4) ด้านการเงิน 5) ด้าน
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ดังนี้
5.3.1 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 60 คน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาเพศหญิง จานวน 10 คน
และเพศชาย จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ 83.33 ตามลาดับ พบว่า ผู้ปกครองของนักศึกษามีอาชีพเกษตรกร
จานวน 33 คน รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิจ จานวน 12 คน อาชีพอื่น ๆ จานวน 6 คน ค้าขาย จานวน
5 คน และพนักงานองค์กรเอกชน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00, 20.00, 10.00, 8.33 และ 6.67 ส่วนใหญ่รายได้ของ
ผู้ปกครองอยู่ที่ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 39 คน รองลงมาคือ มากกว่า 30,000 บาท จานวน 16 คน 10,001 – 20,000
บาท จานวน 3 คน และ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00, 26.67, 5.00 และ 3.33 และภูมิลาเนา
ของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่จังหวัดพิษณุโลก จานวน 36 คน และต่างจังหวัด จานวน 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
อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นการเงิ น มี แ รงจู งใจในการศึ ก ษาต่ อ สู งที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า น
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านวิชาการสถานศึกษา และด้านเหตุผลส่วนตัว
ด้านเหตุผลส่วนตัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ นักศึกษามี
ความชอบในกระบวนการของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตรงตามความสนใจของนักศึกษา และนักศึกษาต้องการทางานในสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ รุ่นพี่ให้
คาแนะนา เพื่อนให้คาแนะนา และครูที่ปรึกษาให้คาแนะนา
ด้านวิชาการสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ระยะเวลา
ของการศึกษาตามหลักสูตร เป็นเวลา 2 ปี เนื้อหาของหลักสูตรตรงความต้องการ และมหาวิทยาลัยมีเครื่องมือด้านสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน
ด้านการเงิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ อัตราค่าเล่าเรียนต่ากว่า
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต่ากว่ามหาวิทยาลัยอื่น
และมหาวิทยาลัยมีกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา
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ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ
มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ภูมิลาเนา การคมนาคมสะดวก และ สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ความร่มรื่น ความสวยงาม
ความสะอาด การถูกสุขลักษณะ ความเป็นระเบียบและความสะดวก
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจสาเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้ หากปราศจากความเมตตา กรุณาจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ ที่ทาให้ผู้เขียนได้หัวข้อในการทาวิทยานิพนธ์ และกรุณารับ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้เขียน ได้ให้ข้อมูลและคาแนะนาต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียน โดยเฉพาะการวางเค้าโครง แนว
ทางการเขียนเนื้อหาและบทวิเคราะห์ ตลอดจนการกาหนดกรอบเวลาในการเสนอความคืบหน้าของงาน ซึ่งถือเป็นแรงกระตุ้น
ให้แก่ ผู้เขียนได้อย่างดียิ่ง ทั้งท่านอาจารย์ยังได้สละเวลาอันมีค่าตรวจสอบความถูกต้องของงานผู้เขียน อีกด้วย ผู้เขียนรู้สึก
ซาบซึ้งใจและสานึกในพระคุณของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ ขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ ณ ที่นี้
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ดร.เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผศ.ดร. เอื้อ
บุญ ที่พึ่ง และอาจารย์ผศ.ดร. ผศ.ดร. นิวัตร พัฒนะ กรรมการวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร. ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต เลขานุการ
วิทยานิพนธ์ ที่ท่านได้กรุณาชี้แนะแนวทางและคาแนะนา ตลอดจนข้อสังเกตต่ างๆ ทาให้ผู้เขียนได้พัฒนา แนวความคิดและ
ไตร่ตรองปัญหาต่างๆ ได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นจนทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็จลงได้
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ต่างๆ อันผู้เขียนมิได้เอ่ยนาม ที่ได้อบรมสั่ง สอนให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่
ผู้เขียน รวมทั้งได้แต่งตาราให้ผู้เขียนได้ใช้ค้นคว้า อ้างอิง จนทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลงได้
สุดท้ายผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ พ่อณัชเกษม และคุณแม่จิญห์ภัค ประเสริฐศักดิ์ ที่ท่านช่วยสนับสนุนในด้าน
การศึกษาแก่ผู้เขียนมาตั้งแต่วัยเยาว์ ให้ความรัก ความเข้าใจและเป็น กาลังใจสาคัญให้ซึ่งทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วง
ลงได้ โดยหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มี ประโยชน์และคุณค่าทางการศึกษาอยู่บ้าง ผู้เขียนขอยกความดีทั้งหมดแด่ท่านอาจารย์
และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน รวมทั้งกราบเป็น กตเวทิตาแก่บิดา มารดา คณาจารย์และผู้มีพระคุณที่ได้อบรมเลี้ยงดู
ให้ความรู้ ความเมตตา แก่ผู้เขียน แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับความผิดพลาด ไว้
แต่เพียงผู้เดียว
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เปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของนั ก เรี ยนกอ นและหลัง เรี ยนดว ยหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส 3) เปรี ยบเที ยบทัก ษะ
กระบวนการทํางานของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 30 คน โรงเรียนเทศบาล
วัดแหลมสุวรรณารามฯ จังหวัดสมุทรสาคร ไดมาจากการสุมแบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร คูมือการใช และหนังสือประกอบบทเรียน 2) แบบประเมินความเหมาะสม 3)
แผนการจัดการเรียนรู 4) แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน 5) แบบประเมิน ทักษะกระบวนการทํา งาน และ 6)
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีประสิทธิภาพ เทากับ 81.02/82.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 3) ทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมาก (�X = 2.82 S.D. = 0.29)

คําสําคัญ: การพัฒนา หนังสืออิเล็กทรอนิกส 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 เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรนั้นมีบทบาทตอการดํารงชีวิต การศึกษา และการ
ประกอบอาชีพของมนุษย เห็นไดจากภาครัฐและเอกชนไดคดิ คนเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสรางนวัตกรรมใหม ๆ ขึ้นมาเพื่อพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจใหสามารถแขงขันกับประเทศตาง ๆ ได รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยนํามาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพของนักเรียนใหเปนผูที่มีความรู เหมาะสมกับสังคมเทคโนโลยีแหงการเรียนรู สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 9 มาตรา 65 และ 66 ไดกําหนดใหมีการสงเสริมเพื่อผลิตสื่อและ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึงใหผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีสําหรับการแสวงหา
ความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงพัฒนาผูเรียน
ทุกคนใหมีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ ง เน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ บนพื้ น ฐานความเชื่ อ ว า ทุ ก คนสามารถเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองอย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนกลุมสาระที่มุงพัฒนานักเรียนใหเปนผูที่มีความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะการจัดการ สามารถนําเทคโนโลยีมาใชไดเหมาะสม เห็นคุณคา
และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามฯ มี
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และพัฒนานักเรียนใหมีทักษะการแสวงหา
ความรู ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมได ซึ่งผูวิจัยเปนผูสอนรายวิชา งานประดิษฐ เรื่อง บายศรี
ปากชามงามวิจิตร ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 แต จากการสํ ารวจผลของการจัดการเรียนรูใ นรายวิชาดังกลาว พบปญหาดา น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 65 โดยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพียง
รอยละ 63.50 และมีทักษะกระบวนการทํางานอยูในระดับต่ํา (โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม, 2560) สาเหตุอาจเกิด
จากปญหาการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียนทําใหไมเขาใจในบทเรียน รวมถึงการขาดสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย เพื่อนํามาใช
ประกอบการจัดการเรียนรู ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและสามารถฝกปฏิบัติตามได
จากปญหาดังกลาว ควรหาแนวทางแกไขโดยการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรูใหนักเรียนสามารถเขาถึงไดงาย
มีปฏิสัมพันธโดยตรง และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูมุงเนนผูเรียนใหมีความรู ทักษะปฏิบัติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค
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สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา พุทธศักราช 2553 ไดมีการนําสื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชในการเรียนการสอนมากขึ้นในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เชน บทเรียนออนไลน คอมพิวเตอรชวยสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน มีการสงเสริมใหพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถใชไดจริงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูเชิงประจักษ (คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา, 2560) ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส จัดเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ถายทอดเนื้อหาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอานผาน
หน า จอคอมพิ ว เตอร ไ ด ทั้ ง ในระบบออนไลน แ ละออฟไลน สามารถนํ า มาใช ไ ด กั บ คอมพิ ว เตอร ห น า จอสั ม ผั ส และ
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Smart Phone ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ ระบบปฏิบัติการ Android (บุษราและคณะ, 2553) มี
ลักษณะเปนสื่อประสมโดยมีการแทรกเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และแบบทดสอบเชื่อมโยงไปยังสวนตาง ๆ ของ
หนังสือมีปฏิสัมพันธโตตอบกับนักเรียน และสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลาสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นได สอดคลองกับ กิดานันท (2556) ที่กลาววา หนังสืออิเล็กทรอนิกสสรางแรงจูงใจในการเรียน เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และไมเบื่อหนายบทเรียน สงผลใหนักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทํางาน
ของนั ก เรี ย นก อ นและหลั ง เรี ย นด ว ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส 4) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การใช ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส โดยนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการถายทอดความรูงานประดิษฐใบตองอันเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรคาแก
การอนุรักษ โดยเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมและเรียนรูดวยตนเองในสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงเปนแนวทาง
ในการประกอบอาชีพเพื่อเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามฯ จังหวัดสมุทรสาคร
จํานวน 3 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 89 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามฯ จังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน 30 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบประเมินความเหมาะสมของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3
ระดับ นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาความสอดคลองอยูระหวาง
0.80 ถึง 1.00
2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร ประกอบดวยหนวยการเรียนรูจํานวน 7 หนวย
รวม 18 ชั่วโมง คูมือการใช และหนังสือประกอบบทเรียน นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.60 ถึง 1.00
2.3 แผนการจัดการเรียนรู นําเสนอตอผูเ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน วิเคราะหคา ดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา
ความสอดคลองอยูระหวาง 0.60 ถึง 1.00
2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ วิเคราะหคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) พบวามีขอสอบ จํานวน 35 ขอ ไดคาความสอดคลอง 0.50 ขึ้น
ไป จากนั้นวิเคราะหคาความยากงายอยูระหวาง 0.50 – 0.87 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.07 – 0.60 ซึ่งคัดเลือก
0

0
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แบบทดสอบขอที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.30 ขึ้นไป โดยคัดเลือกไวจํานวน
30 ขอ หาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใชสูตรของคูเดอร ริชารดสัน (KR-20) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83
2.5 แบบประเมินทักษะกระบวนการทํางานมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ
นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.80 ถึง 1.00
2.6 แบบสอบถามความคิดเห็นมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ นําเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.80 ถึง 1.00
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ADDIE Model ดังนี้
3.1 ขั้นการวิเคราะห (Analysis) ศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี วิเคราะหหลักสูตร ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัย
3.2 ขั้นการออกแบบ (Design) เปนขั้นตอนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
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 ขั้นการพัฒนา (Development) เปนขั้นการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสและตรวจสอบคุณภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสดวยผูเชี่ยวชาญ
3.4 ขั้นการทดลองใช (Implementation) เปนขั้นการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางใช
เวลาในการทดลอง 9 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง
3.5 ขั้นการสรุปผล (Evaluation) เปนขั้นการนําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.1 หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากรอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําใบกิจกรรมระหวางเรียน
ในแตล ะหนว ย ตอ รอยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ไดจ ากทํา แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นและแบบประเมิ นทักษะ
กระบวนการทํางานหลังเรียน
4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดวยสถิติ
การทดสอบทีแบบไมอิสระ
4.3 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดวยสถิติ
การทดสอบทีแบบไมอิสระ
4.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดวยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0

0

0

ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผลปรากฎดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
การทดลอง
ระหวางเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม
140
70

�
X

113.43
57.87
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S.D.

รอยละ

0.97
1.54

81.02
82.67

E 1 /E 2

E 1 /E 2

หนังสืออิเล็กทรอนิกส

ที่กําหนด

81.02/82.67
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จากตารางที่ 1 พบวา พบวา คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําใบกิจกรรมระหวางเรียนในแตละหนวย เทากับ 113.43
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.97 จากคะแนนเต็ม 140 คิดเปนรอยละ 81.02 และคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินทักษะกระบวนการทํางานหลังเรียน เทากับ 57.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.54 จากคะแนนเต็ม 70 คิดเปนรอยละ 82.67 ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เทากับ 81.02/82.67
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน
�
คะแนน
n
S.D.
∑D
∑D2
t
X
กอนเรียน
30
16.50
3.07
158
1002
11.87*
หลังเรียน
30
21.77
2.70
*
p < .05
จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจํานวน 30 คน ที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนหลังจากเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผลปรากฏดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทํางานกอนและหลังเรียน
�
คะแนน
n
S.D.
∑D
∑D2
t
X
กอนเรียน
30
28.23
3.98
236
2238
11.44*
หลังเรียน
30
36.10
1.68
*
p < .05
จากตารางที่ 3 พบวา ทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนจํานวน 30 คน ที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผลปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
�
รายการประเมิน
S.D.
X
ดานเนื้อหา
2.82
0.29
ดานการนําไปใช
2.85
0.25
ดานการวัดและประเมินผล
2.78
0.32
ความพึงพอใจโดยรวม
2.82
0.29

การแปลผล
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.78-2.85 โดยดาน
การนําไปใชมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (X�=2.85 S.D.=0.25) รองลงมา คือ ดานเนื้อหา (X� =2.82 S.D.=0.29) และดานการวัดและ
ประเมินผล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (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
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นไดผานการพัฒนาอยางเปนระบบตามขั้นตอน
การพัฒนา ไดมีการศึกษาเก็บขอมูลและกระบวนการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาดัชนีความสอดคลองคุณภาพของ
แบบทดสอบและประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดทดลองใชกับนักเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว แบบ
กลุม และแบบภาคสนาม นํามาพัฒนาปรับปรุงขอบกพรองกอนนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง ทําใหนักเรียนสนใจ
กระตือรือรนสงผลใหประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น สอดคลองกับ วิมล (2557) ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง
อาหารกับสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัย พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพ 83.00/87.66
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสสงเสริมเปนการเรียนรูตามความสนใจดวย
ตนเอง สงผลใหนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรูและเขาใจเนื้อหาเปนอยางดี สอดคลองกับ อรสา (2556) ไดพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จังหวัดตราด ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยวิธีการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสสูงกวาการจัดการเรียนรูดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ทักษะกระบวนการทํางานหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องบายศรีปากชาม งามวิจิตร กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนฝกทักษะ
ประดิษฐบายศรีปากชามดวยการวิเคราะหงาน วางแผนการทํางาน การลงมือทํา และประเมินผลงาน ซึ่งการทํางานที่เปน
ระบบตามขั้นตอนนี้ยอมสงผลใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพได สอดคลองกับ ประทีป
(2553) ได เปรียบเทียบความรูและทักษะกระบวนการทํางาน เรื่อง การขยายพันธุพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู แบบทักษะกระบวนการ 9 ขั้น กับกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม
ผลการวิจัยพบวา ทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบทักษะกระบวนการ 9 ขั้น มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม เนื่องดวยจัดการเรียนรูแบบทักษะกระบวนการ 9 ขั้น มี
กิจกรรมการเรียนรูเปนรายบุคคลมีอิสระในการเรียนรู สอดคลองกับ Roger (1969) กลาววา การจัดการเรียนรูที่เนน
กระบวนการจะสามารถพัฒนาผูเรียนไดดีเมื่ออยูในสถานการณที่เปนอิสระ
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก (X� = 2.82 S.D.=0.29) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสดังกลาว มีรูปแบบ สีสัน รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
ประกอบเนื้อหาทุกขั้นตอนอยางชัดเจน ทําใหเขาใจงายและปฏิบัติตามได เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทําใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับ พัชรนันท (2558) ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูใน
ระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ เชน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ เปนตน สามารถนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสพัฒนาขึ้นไปประยุกตใชเปนสื่อประกอบการสอนได
2. ควรมีการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานอยางมี
คุณภาพ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในเนื้อหาวิชาและระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยดานวิธีการสอนแบบตาง ๆ เชน วิธีการสอนแบบรวมมือ รวมกับการเรียนดวยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตอไป
3. ควรนําพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบออนไลนบนเว็บไซต เพื่อใหสามารถเผยแพรหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ไดมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจัย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1เปนนวัตกรรมที่สําคัญในการจัดการเรียนรู เนื่องจาก
สามารถสงเสริมการเรียนรูและทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ ที่ กํ า หนด สามารถพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ทั ก ษะ
กระบวนการทํางานใหสูงขึ้นได นักเรียนมีความพึงพอใจหลังการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสอยูในระดับมาก จึงถือไดวามีความ
เหมาะสมที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรูตอไป
กิตติกรรมประกาศ
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การวิจั ยมีวัต ถุประสงค์เ พื่อศึก ษาภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงและผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของนั กศึกษาหลังการจั ด
กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นาในรายวิ ชาการบริห ารการพยาบาล การวิจั ยกึ่งทดลองใช้ ก ลุ่มตั วอย่ างเป็น นักศึ กษาหลัก สูต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุท ธชินราช ปีการศึกษา 2562 จานวน 138 คน เครื่องมือ
วิจัยประกอบด้วยแผนการสอนเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นาที่ประยุกต์จากแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทาย แบบสอบถามภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและแบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า หลังจากสิ้นสุดการทดลองแล้ว ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา
อยู่ในระดับมาก (mean=4.18, SD. =.184) โดยด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาอยู่ในระดับสูงที่สุด นักศึกษามีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ส่วนด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาอยู่ในระดับ
ดี ผู้สอนควรพัฒนานักศึกษาทัง้ 2 ด้านสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ในทุกชั้นปี
คาสาคัญ : การเรียนรู้บนความท้าทาย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 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 quasiexperimental 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
บทนา
ภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง (Transformational leadership) เป็น ทัก ษะที่จ าเป็น ของบุ คลากรทางสุข ภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวิชาชีพพยาบาล เนื่องจากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นผลทาให้เกิดความก้าวหน้าของวิชาชีพใน
ด้านมาตรฐานการให้การพยาบาลที่ดีขึ้น (Curtis et al., 2011; Mahdinezhad et al., 2018) จากยุทธศาสตร์การดูแล
สุขภาพ 6 ด้านขององค์การอนามัยโลกปี 2010(six building blocks strategy) กาหนดว่าทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพทุก
ระดับจะต้องมีภาวะผู้นา (WHO, 2010) ดังนั้นในหน่วยงานด้านการศึกษาพยาบาลจะต้องผลิตบัณฑิตเกิดผลลัพธ์ในด้านผู้นา
การเปลี่ยนแปลงเพื่อไปปฏิบัติงานในระบบสุขภาพ Curtis และคณะ (2011) และ Ricketts (2005) ให้ความเห็นว่าการ
ส่งเสริมภาวะผู้นาส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีของผู้นา ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการเข้าถึงผู้อื่น โดยการสร้าง
ความสัมพันธ์ในการเพิ่มแรงจูงใจและศีลธรรมกับผู้ร่วมงาน ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน ซึ่งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมี
4 ด้าน คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล (Iacocca, 2013) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นทักษะที่จาเป็นของบัณฑิตพยาบาลในศตวรรษที่ 1 แต่พบว่ามี
งานวิจัยน้อยมาก วชิรา สุเมธิวิทย์ และคณะ (1554) ศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้า
ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน ,069 คน โดยพัฒนาแบบวัดภาวะผู้นาของการ
เปลี่ยนแปลงของ Meehanpong (2004) ที่ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ Bass (1990) และ Avolio
และคณะ (2009) จากการประเมินตนเองและประเมินโดยผู้ใต้บังคับบัญชามีคะแนนเฉลี่ย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4
ด้านอยู่ในระดับสูง การประเมินตนเองของหัวหน้าสูงกว่าการประเมินโดยผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แนวทาง
ในการพัฒนาภาวะผู้นาที่ได้จากความคิดเห็นของหัวหน้า สามารถทาได้โดยใช้วิธีการฝึกอบรม 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 และทะนุบารุงศิลปและวัฒนธรรม ซึ่งภายใต้พันธ
กิจดังกล่าว วิทยาลัยฯ จะต้องสามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขและสังคม
โดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตและบุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม
ความสานึกต่อสังคมและศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (สถาบันพระบรมราชชนก, 1561) รูปแบบการเรียนการสอน
(Teaching-learning model) เป็นปัจจัยที่สนับสนุนทาให้นักศึกษาพยาบาลมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพราะทักษะนี้จะ

215

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

เกิดการพัฒนาได้ ต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ได้รั บการออกแบบการเรียนการสอนจากผู้สอนที่เหมาะสม Watts และ
Gordon (2012) กล่าวว่าทักษะความเป็นผู้นาจะต้องได้รับการสอนผ่านโปรแกรมการศึกษาพยาบาลที่มีระยะเวลานาน
เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักศึกษาพยาบาลมีโอกาสที่จะใช้ทักษะในการปฏิบัติก่อนสาเร็จการศึกษา การเรียนรู้บนความท้าทาย
(Challenge-based learning, CBL) เป็นพหุวิทยาการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนทากิจกรรมงานต่าง ๆ กับกลุ่มเพื่อน ครู และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในสังคม ในการที่จะค้นหาความท้าทาย หาแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหา และนาไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
(Radberg et al., 2018) การเรียนรู้บนความท้าทายเป็นการออกแบบโดยผู้เรียน ให้การเรียนรู้เป็นแรงขับจากผู้เรียน
ประกอบด้วย แนวคิด คาถามสาคัญ ความท้าทาย การออกแบบ (ประกอบด้วยแนวทางคาถาม แนวทางกิจกรรมและแนวทาง
ใช้ทรัพยากร) การปฏิบัติ การวัดประเมินและการเผยแพร่ (ดนัย เทียนพุฒ, 1556)
ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชเห็นความสาคัญของรูปแบบการเรียนแบบกิจกรรมนีจ้ ะช่วยพัฒนา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลังการจัดกิจกรรม
พัฒนาภาวะผู้นาในรายวิชาการบริหารการพยาบาล

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การสอนกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นา
ผลลัพธ์การเรียนรู้

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) แบบ กลุ่มวัดหลังการทดลอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงและผลลัพธ์การเรียนรูข้ องนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลังการ
จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นาในรายวิชาการบริหารการพยาบาล การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดในการทาวิจัยซึ่ง
ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปีการศึกษา 1561
จานวน 38 คน ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การสอนกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นา ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์การเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยต่างๆทีเกีย่ วข้อง ประกอบด้วย
. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นา อาจารย์ร่วมจัดทาแผนการสอน กาหนด
เนื้อหาในแผนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องภาวะผู้นาเกีย่ วกับแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นา คุณลักษณะผู้นา การพัฒนาภาวะ
ผู้นาทางการพยาบาล และการพัฒนาทีมงานและการทางานเป็นทีมและกาหนดรูปแบบกิจกรรมในแผนการสอน โดยประยุกต์
แนวคิดเรื่องการเรียนรู้บนความท้าทาย(Challenge-based learning) ของดนัย เทียนพุฒ (1556) และ Radberg และคณะ
(2018) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
ครั้ง
กิจกรรม
วิธีการ
เวลา
ที่
1 1. แนวคิดเรื่องภาวะผู้นา 1.นักศึกษาร่วมอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี 2 ชั่วโมง
ดาเนินตามแผนการสอนที่ ภาวะผู้นา คุณลักษณะผู้นา การพัฒนาภาวะ
กาหนด
ผู้นาทางการพยาบาล และการพัฒนาทีมงาน
และการทางานเป็นทีม
2.อาจารย์บรรยายสรุปแนวคิดรวบยอด
2. คาถามสาคัญ
นักศึกษาวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้นาเป็น 1 ชั่วโมง
แบ่งกลุ่มย่อยวิเคราะห์
รายบุคคลในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง
ตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้นา ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
2 3. ความท้าทายและ การ 1. นักศึกษาเข้ากลุ่มย่อยวิเคราะห์ลักษณะผู้นา 3 ชั่วโมง
ออกแบบ
ทางการพยาบาลและลงมติภาวะผูน้ าด้านที่เป็น
1. สรุปการวิเคราะห์
จุดอ่อนในภาพรวมของกลุ่ม
ตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้นา 2. ออกแบบกิจกรรมร่วมจิตอาสาพัฒนาภาวะ
ของนักศึกษารายกลุ่ม
ผู้นาให้สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้นาด้านที่
2. ออกแบบกิจกรรมร่วม เป็นจุดอ่อนในภาพรวมของกลุม่
จิตอาสาพัฒนาภาวะผู้นา
3 4. การปฏิบัติ การวัด
1. ประสานงานกับโรงเรียนหรือโรงพยาบาลหรือ 3 ชั่วโมงและ
ประเมิน
ชุมชนที่แต่ละกลุม่ กาหนดในโครงงานกิจกรรม ชั่วโมงการเรียนรู้
ปฏิบัติตามขั้นตอนใน
2. ดาเนินกิจกรรมการตามเวลาและสถานที่ที่แต่ ด้วยตนเองต้องขอ
โครงงานกิจกรรมเมื่อ
ละกลุม่ กาหนดไว้ในโครงงานกิจกรรมภายใต้การ อนุญาตจาก
สิ้นสุดแล้วทาการวัดและ ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม
วิทยาลัย
ประเมินผล
3. วัดผล ประเมินผลและสรุปโครงงานกิจกรรม
4 5. การเผยแพร่
1. ให้ตัวแทนนักศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน
3 ชั่วโมง
1. นาสนอสรุปผลโครงงาน กลุ่มละ 10 นาที
กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้นา 2. อาจารย์สรุปให้ข้อเสนอแนะ
2.ส่งรายงานสรุปกิจกรรม 3. ให้นักศึกษาเขียนรายงานการวิเคราะห์ภาวะ
ผู้นาของกลุ่ม และแนวทางการพัฒนา
4. ส่งรายงานสรุปกิจกรรมในส่วนที่ดาเนินการ
ให้โรงเรียนหรือโรงพยาบาลหรือชุมชน

ผลงานที่
กาหนด

รายงานการ
วิเคราะห์ตนเอง
ของนักศึกษา
โครงงาน
กิจกรรมร่วมจิต
อาสาพัฒนา
ภาวะผู้นา

รายงานสรุป
โครงงาน
กิจกรรมร่วมจิต
อาสาพัฒนา
ภาวะผู้นา
รายงานการ
วิเคราะห์ภาวะ
ผู้นาของกลุ่ม
และแนวทาง
การพัฒนา

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
1. แบบสอบถามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นข้อคาถามด้านบวก จานวน 35 ข้อและคาถามปลายเปิด ข้อ
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ จานวน 0 ข้อ การสร้างแรงบันดาลใจ จานวน ข้อ
การกระตุ้นทางปัญญา จานวน 9 ข้อ และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จานวน 5 ข้อ คาตอบมีลักษณะเป็นมาตรา
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ประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ บ่อยมาก (5 คะแนน) บ่อย (4 คะแนน) บางครั้ง (3 คะแนน) นานๆ ครั้ง (1 คะแนน) ไม่เคยเลย (
คะแนน)
เกณฑ์การประเมินระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น ค่าเฉลี่ย 3.68-5.00 หมายถึง มีภาวะผู้นาในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 1.34-3.67 หมายถึง มีภาวะผู้นาในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย .00-1.33 หมายถึง มีภาวะผู้นาในระดับน้อย
1.1 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุ ทธชินราชจานวน 35 ข้อ ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมจานวน 6 ข้อ (LO1.1 การแยกแยะความดีและความถูกต้องจานวน 3 ข้อ LO .3 การเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จานวน 3 ข้อ LO .4 ความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเองจานวน 4 ข้อ LO .5 การแสดง
ออกถึงพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์จานวน 6 ข้อ) ด้านทักษะทางปัญญาจานวน 7 ข้อ (LO3. การตระหนักรู้ใน
ศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถนาไปสู่ การปฏิบัติการพยาบาล
และการเป็นผู้นาที่เข้มแข็งจานวน 3 ข้อ LO3.4 ความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ จานวน 4 ข้อ) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจานวน 7 ข้อ (LO4.3 ความสามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยน แปลงที่ดีในองค์กรในสถานการณ์ที่หลากหลาย จานวน 3 ข้อ LO4.4 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อสังคม และ
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์ก รและสังคมอย่างต่อเนื่องจานวน 4 ข้อ) ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 5 ข้อ (LO5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด
การฟัง การอ่าน การเขียนและการนาเสนอรวมทั้งสามารถอ่านวารสาร และตาราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจจานวน 3 ข้อ
LO5.5 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์จานวน 1 ข้อ)
เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.0 - 00.00 หมายถึง มีผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
ระดับดี เยี่ยม ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.0 -95.00 หมายถึง มีผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับดี มาก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.0 -90.00
หมายถึง มีผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.0 -85.00 หมายถึง มีผลลัพธ์ การเรียนรู้ในระดับ ค่อนข้างดี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.0 -80.00 หมายถึง มีผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับดีพอใช้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.0 -75.00 หมายถึง มีผลลัพธ์
การเรียนรู้ในระดับพอใช้ และค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.00 หรือต่ากว่า หมายถึง มีผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับที่ต้องปรับปรุง
การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยหาความตรงของเครื่องมือวิจัยโดยนาเครื่องมือวิจัยทั้ง 1 ฉบับ ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา (content validity) และตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช้ นาผล
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาหาดัชนีค่าความสอดคล้องและปรับข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นขอ
อนุญาตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชนาเครื่องมือที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปีการศึกษา 156 จานวน 30 คน นาข้อมูลจากแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยง
0.946
ขั้นตอนการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
( ) ส่ ง มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อุ ด มศึ ก ษา(มคอ.3) รายวิ ช าการบริ ห ารการพยาบาลและแผนการสอนรายบทให้
คณะกรรมการหลักสูตรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช อนุมัติการจัดการเรียนการสอน
(1) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
(3) สอนแบบอภิปรายเรื่องภาวะผู้นาจานวน 1 ชั่วโมง
(4) แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 6- 7 คนนักศึกษาช่วยกันวิเคราะห์ลักษณะผู้นาทางการพยาบาล นาเสนอ
การวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้นาเป็นรายบุคคลในกลุ่มย่อยและลงมติภาวะผู้นาด้านที่เป็นจุดอ่อนในภาพรวมของกลุ่ม
ย่อย ตามแผนการดาเนินกิจกรรมที่กาหนด นักศึกษาร่วมกันนาผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาด้านจุดอ่อน พบว่า ขาดทักษะการ
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แสดงออกอย่างเหมาะสม ทักษะการสื่อสาร การตัดสินใจ ความมั่นใจ การควบคุมอารมณ์และการใช้เหตุผล การวางแผน
และการแก้ปัญหา ความรอบคอบในการปฏิบัติงานและความคิดสร้างสรรค์ ดังตารางที่ 2
(5) นักศึกษาออกแบบกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นาที่เป็นจุดอ่อนในภาพรวมของกลุ่มย่อยและเขียนโครงงานกิจกรรม
ร่วมจิตอาสาพัฒนาภาวะผู้นาในแต่ละกลุ่ม ดังตารางที่ 2
(6) นักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นาในโรงพยาบาลรือโรงเรียนหรือชุมชนที่นักศึกษากาหนดในแต่ละโครงการ
(7) นักศึกษาวัด ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรมที่ทาในโรงพยาบาลหรือโรงเรียนหรือชุมชน ประเมินผลภาวะผู้นา
รายบุคคลในกลุ่ม จากการประเมินผลกิจกรรมโดยนักศึกษาเองทั้ง 8 กลุ่ม พบว่านักศึกษาทุกกลุ่มมีการพัฒนาภาวะผู้นา
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ภาวะผูน้ า รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้นา และผลการพัฒนาภาวะผู้นาของนักศึกษา
กลุ่ม
ชื่อกิจกรรม
ที่
ภาวะผู้นา
อาสาพัฒนาการสื่อสาร ป้องกั นภัย ทักษะการสื่อสาร
1

2

ไข้เลือดออก ในชุมชนมหาจักรพรรดิ์
ตาบลในเมือ ง อ าเภอเมือง จัง หวั ด
พิษณุโลก
โครงการจิตอาสาพัฒนาภาวะความ
เป็นผู้นา “จิตอาสาพัฒนาภาวะ
ความเป็นผู้นาของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 68 กลุ่ม A2
ณ สวนกลางเมือง จังหวัดพิษณุโลก”

ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา
ก่อนทากิจกรรม
หลังทากิจกรรม
ขาดทักษะร้อยละ 47.06
ค่าเฉลี่ยทักษะการ
สื่อสารเท่ากับ 3.90
(การประเมินก่อนและหลังทา
(คะแนนเต็ม 4 )
กิจกรรมไม่สอดคล้องกัน)

1. พฤติกรรมการกล้า
แสดงออกและการควบคุม
อารมณ์
2. การใช้เหตุผลในการแก้ไข
ปัญหา
3. ความสามารถในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน
1. กล้าแสดงออก
2. กล้าตัดสินใจ
3. ความรอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน

1. ค่าเฉลี่ย 3.44
2. ค่าเฉลี่ย 3.79
3. ค่าเฉลี่ย 3.73

1. ค่าเฉลี่ย 4.38
2. ค่าเฉลี่ย 4.69
3. ค่าเฉลี่ย 4.57

1. ขาดทักษะร้อยละ 83.33
2. ขาดทักษะร้อยละ 83.33
3. ขาดทักษะร้อยละ 11.11

1. การแสดงออก
2. ความมั่นใจในตนเอง
3.การสื่อสาร

1. ขาดทักษะร้อยละ 64.70
ค่าเฉลี่ย 1.48
2.ขาดทักษะร้อยละ 6 .47
ค่าเฉลี่ย 1.46
3.ขาดทักษะร้อยละ 58.82
ค่าเฉลี่ย 1.3
1. ขาดทักษะร้อยละ 55.56
2. ขาดทักษะร้อยละ 61.11

มีทุกด้านร้อยละ 94.44
1. ค่าเฉลี่ย 4.63
2. ค่าเฉลี่ย 4.54
3. ค่าเฉลี่ย 4.66
1. มีทักษะร้อยละ 94.1
ค่าเฉลี่ย 3.7
2. มีทักษะร้อยละ 94.1
ค่าเฉลี่ย 3.78
3. มีทักษะร้อยละ 94.1
ค่าเฉลี่ย 3.7
1. มีทักษะร้อยละ94.44
ค่าเฉลี่ย 4.46
2. มีทักษะร้อยละ 83.33
ค่าเฉลี่ย 4.23
1. ค่าเฉลี่ย 4.60

3

สอนสุขศึกษา พัฒนาภาวะผู้นา ณ
โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)

4

โครงการจิตอาสา พัฒนาความเป็น
ผู้นา : วัยรุ่นยุคใหม่ เข้าใจ SAFE
SEX ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่า
มะปราง

5

โครงการจิตอาสาลดขยะเพื่อพัฒนา 1. การตัดสินใจ
ความเป็นผู้นาของนักศึกษา
2. ความมั่นใจ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 กลุ่ม
B1 ณ ชุมชนราเมศวร

6

โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นา

ขาดการตัดสินใจที่ดี

1. การตัดสินใจ
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กลุ่ม
ที่

ชื่อกิจกรรม
ภาวะผู้นา
และการทางานเป็นทีมของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4

2. ความเชื่อมั่น

ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา
ก่อนทากิจกรรม
หลังทากิจกรรม
ขาดความเชื่อมั่น
2. ค่าเฉลี่ย 4.23
ร้อยละ 100
(การประเมินก่อนและหลังทา
กิจกรรมไม่สอดคล้องกัน)

7

ผู้นายุคใหม่ สร้างสรรค์อย่างมั่นใจ
มอบความสดใสสู่น้อง

1. การตัดสินใจที่ดี
2. ความเชื่อมั่นในตนเอง
3. ความคิดสร้างสรรค์

1. มีทักษะร้อยละ 29.41
2. มีทักษะร้อยละ 23.52
3. มีทักษะร้อยละ 17.64

1. ค่าเฉลี่ย 4.6
2. ค่าเฉลี่ย 4.6
3. ค่าเฉลี่ย 4.72

(การประเมินก่อนและหลังทา
กิจกรรมไม่สอดคล้องกัน)

8

สร้างความมั่นใจ สื่อสารได้ด้วยมือ
สะอาด ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ ณ
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดท่ามะปราง

1. การสื่อสาร
2. การตัดสินใจ
3. ความมั่นใจในตนเอง

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) นาเสนอผลการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นาหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 10 นาที
(9) อาจารย์ประจากลุ่มร่วมให้ข้อเสนอแนะ
(10) ผู้วิจัยชี้แจงแบบสอบถามให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
( 1) อาจารย์ผู้สอนประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหาจากคาถาม
ปลายเปิดและรวบรวมเป็นหมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยค่าความถี่และร้อยละ
ผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(mean=4.18, SD. =.184) และพบว่าทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาสูง
ที่สุด (mean=4.31, SD. =.170) รองลงมาด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (mean=4.22, SD. =.235) ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ (mean=4.13, SD. =.110) และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (mean=4.11, SD. =.195)
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านเป็นข้อรายการ พบว่า ข้อรายการด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด ได้แก่ ) การแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงข้อคิดเห็นต่อปัญหาโต้แย้งที่เกิดขึ้น 1) การพูดคุยให้ผู้อื่นรับทราบค่านิยม
ของสถาบันการศึกษา 3) นักศึกษาได้รับการยอมรับในความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการทางานจากเพื่อนที่เคย
ร่วมงาน ค่าเฉลี่ย 3.99, 3.91 และ 3.81 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (n=138)
รายการ
1.
2.
3.
4.

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นการใช้ปัญญา
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
รวมทุกด้าน

mean
4.11
4.13
4.31
4.22
4.18

SD.
.195
.110
.170
.235
.184

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากคาถามปลายเปิดตามแบบสอบถามภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง นักศึกษาให้ความเห็นว่าการจัดกิจกรรมทาให้
นักศึกษาได้พัฒนาภาวะความเป็นผู้นาตามความต้องการของตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและได้เพิ่มองค์ความรู้
ให้แก่ตนเอง มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมีประสบการณ์การทางานเป็นทีม มีการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย การเคารพการการตัดสินใจของผู้อื่นโดยใช้หลักประชาธิปไตย นักศึกษารู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเองสามารถแก้ไข
และปฏิบตั ิการเป็นผู้นาได้เมื่อพบกับสถานการณ์จริง และสามารถประสานงาน ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ ทาให้งานออกมาใน
รูปแบบที่ประสบผลสาเร็จ
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 มีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงที่สุด โดยนักศึกษาร้อยละ 87.7 อยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนน
มากกว่าร้อยละ 95) รองลงมาได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี เยี่ยมและดีมากร้อยละ 47.8 และ 47.
(คะแนนมากกว่าร้อยละ 95 และ 90 ตามลาดับ) ส่วนด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) โดยนักศึกษาร้อยละ .4 และร้อยละ 3.6
มีผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ใน
ระดับพอใช้ตามลาดับ และนักศึกษาร้อยละ .4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต้องปรับปรุง
ตารางที่ 4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ด้าน

ด้านทักษะ

ด้านทักษะ

ด้านทักษะการ

คุณธรรม

ทางปัญญา

ความสัมพันธ์

วิเคราะห์ตัวเลข

จริยธรรม

ระหว่างบุคคลและ การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระดับดีเยี่ยม(ร้อยละ

จานวน

66

5

49

121

๙๕.๐๑-๑๐๐)

ร้อยละ

47.8

3.6

35.5

87.7

ระดับดีมาก
(ร้อยละ๙๐.๐๑-๙๕.๐๐)

จานวน
ร้อยละ

65
47.1

46
33.3

34
24.6

17
12.3
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

ด้าน

ด้านทักษะ

ด้านทักษะ

ด้านทักษะการ

คุณธรรม

ทางปัญญา

ความสัมพันธ์

วิเคราะห์ตัวเลข

จริยธรรม

ระหว่างบุคคลและ การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระดับดี

จานวน

6

71

42

0

(ร้อยละ ๘๕.๐๑-๙๐.๐๐) ร้อยละ

4.3

51.4

30.4

0

ระดับค่อนข้างดี
จานวน
(ร้อยละ ๘๐.๐๑-๘๕.๐๐) ร้อยละ

0
0

14
10.1

6
4.3

0
0

ระดับดีพอใช้

จานวน

1

1

4

0

(ร้อยละ ๗๕.๐๑-๘๐.๐๐) ร้อยละ

.7

.7

2.9

0

ระดับพอใช้
จานวน
(ร้อยละ ๗๐.๐๑-๗๕.๐๐) ร้อยละ

0
0

1
.7

1
.7

0
0

ระดับต้องปรับปรุง

จานวน

0

0

2

0

(ต่ากว่าร้อยละ ๗๐.๐๐)

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
ร่วมกับการได้รับข้อมูลจากนักศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พบว่า นักศึกษาประเมินว่าตนเองได้รับการ
พัฒนาทักษะที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถไปใช้ในบริบทที่แตกต่างได้ และมีบางโครงการที่มี
ผลกระทบต่อสังคมทั้งในระหว่างดาเนินการและหลังดาเนินการ
จากผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่วนด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาอยู่ในระดับพอใช้และต้องปรับปรุงร้อยละ .4 และร้อยละ 5 Burn (1978)
กล่าวถึง ภาวะผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง จะมีคุณลักษณะที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญขึ้นในองค์การ เป็นผู้นา
ที่มีความสามารถในการนาการเปลีย่ นแปลงโดยการสร้างวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การ พร้อมไปกับการส่งเสริม
ให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ให้ได้ผ ลงาน 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 ความเป็นผู้นา (Leadership) การปรับตัว (Adaptability) ผลิตภาพ
ส่วนบุคคล (Personal Productivity) และความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal responsibility) ทักษะด้านคน (People
skills) การสั่งการตนเอง (Self-direction) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility)
การเปลี่ยนแปลงนั้นกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งย่อมสร้างความเสี่ยงในการทางานภายใต้สภาวะของการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ต้องการการทุ่มเทอย่างมากทั้งกาลังกายและกาลังใจ แต่ถ้าองค์กรไม่ได้มองเห็นว่า คนมีภาระหน้าที่ที่จะต้อง
นาการเปลี่ยนแปลงแล้ว เชื่อว่าองค์กรนั้ นๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ฯลฯ จะไม่สามารถอยู่รอดได้ ผู้นาต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นจิตวิญญาณการทางานเป็นทีม คิดด้านบวก และมุ่งการทางานที่
ตระหนักถึงคุณค่าของงาน มีคุณธรรม จริยธรรมสูง สามารถกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรม
และพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆ เป็นที่ปรึกษาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น (Drucker,1999) นักศึกษาพยาบาล
จะต้องเป็นผู้นาในองค์กรด้านสุขภาพ ต้องมีองค์ความรู้ ทักษะและการปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องเรียนรู้แนวคิด มี
ประสบการณ์การเป็นผู้นาและสามารถวิเคราะห์และพัฒนาความเป็นผู้นาของตน แรงขับที่จะพัฒนาภาวะผู้นาต้องมาจากการ
ปฏิบัติของตนและบริบทของสิ่งแวดล้อม (Buckwell-Nutt, Francis-Shama, & Kellett, 2014) และผู้สอนจะต้องออกแบบ
การสอนที่สามารถพัฒนาภาวะผู้นาแก่ผู้เรียน และการพัฒนาทักษะนี้จะต้องสอนผ่านหลักสูตรการพยาบาลเพื่อให้นักศึกษามี
โอกาสปฏิบัติก่อนสาเร็จการศึกษา (Watts & Gordon, 2012)
สรุปผลการวิจัย
หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นาในรายวิชาบริหารทางการพยาบาล โดยประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้บนความ
ท้าทาย (Challenge-based learning, CBL) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอยู่ในระดับ
มากและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิ นทุกคน คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่วนด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลังทากิจกรรมนักศึกษาส่วนใหญ่มีการพัฒนาทักษะการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง การควบคุมอารมณ์และการใช้เหตุผล การวางแผน
และการแก้ไขปัญหา ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน และด้านความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงควรพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
ทางปั ญ ญาและด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบสอดแทรกในรายวิ ช าต่ า ง ๆ ในทุ ก ชั้ น ปี
โดยออกแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดแรงขับภายในตัวผู้เรียนให้พัฒนาตนเอง และมีการวัดภาวะผู้นาทั้งก่อนและหลัง
การสอน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ที่ตั้งใจมุ่งมั่นในการทากิจกรรมในการพัฒนาภาวะ
ผู้นาของตน
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พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญวิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค S Q 3 R
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัดพิษณุโลก
THE DEVELOPMENT OF COMPREHENSIVE READING FROM FABLES BY INTEGRATING SQ3R APPROACH OF
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความ
สาคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค S Q 3 R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัด
พิษณุโลก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพือ่ สร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการ
เรียนภาษาไทยให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนจากการทดสอบความรู้พื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์ 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่านจับใจความสาคัญก่อนและหลังการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค S Q 3 R
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 20 คน โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งใช้คู่
กับแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญภาษาไทย 2. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญภาษาไทย 3. แบบทดสอบ
วัดทักษะการอ่านจับใจความสาคัญภาษาไทย โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่า (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการ
พัฒนา และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญภาษาไทยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พบว่า แบบฝึกการอ่านจับใจความสาคัญภาษาไทย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88/86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2. ผลการศึกษา
เปรียบเทียบทักษะด้านการอ่านจับใจความสาคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความสาคัญภาษาไทยหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: 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 ttest.
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

บทนา
ภาษาไทยถือว่ามีความสาคัญในยุคแห่งความเจริญก้าวหน้า เพราะทุกคนต้องใช้ภาษาไทยเป็ นทักษะที่ต้องฝึกฝนจน
เกิดความชานาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริงโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน
มีวิทยาการใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทาให้คนเราได้รับข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดเวลา คนไทยในสังคม
จึง
ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยการใช้ภาษาไทยเพื่อการอ่านทา
ความเข้าใจและสื่อความกันได้ถูกต้อง การอ่านจึงเป็นทักษะที่สาคัญในชีวิตประจาวั นดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชความว่า การศึกษาและการอ่านออกเขียนได้นี้เป็นประโยชน์มาก การอ่านออกเขียนได้จะช่วยให้
มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมากมายและความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้สามารถนามาใช้ในทาง
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ที่ต้องการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ภาษายังเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ความคิด
รวมทั้งคุณธรรมความดีทุกอย่าง จากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะเห็นได้ว่าภาษาเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้ผู้ที่อ่านออกเขียนได้จะสามารถเข้าใจ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
เป็นอย่างดี คนไทยทุกคนต้องตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทยต้องมีความเข้าใจ และศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษาและ
ฝึกฝนให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารการเรียนรู้
เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน เป็นการสร้างเอกภาพของชาติและความจรรโลงใจเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองชุมชน
สังคมและประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551) นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีปัญหาด้านทักษะการอ่านคือ นักเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่านเป็นเพราะขาดการได้รับการฝึกฝนจาก
ครูผู้สอนนักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อหนั งสือเบื่อหน่ายการอ่านหนังสือสอบบางครั้งเด็กไม่ได้อ่านหนังสือเพราะอยากอ่านแต่
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อ่านเพื่อต้องการทาข้อสอบได้ หรือครูบังคับให้อ่านแต่ก็สามารถทาได้ในเฉพาะโรงเรียนเท่านั้น เมื่อพ้นจากห้องเรียนไปหรือ
ช่วงปิดภาคเรียนเด็กก็ขาดความใส่ใจในการอ่านหนังสือทาให้เด็กอ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านออกแต่ไม่คล่อง ซึ่งตัวนักเรียน
เองก็ไม่สนใจที่จะฝึกฝนให้อ่านได้ทั้ง ๆ ที่การอ่านเป็นพื้นฐานสาคัญในการแสวงหาความรู้โดยเฉพาะทักษะการอ่านจับใจความ
จากเรื่องที่อ่าน อ่านแล้วไม่สามารถจะจับใจความได้แม้แต่เรื่องสั้น ๆ หรือข้อความสั้น ๆ เด็กจะใช้วิธีการลอกข้อความหรือเนื้อ
เรื่องไม่สามารถสรุปเป็นคาพูดของตนเองได้ เช่นไม่สามารถลาดับเหตุการณ์ของเรื่องได้ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในเรื่องที่
อ่านไม่ได้ด้วยปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด ส่งผลให้การเรียนการสอนอ่านจับใจความสาคัญยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาของการอ่าน หลักการ เหตุผล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วเห็นว่าการอ่านเป็น
สิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างมาก ทาให้นักเรียนเกิดการพัฒนา โดยการอ่านจับใจความสาคัญเป็นการต่อยอดไปสู่การฟัง และการ
เขียนได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญวิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากนิทานโดยใช้เทคนิค S Q 3 R
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาษาไทยให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนจาก
การทดสอบความรู้พื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์
3. เพื่อเรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความสาคัญก่อนและหลังการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
สาคัญจากนิทานโดยใช้เทคนิค S Q 3 R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัด
พิษณุโลก
วิธีการดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงทดลองแบบ One group Pretest Posttest design เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านจับใจความสาคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความสาคัญภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความจานวน 3 แผน แผน
ละ 2 ชั่วโมง
2. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบฝึกอ่านจับ
ใจความ โดยมีนิทาน 6 เรื่อง ไม่ซ้ากัน อ่านแล้วให้ตอบคาถามจากชุดแบบฝึกที่ครูกาหนดให้เป็นแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก 10 ข้อ ต่อ 1 ชุดแบบฝึก
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
วิธีการดาเนินงาน
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศ บาล 2
(วัดคูหาสวรรค์) มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเกี่ยวกับ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ช่วงชั้น สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคู่มือ
ครูภาษาไทย และแบบเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.2 ศึกษาเอกสารตาราและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนสะกดคา รวมทั้งวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ
1.3 ผู้วิจัยคัดเลือกนักเรียนที่มีการอ่านจับใจความได้น้อยจากการอ่านแบบเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 เพื่อนามาสร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน เป็นแบบฝึกอ่านจับใจความจาก
นิทานเรื่องสั้น ๆ โดยใช้เทคนิค S Q 3 R ช่วยในการสอน แล้วให้ตอบคาถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
10 ข้อ มีแบบฝึกทั้งหมด 6 ชุดดังนี้
1. นิทานเรื่อง มดขยัน
2. นิทานเรื่อง แมวใจดา
3. นิทานเรื่อง ลาเคราะห์ร้าย
4. นิทานเรื่อง ชายผู้แอบอ้าง
5. นิทานเรื่อง แมลงเต่าเจ้ากรรม
6. นิทานเรื่อง ลมหนาวมาแล้วนะ
1.4 นาแบบฝึกที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ สอนวิชา
ภาษาไทยไม่ต่ากว่า 4 ปีทุกคน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) และให้
ข้อเสนอแนะ
1.5 นาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
1.6 พิมพ์แบบฝึกฉบับทดลอง
1.7 นาแบบฝึกไปทดลอง (try – out) ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นนาผลการทด ลองมา
วิเคราะห์หาคุณภาพแบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความสาคัญ เพื่อหาประ สิทธิภาพให้ได้ตาม
เกณฑ์ 80/80 กล่าวคือ ระดับประสิทธิภาพของใบงานที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ คิดได้จากคะแนน
ปฏิบัติระหว่างเรียนรวมกัน และคะแนนหลังการใช้แบบฝึกเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ โดยกาหนดค่า
ประสิทธิ ภาพ E1 (คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละจากการทาแบบทดสอบระหว่ างเรียนด้ว ยใบงาน) E2
(คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนจนจบบทเรียนทั้งหมด)
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความสาคัญภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ
จานวน 3 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 6 ชั่วโมง ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความสาคัญ
ภาษาไทย ดังนี้
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2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยรวมทั้งศึกษาเอกสาร
ตาราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความสาคัญภาษาไทย และทาตารางวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
2.2 นาข้อมูลสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษามาวิ เคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางด้านทฤษฎีและแนวคิด มาเป็นแนว
ทางการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสาคัญภาษาไทยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสาคัญภาษาไทยจานวน 3 แผน
2.4 นาแผนการจัด การเรียนรู้ที่สร้างขึ้ นพร้อมด้ว ยตารางวิ เคราะห์เ นื้อหาและจุดประสงค์การเรีย นรู้ เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา ด้านวิธีการสอน และด้านการวัด และประเมินผล 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความเที่ยงตรงตามจุดประสงค์ และเนื้อหา ต่อจากนั้นนาความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (ค่า IOC ) โดยกาหนดคะแนนการพิจารณา ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
2.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามคาแนะนาของคณะผู้เชี่ยวชาญ
2.6 นาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสาคัญภาษาไทยไปทดลอง กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่เป็นกลุ่มทดลอง แผนจัดการเรียนรู้มีทั้งหมด 3 ชั่วโมง สอนตามแผนทั้งหมดมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ
เวลาและผูเ้ รียน เพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องมือที่นาไปทดลอง โดยเครื่องมือเป็นแบบอ่านจับใจความแล้วให้เลือกตอบ มี 4
ตัวเลือก 10 ข้อ ต่อ 1 ชุดแบบฝึก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิ ทธิภ าพของแบบฝึกทั กษะการอ่า นจับ ใจความสาคัญจากนิ ทาน ส าหรั บนัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ประสิทธิภาพด้าน
จานวนนักเรียน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
ร้อยละ
E1
20
1200
1056
88
(กระบวนการ)
E2
20
1200
1036
86
(ผลลัพธ์)
จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ ของชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทานสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จานวน 20 คน พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพ E1 และ E2 ของ
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เท่ากับ 88/86 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80
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ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ
ผลการวิเคราะห์ในตอนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความสาคัญก่อนและหลังเรียน ด้วยชุด
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน แสดงดังตาราง 2 และ 3
ตาราง 2 แสดงการประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คะแนนผลสัมฤทธิ์
เลขที่
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 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 17.15 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 12.65 ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
แสดงดังภาพ
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ชื่อแผนภูมิ
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

หลังเรี ยน

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ก่อนเรี ยน

ภาพที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
สาคัญจากนิทาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
การประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ก่อนเรียน
12.65
หลังเรียน
17.15
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.04
0.88

t
-13.700*

df
19

sig
.000

จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วน t-test พบค่า t=-13.719 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/
ความสามารถหลังเรียนด้วยการใช้แบบฝึก สูงกว่าก่อนเรียน 95%
จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 สามารถสรุปผลของการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีสอนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ ทาให้ทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ
ของนักเรียนสูงขึ้น
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อภิปรายผล
จากผลการรายงาน การพั ฒนาทักษะการอ่า นจับ ใจความส าคัญ โดยใช้นิ ทาน ชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 6 พบว่า มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 88/86 หมายถึง นักเรียนทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ซึ่งคะแนนทา
แบบฝึกหัดนั้นคิดเป็นร้อยละ 88 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนนั้น คิดเป็นร้อยละ 86 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญโดยใช้นิทาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพันธ์วดี ไวยรูป (2555 : 1) ได้ศึกษาการพัฒนาการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน
โดยใช้เทคนิคเค ดับเบิ้ลยู แอล (K W L) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้นการอ่านจับใจความสาคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อน
และหลังการใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนในวิชา ภาษาไทย (การอ่าน)
โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล (K W L)
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.5
มีความสามารถในการพัฒนาการอ่านจับใจความสาคัญเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนสูงขึ้นและผู้เรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนวิชาภาษาไทย (การอ่าน) โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ยู แอล (K W L) เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสาคัญอยู่ใน
ระดับมากและมากที่สุดโดยเป็นความพึงพอใจที่มีค่าร้อยละอยู่ในระดับมาก
แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ไ ด้รับการสอนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาทักษะการอ่านและจับใจความสาคัญสรุปผลได้
ดังนี้
1.1 จากตารางแสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ ของชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน พบว่า ผล
การทดสอบ E1 และ E2 ของชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1
ได้เท่ากับ E1=84 E2=70 ผลการทดสอบ E2 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ และผลการทดสอบ E1 และ E2 ของชุด
แบบฝึกการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่2 ได้เท่ากับ E1=86 E2=65 ผลการ
ทดสอบ E2 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
จากการหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน ดังกล่ าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ปรั บ
เครื่องมือ และทาการทดสอบ E1 และ E2 อีกครั้ง ผลการทดสอบ E1 และ E2 ของชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความสาคัญจาก
นิทานสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ E1=88 E2=82 ผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่
กาหนดไว้ และผลการทดสอบ E1 และ E2 ของชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความสาคั ญจากนิทานสาหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่2 ได้เท่ากับ E1=89 E2=83 ผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ และผลการ
ทดสอบ E1 และ E2 ของชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่3 ได้
เท่ากับ E1=88 E2=86 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
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1.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านจับใจความสาคัญก่อนและหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
สาคัญ พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทานมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน เท่ากับ 17.15 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 12.65 ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
1.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วน t-test
พบค่า t=-13.719 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถหลังเรียน
ด้วยการใช้แบบฝึก สูงกว่าก่อนเรียน 95%
กิตติกรรมประกาศ
กระบวนการแก้ไขปัญหาทางด้านการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ
จากนิทาน โดยใช้ชุดแบบฝึก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาให้นักเรียนสามารถอ่านจับ
ใจความสาคัญได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยในชั้นเรียนที่ผู้สอนจัดทาขึ้น
ผู้เขียนขอขอบคุณอาจารย์ ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก นางอุมาพร สวนเศรษฐ และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ให้
คาแนะนา และอนุญาตให้จัดทาวิจัยทางการสอนภาษาไทยในครั้งนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
อย่างดี
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 จะสามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอ่านจับใจความสาคัญจากนิทาน มี
เจตคติที่ดีต่อภาษาไทย ภาคภูมิใจในภาษาของชาติ ตลอดจนอนุรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ รายงานการวิจัยในชั้น
เรียนฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย
เอกสารอ้างอิง
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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 จารุจติ ร2
1
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พัฒนา และประเมินรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์
ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากเด็กนักเรียนมี
พฤติกรรมที่ขาดการรอคอยในการทากิจกรรมในการเรียน การส่งงาน ไม่สามารถทางานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้ จึงเป็นปัญหา
ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 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 (นักแสดงจาเป็น) 2. Knock
Knock Knock โดยรูปแบบการสอนทั้ง 6 ได้ผ่านการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน และเมื่อนาไปใช้ทดลองกับ
นักเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินด้านความฉลาดทางอารมณ์ ( = 50.83) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง ( =
40.16) และพบว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ในการเรียนดีขึ้น คือ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความอดทนในการรอคอยทา
กิจกรรมหรือการส่งงาน
คาสาคัญ : 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
บทนา
เด็กจานวนหนึ่งเติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูที่อยู่ในสภาพอารมณ์ที่รุนแรง ในระดับที่เบี่ยงเบนไปจากลักษณะทาง
อารมณ์และพฤติกรรมของเด็กทั่วไป ซึ่งเด็กจะมีพฤติกรรมที่เก็บตัว ถอยหนีสังคม ไม่มีสัมพันธภาพกับใครแบบรู้จักให้และรู้จัก
รับ มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ก้าวร้าว ชอบทาตัวเป็นนาย ชอบครอบงาคนอื่น ชอบหาเรื่องทะเลาะกัน
อิจฉา ขาดความรับผิดชอบ มักทาลายและทาร้ายผู้อื่น (ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2545 : 168-169) จากลักษณะดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม มีความบกพร่องทางอารมณ์ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ขาดสติยังยั้งอารมณ์
และพฤติกรรม การไม่รู้จักเห็นใจผู้อื่น และขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เรียกว่าขาดทักษะทางอารมณ์ Erikson (1963:
1991) กล่าวว่า การได้ทบทวนพฤติกรรมและการกระทา จะเป็นรากฐานนาไปสู่การรู้จักตนเอง กิจกรรมเสริมประสบการณ์
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาการคิด และอารมณ์ ของเด็กปฐมวัย เพราะลักษณะการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์อยู่บนพื้นฐานตามแนวคิดว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ โดยอาศัยสภาพจริงที่สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมและวัฒนธรรมของคน โดยจัดอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ผ่านการ
สัมผัส การซึมซับ การเลียนแบบ การกระทา การเล่นอย่างมีความสุข เพราะการที่เด็กได้ทดลองด้วยตนเองนั้นจะส่งผลต่อการ
พัฒนาความสามารถในการสรุปข้อค้นพบหรือเรียกว่า องค์ความรู้ ได้จากประสบการณ์ตรง เด็กได้มีโอกาสปฏิบัติโดยวิธีการที่
หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการฝึกเด็กให้ได้คิดแก้ ปัญหา ใช้เหตุผล ได้แก่ การเล่านิทาน เล่นเกม การร้องเพลง ฯลฯ เนื่องจาก
วิธีดังกล่าว เด็กได้มีโอกาสคิด ได้ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม ซึ่งส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสอยู่ในสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
เทิดศักดิ์ เดชคง (2545 : 15) กล่าวว่าความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจตนเอง เข้าใจเห็น
ใจผู้อื่น มีความมุ่งมั่น อดทน รอคอยเพื่อไปยังเป้าหมาย มองโลกในด้านที่เป็น บวก และรู้จักการจัดการกับปัญหาและความ
ขัดแย้งของตนเอง ซึ่งเด็กในศูนย์พาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลหนองเบนพบว่ามีเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมที่ขาดการรอคอยใน
การทากิจกรรมในการเรียน การส่งงาน ไม่สามารถทางานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้ จึงเป็นปัญหาในการพัฒนาด้านการเรียนการ
สอนของครู ทศพร ประเสริฐสุข (2543 : 16) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ว่า สามารถทาได้โดยรู้จัก
แยกแยะอารมณ์ข องตนว่ าชนิ ดใดดี ชนิด ใดไม่ดี และเลื อกแสดงออกทางอารมณ์ ได้ อย่ างเหมาะสม อาจใช้การฝึก การ
แสดงออกที่เหมาะสม (Assertive Training) หรือฝึกการสื่อสารที่เหมาะสม อาจใช้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร รู้จักปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคมด้วยความเต็มใจ ซึ่ง ครู พ่อแม่ คงต้องเป็นผู้นาในการฝึกและทา ตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กเลียนแบบ
(Modeling) และให้กาลังใจเมื่อเด็กทาตามระเบียบ ไพเราะ พุ่มมั่น. (2551: 22-40) ได้นาเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบการแสดงบทบาทสมมติ รูปแบบปฏิบัติการทดลอง รูปแบบทักษะกระบวนการกลุ่ม
ซึ่งกิจกรรมที่สามารถช่วยพัฒนาและส่งเสริมด้านความฉลาดทางอารมณ์ คือการจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก ควรจัดกิจกรรม
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แบบบูรณาการเนื้อหาวิชาการเข้าไว้ด้วยกัน จัดกิจกรรมผ่านการเล่นให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ / อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม
โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ 4 ด้านเต็มตามศักยภาพ (ธีรภรณ์ ภักดี, 2550: 16)
จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาด
ทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ 1. ศึกษารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2. พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3. ประเมินรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
วิธดี าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองเบน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 30 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. รูปแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยได้ศึกษาจากวิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หลายวิธี ได้มีขั้นตอนในการ
นาเครื่องมือมาใช้ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารวารสาร ตารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้มีประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ เก่ง ดี และสุข ดังนั้นจึงต้องพัฒนารูปแบบการสอนที่พัฒนาด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ให้ครบทั้ง 3 ด้าน ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฝึกการทางาน
และอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ และจัด เพื่อมุ่งที่จะฝึกให้เด็กได้มีโอกาส ฟัง พูด สังเกต คิด แก้ปัญหาใช้
เหตุผลและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยจัดกิจกรรมด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น สนทนา ทดลอง
เล่นบทบาทสมมติ ท่องคาคล้องจอง ฯลฯ ทุกกิจกรรมสามารถนาประยุกต์เพื่อบูรณาการในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ เช่น
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พลศึกษา เพื่อเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เด็กสรุกสนาน
กับการเรียน และเสริมให้เด็กรักการเรียนมากขึ้น (กรมสุขภาพจิต. 2543: 19-25) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ใช้ได้จาก
การศึกษาและสอบถามจากครูประจาชั้นที่เด็กสามารถทาได้และเคยทาแล้วในห้องเรียน คือ การลากเส้น การสนทนาโต้ตอบ
การขยับร่างกายตามคาสั่ง การเลือกหรือหาสิ่งของตามคาสั่ง โดยต้องเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ในส่วนของเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษสาหรับเด็กวัย 3-5 ปี ได้จากศึกษาและสอบถามจากครู
ประจาชั้นเป็นเนื้อหา ตัวอักษร A-Z คาศัพท์สัตว์ง่าย ๆ เช่น cat, ant, dog และคาศัพท์ตัวเลข 1-10 คาศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์
และความรู้สึก คือ smile และ cry ซึ่งเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่เด็กรู้จัก
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การวัดและประเมินผล คือ วัดและประเมินจากจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ แบ่งเป็นด้านพฤติกรรม ด้านความรู้ และด้าน
คุณลักษณะ 3 ประการ (เก่ง ดี และสุข)
2. กาหนดรูปแบบวิธีสอน เวลา สื่อ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของกิจกรรม
3. ให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรม
4. นากิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
เป็นแบบประเมินที่ช่วยให้ผู้สอนได้ทราบถึงจุดดี จุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริม และ
จุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป มีขั้นตอนในการนาเครื่องมือมาใช้ ดังนี้คือ
1. ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้จากตารา หนังสือ คู่มือ
2. ใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์คะแนนวัดระดับความฉลาดทางอารมณ์
เกณฑ์คะแนนวัดระดับความฉลาดทางอารมณ์ ทาให้ทราบว่าเด็กมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับใด มีความ
จาเป็นต้องพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์มากน้อยเพียงใด โดยมีเกณฑ์ดังนี้
ด้านดี (เต็ม 20 คะแนน)
1-11 ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ/12-19 ปกติ/20 สูงกว่าปกติ
ด้านเก่ง (เต็ม20 คะแนน)
1-12 ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ/13-19 ปกติ/20 สูงกว่าปกติ
ด้านสุข (เต็ม 20 คะแนน)
1-12 ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ/13-18 ปกติ/19-20 สูงกว่าปกติ
ความฉลาดทางอารมณ์ (เต็ม 60 คะแนน) 1-39 ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ/ 40-55 ปกติ/ 56-60 สูงกว่าปกติ
3. แบบประเมินรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นแบบประเมินที่ทาให้ทราบคุณภาพของรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน
เกณฑ์คะแนนแบบประเมินรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พิจารณาจากการประมาณค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 ซึ่งแสดงว่า รูปแบบ
การสอนนั้นมีเหมาะสมและสามารถนาไปใช้ได้ และถ้าข้อใดได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 0.50 ต้องนาไปปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินการทดลอง
1. สารวจข้อมูลพื้นฐาน ดาเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปและรวบรวมสาระสาคัญสาหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนารูปแบบการสอน
1.2 รวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางในการออกแบบรูปแบบการสอน
2. ออกแบบพัฒนารูปแบบการสอน
2.1 เขียนโครงร่างรูปแบบการสอน ประกอบด้วยสาระสาคัญคือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ สื่อ เนื้อหา
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของกิจกรรม ทั้ง 3 ด้าน คือ เก่ง ดี และสุข
2.2 ประเมินโครงร่างรูปแบบการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการ
สอนกับจุดประสงค์ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (Rating scale 3 ระดับ คือ เห็น

237

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

ด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจ ให้คะแนนเป็น 1, -1, และ 0 ตามลาดับ ใช้เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป)
จากนั้นนารูปแบบการสอนไปปรับปรุงก่อนนาไปทดลองตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3. ทดลองใช้รูปแบบการสอน
3.1 ใช้แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 30 คน
3.2 ก่อนทาการทดลองใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ระดับอายุ 3-5 ปี สาหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก
3.3 ดาเนินการทดลองในปีการศึกษา 2562 จานวน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย เป็น
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ กิจกรรมละ 30 นาที ดังนี้
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 (นักแสดงจาเป็น) 2.Knock Knock Knock
3.4 หลังการทดลองประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เช่นเดียวกับก่อนการทดลอง
4. ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการสอน
การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการสอน เพื่อต้องการทราบว่ารูปแบบการสอนมีความเหมาะสมหรือไม่
โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลจากการสังเกตและแบบสอบถาม โดยครูประจาชั้นเป็นผู้ เก็บข้อมูล ส่วนการปรับปรุงรูปแบบการ
สอน พิจารณาจากผลการประเมินการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการสอนโดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใช้เกณฑ์ IOC
2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
สถิติที่ใช้ในการทดลอง
1. ค่าเฉลี่ย (Mean)
เมื่อ

∑

∑x
N

แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จานวนคน

2. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC: Index of Item–Objective Congruence)

IOC
แทน ดัชนีความสอดคล้อง A
R
แทน คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
∑
แทน ผลรวมของคะแนนพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
กาหนดคะแนนของผู้เชี่ยวชาญเป็น +1 หรือ 0 หรือ-1 ดังนี้
+1 คือ แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง
0 คือ ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้
-1 คือ แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุ

238

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
ผลการวิจัย
เมื่อผู้วิจัยดาเนินการทดลองแล้วผลการวิจัยคือ ได้รูปแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3 กิจกรรมหลัก โดยมี 6
กิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 Good Work (กิจกรรมด้านเก่ง)
กิจกรรมที่ 2 I am a nice person. (กิจกรรมด้านดี)
กิจกรรมที่ 3 I am happy. (กิจกรรมด้านสุข)

กิจกรรมย่อย
1. ส่งรหัสลับ
2. ลากเส้น
1. เชือกเลียนแบบ
2. ลูกบอลติดหนึบ
1. Actor (นักแสดงจาเป็น)
2.Knock Knock Knock

หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นารูปแบบของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญ 2
ท่าน เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ผู้เชี่ยวชาญ 1 ท่าน เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ผลคะแนนตั้งแต่ 0.5 คือใช้ได้
โดยมีผลการประเมินดังนี้
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรมที่ 1 Good Work (กิจกรรมด้านเก่ง) 1. ส่งรหัสลับ
รวม 0.89 สรุปว่า ใช้ได้
2. ลากเส้น
รวม 0.96 สรุปว่า ใช้ได้
กิจกรรมที่ 2 I am a nice person. (กิจกรรม 1. เชือกเลียนแบบ
รวม 0.77 สรุปว่า ใช้ได้
ด้านดี)
2. ลูกบอลติดหนึบ
รวม 0.65 สรุปว่า ใช้ได้
กิจกรรมที่ 3 I am happy. (กิจกรรมด้านสุข) 1. Actor (นักแสดงจาเป็น)
รวม 0.73 สรุปว่า ใช้ได้
2.Knock Knock Knock
รวม 0.63 สรุปว่า ใช้ได้
หลังจากนารูปแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ไปใช้ทดลองแล้วมีผลการทดลองดังนี้
คะแนนการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
คนที่
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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คนที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
x

ก่อน (60 คะแนน)
38
35
39
40
41
35
32
45
40
42
41
44
40
40
40
45
45
41
41
43
40
40.16

หลัง (60 คะแนน)
49
40
50
55
50
40
42
55
45
52
51
52
50
49
55
56
50
56
50
57
51
50.83

ผลต่างของคะแนน
11
5
11
15
9
5
10
10
5
10
10
8
10
9
10
11
5
15
9
14
11
10.5

นอกจากนี้พฤติกรรมต่าง ๆ ในการเรียน พบว่า ดีขึ้น คือสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความอดทนในการรอคอย
การส่งงาน
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า การศึกษารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรมหลักที่พัฒนาคุณลักษณะทั้ง 3 ด้านคือ เก่ง ดี และสุข จากการ
พัฒนารูปแบบการสอนพบว่ากิจกรรมที่ใช้สอดคล้องกับ Goleman (1995) ทีเ่ ชื่อว่าการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่ได้ผลดี
ที่สุดคือ การนาเอาวิธีการต่าง ๆ เชิงประสบการณ์ เช่น การสวมบทบาท การเล่นเกม การจาลองสถานการณ์ มาผสมผสานให้
แง่คิด มุมมองต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความพินิจพิเคราะห์ตนเองมากขึ้น
รูปแบบการสอนได้จากการศึกษาข้อมูลจากคู่มือจัดกิจกรรม ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ นั้นยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากเด็กนักเรียนมีความแตกต่างกันจึงยังไม่สามารถนามาใช้กับเด็กนักเรียนได้ ต้องมีการศึกษาจากครูประจาชั้น เป็นหลัก
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ซึ่งอาจรวมไปถึงการขอข้อมูลจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียน เกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจและความสามารถของเด็กนักเรียน
เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการสอน ในการทดลองการจัดกิจกรรมได้ดาเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ สัปดาห์ที่ 1
พัฒนาด้านเก่ง สัปดาห์ที่ 2 พัฒนาด้านดี สัปดาห์ที่ 3 พัฒนาด้านสุข เรียงตามลาดับ ซึ่งหลังจากการทดลองพบว่า ในการจัด
กิจกรรมสัปดาห์แรก เป็นกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง ผลคือ นักเรียนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในเข้าร่วม
กิจกรรมและใช้เวลานานในการทากิจกรรม ยังไม่มีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม ต้องมีครูประจาชั้นคอยกระตุ้นให้ทา
กิจกรรม เนื่องจากเด็กนักเรียนยังไม่มีความมั่นใจที่ได้พบปะกับผู้วิจัยและผู้เก็บข้อมูล ครูประจาชั้นต้องเป็นผู้กากับดูแลการจัด
กิจกรรมอย่างใกล้ชิด ในสัปดาห์ที่สองเมื่อเด็กทากิจกรรมแล้วใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมเร็วขึ้น โดยครูประจาชั้นอาจเข้ามา
ควบคุมกิจกรรมบางครั้ง เช่น เรียกชื่อกระตุ้นให้ทากิจกรรม ทาให้การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนค่อยข้างได้คะแนนน้อย แต่
เด็กทุกคนสามารถผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมทุกคน ซึ่งบางคนอาจจะปฏิบัติกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง จึงจะ
ผ่ า น และมี ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ มากกว่ า คนอื่ น ในสั ป ดาห์ สุ ด ท้ า ย เด็ ก นั ก เรี ย นสามารถปฏิ บั ติ กิ จ กรรมด้ ว ยความ
กระตือรือร้นได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งรอให้ครูประจาชั้นเป็นผูก้ ระตุ้น การวัดและประเมินผลมีผลคะแนนที่ดี การจัดกิจกรรมใน
สัปดาห์สุดท้ายจึงมีผลคะแนนการวัดและประเมินดีกว่าในสัปดาห์แรก ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนาใน
สัปดาห์แรกคือทาให้การพัฒนาด้านเก่งมีประสิทธิภาพน้อยกว่า การพัฒนาด้าน ดี และสุข ตามลาดับ ฉะนั้นจึงควรมีการ
จัดล าดั บกิจ กรรมให้ส ลับกั น เพราะแม้จ ะมี รูปแบบการสอนที่ดี และมีป ระสิทธิ ภาพแล้ วแต่การเรียงลาดับกิ จกรรมหรื อ
ดาเนินการสอนมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตามลาดับด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดกิจกรรมควรเป็นเป็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาในทั้ง 3 ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน เช่น ในสัปดาห์แรกควรมีกิจกรรม
ที่พัฒนา 3 ด้าน คือ เก่ง ดี และสุข ไม่ควรแยกตามลาดับการพัฒนาในแต่ละด้านของแต่ละสัปดาห์ เพราะเนื่องจากมีปัจจัย
จากตัวเด็กนักเรียนที่ระยะแรกของการทากิจกรรมจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือจึงส่งผลให้การพัฒนาในสัปดาห์แรกมีผลการ
ประเมินการทากิจกรรมน้อยกว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้าย
2. การสร้างความคุ้นเคยกับเด็กนักเรียนจะช่วยให้เด็กนักเรียนให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมได้รวดเร็วขึ้น
สรุปผลการวิจัย
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 (นักแสดงจาเป็น) 2.Knock Knock Knock ซึ่งรูปแบบการสอน
เพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นี้ มีผลการประเมินคือสามารถ
นาไปใช้ได้ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ทางด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และหลังจากการนารูปแบบ
การสอนไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตาบลหนองเบนแล้วพบว่าผลการประเมินด้านความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก
นักเรียนสูงขึ้นด้วย
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การศึกษาสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
To study the Condition the Team Working of Personal of School
under Phitsanulok Local Administrative Organization
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 15 คน และครูผู้สอน จานวน 339 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดั บ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ผลการวิจัย พบว่าสภาพการทางานเป็นทีม ของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คือด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับ
มาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 1 ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 2 ด้านการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 3 ด้านความไว้วางใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การทางานเป็นทีมของบุคลากร 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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บทนา
การท างานเป็นที มเป็น พื้นฐานสาคั ญ ที่อ งค์กรหนึ่งประกอบด้ว ยบุคลากรที่ หลากหลายตาแหน่งหน้ าที่ มี
ภาระหน้าที่แตกต่างกันออกไป ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ทางานเป็นทีมเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจของทุกคนที่ร่วมทีม และทาให้ให้การทางานง่ายขึ้น เพื่อ
ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ มีความก้าวหน้า และอยู่รอดได้เป็นอย่างดี (พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร,2554)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) กาหนดให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสม และความ
ต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกับ มาตรา 39 ว่า ให้ กระทรวงกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการ และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และ มาตรา 54 ว่าด้วยให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่ทางการศึกษาเป็น
ข้าราชการในสังกัดองค์กรกลาง กับบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอานาจการบริหารงานบุคคลสู่
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการเพื่อให้ได้ซึ่งบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมตามความ
ต้องการขององค์กร (ณัฐวุฒิ เอี่ยมแจ้ง และสมหมาย อ่าดอนกลอย , 2560) โดยบุคคลจะต้องมีการทางานร่วมกันเป็นทีม ซึ่ง
การทางานเป็นทีมเป็นรูปแบบการทางานที่องค์กรร่วมกันสร้างสรรค์ การทางานให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้สมาชิกมีความ
เข้าใจในบทบาทการทางาน ที่จะต้องอาศัยการพึ่งพาซึ่งกัน และกัน งานเล็ก ๆ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันทางาน
ของทุกคนในองค์กร ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งถ้าได้มีการแบ่งงานกันทาการกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ จัดระบบสื่อสารที่เหมาะสม จะทาให้การทางานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมาย และก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง
(เพ็ญศรี จันทร์อินทร์, 2557)
ดังนั้น การทางานเป็นทีมจึงมีความสาคัญต่อการบริหารงานในองค์กร ซึ่งการดาเนินการมีองค์ประกอบ อยู่ 4
ประการ คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการทรัพยากร ทั้งนี้ คน เป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุด ในการดาเนิน
โครงการหรือ ระบบงาน ในส่วนของสถานศึกษาเป็นองค์กรทีป่ ระกอบด้วยคณะทางานที่มีส่วนร่วมจาก ผู้บริหาร และคณะครู
ประกอบด้วย มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกในทีม มีบรรยากาศที่ดีในการทางาน
และสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อ
องค์การทางการศึกษามากที่สุด (นันทิญา ฟองมี,2554 อ้างถึงใน ศศิธร โรจนวิภาต, 2558)
ด้วยเหตุผล และความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการทางานเป็น
ทีม ในการบริหารงานของสถานศึกษา อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลการทางานเป็นทีม
ต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยมุ่งที่จะศึกษาสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ของการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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การศึกษาสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 15 คน ครูจานวน 339 คน รวมทั้งสิ้น 354 คน จากทั้งสิ้น 15
โรงเรียน
ตารางที่ 1 รายชื่อโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น จังหวัดพิษณุโลก จานวน 15 โรงเรียน
ลาดับ
ชื่อโรงเรียน
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ครู
1 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
1
32
2 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
1
12
3 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
1
35
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก
1
28
5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)
1
33
6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)
1
35
7 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดธรรมจักร)
1
46
8 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี)
1
30
9 โรงเรียนอนุบาลวังน้าคู้
1
3
10 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์
1
7
11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลป่าแดง
1
6
12 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ
1
30
13 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา
1
32
14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
1
7
15 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตาบลท้อแท้
1
3
รวม
15
339
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ประชากรทัง้ 354 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 15 คน ครู 339 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ตามขอบข่ายองค์ประกอบของการทางานเป็นทีม 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 2) ด้านการสื่อสาร 3) ด้านความไว้วางใจ 4) ด้านการมีส่วนร่วม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด,2554) และให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ดังนี้
5 หมายถึง มีสภาพการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง มีสภาพการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก
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3 หมายถึง มีสภาพการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีสภาพการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีสภาพการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการการทางานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียน ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี้
1.ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.กาหนดขอบเขต และแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
3.สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิด เป็นแบบสอบถามชนิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
4.นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามจุดมุ่งหมายและขอบเขตการวิจัย เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบแก้ไข
5.น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามค าแนะน า ของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว ไปเสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา และตรวจสอบความสอดคล้องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity)ของแบบสอบถามและพิจารณา
ความเหมาะสมทั่วไปของแบบสอบถามจานวน 5 คน
6.นาแบบสอบถามมาหาค่าความเที่ยงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือการวิจัย โดยใช้เทคนิค IOC
(Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องคัดเลือกข้อคาถาม ที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 0.6 -1.00
7.นาแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
8.นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว (Realiability) โดยนาไปทดลองใช้ Try – out กับผู้อานวยการ และ ครู
โรงเรียนเทศบาลเมืองตาก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และนาผลการ
ทดลองหาความเชื่อมั่น (Realiability) โดยการหาค่าสัม สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbac’s Alpha
Coefficient) และได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91
9.นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1.ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดาเนินการออก
หนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้การเก็บข้อมูล ถึงผู้อานวยการโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อขอความร่วมมือในการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และดาเนินการส่งแบบสอบถามทั้งหมดทางไปรษณีย์ แล้วเก็บแบบสอบถาม
กลับคืนมาได้ 354 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการตรวจสอบแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติโดยดาเนินการ
จัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1.ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับคืนอีกครั้งหนึ่ง
2.วิเคราะห์หาค่าด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปโดยหาค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยมีการแปลความหมายแต่ละระดับ (บุญชม ศรีสะอาด ,2554) ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีสภาพการทางานเป็นทีม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
มีสภาพการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก
มีสภาพการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง
มีสภาพการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อย
มีสภาพการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative)จากแบบสอบถามผู้วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ค่าเฉลี่ย (Mean)
2.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งผู้ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก ในภาพรวม
ระดับสภาพการทางานเป็นทีม
สภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร
S.D.
ลาดับ
X
ของบุคลากร
1. ด้านมนุษยสัมพันธ์
4.12 0.49
มาก
1
2. ด้านการสื่อสาร
4.05 0.50
มาก
4
3. ด้านความไว้วางใจ
4.07 0.50
มาก
3
4. ด้านการมีส่วนร่วม
4.09 0.51
มาก
2
รวม
4.09 0.47
มาก
ตารางที่ 2 พบว่า สภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
( X = 4.09, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านมนุษยสัมพันธ์
( X = 4.12, S.D. = 0.49) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือด้านการสื่อสาร ( X = 4.05, S.D. = 0.50)
ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก แยกเป็นรายด้านดังนี้
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร ด้านมนุษยสัมพันธ์
ระดับสภาพ
ด้านมนุษยสัมพันธ์
S.D. การทางานเป็นทีม ลาดับ
X
ของบุคลากร
1. บุค ลากรมีความร่วมมือร่ว มใจท างานเพื่อบรรลุผ ลสาเร็จตามเป้า หมายที่ 4.29 0.65
มาก
1
กาหนดไว้
2. บุ ค ลากรสร้ า งความสามั ค คี ท างานร่ ว มกั น ภายในที ม งานได้ อ ย่ า งมี 4.14 0.63
มาก
3
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
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3. บุคลากรจงรักภักดีต่อองค์กรคานึงถึงประโยชน์ต่อองค์กรเป็นหลัก
4.14 0.70
มาก
2
4. บุคลากรเกิดความไว้วางใจในการทางาน เข้าใจพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน/ 4.05 0.71
มาก
11
ผู้บังคับบัญชา
5. บุคลากรรักใคร่พึ่งพาอาศัย มีน้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
4.13 0.70
มาก
5
6. บุคลากรมีความสุขเกิดความผูกผันในการทางาน
4.05 0.69
มาก
10
7. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงานเมื่อเกิดปัญหาไม่มีความโดดเดี่ยว 4.12 0.72
มาก
6
ในการทางาน
8. บุคลากรมีการติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงานเพื่ อสร้างบรรยากาศการ 4.09 0.70
มาก
7
ทางานให้ดีขึ้น
9. บุคลกรสร้างความเข้าใจระบบการทางานเพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ
4.09 0.67
มาก
8
10. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ จูงใจให้สมาชิกเกิดกาลังใจ
4.07 0.70
มาก
9
การทางาน
11. บุคลากรสร้างบรรยากาศการทางานที่ดี เกิดการติดต่อประสานงานที่ดีขึ้น
4.13 0.71
มาก
4
รวม
4.12 0.49
มาก
ตารางที่ 3 พบว่า สภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร ด้านมนุษยสัมพันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
( X = 4.12, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 1. บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจ
ทางาน เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ( X = 4.29, S.D. = 0.65) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ข้อที่ 4.
บุคลากรเกิดความไว้วางใจในการทางาน เข้าใจพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา ( X = 4.05, S.D. = 0.71)
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร ด้านการสื่อสาร
ระดับสภาพ
ด้านการสื่อสาร
S.D.
การทางานเป็นทีม
ลาดับ
X
ของบุคลากร
1. บุคลากรมีความเข้าใจระบบการทางานที่ตรงกัน
4.07 0.69
มาก
4
2. บุคลากรโต้ตอบตรวจสอบข้อสงสัยอย่างเปิดเผย
4.00 0.73
มาก
9
3. บุ ค ลากรสามารถสื่ อ สารแบบสองทางท าให้ ง านมี 4.07 0.70
มาก
3
ความส าเร็ จ บรรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกิ ด
ประสิทธิผลต่อการทางาน
4. บุคลากรชี้แจงนโยบายของงานเพื่อสร้างความเข้าใจองค์กร 4.01 0.68
มาก
8
โดยร่วมมือทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานทุกฝ่าย
5. บุคลากรเปิดโอกาสให้สมาชิกรับรู้ข้อมูลการทางานเพื่อเป็น 4.07 0.72
มาก
2
แนวทางในการพัฒนางาน
6. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยความจริงใจ
4.02 0.73
มาก
7
7. บุคลากรมีการโต้เถียงแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือ 4.05 0.74
มาก
5
เพิ่มแนวทางในการตัดสินใจ
8. บุ ค ลากรเข้ า ใจนโยบายของผู้ บ ริ ห ารในการบริ ห ารงาน 4.13 0.69
มาก
1
ระบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ
องค์กรในทางบวก
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9. บุคลากรเข้าใจและใช้วิธีการพูดคุย การบันทึกข้อความ
4.03 0.65
มาก
6
การรายงาน ภาษาพู ด การเขี ย น การใช้ ท่ า ทาง ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง
รวม
4.05 0.51
มาก
ตารางที่ 4 พบว่า สภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร 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) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ข้อที่ 2. บุคลากรโต้ตอบตรวจสอบข้อสงสัยอย่างเปิดเผย ( X = 4.00, S.D. = 0.73)
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร ด้านความไว้วางใจ
ระดับสภาพ
ด้านความไว้วางใจ
S.D.
การทางานเป็นทีม
ลาดับ
X
ของบุคลากร
1. บุคลากรได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานในเรื่อง 4.02 0.68
มาก
10
แสดงความคิดเห็น
2. บุ ค ลากรมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการท างานเพื่ อ ให้ เ กิ ด 4.10 0.71
มาก
3
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
3. บุคลากรมีความเชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจในการแสดงความ 4.08 0.70
มาก
5
คิดเห็นของสมาชิก
4. บุคลากรมีความเคารพความคิดเห็นการตัดสินใจของ 3.99 0.71
มาก
11
สมาชิก
5. บุคลากรมีการยกย่องนับถือเกิดเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจ 4.04 0.74
มาก
9
กันด้วยความเต็มใจ
6. บุคลากรมีทัศนคติการทางานที่ดีต่อผู้อื่น
4.06 0.68
มาก
8
ตารางที่ 5 (ต่อ)
ด้านความไว้วางใจ

X

S.D.

7. บุ ค ลากรมี ค วามสุ ข ในการท างานได้ รั บ ความเมตตา
เชื่อถือ ไว้วางใจในเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ
8. บุ ค ลากรมี ก ารสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ การท างานเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านบวก
9. บุคลากรร่วมแก้ปัญหาสาคัญที่แสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์กับทีม
10. บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทาให้เกิด
ความไว้วางใจในการทางานร่วมกัน
11. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการทางาน สามารถ
นามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

4.07

0.73

ระดับสภาพ
การทางานเป็นทีม
ของบุคลากร
มาก

4.09

0.71

มาก

4

4.12

0.64

มาก

2

4.07

0.67

มาก

7

4.15

0.68

มาก

1
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รวม
4.07 0.50
มาก
ตารางที่ 5 พบว่า สภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร ด้านความไว้วางใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
( X = 4.07, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ11. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการทางาน สามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ( X = 4.15, S.D. = 0.68) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อที่ 4.
บุคลากรมีความเคารพความคิดเห็นการตัดสินใจของสมาชิก ( X = 3.99, S.D. = 0.71)
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วม
ระดับสภาพ
ด้านการมีส่วนร่วม
S.D.
การทางานเป็นทีม
ลาดับ
X
ของบุคลากร
1. บุ ค ลากรประสานงานระหว่ า งสมาชิ ก ร่ ว มก าหนด 4.05 0.66
มาก
7
เป้าหมายนโยบายมาตรฐานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
2. บุคลากรมีโอกาสตัดสินใจวางแผนการทางานเพื่อความ 4.02 0.72
มาก
8
ถูกต้อง ทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย
3. บุคลากรร่วมกันติดตามการประเมินผลการทางาน ทา 4.16 0.70
มาก
1
ให้ ก ารท างานบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและทันเวลา
4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไข 4.10 0.66
มาก
4
ปัญหาการทางาน
5. บุค ลากรมี ส่ วนร่ ว มในการแสดงความคิ ดเห็ น วิธี ก าร 4.07 0.71
มาก
6
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
6. บุคลากรร่วมส่งเสริมสมาชิกภายในองค์กรมีความคิด 4.10 0.70
มาก
3
สร้ า งสรรค์ ก ระตุ้ น การท างาน สร้ า งแรงผลั ก ดั น ในการ
ทางาน
7. บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจหาแนวทาง เพื่อป้องกัน 4.13 0.65
มาก
2
ความสับสนในการทางาน
8. บุ คลากรเสริ มสร้า งวิธีก ารทางานร่ วมกัน เสริ มสร้า ง 4.07 0.72
มาก
5
แรงจูงใจ ทุ่มเททางานให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร
รวม
4.09 0.51
มาก
ตารางที่ 6 พบว่า สภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
( X = 4.09, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 3. บุคลากรร่วมกันติดตามการ
ประเมินผลการทางาน ทาให้การทางานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ( X = 4.16, S.D.
= 0.70) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 2. บุคลากรมีโอกาสตัดสินใจวางแผนการทางานเพื่อความถูกต้อง ทุกขั้นตอนตั้งแต่
ขั้นตอนแรกถึงขึ้นตอนสุดท้าย ( X = 4.02, S.D. = 0.72)
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยอภิปรายผลในประเด็นที่สาคัญของการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้
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สภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ์ การดาเนินงานพัฒนา หรือปรับปรุง
ระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล โดยการบริหารงานมีการกระจายอานาจให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
หน้าที่ แบ่งฝ่ายบริหารงานที่เป็นเลิศ ออกเป็น 4 ฝ่ายตามหลักกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ
2) ด้านการบริหารงานงประมาณ 3) ด้านการบริหารงานทั่วไป 4) ด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่ งการดาเนินงานในทุกด้าน
บุคลากรทางานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน มีน้าใจช่วยเหลือเกื้อกูล เกิดความสามัคคี สร้างบรรยากาศที่ดีใน
การทางาน บุคลากรทุกคนมีการสื่อสารในทุกรูปแบบ เข้าใจวิธีการพูดคุย เปิดโอกาสให้สมาชิกรับรู้ข้อมูลความคืบหน้า มีความ
ไว้วางใจ เคารพการตัดสินใจของสมาชิก นิยมชมชอบยกย่องนับถือ มีมุมมองด้านทัศนคติการทางานที่ดีต่อผู้อื่น สนับสนุน
ช่วยเหลือการทางาน แก้ปัญหาสาคัญที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับทีม สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมกาหนด
เป้าหมายนโยบายมาตรฐาน ตัดสินใจวางแผนการทางาน เปิดโอกาสให้สมาชิกระดมความคิด ร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
สอดคล้องกับ กับกรกนก บุญชูจรัส (2552) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทางานเป็นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านที่เฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการแบ่งปันความรู้
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ คือด้านมนุษยสัมพันธ์ อาจเนื่องมาจาก สถานศึก ษา
ส่งเสริมการทางานโดยบุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจ ทางานเพื่อบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ สร้างความสามัคคี
ทางานร่วมกันภายในทีมงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล มีความจงรักภักดีต่อองค์กร คานึงถึงประโยชน์ต่อองค์กร
เป็นหลัก เกิดความไว้วางใจในการทางาน มีความเข้าใจพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา รักใคร่พึ่งพาอาศัย มีน้าใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสุขเกิดความผูกผันในการทางาน มนุษยสัมพันธ์ในการประสานงาน เมื่อเกิดปัญหาไม่มีความโดด
เดี่ยวในการทางาน มีการติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างบรรยากาศการทางานให้ดีขึ้น สร้างความเข้าใจระบบ
การทางานเพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ จูงใจให้สมาชิกเกิดกาลังใจการทางานสร้า ง
บรรยากาศการทางานที่ดี เกิดการติดต่อประสานงานที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ กรกนก บุญชูจรัส (2552) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อการทางานเป็นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษา และพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า
1) พัฒนากรส่วนใหญ่มีการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ผู้นาชุมชน และเครือข่ายขององค์การชุมชน และมีการนาความรู้ใหม่ ๆ มา
เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาทีมงาน ในการแบ่งปันความรู้พัฒนากรไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ทาให้ข้อมูลกระจัด
กระจาย รวมทั้งการถ่ายทอดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ทาให้ความรู้ไปไม่ถึงชาวบ้าน และชุมชนอย่างแท้จริง
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือด้านการสื่อสาร อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีความเข้าใจระบบการทางาน ที่ตรงกัน
โต้ต อบตรวจสอบข้อ สงสั ยอย่า งเปิ ดเผย สามารถสื่อ สารแบบสองทาง ท าให้งานมี ความสาเร็จ บรรลุเ ป้า หมาย อย่ างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อการทางาน ชี้แจงนโยบายของงานเพื่อสร้างความเข้าใจองค์กร โดยร่วมมือทางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานทุกฝ่าย เปิดโอกาสให้สมาชิกรับรู้ข้อมูลการทางาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางาน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้วยความจริงใจ มีการโต้เถียงแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือเพิ่มแนวทางในการตัดสินใจ เข้าใจนโยบายของ
ผู้บริหารในการบริหารงานระบบต่ าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก เข้าใจ และใช้วิธีการ
พูดคุย การบันทึกข้อความ การรายงาน ภาษาพูด การเขียน การใช้ท่าทาง ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ ลาเทียน เผ้าอาจ
(2559) การทางานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอเมืองตราด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานเป็นทีม ของข้าราชการครูในโรงเรียน
ขยายโอกาส เมืองตราด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาตราด โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีเป้าหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ์ความไว้วางใจซึ่งกัน
และ กัน การมีส่วนร่วม การยอมรับนับถือ และการสื่อสารอย่างเปิดเผยตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้
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ด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาส่งเสริมการทางาน โดยบุคลากรมีความร่วมมือร่วม
ใจ ทางานเพื่อบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ สร้างความสามัคคีทางานร่วมกันภายในทีมงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล มีความจงรักภักดีต่อองค์กร คานึงถึงประโยชน์ต่อองค์กรเป็นหลัก เกิดความไว้วางใจในการทางาน มีความ
เข้าใจพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา รักใคร่พึ่งพาอาศัย มีน้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสุขเกิดความผูกผันใน
การทางาน มนุษยสัมพันธ์ในการประสานงานเมื่อเกิดปัญหา ไม่มีความโดดเดี่ยวในการทางาน มีการติดต่อประสานงานกับ
เพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างบรรยากาศการทางานให้ดีขึ้น สร้างความเข้าใจระบบการทางาน เพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ จูงใจให้สมาชิกเกิดกาลังใจการทางาน สร้างบรรยากาศการทางานที่ดี เกิดการติดต่อประสานงาน
ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ ปรีชา พึ่งเจียม (2557) ทาการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการทางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีน้าใจที่ดี และให้ความช่วยเหลื อกันในขณะทางาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความยอมรับนับถือ ความไว้วางใจ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ด้านการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีความเข้าใจระบบการทางานที่ตรงกัน โต้ตอบ
ตรวจสอบข้อสงสัยอย่างเปิดเผย สามารถสื่อสารแบบสองทาง ทาให้งานมีความสาเร็จบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลต่อการทางาน ชี้แจงนโยบายของงานเพื่อสร้างความเข้าใจองค์กร โดยร่วมมือทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
งานทุกฝ่าย เปิดโอกาสให้สมาชิกรับรู้ข้อมูลการทางาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย
ความจริงใจ มีการโต้เถียงแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือเพิ่มแนวทางในการตัดสินใจ เข้าใจนโยบายของผู้บริหารในการ
บริหารงานระบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก เข้าใจ และใช้วิธีการพูดคุย การบันทึก
ข้อความ การรายงาน ภาษาพูด การเขียน การใช้ท่าทาง ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ อานวย มีสมทรัพย์ (2553) ทาวิจัย
เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทางานเป็นทีม กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธทยา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรในโรงเรียนจนทุกคนสามารถปรับทุกข์ กับเพื่อนร่วมงานได้ทุกเรื่องแม้เรื่องส่วนตัว เนื่องจาก ผลการวิจัยพบว่าในเรื่อง
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ากว่าเรื่องอื่น ๆ
ด้านความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความไว้วางใจ จากเพื่อน
ร่วมงานในเรื่องแสดงความคิดเห็น มีความเชื่อมั่นในการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี มีความเชื่อถือไว้
เนื้อเชื่อใจ ในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก มีความเคารพความคิดเห็นการตั ดสินใจของสมาชิก มีการยกย่องนับถือเกิด
เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจกันด้วยความเต็มใจ มีทัศนคติการทางานที่ดีต่อผู้อื่น มีความสุขในการทางานได้รับความเมตตา เชื่อถือ
ไว้วางใจในเพื่อนร่ วมงาน ด้ วยความเต็มใจ มีก ารสนับสนุ นช่วยเหลื อการทางาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านบวก
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทาให้เกิดความไว้วางใจในการทางานร่วมกันร่วมแก้ปัญหาสาคัญ ที่แสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์กับทีม มีความรู้ความสามารถในการทางาน สามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน สอดคล้องกับ กมลนิตย์ วิลัยแลง
(2559) ทาการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูภายในโรงเรียนยอมรับฟังข้อเสนอแนะ จากเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็ม ใจ และข้าราชการครู
ภายในโรงเรียนได้เกียรติซึ่งกัน และกัน ส่วนข้าราชการครูภายในโรงเรียนยอมรับ เหตุผลของกัน และกัน มีประสิทธิภาพการ
ทางานเป็นทีม
ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรประสานงาน ระหว่างสมาชิก
ร่วมกาหนดเป้าหมายนโยบายมาตรฐาน เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ มีโอกาสตัดสินใจวางแผนการทางาน เพื่อความถูกต้อง
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขึ้นตอนสุดท้าย ร่วมกันติดตามการประเมินผลการทางาน ทาให้การทางานบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหาการทางาน มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นวิธีการ ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมส่งเสริมสมาชิกภายในองค์กรมี
ความคิดสร้างสรรค์กระตุ้นการทางาน สร้างแรงผลักดันในการทางาน มีความร่วมมือร่วมใจหาแนวทาง เพื่อป้องกันความ

252

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

สับสนในการทางาน เสริมสร้า งวิธีการทางานร่วมกัน เสริม สร้างแรงจูงใจ ทุ่ มเททางานให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์ก ร
สอดคล้องกับ ธีระ ไชยสิทธิ์ (2555) ทาวิจัยเรื่อง สถานศึกษามีลักษณะของการทางานที่สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน และร่วมมือกันแก้ปัญหา มีการทางานโดยกระบวนการกลุ่ม สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกัน เต็มใจในการร่วมมือ
กัน มีความเห็นร่วมกัน มุ่งมั่นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน และเสริมสร้างการรับรู้ในการทางานร่วมกัน การเปิดโอกาสให้บุคคล
เข้ามามีส่วนร่วม ในการดาเนินการต่าง ๆ ร่วมกัน เป็น การระดมสมอง ระดมกาลัง ระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สาหรับการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็นทีม ที่เน้นการให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมตามขอบเขต
และบทบาทหน้าที่ ที่เหมาะสมของแต่ ละคน เกิด การประสานงาน และ รับผิดชอบร่ วมกันเป็นการเสริมสร้ างพลังร่วมที่
เหมาะสมของแต่ละคน เกิดการประสานงาน และรับผิดชอบร่วมกันเป็นการเสริมสร้างพลังร่วมที่เหมาะสมของแต่ละคน
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสรุปผลการวิจัยตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
ผลการศึกษาสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก
ผลการศึก ษาสภาพการท างานเป็น ทีม ของบุค ลากร โรงเรีย นในสังกัด องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวั ด
พิษณุโลก
ผลการศึกษาสภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คือด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการสื่อสาร อยู่ในระดับ มาก โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้
1.ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า สภาพการทางานเป็นทีม ของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 1. บุคลากรมีความ
ร่วมมือร่วมใจทางาน เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่า เฉลี่ยต่าที่สุด คือ ข้อที่ 4.
บุคลากรเกิดความไว้วางใจในการทางาน เข้าใจพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก
2. ด้านการสื่อสาร พบว่า สภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 8. บุคลากรเข้าใจนโยบาย
ของผู้บริหารในการบริหารงานระบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก อยู่ในระดับมาก
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าทีส่ ุด คือ ข้อที่ 2. บุคลากรโต้ตอบตรวจสอบข้อสงสัยอย่างเปิดเผย อยู่ในระดับมาก
3. ด้านความไว้วางใจ พบว่า สภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คือ ข้อ11. บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการทางาน สามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
ข้อที่ 4. บุคลากรมีความเคารพความคิดเห็นการตัดสินใจของสมาชิก อยู่ในระดับมาก
4 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า สภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3. บุคลากรร่วมกัน
ติดตามการประเมินผลการทางาน ทาให้การทางานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา อยู่ใน
ระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ข้อ 2. บุคลากรมีโอกาสตัดสินใจวางแผนการทางานเพื่อความถูกต้อง ทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขึ้นตอนสุดท้าย อยู่ในระดับมาก
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การศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้ง นี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความแตกต างของความเปนจริงกับ ความคาดหวั งการดําเนิ นงานลูกเสื อ
สามัญรุนใหญ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา จํานวน 71 โรงเรียน รวมทั้งสิน้ จํานวน 1,087 คน กลุมผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหาร
โรงเรียนละ 1 คน และครูผูสอนวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 142 คน ไดมาจากวิธี
เลือกแบบเจาะจง (Purpossive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
ตอบสนองคู
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และดัชนีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง (PNI modified ) ผลการวิจัยพบวา ความแตกตางของ
ความเป น จริ ง กั บ ความคาดหวั ง การดํ า เนิ น งานลู ก เสื อ สามั ญ รุ น ใหญ ในโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ตามเกณฑการประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา เรียงลําดับคาดัชนีความแตกตาง
ของความเปนจริงกับความคาดหวัง (PNI modified ) 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 duoresponse questionnaire. The statistics used in this research are Mean, Standard Deviation and PNI modified .
The finding shows the difference of PNI modified 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 school255
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scout criteria

บทนํา
การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ใหเจริญกาวหนา ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน
ของชาติ ตั้ ง แต เ ยาว วั ย จากรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ได กํ า หนดให รั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การ
ใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต ใหทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการกํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว
มีคุ ณภาพ และไดม าตรฐานสากล ดั งนั้ น พระราชบั ญ ญัติ การศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ.2542 แก ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 จึงไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู
มาใชในการปองกันแกไขปญหาและเรียนรูจากประสบการณจริง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก็ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อมุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดาน
เพื่อความเปนมนุษ ยที่สมบูร ณ ทั้งร างกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเ ปนผูมีศีล ธรรม จริยธรรม
มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยาง
มีความสุข (ฆนัท ธาตุทอง, 2553)
จึงถือไดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนองคประกอบสําคัญของหลักสูตรที่มีความยืดหยุนเปดกวางใหครูสามารถ
ออกแบบกิ จกรรมไดอย างหลากหลาย กิจกรรมนักเรียนประเภทลู กเสื อ เนตรนารี เปน กิจกรรมที่สร างลั กษณะนิสั ย
ทางคุ ณธรรมที่บู รณาการกั บการพัฒนาสุขภาพทางกาย - จิต พัฒนาการทางสังคม สติปญญา และบุ คลิก ภาพ การ
ออกแบบและแผนการฝกตลอดจนกระบวนการเรียนรู ทําใหนักเรียนไดรูจักตนเอง มีระเบียบวินัย หัดทํางานเปนกลุม
รับผิดชอบภารกิจ รูจักชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางมีประสบการณตรง (ทัศนีย ผลเนืองมา, 2552 : คํานิยม) สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ มาตรา 8 ความวา คณะลูกเสือแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย
สติปญญา จิตใจ และศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคี และมี
ความเจริญกาวหนา ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ (2551)
กระบวนการลูกเสือเปน กระบวนการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงคเพื่อฝกอบรมใหการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
ใหเปนพลเมืองดี โดยไมแบงแยกเชื้อชาติศาสนา ทั้งนี้เปนไปตามความมุงประสงคหลักการ และวิธีการซึ่งลูกเสือโลก
ไดกําหนดไว ปจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเปนกระบวนการทางการศึกษาสวนหนึ่ง ดวยเหตุนี้คณะรักษาความสงบและ
เรียบรอยแหงชาติ จึงไดกําหนดมาตรการ และแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ประการ ซึ่งเปนค านิย มที่ส อดคลอ ง
ในสถานศึกษา เพื่อ ขับเคลื่อ นนโยบายในการสรา งคา นิยมของคนไทย 12
กับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
จะเห็น วา การจั ดกิ จกรรมลู กเสือ ในสถานศึก ษาโดยใชกระบวนการทางลูก เสื อเปน เครื่อ งมื อในการพัฒ นาเด็ ก
และเยาวชน เพื่ อ ให เ ติ บ โตเป น ผู ใ หญ มี พื้ น ฐานการใช ทั ก ษะชี วิ ต ยึ ด หลั ก ศี ล ธรรมความดี ง าม โดยเฉพาะส ง เสริ ม
ความจงรัก ภักดีต อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ประชาธิปไตย สรางสรรค สังคมใหเกิ ดความสามั คคี และมี ความ
เจริญกาวหนา ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ
จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง
การดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตามเกณฑ
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การประเมินคุ ณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา วามี ความแตกตา งของความเป นจริงกั บความคาดหวั งเปนอยางไร
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ อันจะสงผลตอการประเมินคุณภาพงานลูกเสือภาย
ในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตอไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงาน
ลูกเสือสามัญรุนใหญในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา ดังนี้
ความเปนจริง/ความคาดหวัง
องคประกอบที่ 1 ดานลูกเสือ
องคประกอบที่ 2 ดานผูบริหาร
องคประกอบที่ 3 ดานผูกํากับลูกเสือ
องคประกอบที่ 4 ดานการจัดมวล
กิจกรรมลูกเสือ

ความแตกตางของความเปนจริง
กับความคาดหวังการดําเนินงาน
ดัชนีความแตกตาง

ลูกเสือสามัญรุนใหญในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดําเนินงานวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญ
รุนใหญ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
ระยะแรกของการวิจัยเปนการศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 โดยมีวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุมผูใ หขอมูล
ประชากร คื อ ผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อนโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าลู ก เสื อ สามั ญ รุ น ใหญ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 จํานวน 71 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,087 คน
กลุมผูใหขอมูล คือ ผูบริหารโรงเรียนละ 1 คน และครูผูสอนวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ โรงเรียนละ 1 คน
รวม 142 คน ไดมาจากวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purpossive Sampling) โดยมีเกณฑ ดังนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษาหรือรักษาการในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่จัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ จํานวน 71 โรงเรียนๆ ละ 1 คน
2. ครูผูสอนที่ไดรับมอบหมายใหสอนลูกเสือสามัญรุนใหญ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่มีคุณวุฒิผานการฝกอบรมวิชาผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญ อยางนอยขั้นความรู
เบื้องตน (B.T.C.) จํานวน 71 โรงเรียนๆ ละ 1 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบตอบสนองคูการจัดกิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุนใหญในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 โดยแบงออกเปน 4 ดาน
ไดแก ดานลูกเสือ ดานผูบริหาร ดานผูกํากับลูกเสือ และดานการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ
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ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการให
คาคะแนนแตละระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 72) ดังนี้
ความเปนจริง
5 หมายถึง มีความสําเร็จการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ อยูใ นระดับ มากทีส่ ุด
4 หมายถึง มีความสําเร็จการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ อยูใ นระดับ มาก
3 หมายถึง มีความสําเร็จการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ อยูใ นระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความสําเร็จการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ อยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีความสําเร็จการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ อยูในระดับ นอยที่สดุ
ความคาดหวัง
5 หมายถึง มีความตองการความสําเร็จในประเด็นนั้น อยูในระดับ มากทีส่ ุด
4 หมายถึง มีความตองการความสําเร็จในประเด็นนั้น อยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความตองการความสําเร็จในประเด็นนั้น อยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความตองการความสําเร็จในประเด็นนั้น อยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีความตองการความสําเร็จในประเด็นนั้น อยูในระดับ นอยที่สุด
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น แบบสอบถามแบบตอบสนองคู เ กี่ ย วกั บ ความแตกต า งของความเป น จริ ง กั บ
ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม ดังนี้
1. ผูวิจัยไดศึกษาและปรับปรุงขอความมาจากงานวิจัยของศิรินาถ เจาะจง (2557) วิทยานิพนธ เรื่อง
การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ตามเกณฑการประเมินคุณภาพงานลูกเสือใน
สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร โดยปรับปรุงจํานวนขอคําถาม ภาษาที่ใชและรูปแบบสอบถาม จาก
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scales) เปนแบบสอบถามแบบตอบสนองคู
2. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําแกไขและตรวจสอบเบื้องตน
3. นําแบบสอบถามที่อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและแกไขแลว มาใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
ตรวจหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
4. นําผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญมาหาคา IOC เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาจากคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามความแตกตางของความเปนจริงกับ
ความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ โดยไดคา IOC ทั้งฉบับ อยูระหวาง 0.6 -1.0
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารและผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 จํานวน 30 คน และหาคาความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 :
200) และไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.968
6. ปรับปรุงแกไขแลวจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูให
ขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยั ดําเนินการ ดังนี้
1. ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
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2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปสอบถามผูบริหารและครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ที่เปนกลุมผูใหขอมูลและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง เก็บแบบสอบถาม
กลับคืนมาได 132 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.69
3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาเพื่อดําเนินการวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การตรวจสอบความถู ก ต อ งสมบู ร ณ ข องแบบสอบถามที่ จ ะนํ า ไปวิ เ คราะห ห าค า สถิ ติ
ทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอคําถามเกี่ยวกับดําเนินงาน
ลูกเสือสามัญรุนใหญ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ตามเกณฑการประเมิน
คุ ณ ภาพงานลู ก เสื อ ในสถานศึ ก ษา โดยหาค า ดั ช นี ค วามแตกต า งของความเป น จริ ง กั บ ความคาดหวั ง (PNI modified )
เปนรายดาน รายขอ นําดานและขอที่ดัชนีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังสูงสุด สรุปและอภิปรายผล
ตอไป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) จากแบบสอบถามผูวิจัยใชสถิติ ดังนี้
1. คาเฉลี่ย (Mean : X )
2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
3. ดัชนีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง (PNI modified )
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมรายดาน

องคประกอบดานที่
1. ดานลูกเสือ
2. ดานผูบริหาร
3. ดานผูกํากับลูกเสือ
4. ดานการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ

คาเฉลี่ย
ความเปนจริง

คาเฉลี่ย
ความคาดหวัง

(X )

(X )

3.7339
3.9629
3.7500
3.7955

4.6733
4.6955
4.6508
4.6061

ดัชนีความแตกตางของ
ความเปนจริงกับ
ความคาดหวัง
(PNI modified)
.2516
.1849
.2402
.2136

ลําดับที่
1
4
2
3

จากตารางที่ 1 พบวา การศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญ
รุนใหญในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยรวมรายดานมีคาความแตกตาง
ของความเปนจริงกับความคาดหวัง (PNI modified ) เรียงลําดับจากมากไปนอย 1) ดานลูกเสือ 2) ดานผูกํากับลูกเสือ
3) ดานการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และ 4) ดานผูบริหาร เทากับ .2516, .2402, .2136 และ.1849 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เปนรายดานขอที่มีดัชนีความแตกตาง
ของความเปนจริงกับความคาดหวัง (PNI modified ) สูงสุด
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องคประกอบดานที่
1. ดานลูกเสือ

2. ดานผูบริหาร

ขอที่มีคาดัชนีความแตกตางของความเปนจริง
กับความคาดหวัง (PNI modified ) มากที่สุด
ลูกเสือปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของกองลูกเสือโรงเรียน/
สังคม กระทําความดีประจําวัน
(Good Turn)
ผูบริหารมีสวนรวมในการใหบริการชุมชน
อนุรักษธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอมโดย
ใชกิจกรรมลูกเสือ

3. ดานผูกํากับลูกเสือ

ผูกํากับลูกเสือมีการศึกษา คนควา และประเมินผล
เพื่อใหเกิดการพัฒนารูปแบบ วิธีการ การจัดมวล
กิจกรรมลูกเสือ

4. ดานการจัดมวลกิจกรรม
ลูกเสือ

สถานศึกษามีการจัดฝกอบรม ทดสอบเพื่อ
รับเครื่องหมายตามหลักสูตรลูกเสือ

ดัชนีความแตกตางของ
ความเปนจริง
กับความคาดหวัง
(PNI modified )
.3125

.2375

.3718

.3523

จากตารางที่ 2 พบวา ความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เปนรายดาน ขอที่มีดัชนีความแตกตางของ
ความเปนจริงกับความคาดหวังสูงสุด เปนดังนี้ในดานที่ 1) ดานลูกเสือ คือ ลูกเสือปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองลูกเสือ
โรงเรียน/สังคม กระทําความดีประจําวัน (Good Turn) (PNI modified = .3125) ดานที่ 2) ดานผูบริหาร คือ ผูบริหาร
มีสวนรวมในการใหบริการชุมชน อนุรักษธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอมโดยใชกิจกรรมลูกเสือ (PNI modified = .2375)
ดานที่ 3) ผูกํากับลูกเสือ คือ ผูกํากับลูกเสือมีการศึกษา คนควา และประเมินผล เพื่อใหเกิดการพัฒนารูปแบบ วิธีการ
การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ (PNI modified = .3718) และดานที่ 4) ดานการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ คือ สถานศึกษามีการ
จัดฝกอบรมทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายตามหลักสูตรลูกเสือ (PNI modified = .3523)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังการดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตามเกณฑการประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา
ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัยตามจุดมุงหมายของการวิจัย ดังนี้
1) ดานลูกเสือในภาพรวม พบวา มีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง การดําเนินงานลูกเสือสามัญ
รุนใหญในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มากเปนลําดับที่ 1 (PNI modified
=.2516)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีดัชนีความแตกตางสูงสุดคือ ขอที่ 1 ลูกเสือปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของกองลูกเสือโรงเรียน/สังคม กระทําความดีประจําวัน (Good Turn) (PNI modified = .3125)
2) ดานผูกํากับลูกเสือในภาพรวม พบวา มีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง การดําเนินงาน
ลูก เสื อสามั ญรุ น ใหญ ในโรงเรี ยนสัง กัด สํา นั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาพิษ ณุโ ลก เขต 3 มากเป นลํ าดั บที่ 2

260

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

(PNI modified =.2402) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีดัชนีความแตกตางสูงสุดคือ ขอที่ 25 ผูกํากับลูกเสือมีการศึกษา
คนควา และประเมินผล เพื่อใหเกิดการพัฒนารูปแบบ วิธีการ การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ (PNI modified = .3718)
3) ด า นการจั ด มวลกิ จ กรรมลู ก เสื อ ในภาพรวม พบว า มี ค วามแตกต า งของความเป นจริ ง กั บ ความคาดหวั ง
การดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มากเปน
ลําดับที่ 3 (PNI modified =.2136) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีดัชนีความแตกตางสูงสุดคือ ขอที่ 32 สถานศึกษามีการ
จัดฝกอบรม ทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายตามหลักสูตรลูกเสือ (PNI modified = .3523)
4) ดานผูบริหารในภาพรวม พบวา มีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง การดําเนินงานลูกเสือ
สามัญรุนใหญ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นอยที่สุด (PNI modified = .1849
)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีดัชนีความแตกตางสูงสุดคือ ขอที่ 15 ผูบริหารมีสวนรวมในการใหบริการ
ชุมชน อนุรักษธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอมโดยใชกิจกรรมลูกเสือ (PNI modified = .2375)
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง การดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผูวิจัยอภิปรายผลในประเด็นที่สําคัญของการ
วิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการศึกษาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวัง การดําเนินงานลูกเสือสามัญรุนใหญ ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวม พบวา ดานลูกเสือมีคาความแตกตางของ
ความเปนจริงกับความคาดหวังสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนไดวาการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เปนกิจกรรมที่มุงสงเสริม
และสนับสนุนใหลูกเสือมีระเบียบวินัย สนใจเขารวมกิจกรรม ไดรับความสนุกสนาน ความภูมิใจ เห็นคุณคาและเปนสุข
ในการเปนลูกเสือ สามารถเรียนรูตามหลักสูตรและปฏิบัติทักษะสัญลักษณลูกเสือ มีความตระหนักและเห็นคุณคาในการ
ปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎลูกเสือ ตลอดจนการชวยเหลือผูอื่น ชุมชน ชาติบานเมือง และสังคมโลก สอดคลองกับ
เปาหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดลักษณะสําคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยี และคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู
อยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) จะเห็นวามีขอบเขตกวางขวางและสวนใหญเปนนามธรรม จับตองไดยาก
ซึ่ ง เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องคณะลู ก เสื อ แห ง ชาติ ที่ มุ ง พั ฒ นาลู ก เสื อ ทั้ ง ทางกาย สติ ป ญ ญา จิ ต ใจ และศี ล ธรรม
ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคีและมีความเจริญกาวหนา ทั้งนี้เพื่อความ
สงบสุ ข และความมั่ น คงของประเทศชาติ (สํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห ง ชาติ , 2551) ความเป น จริ ง จึ ง ปฏิ บั ติ เ ห็ น ผลน อ ย
แตความมุงหวังที่จะใหเกิดผลสูง จึงสงผลใหความแตกตางความเปนจริงกับความความคาดหวังสูง
เมื่อพิจารณาเปนรายดานทั้ง 4 ดาน มีรายละเอียด ดังนี้ ดานลูกเสือ ขอที่มีความแตกตางของความเปนจริงกับ
ความคาดหวั ง สู ง สุ ด คื อ ลู ก เสื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของกองลู ก เสื อ โรงเรี ย น/สั ง คม กระทํ า ความดี ป ระจํ า วั น
(Good Turn) ทั้งนี้อาจเปนเพราะกระบวนการลูกเสือมีมาตรฐานอุดมการณสูง การปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองลูกเสือ
โรงเรียน/สังคม ก็คือการปฏิบัติตามกฎ คําปฏิญาณของลูกเสือนั่นเอง ซึ่งมุงเนนการทําความดี และการบําเพ็ญประโยชน
เปนหัวใจสําคัญสอดคลองกับกโลบายในการฝกอบรมลูกเสือมุงเนนใหลูกเสือไดบําเพ็ญประโยชน และทําความดี โดยใชหลัก
ความสําคัญ ดังนี้ เครื่องแบบลูกเสือ ถือวาเปนเครื่องแบบที่มีเกียรติ เปนเครื่องหมายแหงความดี ดังนั้น ลูกเสือจะตอง
พิ ถี พิ ถั น ในการแต ง เครื่ อ งแบบลู ก เสื อ ที่ ถู ก ต อ งและสะอาดเรี ย บร อ ยอยู เ สมอ กั บ ทั้ ง จะต อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให ส ม
กั บ ที่ ไ ด ชื่ อ ว า เป น ลู ก เสื อ เพื่ อ เป น การรั ก ษาชื่ อ เสี ย งของตนและของคณะลู ก เสื อ แห ง ชาติ ส ว นเจ า หน า ที่ ทุ ก คนก็ ค วร
261

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

แตงเครื่องแบบลูกเสือในโอกาสอันควร และถือวาเครื่องแบบลูกเสือเปนเครื่องหมายแหงความเสียสละในการที่ตนไดมีบทบาท
ในการฝก อบรมให เป นพลเมื องดี คํ าปฏิญ าณและกฎของลู กเสื อ ผูกํ ากั บ พึง หมั่ น ฝก อบรมให ลูก เสื อ เข า ใจและปฏิ บั ติ
ตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยูเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ความเปน
พี่นองของลูกเสือทั่วโลก และการกระทําความดีตา งๆ โดยเนนใหเห็นวาผูเปนพลเมืองดีนั้นจะตองเปนผูกระทําความดี และใช
ความดีนั้นใหเปนประโยชน มิใชเปนคนดีโดยอยูเฉยๆ ไมทําอะไรเลย การบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น เรื่องนี้เปนเรื่องที่ทําให
กิจการลูกเสือมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป รากฐานของคติพจนของลูกเสือทั้ง 4 ประเภท เกี่ยวของกับอุดมคติ
ของลูกเสือในการบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น “มองไกล” คือ มองใหเห็นเหตุผล มองใหเห็นคนอื่น มองใหเห็นสวนรวมมิใช
มองแตตัวเองหรือผลประโยชนของตัวเอง
นอกจากนี้ ใ นคํ า ปฏิ ญ าณและกฎของลู ก เสื อ ก็ ไ ด ร ะบุ ถึ ง การบํ า เพ็ ญ ประโยชน ต อ ผู อื่ น โดยถื อ ว า สํ า คั ญ มาก
แหล ง หรื อ โอกาสที่ ลูก เสื อ จะบํ า เพ็ ญ ประโยชนนั้ น ควรเริ่ มจากสิ่ง ที่ ใ กลตั ว ก อนแล ว ขยายให ก ว า งขวางออกไปตามวั ย
และความสามารถของลูกเสือ (ชะลอ กองสุทธิ์ , 2544) ดวยอุดมคติและกโลบายดังกล าว ทําใหความแตกตางของ
ความเปนจริงกับความคาดหวังมีคาสูงกวาขออื่นๆ
ดานผูกํากับลูกเสือ ขอที่มีความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังสูงสุด คือ ผูกํากับลูกเสือมีการศึกษา
คนควา และประเมินผลเพื่อใหเกิดการพัฒนารูปแบบ วิธีการ การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ทั้งนี้เปนเพราะวาผูกํากับลูกเสือ
เปนบุคคลสําคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ สอดคลองกับแนวทางการจัดกิจกรรมของพิศมัย หาญสมบัติ (2554) ซึ่งกลาวไว
ประการหนึ่ ง ว า การจั ด กิ จ กรรมตามวิ ธี ก ารลู ก เสื อ ต อ งได รั บ การสนั บ สนุ น โดยผู ใ หญ ผู ใ หญ เ ป น ผู ชี้ห นทางที่ ถู ก ต อ ง
ใหแกเด็ก เพื่อใหเขาเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจกระทําสิ่งใดลงไป ทั้งคูมีความตองการซึ่งกันและกัน เด็กก็ตองการให
ผูใหญชวยชี้นํา ผูใหญเองก็ตองการนําพาใหไปสูหนทางที่ดีใหไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและดีที่สุด จึงเปนการรวมมือกัน
ทั้งสองฝาย แตผูใหญหรือผูกํากับซึ่งเปนครูมีขอจํากัดมากมาย สอดคลองกับ (ธวัชชัย ตองใจ, 2555) และบทสัมภาษณ
ของนายเทวิ น สร อ ยเพชร รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 3
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา ดานบุคลากรครูไมเขาใจกระบวนการลูกเสืออยางแทจริง
และทํากิจกรรมลูกเสือโดยขาดจิตสํานึก และทําเพื่อใหผานพนไปเปนครั้งคราว หรือทําโดยตามคําสั่งของผูอํานวยการ
โรงเรียนเทานั้น ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหคาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังสูง
ดานการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ขอที่มีคาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังสูงสุด คือ สถานศึกษา
มีการจัดฝกอบรม ทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายตามหลักสูตรลูกเสือ อาจเปนเพราะวา การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
เปนกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการโดยมีกองลูกเสือเปนศูนยกลาง อาศัยคําปฏิญาณและกฎเปนแนวทางในการเรียนรูโดย
การกระทํา มีระบบหมู ฝกวิถีประชาธิปไตย การใชสัญลักษณรวมกัน เปนพื้นฐานในการฝกระเบียบวินัย เนนกิจกรรม
กลางแจง การศึกษาธรรมชาติ มีระบบความกาวหนาในการฝกอบรม โดยมีผูใหญสนับสนุนดวยวิธีการอันหลากหลายอาจใช
เวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมชัดเจน มีหลักสูตรและระบบวิธีการวัดผล มีระเบียบขอบังคับ
เปนแนวทางในการดําเนินการอยางชัดเจน แตผูเกี่ยวของขาดความรูความสนใจไมดําเนินการจริงจัง สอดคลองกับงานวิจัย
ของสิ น ธุ รั ต นป ญ ญา (2550) ที่ ไ ด ศึ ก ษาป ญ หาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนลู ก เสื อ ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
พบวาโดยรวมอยูระดับปานกลาง และมีปญหารายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานอุปกรณและ
สื่อการสอน ดานบุคลากร ดานการวัดผลประเมินผล ดานสถานที่ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการบริหาร
ตามลําดับ จากปญหาดังกลาวสงผลใหคาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังของการจัดฝกอบรม และทดสอบ
เพื่อรับเครื่องหมายตามหลักสูตรลูกเสือ มีคาสูงสุด
ดานผูบริหาร ขอที่มีคาความแตกตางของความเปนจริงกับความคาดหวังสูงสุด คือ ผูบริหารมีสวนรวมในการ
ใหบริการชุมชน อนุรักษธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล อมโดยใชกิจ กรรมลูกเสือ ทั้งนี้อาจเป นเพราะวา แมสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีมาตรการใหสถานศึกษาทุกแหงถือวากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ
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ผูบําเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรมหลักในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่อเสริมสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 6, ม.ป.ป.) ในการจัดกิจกรรมอาศัยแนวทางพัฒนา 8 ประการ คือ พัฒนาทางกาย
พั ฒ นาทางสติ ป ญ ญา พั ฒ นาจิ ต และศี ล ธรรม การสร า งค า นิ ย มและเจตคติ พั ฒ นาสั ม พั น ธภาพระหว า งบุ ค คล
พั ฒ นาสั ม พั น ธภาพทางสั ง คม พั ฒ นาสั ม พั น ธภาพต อ ชุ ม ชน และพั ฒ นาทางด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สิ่ ง แวดล อ ม
(ชะลอ กองสุทธิ์, 2544) แตผูบริหารไมมีนโยบายในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ขาดการติดตามและไมสงเสริม
ทางดานทรัพยากร ไมมีการจัดทําหลักสูตรลูกเสือในโรงเรียน (ธวัชชัย ตองใจ, 2555) จึงสงผลใหคาความแตกตางของความ
เปนจริงกับความคาดหวัง ผูบริหารมีสวนรวมในการบริการชุมชน อนุรักษธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอมโดยใชกิจกรรม
ลูกเสือมีคาสูง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี เพราะไดรับความรวมมือชวยเหลือและคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการศึกษา
คนควาอยางยิ่ง จากผูมีพระคุณหลายทานที่คอยใหทั้งกําลังใจและกําลังทรัพยสนับสนุนโดยตลอด ขอขอบพระคุณ โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ที่ใหการตอบรับตอบแบบสอบถาม
ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนอยูไมนอยจึงขอมอบสวนดี ทั้งหมดนี้ใหแกเหลาคณาจารยที่ไดประสิทธิ
ประสาทวิชา และขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แดบิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ใหคําแนะนํา ปรึกษา ตลอดจน
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึง ความตั้งใจจริง และความทุมเทของอาจารย
และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
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แนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 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
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
e-mail : phybork@hotmail.co.th
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการพัฒนา
บุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน และครูที่ทําหนาที่วัดและ
ประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง จํานวน 34 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ คาเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 การเก็บรวบรวมขอมูลใชการสนทนาแบบกลุม ประกอบดวยผูบริหาร
โรงเรียน ครูที่ทําหนาที่วัดและประเมินผล และศึกษานิเทศก จํานวน 15 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห
เนื้อหา จากการศึกษาคนควางานวัดและประเมินผล 7 ดานพบวา 1). การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรดานการวัด
และประเมินผล โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบตั ิอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลีย่ ของ
สภาพการปฏิบัตสิ ูงสุดไดแก ดานการเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู 2). การศึกษาปญหาการพัฒนา
บุคลากรดานการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมมีปญ
 หาอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มี
คาเฉลี่ยของปญหาสูงสุด ไดแก ดานการรายงานผลการจัดการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3). การศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผล เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มี
ความตองการพัฒนาในลําดับแรก ไดแก ดานการวัดผลและประเมินผลเพื่อซอมเสริมและพัฒนาผูเ รียน 4). การหา
แนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล ผูศึกษาคนควาไดสรุปออกเปนรายดาน ดังนี้ 4.1) ดานการ
จัดรูปแบบ ระบบ ระเบียบของสถานศึกษา 4.2) ดานการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน 4.3) ดานการวัด
และประเมินผลเพื่อซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน 4.4) ดานการเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู 4.5) ดาน
การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน 4.6) ดานการรายงานผูปกครองและสาธารณะชน 4.7) ดานการ
รายงานผลการจัดการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คําสําคัญ : แนวทางพัฒนา การพัฒนาบุคลากร การวัดและประเมินผล
Abstract
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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
การวัดและประเมินผลการเรียนรูข องผูเรียน เปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทํา
ใหไดขอมูลสารสนเทศที่จาํ เปนในการพิจารณาวาผูเ รียนเกิดคุณภาพการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่คาดหวังและ
มาตรฐานการเรียนรูจ ะเห็นวา การวัดและประเมินผลการเรียนนอกจากจะมีประโยชนโดยตรงตอผูเ รียนแลว ยัง
สะทอนถึงประสิทธิภาพการการสอนของครู และเปนขอมูลสําคัญที่สะทอนคุณภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษา
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ของสถานศึกษาดวย ดังนั้นครูและสถานศึกษาตองมีขอมูลผลการเรียนรูของผูเรียน ทั้งจากการประเมินในระดับชั้น
เรียน ระดับสถานศึกษา และระดับอื่นที่สูงขึ้น (ทิวัตถ มณีโชติ, 2549)
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนจุดมุงหมายพื้นฐานสองประการประการแรก คือ
การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรูของผูเรียนใน
ระหวางการเรียนการสอนอยางตอเนื่องบันทึกวิเคราะหแปลความหมายขอมูลแลวนํามาใชในการสงเสริมหรือปรับปรุง
แกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครูการวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเปนเรื่องที่สัมพันธกันหากขาดสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพการประเมินระหวางการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูเชนนี้เปน
การวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ที่เกิดขึ้นในหองเรียนทุกวันเปนการประเมินเพื่อให
รูจุดเดนจุดที่ตองปรับปรุงจึงเปนขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาในการเก็บขอมูลผูสอนตองใชวิธีการและเครื่องมือการ
ประเมินที่หลากหลายเชนการสังเกตการซักถามการระดมความคิดเห็นเพื่อใหไดมติขอสรุปของประเด็นที่กําหนดการใช
แฟมสะสมงานการใชภาระงานที่เนนการปฏิบัติการประเมินความรูเดิมการใหผูเรียนประเมินตนเองการใหเพื่อน
ประเมินเพื่อนและการใชเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) สิ่งสําคัญที่สุดในการประเมินเพื่อพัฒนาคือการใหขอมูล
ยอนกลับแกผูเรียนในลักษณะคําแนะนําที่เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมทําใหการเรียนรูพอกพูนแกไขความคิด
ความเขาใจเดิมที่ไมถูกตองตลอดจนการใหผูเรียนสามารถตั้งเปาหมายและพัฒนาตนไดจุดมุงหมายประการที่สองคือ
การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนเปนการประเมินสรุปผลการเรียนรู (Summative Assessment) ซึ่งมี
หลายระดับไดแกเมื่อเรียนจบหนวยการเรียนจบรายวิชาเพื่อตัดสินใหคะแนนหรือใหระดับผลการเรียนใหการรับรอง
ความรูความสามารถของผูเรียนวาผานรายวิชาหรือไมควรไดรับการเลื่อนชั้นหรือไมหรือสามารถจบหลักสูตรหรือไมใน
การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีตองใหโอกาสผูเรียนแสดงความรูความสามารถดวยวิธีการที่หลากหลายและ
พิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ ผลการปฏิบัติมากกวาใชเปรียบเทียบระหวางผูเรียน (สํานักนิเทศและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา, 2552)
จากขอความขางตน การพัฒนาบุคลากรเปนการแกปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อันเนื่องมาจาก
ความเจริญของวิทยาการตาง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทํางานที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และเพื่อใหผูปฏิบัติงานเปนผูที่มี
ความรูความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่อยูเสมอ ไมวาวิทยาการและหนาที่ความรับผิดชอบจะไดเปลี่ยนแปลงไป ผู
ศึกษาคนควาจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการวัดและประเมิลผลการเรียนของนักเรียน
ของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1ซึ่งสวนใหญขาด
ความรูความเขาในหลักการวัดและประเมินผลที่ถูกตองจึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคการเรียนรู มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษา การหาแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการวัด
และประเมินผลดานตางๆ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสงผลตอภาพรวมของสถานศึกษาดานคุณภาพของการจัดการศึกษาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
จนสามารถรองรับการประเมินของหนวยงานภายนอกได วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 1). เพื่อศึกษาสภาพ
ปญหา และความตองการพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลของบุคลากรดานการวัดและประเมินผลกลุม
โรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 2). เพื่อหาแนวทางพัฒนา
บุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1
วิธีดําเนินการวิจัย
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ขอบเขตของการศึกษาคนควา
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนศึกษาเพื่อทราบถึงแนวทางในการพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล
ของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ผูศึกษาไดกําหนด
ขอบเขตการศึกษาในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของไวดังตอไปนี้
ขอบเขตดานพื้นที่
กลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1
ขอบเขตดานเนื้อหา
ขอบเขตดานเนื้อหานั้น ผูศึกษาไดศึกษางานวิชาการดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อนํามาหา
แนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ซึ่งงานวัดและประเมินผลการเรียนรูมี 7 ดาน ประกอบดวย (1) ดานการกําหนดการ
ใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบ ของหลักสูตรสถานศึกษา (2) ดานการวัดผลและประเมินผลเพื่อซอมเสริมและพัฒนาผูเ รียน
(3) ดานการวัดผลและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน (4) ดานการเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู (5)
ดานการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (6) ดานการรายงานผูปกครองและสาธารณชน (7) ดานการรายงาน
ผลการจัดการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอบเขตดานระยะเวลา
การวิจัยในครั้งนี้เริ่มดําเนินการศึกษา ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – มิถุนายน พ.ศ. 2562 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ป 8 เดือน
ขอบเขตดานแหลงขอมูล
การศึกษาสถาพ ปญหา และความตองการพัฒนาของบุคลากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้ง นี้
ทั้งหมด 34 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 10 คน ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจาก
โรงเรียนใหทําหนาที่วัดและประเมินผลการเรียน จํานวน 24 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สวนการหาแนวทาง
พัฒนาบุคลากรดานการวัดและประมวลผล ผูศึกษาใชการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) มีผูเขารวมการ
สนทนาทั้งหมด 15 คน
การศึกษาหาแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาและคน ควา เนื้อ หา สาระสํา คัญ รวมทั้งหลัก การ ทฤษฎี จากเอกสารบทความวิชาการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิด และสรางเปนแบบสอบถามเพื่อใชเก็บขอมูลสภาพ ปญหา และ
ความตองการพัฒนาของบุคลากรดานการวัดและประเมินผล การวิเคราะห ขอมูลใชวิธีการหาคาเฉลี่ย ( µ ) ค า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) การหาคาความถี่ ( Frequency) และคาเฉลี่ยรอยละ (Percentage)
2. การหาแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล ประกอบดวยการคัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ โดยการกําหนดคุณสมบัติของผูเขารวมการสนทนาแบบกลุม จํานวน 15 คน ประกอบดวย
ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นตั้ ง แต ร ะดั บ ตํ า แหน ง ชํ า นาญการ จํ า นวน 4 คน ครู วั ด และประเมิ น ผล จํ า นวน 10 คน และ
ศึกษานิเทศก จํานวน 1 คน พรอมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่ใชในการจัดการสนทนาแบบกลุม วิเคราะหขอมูล
โดยใชการแจกแจงความถี่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการพัฒนาของบุคลากรดานการวัดและประเมินผล เพื่อหา
แนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล สามารถสรุปผลใหอยูในรูปแบบตารางไดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลของ
กลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวม
สภาพการพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล

µ

σ

สภาพการ
ปฏิบัติงาน
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

1. ดานการใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบของหลักสูตรสถานศึกษา
3.51 0.59
2. ดานการวัดและประเมินผลเพื่อซอมเสริมและพัฒนาผูเ รียน
3.72 0.52
3. ดานการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
3.81 0.57
4. ดานการเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู
3.88 0.56
5. ดานการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
3.74 0.49
6. ดานการรายงานผูปกครองและสาธารณชน
3.30 0.68
7. ดานการรายงานผลการจัดการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.50 0.59
ปานกลาง
รวม
3.65 0.39
มาก
จากตารางที่ 1 พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและ
ประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมมีสภาพ
การปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรกและมีสภาพการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู รองลงมาคือ ดานการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน และดานการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก
ดานการรายงานผูปกครองและสาธารณชนซึ่งมีสภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลของ
กลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวม
ปญหาในการ
µ
ปญหาการพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล
σ ปฏิบัติงาน
1. ดานการใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบ ของ หลักสูตรสถานศึกษา
3.05 0.86 ปานกลาง
2. ดานการวัดและประเมินผลเพื่อซอมเสริม และพัฒนาผูเรียน
2.54 0.90 ปานกลาง
3. ดานการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
2.77 0.85 ปานกลาง
4. ดานเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู
2.19 0.88
นอย
5. ดานประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
2.59 0.81 ปานกลาง
6. ดานรายงานผูปกครองและสาธารณชน
2.45 0.81
นอย
7. ดานการรายงานผลการจัดการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.60 0.80 ปานกลาง
รวม
2.60 0.84 ปานกลาง
จากตารางที่ 2 พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและ
ประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมมีปญหา
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การปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก ไดแก
ดานการใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบ ของ หลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง รองลงมา ไดแก ดานการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน มีปญหาการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง และดานประเมินเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนมีปญหาการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานเทียบโอน
ประสบการณและผลการเรียนรู มีปญหาการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหความตองการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลของกลุม โรงเรียนทาไมวัง
ควง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กําแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวม
ความตองการพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล
จํานวน (คน)
รอยละ
ลําดับ
1. ดานการใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบ ของ หลักสูตรสถานศึกษา
12
35.29
4
2. ดานการวัดและประเมินผลเพื่อซอมเสริม และพัฒนาผูเรียน
18
52.94
1
3. ดานการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
9
26.47
5
4. ดานเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู
13
38.24
3
5. ดานประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
13
38.24
3
6. ดานรายงานผูปกครองและสาธารณชน
16
47.06
2
7. ดานการรายงานผลการจัดการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
16
47.06
2
จากตารางที่ 3 พบวาดานที่มีจํานวนผูตองการพัฒนาและคารอยละสูงสุดคือ ดานการวัดและประเมินผล
เพื่อซอมเสริม และพัฒนาผูเรียน รองลงมาคือ ดานรายงานผูปกครองและสาธารณชน และดานการรายงานผลการจัด
การศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และดานที่มีความตองการพัฒนาต่ําสุดคือ ดานการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน ตามลําดับ

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและลําดับความสําคัญจากผูเขารวมสนทนาแบบกลุมที่เห็นดวยการหาแนวทางพัฒนา
บุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร
เขต 1 ดานตางๆ ในภาพรวม
การหาแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล
จํานวน (คน) ลําดับ
1. ดานการใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบ ของ หลักสูตรสถานศึกษา
7
3
2. ดานการวัดและประเมินผลเพื่อซอมเสริม และพัฒนาผูเรียน
8
2
3. ดานการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
7
3
4. ดานเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู
7
3
5. ดานประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
10
1
6. ดานรายงานผูปกครองและสาธารณชน
7
3
7. ดานการรายงานผลการจัดการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7
3
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จากตารางที่ 4 พบว า ดา นที่ ตอ งพั ฒนาบุ คลากรด านการวั ดและประเมิน ผลเป นอั นดั บแรกคือ ด า น
ประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน รองลงมาคือ ดานการวัดและประเมินผลเพื่อซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน
ตามลําดับ
อภิปรายผล
1. จากการศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนใน
ระดั บรายด า นพบวา ด านที่ มี คา เฉลี่ ย สูง สุ ดใน 3 อัน ดั บ แรก ด า นการเที ยบโอนประสบการณแ ละผลการเรี ย นรู
รองลงมา คือ ดานการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน และดานการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ บุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของงานวัด
และประเมินผล และสงผลใหมีการปรับปรุงการสอนของครู ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมการ
พัฒนาของบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผล ปรับวิธีการทํางานใหตอบสนองความตองการของนักเรียนมากขึ้น
เพื่อที่นักเรียนและผูปกครองจะมีความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ กิติมา ปรีดีดิลก
(2549) ที่ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลวาเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการเรียนการสอน เพราะการวัดและ
ประเมินผลมีประโยชนเพื่อปรับปรุงการสอนของครูเพื่อปรับปรุงการเรียนของนักเรียนเพื่อปรับปรุงระบบบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนและเพื่อเปนขอมูลทางการศึกษาและเพื่อแสดงผลการเรียนจบและเปนหลักฐานใหผูปกครองทราบ
2. จากการศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผล ของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมมีปญหาการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก ไดแก ดานการใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบ ของ
หลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาไดแก ดานการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน และดานประเมินเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนมีปญหาการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ไมมีการประชุมชี้แจงใหกับครูเพื่อใหทราบถึงรูปแบบ
ระบบ ระเบียบการจัดทําขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบการวัดและประเมินผล และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ไมไดปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามที่กําหนดไวในแนวคิด
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ อาจมี
สาเหตุมาจากครูผูสอนไมไดศึกษาถึงชนิด และรูปแบบเครื่องมือ สอดคลองกับงานวิจัยของฤดีวรรณ ชัยเสนา (2556)
ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการใชระบบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนหนองแวงวิทยานุ
กูลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 พบวา การวัดและประเมินผลของหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐานยั ง ไม มี ค วามแน น อนต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นแนวการวั ด และประเมิ น ผลบ อ ยครั้ ง ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาในการ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรอื่นๆ อีกหลายงานที่เกี่ยวของกับงานบริหารวิชาการซึ่งไมมีความชัดเจนเทาที่ควรการ
จัดเก็บขอมูลไมเปนระบบครูผูสอนไมไดศึกษาถึงชนิด และรูปแบบเครื่องมือ ขาดความรูความเขาใจในการวัดและ
ประเมินผล
3. การศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมพบวาดานที่มีผูตองการพัฒนามากที่สุดคือ ดาน
การวัดและประเมินผลเพื่อซอมเสริม และพัฒนาผูเรียน รองลงมาคือ ดานรายงานผูปกครองและสาธารณชน และดาน
การรายงานผลการจัดการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และดานที่มีความตองการพัฒนาต่ําสุด
คือ ดานการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน ตามลําดับ จากการศึกษาคนควาพบวา ครูผูสอนตองการ

271

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

พัฒนาในการสรางเครื่องมือที่ใชวัดผลและประเมินผลและเทคนิควิธีการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ตลอดจน
การฝกฝนในการสรางเครื่องมืออันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในการกําหนดกรอบให
นั ก เรี ย นมี ส ว นร ว มในการประเมิ น ผลทํ า ให นั ก เรี ย นรู จั ก วางแผนการเรี ย นรู ต ามความต อ งการของตน กํ า หนด
จุดประสงคการเรียนรู วิธีการเรียน และเกณฑการประเมินผลการเรียน ซึ่งเนนการประเมินผลที่ใชนักเรียนเปน
ศูนยกลางอยางแทจริงซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของหัชฆภรณ คงปฏิธานนท (2548) ที่ไดศึกษาสภาพปญหาของ
โรงเรียนชุมชนบานหนองแวงอําเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิดานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชกลยุทธ
ในการพัฒนา 3 กลยุทธคือการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงผลปรากฏวาผูรวม
ศึกษาคนความีทัศนคติที่ดีมีทักษะและมีความสามารถในการสรางและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
สามารถนําผลการวัดและประเมินไปพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนได
4. จากการศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 เก็บขอมูลโดยการสนทนาแบบกลุม พบวาดานที่ตองพัฒนา
บุคลากรดานการวัดและประเมินผลเปนอันดับแรกคือ ดานประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน รองลงมาคือ ดาน
การวัดและประเมินผลเพื่อซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดําเนินการดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถวัดและ
ประเมินผลผูเรียนไดอยางรอบดานทั้งดานความรู ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่
ตองการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับชั้นของผูเรียน โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได
และ ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอในความรูทักษะ คุณลักษณะที่กําหนดในตัวชี้วัด โดยมีเวลาเรียนที่
เพียงพอต อการพัฒนาดวย สอดคลองกับ แนวความคิดของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ (2549) ไดกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550 - 2555) ชี้ใหเห็นถึงความ
จําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให มีคุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน
ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูสังคม
ฐานความรู ไ ดอ ย างมั่ นคง แนวการพั ฒนาคนดั งกล าวมุ ง เตรี ยมเด็ก และเยาวชนใหมี พื้ นฐานจิ ต ใจที่ ดีง าม มี จิ ต
สาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรูพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดา นพบวา ด านที่ มีค า เฉลี่ ยของสภาพการปฏิ บั ติสู ง สุด ไดแ ก ด า นการเที ยบโอนประสบการณ และผลการเรีย นรู
รองลงมาคือ ดานการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ดานการรายงาน
ผูปกครองและสาธารณะชน
2. ผลการศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยของปญหาสูงสุด ไดแก ดานการใชรูปแบบ ระบบ ระเบียบ ของ หลักสูตรสถานศึกษา
รองลงมาไดแกดานการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานเทียบโอน
ประสบการณและผลการเรียนรู
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3. ผลการศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมมีตองการรอยละ 40.78 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานที่มีความตองการพัฒนาในลําดับแรกไดแก ดานการวัดผลและประเมินผลเพื่อซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน
รองลงมามี 2 ดานที่มีคารอยละเทากัน ไดแก ดานการรายงานผูปกครองและสาธารณะชน กับดานการรายงานผลการ
จัดการศึกษาในภาพรวมตอกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และขอที่มีความตองการพัฒนาในลําดับสุดทายไดแก
ดานการวัดผลและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
4. ผลการหาแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลของกลุมโรงเรียนทาไมวังควง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต1 ผูเชี่ยวชาญไดใหแนวทางการพัฒนาไว ดังนี้
4.1 ดานการจัดรูปแบบ ระบบ ระเบียบของสถานศึกษา ตองมีการประชุมชี้แจงใหกับครูเพื่อใหทราบ
ถึงรูปแบบ ระบบ ระเบียบการจัดทําขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบการวัดและประเมินผล มีการกําหนด
แนวทางและวิธีดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบ
4.2 ดานการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนมีแนวทางการพัฒนา ตองมีการตรวจสอบการ
ตรวจสอบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลของครู มีการตรวจสอบคุณภาพกอนนําไปใช หรือหลังจากการสอบวัดแลว
เกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ การประเมิน การอาน
การคิดวิเคราะห และการเขียน
4.3 ดานการวัดและประเมินผลเพื่อซอมเสริมและพัฒนาผูเรียนมีแนวทางการพัฒนา ตองมีความรู
ความเขาใจ มีเทคนิคและความชํานาญ ควรมีการตรวจสอบความครอบคลุมเชิงเนื้อหา ในการสรางเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลการประเมิน การอาน การคิดวิเคราะห และการเขียนใหมีคุณภาพ
4.4 ดานการเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรูมีแนวทางการพัฒนา ตองศึกษาการจัดทํา
ระเบียบแนวทางการปฏิบัติในการเทียบโอนประสบการณและผลการเรียนรู มีการกําหนดจุดมุงหมายของการสอนและ
การสอบใหชัดเจน ควรมีการวางแผนโดยกําหนดจุดมุงหมาย จัดทําแผนการสอนและวิเคราะหความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคในสมุดประจําชั้นกับจุดประสงคในคูมือครู
4.5 ดานการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนมีแนวทางการพัฒนา ตองมีการกําหนดเกณฑ
การวั ด และประเมิ น ผลที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ให ค รอบคลุ ม และชั ด เจน มี ก ารจั ด ทํ า เอกสารเกี่ ย วกั บ เกณฑ ใ นการวั ด และ
ประเมินผล มีการกํากับติดตามครูในการแจงผลการประเมินใหนักเรียนทราบ และสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการ
กําหนดเกณฑการประเมินระหวางเรียนของตนเอง
4.6 ดานการรายงานผูปกครองและสาธารณะชนมีแนวทางการพัฒนา ตองมีความรูความเขาใจในการ
จัดทํารายงานผลการเรียนรูของนักเรียนในระหวางเรียน มีการวางแผนการจัดทําแผนโดยกําหนดจุดมุงหมายในการวัด
การกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลที่จัดทําขึ้นใหนักเรียน ใหครอบคลุม ชัดเจน
4.7 ดานการรายงานผลการจัดการศึกษามีแนวทางพัฒนา ตองมีความรูความเขาใจในการจัดทํา
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความรูความเขาใจ มีความรูในดานเทคนิคการสอนและสามารถนํามาประยุกตใช
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและการเขียนและผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของแตละปการศึกษาใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
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ขอบกพรองตางๆ อยางดียิ่ง จากผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน บุมี อาจารยที่ปรึกษาในการจัดทําการศึกษาคนควา
ขอขอบพระคุณคณาจารย รวมถึงคณะกรรมการควบคุมการศึกษาคนควาทุกทาน ที่ใหการสนับสนุนสงเสริมวิชา
ความรูและประสบการณตางๆ จนทําใหการศึกษาคนควาในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
ขอขอบพระคุ ณ ผูท รงคุ ณ วุฒิ ทุ ก ท านที่ ป รากฏนามในการศึก ษาค น คว า ด ว ยตนเองฉบั บ นี้ ที่ใ ห ค วาม
อนุเคราะห สละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพ และเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอ
การทําวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการในกลุมโรงเรียนทาไมวังควงทุกทานที่ใหขอมูลตอบ
แบบสอบถามและการสนทนากลุม
คุณคาและประโยชนอันเกิดจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขอนอมบูชาในพระคุณ
บิดา มารดา คณาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหและสนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ในครั้งนี้ดวยความจริงใจยิ่ง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ คือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 รหัสปการศึกษา 2557 – 2560 จํานวน 290 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิชนิดอยาง
งาย และใชแบบสอบถาม พบวา สภาพภูมิหลังของนักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 20.34 ป มีภูมิลําเนาอยู
ภาคเหนือ มีผลการเรียนดวยเกรดเฉลี่ยสะสมเฉลี่ย 2.695 โดยมีเหตุผลที่เลือกเรียนในสาขาวิชาคือ ตรงกับความตองการของ
ตนเอง โดยครูแนะแนวจากโรงเรียนเดิมเปนผูใหคําแนะนํา ความคิดเห็นทั้งกอนเขามาเรียนและหลังเขามาเรียนในคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ วามีบรรยากาศดี นาเรียน และคาดหวังวาเมื่อจบการศึกษาไปแลวจะรับราชการ ปจจัย
สภาพแวดล อมการเรี ย นรู ที่ มี ผลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น 5 ลํา ดั บ แรกคื อ ด า นความสัม พั น ธกั บ ครอบครัว ด า น
ความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ดานเทคนิคการสอน ดานความสัมพันธกับเพื่อน และดานการใชแหลงขอมูล
คําสําคัญ : ปจจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 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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การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ เปนภารกิจที่มีปรัชญามหาวิทยาลัยคือ มุงมั่นพัฒนาบัณฑิต
สูความเปนผูอุดมดวยปญญา อดทน สูงาน เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุงเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มี
การเกษตรเปน และมีวัตถุประสงค 1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเปน
ผู ป ระกอบการ (Entrepreneurs) ที่ ทั น ต อ กระแสการเปลี่ ย นแปลงโดยเน น ทางด า นการเกษตร วิ ท ยาศาสตร ป ระยุ ก ต
ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนทองถิ่น และสังคม
ของประเทศ รวมทั้งการใหโอกาสทางการศึกษา 2) เพื่อสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมและองคความรูในสาขาวิชาตาง ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตรประยุกต เพื่อการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีแกสังคม 3) เพื่อสรางและ
พัฒนาศูนยการเรียนรูเชิงบูรณาการดานการเกษตร เพื่อเปนแหลงเรียนรู คนควา และรวบรวมองคความรูดานเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหมที่เปนศาสตรผสมผสานสอดคลองกับวัฒนธรรมพื้นที่ 4) เพื่อสงเสริมการดํารงศิลปวัฒนธรรมดานการเกษตร
รวมทั้งวัฒนธรรมทองถิ่น ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ และ 5)เพื่อสรางและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการสรางเครือขายที่เขมแข็ง
คณะวิทยาศาสตรเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยแมโจที่กอตั้งขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ.2536 โดยมีปรัชญาในการดําเนินงาน
คือ มุงสรางองคความรู สูความเปนสากลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวยการผลิตบัณฑิตที่ใฝรู สูงาน มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเปนรากฐานสูการพัฒนาการเกษตรไทย และมีวิสัยทัศนคือ เปนหนึ่งในผูนําดานการผลิตบัณฑิตและสรางองค
ความรู ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยใหยั่งยืน ปจจุบันแบงการบริหารงานเปน 8 หลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี 4 หลักสูตรในระดับปริญญาโท และ 3 หลักสูตรในระดับปริญญาเอก ในปการศึกษา 2560 มีจํานวนนักศึกษา
จํานวน 1,489 คน (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ วันที่ 12 มกราคม 2561)
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จะมีผูที่มีสวนเกี่ยวของที่สําคัญอยู 3
กลุม คือ นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และบุคลากร ดังนั้นในการวางแผนกลยุทธในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จําเปนตองมีการ
พิจารณาขอมูลพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหทั้ง 3 กลุมประกอบไปดวยกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ
กับตัวนักศึกษาที่จะสะทอนถึงคุณภาพของตัวนักศึกษา โดยครอบคลุมในมิติตางๆ คือ ภูมิหลังของนักศึกษา ลักษณะความ
คิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อไดเขามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแมโจ ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และ
ระดั บ คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน ของคณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ และในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได กํ า หนด
วัตถุประสงคไว คือ เพื่อศึกษาลําดับปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
แมโจ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร คือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
รหัสปการศึกษา 2558 – 2560 จํานวน 1,061 คน
ตัวอยาง คือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 รหัสป
การศึกษา 2558 – 2560 จํานวน 290 คน ดวยสูตร Taro Yamane และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิชนิดอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถาม มีทั้งหมด 6 ตอน โดยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผานการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากผูเชี่ยวชาญ ไดคาดัชนีความสอดคลองทุกขอรายการ อยูในชวง 0.67-1.00 และมีคา
ความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบาค ซึ่งไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.761
ตัวแปรตน คือ เทคนิคการสอนของอาจารย ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน สภาพแวดลอมการเรียนรูใน
มหาวิทยาลัย สื่อการเรียนการสอน สภาพแวดลอมการเรียนรูในการเรียนการสอน การใชแหลงขอมูล ความสัมพันธกับเพื่อน
ความสัมพันธกับครอบครัว ดานการเรียนการสอน การสอน สื่อการสอน การใหคําปรึกษา หองปฏิบัติการ เอกสาร/ตํารา การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร
สถิติที่ใชในการวิเคราะห เปนคาสถิติพื้นฐาน เชน จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดแสดงผลการวิจัย โดยแบงเปน 3 สวนคือ 1) ขอมูลทั่วไป 2) ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาและ 3) คุณภาพการเรียนการสอน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
พบวาสภาพภูมิหลังของนักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลีย่ 20.34 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.62 ป และมี
ภูมิลําเนาอยูภาคเหนือ โดยขอมูลการศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 3 มีผลการเรียน
ดวยเกรดเฉลี่ยสะสมเฉลีย่ 2.695 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.453 โดยมีเหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชาคือ ตรงกับความตองการ
ของตนเอง และสาขาที่ไดเรียนก็ตรงกับความตองการของตนเอง และครูแนะแนวจากโรงเรียนเดิมเปนผูใหคําแนะนํา
สําหรับขอมูลทางครอบครัว/เศรษฐกิจของนักศึกษาสวนใหญ บิดามารดาอยูดวยกัน มีรายไดเฉลี่ยของบิดา มารดา
ตอเดือนโดยประมาณ 20,001 – 40,000 บาท พักอยูที่หอพัก/บานเชา ในชวงที่เรียนในมหาวิทยาลัยแมโจ ไดรับคาใชจายคา
เลาเรียนจากบิดามารดา และไดรบั เงินคาใชจายในการเลาเรียนตอเดือน ในชวง 5,001 – 7,000 บาท และสวนใหญมีความ
คิดเห็นทั้งกอนเขามาเรียนและหลังเขามาเรียนในคณะวิทยาศาสตร วามีบรรยากาศดี นาเรียน และคาดหวังวาเมื่อจบ
การศึกษาไปแลวจะรับราชการ
สวนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ จําแนกตามปจจัยสภาพแวดลอมการเรียนรู ที่มผี ลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับความสําคัญ
คาเฉลี่ย
สวน
แปลผล
สภาพแวดลอมการเรียนรูที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ดานเทคนิคการสอน
0.759
มาก
4.01
1.อาจารยผสู อนมีความรู วิธีการสอนที่ถูกตองทันสมัยและเหมาะสม
0.683
มาก
4.14
2.มีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนที่เหมาะสม
3.96
0.713
มาก
3.ผูเรียนสามารถวิเคราะหนําความรู และแสดงความคิดเห็นไปประยุกตใชได
3.94
0.856
มาก
สอดคลองกับสถานการณ
ดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน
0.770
มาก
4.03
1.อาจารยผสู อนมีมนุษยสัมพันธทดี่ ีกับนักศึกษา
0.803
มาก
4.05
2.อาจารยผสู อนสามารถควบคุมและแสดงอารมณไดอยางเหมาะสม
3.97
0.784
มาก
3.อาจารยผสู อนชวยเหลือแนะนําดานวิชาการหรือดานอื่น ๆ แกนักศึกษา
4.03
0.794
มาก

ดานสภาพแวดลอมการเรียนรูในมหาวิทยาลัย
0.842
มาก
3.82
1.สภาพอาคาร/หองเรียน/ครุภณ
ั ฑเพียงพอและเหมาะสมตอการเรียน
0.828
มาก
3.84
2.สิ่งอํานวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยเพียงพอ
3.69
0.880
มาก
3.อาจารยกับนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรวมกัน
3.92
0.803
มาก
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ระดับความสําคัญ
คาเฉลี่ย
สวน
แปลผล
สภาพแวดลอมการเรียนรูที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ดานสื่อการเรียนการสอน
0.854
มาก
3.88
1.ใชสื่อและอุปกรณประกอบการสอนที่สอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 3.97
0.770
มาก
เรียน
2.ใชสื่อประกอบการสอนที่ทันสมัย
3.83
0.895
มาก
3.มีการใชสื่อประกอบการสอนที่หลากหลายรูปแบบ
3.84
0.888
มาก
ดานสภาพแวดลอมการเรียนรูในการเรียนการสอน
0.844
มาก
3.86
1.บรรยากาศในหองเรียนสงเสริมตอการเรียนรู
0.852
มาก
3.81
2.อาจารยผสู อนมีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู
3.89
0.880
มาก
3.มีการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูที่เหมาะสม
3.87
0.798
มาก

ดานการใชแหลงขอมูล
0.796
มาก
3.93
1.มีการแนะนําแหลงคนควาที่หลากหลาย
0.812
มาก
3.94
2.มีแหลงคนควาที่สามารถหาขอมูลผานสื่อตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
3.91
0.807
มาก
3.มีการใชขอมูลในแตละดานมากนอยเพียงใด
3.94
0.768
มาก

ดานความสัมพันธกับเพื่อน
0.773
มาก
3.94
1.ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน
0.760
มาก
3.99
2.ผูเรียนใหความรวมมือในดานการเรียนและการทํางานไดอยางเหมาะสม
3.94
0.736
มาก
3.ผูเรียนใหคาํ ปรึกษาเพื่อแกปญ
 หาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
3.90
0.821
มาก

ดานความสัมพันธกับครอบครัว
0.784
มาก
4.16
1.มีความรักความอบอุนระหวางสมาชิกในครอบครัวที่เหมาะสม
0.758
มาก
4.16
2.ครอบครัวมีการใหคําปรึกษาและแนะนําที่ดี
4.14
0.812
มาก
3.ครอบครัวใหการสนับสนุนดานการเรียน
4.16
0.785
มาก
จากตารางที่ 1 พบวานักศึกษาสวนใหญใหระดับความสําคัญของสภาพแวดลอมการเรียนรูในแตละดาน ที่มีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความสัมพันธกับครอบครัว รองลงมาคือ
ดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ดานเทคนิคการสอน ดานความสัมพันธกับเพื่อน ดานการใชแหลงขอมูล ดานสื่อ
การเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอมการเรียนรูในการเรียนการสอน และดานสภาพแวดลอมการเรียนรูในมหาวิทยาลัย
ตามลําดับ

สวนที่ 3 คุณภาพการเรียนการสอน
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจ ที่ไดรับตอการใหบริการ
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ของคณะวิทยาศาสตร

คุณภาพการใหบริการ

ระดับความคาดหวัง
คาเฉลี่ย
สวน แปล
เบี่ยงเบน ความ
มาตรฐาน
4.05
0.753
มาก
4.08
0.734
มาก
3.93
0.791
มาก
4.04
0.756
มาก

ดานการสอนของอาจารย
1.อธิบายเนื้อหาในวิชาที่สอนไดอยางเขาใจและชัดเจน
2.มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลายรูปแบบ
3.มีเอกสารประกอบการสอนและแนะนําแหลงศึกษา
คนควาที่เหมาะสม
4.ความรู ความสามารถของอาจารย/การเตรียมความ
4.15
พรอมของอาจารยเหมาะสม
ดานสื่อการสอน
4.10
1.รูปแบบการจัดทําสื่อการสอนทีส่ อดคลองกับเนื้อหา
4.08
2.รูปแบบการจัดทําสื่อการสอนทีท่ ันสมัย
4.13
3.รูปแบบการจัดทําสื่อการสอนทีห่ ลากหลาย
4.09
ดานการใหคําปรึกษา
4.11
1.การใหการชวยเหลือและแนะนําดานการเรียนและดาน 4.15
อื่น ๆ แกนักศึกษา
2.สงเสริมจริยธรรมและเปนแบบอยางที่ดี
4.11
3.การจัดตารางนัดหมายเพื่อใหคําปรึกษาเหมาะสม
4.07
ดานหองปฏิบัติการ
4.04
1.ดานความทันสมัยของหองปฏิบตั ิการ
4.06
2.สัดสวนของการใชหองปฏิบัติการตอจํานวนนักศึกษามี 4.01
ความเหมาะสม
3.ความพอเพียงของหองปฏิบัติการ
4.04
ดานเอกสาร/ตําราที่ใชประกอบการเรียนการสอน
4.12
1.อาจารยผสู อนมีการเตรียมหนังสือ/เอกสาร
4.21
ประกอบการสอนสอดคลองกับเนือ้ หาวิชาที่เรียน
2.เอกสาร/หนังสือมีความทันสมัย
4.09
3.เอกสาร/หนังสือมีความหลากหลาย
4.05
ดานการจัดกิจกรรม
4.08
1.มีการจัดกิจกรรมเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่ 4.15
เรียน
2.มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
4.03
3.ความรูที่ไดจากการอบรมสามารถนําไปประยุกตใชได
4.06
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ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย สวน
แปล
เบี่ยงเบน ความ
มาตรฐาน

0.803
มาก
3.75
0.762
มาก
3.83
3.63
0.815
มาก
3.70
0.868
มาก

0.718

มาก

3.83

0.749

มาก

0.739
0.726
0.722
0.769
0.772
0.741

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.71
3.81
3.61
3.71
3.78
3.83

0.764
0.698
0.807
0.774
0.826
0.820

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.762
0.812
0.804
0.801
0.825

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.78
3.72
3.63
3.59
3.66

0.858
0.798
0.881
0.885
0.863

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.789
0.767
0.736

3.64
3.69
3.79

0.896
0.815
0.811

มาก
มาก
มาก

0.764
0.794
0.817
0.759

มาก
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

3.64
3.65
3.70
3.67

0.802
0.823
0.864
0.829

มาก
มาก
มาก
มาก

0.822
0.865

มาก
มาก

3.70
3.74

0.888
0.878

มาก
มาก
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คุณภาพการใหบริการ

ระดับความคาดหวัง
คาเฉลี่ย
สวน แปล
เบี่ยงเบน ความ
มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย สวน
แปล
เบี่ยงเบน ความ
มาตรฐาน

จริง
จากตารางที่ 2 ในประเด็นคุณภาพการเรียนการสอน นักศึกษาสวนใหญมีระดับความคาดหวังจากการใหบริการของ
คณะวิทยาศาสตรคอนขางมากทุกดาน โดยมีดานเอกสาร/ตําราที่ใชประกอบการเรียนการสอน มีความคาดหวังเฉลี่ยสูงสุด
สวนความพึงพอใจของการใหบริการของคณะวิทยาศาสตรก็อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีดานการใหคําปรึกษา มีความพึง
พอใจเฉลี่ยสูงสุด
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบวาปจจัยสภาพแวดลอมการเรียนรู ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูในระดับมากทุกดาน โดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความสัมพันธกับครอบครัว รองลงมาคือดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ดาน
เทคนิคการสอน ดานความสัมพันธกับเพื่อน ดานการใชแหลงขอมูล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปนัดดา บุญพาวัฒนา และ
คณะ (2549) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ แตจะมีลําดับที่
แตกตางกัน โดยจะเห็นไดวาในปจจุบันความสัมพันธในครอบครัวเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับลูก เพราะเด็กจะเปนคนดีได
ขึ้นอยูกับพื้นฐานของครอบครัวที่แนนแฟน ดวยการใหความรัก ความเอาใจใส การอบรมสั่งสอน และเปนแบบอยางที่ดี สิ่ง
เหลานี้จะทําใหเขากลายเปนคนที่รูจักยอมรับผูอื่น มองโลกในแงดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และมีความรับผิดชอบตอสังคม
สวนความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเ รียน เปนปจจัยสําคัญรองลงมาดวยวา ผูสอนและผูเรียนควรจัดการเรียนการสอนเปน
การสรางความสัมพันธในหองเรียนดวยการใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งถาผูสอนมีวิธีการสอน
ที่เหมาะสมกับผูเรียน ก็ยิ่งเปนการเสริมใหผูเรียนรูสึกวาสถานศึกษาเปนที่ที่มีความอบอุนและปลอดภัย เสริมใหผูเรียนเกิด
การพัฒนาการที่ดีทั้งดานอารมณ สังคม และเปนปจจัยพื้นฐานในการเรียนของผูเรียนไดดี นันทวัฒน แสนสุรินทร (2561)
และถาผูเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื่อน และบุคคลอื่น ๆ ในสังคม จะทําใหเกิดมิตรภาพที่ดีระหวางกัน จึงเปนสิ่ง
ที่ผูเรียนควรเรียนรูและนําไปปฏิบัติเพื่อจะทําใหเกิดความสําเร็จในการเรียนและมีความสุขในการดําเนินชีวิต
ดังนั้นทางคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยควรที่จะสงเสริมพัฒนาการเรียนการสอน จัดแหลงสนับสนุนขอมูลเพื่อให
นักศึกษาไดคนควาและศึกษาดวยตัวเอง จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสรางการเรียนรูใหกับนักศึกษาและอาจารยไดมี
สวนรวมกัน ทั้งในดานวิชาการ และการใชชีวิตในวัยเรียน ใหกับนักศึกษาอยางเหมาะสม
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบวา สภาพภูมิหลังของนักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง มีอายุเฉลีย่ 20.34 ป สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.62 ป และมีภูมลิ ําเนาอยูภ าคเหนือ ขอมูลการศึกษาของนักศึกษา สวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 3 มีผลการเรียนดวยเกรดเฉลีย่ สะสม 2.695 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.453 โดยมีเหตุผลที่เลือก
เรียนในสาขาวิชาคือ ตรงกับความตองการของตนเอง และสาขาทีไ่ ดเรียนก็ตรงกับความตองการของตนเอง และครูแนะแนว
จากโรงเรียนเดิมเปนผูใหคําแนะนํา ขอมูลทางดานครอบครัว/เศรษฐกิจของนักศึกษา สวนใหญ บิดามารดาอยูดวยกัน มีรายได
เฉลี่ยของบิดา มารดา ตอเดือนโดยประมาณ 20,001 – 40,000 บาท พักอยูที่หอพัก/บานเชา ในชวงที่เรียนในมหาวิทยาลัยแม
โจ ไดรบั คาใชจายคาเลาเรียนจากบิดามารดา และไดรับเงินคาใชจายในการเลาเรียนตอเดือน ในชวง 5,001 – 7,000 บาท
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และนักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นทั้งกอนเขามาเรียนและหลังเขามาเรียนในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ วามี
บรรยากาศดี นาเรียน และคาดหวังวาเมื่อจบการศึกษาไปแลวจะรับราชการ
ปจจัยสภาพแวดลอมการเรียนรู ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานความสัมพันธกับครอบครัว รองลงมาคือดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ดานเทคนิคการสอน ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อน ดานการใชแหลงขอมูล ตามลําดับ
สว นประเด็ น คุณ ภาพการเรีย นการสอน นั ก ศึ กษาส ว นใหญ มี ระดั บ ความคาดหวั งจากการให บริ ก ารของคณะ
วิทยาศาสตรค อนข างมากทุ กดา น โดยมี ดานเอกสาร/ตํา ราที่ใ ชประกอบการเรี ยนการสอน มีความคาดหวังเฉลี่ย สูงสุ ด
รองลงมาคือดานการใหคําปรึกษา และดานสื่อการสอน สวนความพึงพอใจของการใหบริการของคณะวิทยาศาสตรก็อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยมีดานการใหคําปรึกษา มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานการสอนของอาจารย และดานสื่อ
การสอน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ประเภทวิจัยในชั้นเรียน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน
เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
THE DEVELOPMENT OF ONLINE LESSON USING SELF-REGULATED LEARNING TO ENHANCE
21 st CENTURY LEARNING SKILLS FOR UNDERGRADUATE STUDENTS AT RAJABHAT
PIBULSONGKRAM UNIVERSITY
โสภณ เขียวพุม พวง1* ปยมนัส วรวิทยรัตนกุล1 และ ดิเรก ธีระภูธร2
1

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก
2

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : jojae_292@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อสรางและหาคุ ณภาพบทเรียนออนไลน 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะดา น
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนน
การกํากับตนเอง กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน
ออนไลน ผลการวิจัย พบวา 1. การสรางบทเรียนไดบทเรียนนออนไลน จํานวน 4 บทเรียนและประเมินคุณภาพของบทเรียน
ออนไลน ที่ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาการพัฒนาบทเรียนออนไลน มีคุณลักษณะครบถวนตามบทเรียนออนไลน ดานเนื้อหามี
คุณภาพอยูในระดับมาก และดานสื่อมีคุณภาพอยูในระดับมาก 2. เปรียบเทียบทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ผู เ รี ย นที่ เ รี ย นด ว ยบทเรี ย นออนไลน มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ห ลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
3. เปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองในการเรียน นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักศึกษามีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลน โดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : บทเรียนออนไลน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 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
ในปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคน ไมวาจะเปน
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมทั้ง การนําเทคโนโลยีมาใชกับการศึกษาทําให ระบบการศึกษามีการพัฒนาขึ้น
อยางรวดเร็ว เพื่อไมใหกลายประเทศลาหลัง จึงไดมีการดําเนินการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย
ใหกาวไปสูไทยแลนด 4.0 นั้น สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการตองเนน คือ มุงพัฒนาความคิดสรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรม การ
เรียนรูผานอินเทอรเน็ต การสราง Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง เพื่อใหสังคมไทยกาวสู Valuebased Economy หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม" เพื่อใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได ลดการนําเขา และเปน
สังคมที่แบงปนในสวนของมหาวิทยาลัย ถือวาเปนหนวยงานหลักที่สําคัญตอการพัฒนาไทยแลนด 4.0 มหาวิทยาลัยตอง
ปรับตัวใหเปนมหาวิทยาลัย 4.0 ( บัลลังก โรหิตเสถียร, 2559) โดยมีบทบาทที่สําคัญ คือ การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนใน
ชาติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดความรูและนวัตกรรมใหมๆ และเพื่อเปนการกระตุนใหเยาวชนและประชาชน หรือ
ผูที่สนใจในการเรียนรู โดยใหรูจักมีการคิด วิเคราะห สังเคราะห และการตัดสินใจ
การจัดการเรียนการสอนหรือการออกแบบการสอนจึงตองมีการพัฒนาเครื่องมือ วัสดุที่ใชในการเรียนการสอน
หรือ สื่อที่ใชพัฒนาบทเรียนในรูปแบบของการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning) และบทเรียนออนไลน โดย
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองการเรียนรูจะเปนไปตามปจจัยภายใตทฤษฎีแหงการเรียนรู 2 ประการ คือ การเรียนรูตาม
ความรูความสามารถของผูเรียนเอง และการตอบสนองในความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งการเรียนจะทําผานสื่อบนเครือขาย
คอมพิวเตอร โดยผูสอนจะนําเสนอขอมูลความรูใ หผูเรียนไดทําการศึกษาผานบริการเวิลด ไวด เว็บ (World Wide Web) หรือ
เว็บไซต การนําเสนอจะตองเสนอในลักษณะของ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู
ในวิชานั้นๆ การเรียนการสอนรูปแบบนี้ เรียกวา การเรียนการสอนบนบทเรียนออนไลน เปนการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อที่จะ
สนองตอบตอการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) (กาญจนา รักษวงค, 2554)
บทเรียนออนไลนจะอยูในรูปแบบของการเรียนการสอนโดยใชเว็บเปนสื่อ โดยอาจบรรจุเนื้อหารายวิชาทั้งหมดบน
เว็บหรือเปนวิชาที่ใชเว็บเพื่อเสริมการเรียนรูหรือใชทรัพยากรบนเว็บมาใชในการเรียน ลักษณะของการเรียนนั้นผูเรียนจะเรียน
ผานจอคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกับเครือขายผูเรียนสามารถเรียนเวลาใดก็ได จากสถานที่ใดก็ได ขึ้นอยูกับความพรอมของ
ผูเรียน (กิดานันท มลิทอง, 2543) ในปจจุบันตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลางทางการเรียน ผูเรียนตองเลือกกําหนดจุดมุงหมาย
กิจกรรมและวิธีการเรียนรู ไดคิดเอง ปฏิบัติเอง ไดเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งรวมประเมินผลการพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพ
ความตองการ ความสนใจ และความถนัดของแตละคน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2543) จากการเรียนดวยวิธีการ
สอนแบบปกติในปจจุบันผูเรียนอาจมีการรับรูที่ไมเทากัน ซึ่งบางคนมีพื้นฐานความรูที่มากกวาทําใหเขาใจในบทเรียนไดเร็วกวา
อาจทําใหตองรอผูเรียนที่ยังไมเขาใจ ผูเรียนที่เรียนรูไดเร็วกวาจะเกิดความเบื่อหนายในการเรียน หรือกรณีที่ผูเรียนเปนคนไม
คอยพูดและไมกลาที่จะสอบถามอาจารยผูสอน หรืออาจารยผูสอนมีความเครงเครียดในการเรียนมากเกินไปทําใหผูเรียนเกิด
ความกลัวและไมกลาซักถามในประเด็นที่ยังสงสัย (ชลธิชา ศรีอุบล, 2557)
บทเรียนออนไลนจึงมีความสําคัญและชวยใหจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเนื้อหาบางสวนได
ถายทอดผานสื่อมัลติมีเดีย ทําใหเรียนรูไดดีกวาสื่อที่เปนขอความเพียงอยางเดียว ชวยใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนดวย
0

0

0

0

0
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ตนเอง ศึกษาเนื้อหาไดอยางอิสระ และชวยลดความแตกตางระหวางผูเรียนและเพื่อใหการเรียนบนบทเรียนออนไลนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลวิธีการกํากับตนเองเขามาชวยในการเรียนการสอน เนื่องจากการกํากับตนเอง (Self-regulation)
เปนกระบวนการหนึ่งอันประกอบดวย กระบวนการสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสินตนเอง และกระบวนการแสดงปฏิกิริยา
ตอตนเอง โดยบุคคลจะใชมาตรฐานภายในของตน จูงใจใหตนเองกระทําพฤติกรรมและประเมินการกระทําดวยตนเองซึ่งทุก
อยางขึ้นอยูกับตัวผูปฎิบัติเองและการกํากับมีขอดี คือ สะดวกและไมสิ้นเปลืองคาใชจาย ทําใหบุคคลสามารถรักษามาตรฐาน
ในการแสดงพฤติกรรมของตนเองใหคงทนขึ้น (ศิริลักษณ ศรีกันต, 2552) ผูที่สามารถกํากับตนเองไดนั้นจะสามารถอดทนอด
กลั้นตอสิ่งเยายวนจากภายนอกไดดี ไมวาจะเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมใด และบุคคลสามารถแสดงปฏิกิริยาตอตนเองไดอยาง
ทันทวงทีทั้งในดานการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางบวกและทางลบ การใหรางวัลตนเองและการลงโทษตนเอง (Bandura,
1986)
การกํากับตนเองในการเรียนจึงมีบทบาทสําคัญที่จะเพิ่มการเรียนรูแ ละทักษะของผูเรียน (Schoenfeld, 1987 as cited
in UNESCO, 2002) ในการเรียนการสอนดวยบทเรียนออนไลน ทําใหผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนจะมีการกํากับตนเอง
ในการเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองมีความตระหนักในความรูและความเขาใจของตนเอง วาตนเองรูอะไร ไมรูอะไรหรือมี
ความตองการที่จะรูเรื่องอะไร (ปยมนัส วรวิทยรัตนกุล, 2557) ซึ่งเปนการพรอมรับในการเปลี่ยนแปลงของขอมูลขาวสารที่จะ
เกิดขึ้นในยุคของศตวรรษที่ 21
ยุคศตวรรษที่ 21 เปนยุคที่ความรูและขอมูลขาวสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปน
การเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผันและคาดไมถึง นักศึกษายุคใหมจึงตองมีทักษะที่สูงในการ
เรียนรูและปรับตัว ทั้งในดานความรูในเนื้อหาและทักษะที่จะประยุกตใช (วิจารณ พานิช, 2555) และปรับเปลี่ยนความรู
เหลานั้นใหเขากับเปาหมายที่ยังประโยชนและสรางสรรค รวมถึงเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตามเนื้อหาและสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป คนที่มีความรูและทักษะในการรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและสามารถปรับตัวเขากับ
สถานการณ ใ หม ๆ ได ทั้ ง นั้ น ที่ จ ะประสบความสํ า เร็ จ นั ก ศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ค วามรู พื้ น ฐานในด า น
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี อันเปนทักษะที่จําเปนสําหรับการกาวสูความสําเร็จในอนาคต (วิภาวี ศิริลักษณ, 2556)
การเรี ยนรูใ นศตวรรษที่ 21 ในดา นของการศึ กษาจึง จําเป นตองเรียนรู ในการปรับตั วใหเ ขากับยุ คของการใช
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะนักศึกษาจะตองสามารถใชสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการเรียนรูและบูรณา
การเทคโนโลยีโดยใชเครือขายสังคมออนไลนยคุ ใหมเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะที่เหมาะสมกับยุคปจจุบัน เชน การ
ใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลในการเรียนรู (สาลินี จงใจสุรธรรม, 2558)
ดังนั้น ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนออนไลน นักศึกษาควรมีคุณลักษณะที่มีหลักในการทํางานและการสืบคน
ขอมูล มีความรับผิดชอบในตนเอง มีวินัยในตนเอง รูจักการกํากับตนเอง รวมถึงทําใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 สูงขึ้น ซึ่งจําเปนตองใชทฤษฎีการกํากับตัวเองในการเรียนเขามาชวยผูเรียนในการเรียนบนบทเรียนออนไลน ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนพัฒนาการรับรูความสามารถของผูเรียนใหสูงขึ้น และมีแนวโนมที่จะทําใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
สูงขึ้นดวยเชนกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชานวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการศึกษา

284

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ที่เรียนรายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทางการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุม
อยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. บทเรียนออนไลน รายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการศึกษา สําหรับนักศึกษา
2. แบบประเมินการกํากับตนเองในการเรียนบนบทเรียนออนไลน
3. แบบประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
4. แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนดวยบทเรียนออนไลน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เป น การวิ จั ย และพั ฒ นามี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน โดยการหาคุ ณ ภาพของบทเรี ย นและ
เปรียบเทียบทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี,เปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองในการ
เรียนดวยบทเรียนออนไลน และศึกษาความพึงพอใจในบทเรียนออนไลน ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
การพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน รายวิ ช า นวั ต กรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ทางการศึ ก ษา ได
ดําเนิน การศึก ษารู ปแบบการออกแบบและพั ฒนาบทเรี ยนโดยใช รูปแบบ (ADDIE model) ของ (Clark, 2003) ซึ่ ง
ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้ 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 ตัวเลือก
แบบประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
แบบประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สรางโดยปรับปรุงแบบประเมิน
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของ วิภาวี ศิริลักษณ (2556)
การสรางแบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนออนไลน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเรียนดวยบทเรียนออนไลนเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. ศึกษาการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale)
3. นําขอมูลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของและการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ มาสรางเปนแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดของบทเรียนออนไลนที่สรางขึ้นพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ แหลงขอมูล เพื่อรองรับการคนหา
ความรูเพิ่มเติมของนักศึกษา
2. ดําเนินการเรียนบทเรียนออนไลนตามลําดับดังนี้
2.1 ชี้แจงใหนักศึกษาทราบ เพื่อสรางความรูความเขาใจและแนวทางในการเรียนรู โดยใชกลวิธีการกํากับ
ตนเองในการเรียน เพื่อสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
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2.2 ดําเนินการทดสอบกอนเรียนดวยแบบประเมินการกํากับตนเองและแบบประเมินทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2.3 ดําเนินการเรียนบทเรียนออนไลน ตามแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 บทเรียน ใน 1 บทเรียน จะเรียน
จํานวน 4 คาบ/สัปดาห
2.4 เมื่อดําเนินการเรียนบทเรียนออนไลน ตามแผนการจัดการเรียนรูครบทุกแผนแลวทําการประเมินการ
กํากับตนเอง, ประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลน
3. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห ซึ่งประกอบดวย ผลประเมินการกํากับตนเอง ผลการประเมินทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดวย
บทเรียนออนไลน
การวิเคราะหขอมูล
การพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 ดา นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สํ าหรับ นักศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพิ บูลสงคราม ผู วิจั ยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินการกํากับตนเองของนักศึกษากอนและหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียน
ออนไลน โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดย
ใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยใช
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. เปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเอง รายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ทางการศึกษา โดย
ใช การทดสอบคา t – test dependent
4. เปรียบเทียบทักษะศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสาร ทางการศึกษา โดยใช การทดสอบคา t – test dependent
5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลังการเรียนดวยบทเรียนออนไลน
โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ในขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลมีสถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลเบื้องตนที่ได
จากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินการกํากับตนเอง และการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่
21 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และการประเมินความพึงพอใจ
2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ใชในการตรวจสอบความ
เหมาะสมของขอคําถามกอนนําไปใชในการประเมินจริง
3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคะแนนการกํากับตนเอง ใชวิธีการทางสถิติแบบ t – test dependent
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเอง ของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน
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4. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ใช
วิธีการทางสถิติแบบ t – test dependent เพื่อเปรียบเทียบทักษะศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ของ
นักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน
ผลการวิจัย
1. ผลการสรางและประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน
จากการสรางบทเรียนไดบทเรียนออนไลน จํานวน 4 บทเรียนและประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน ผลการ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน โดยผูเ ชี่ยวชาญไดประเมินความเหมาะสมแบงรายการประเมินเปน 2 สวน ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน (ดานเนื้อหา) ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ
รายการประเมิน
1.เนื้อหาการนําสนอ
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดมุงหมาย
1.2 ความถูกตองของเนื้อหา
1.3 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตามขั้นตอน
1.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาในแตละหัวขอ
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนือ้ หา
1.6 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผูเ รียน
2. การใชภาษา
2.1 ความถูกตองของภาษาที่นํามาใช
2.2 ความเหมาะสมของภาษากับวัยของผูเรียน
2.3 ความชัดเจนของภาษาที่สื่อความหมาย
3. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน
3.1 การตั้งคําถามของแบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหา
3.2 คําถามมีความชัดเจนเขาใจงาย
3.3 แบบทดสอบมีความสามารถวัดความรู ความเขาใจ
รวม
บทเรียนออนไลน

X

S.D.

ระดับ
ความเหมาะสม

4.67
4.67
4.33
4.33
4.67
5.00

0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.00
4.67
4.67

0.00
0.57
0.57

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.33
4.00
4.67
4.49

0.57
0.00
0.57
0.85

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงวาบทเรียนออนไลนในดานเนื้อหาของบทเรียนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย
อยูที่ 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.85 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดมุงหมาย,
ความถูกตองของเนื้อหา,ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา,ความเหมาะสมของภาษากับวัยของผูเรียน,ความชัดเจนของภาษาที่
สื่ อ ความหมาย,แบบทดสอบมี ความสามารถวั ดความรู ความเข า ใจ มี คุ ณ ภาพอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค า เท า กั น คื อ
( X =4.67,S.D.=0.57) และรองลงมามีคุณภาพอยูในระดับมาก
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน (ดานสื่อ) ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอ
บทเรียนออนไลน
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รายการประเมิน
1. การสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน
1.1 บทเรียนมีลักษณะจูงใจ นาสนใจในการเรียน
1.2 การวางรูปแบบของหนาจอ
1.3 การออกแบบขอความไดสวยงาม
1.4 ความเหมาะสมของกราฟก
1.5 ความเหมาะสมของเสียงและจังหวะ
1.6 ระยะเวลาในการนําเสนอ
2. สวนประกอบของบทเรียนออนไลน
2.1 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา
2.2 ความชัดเจนของภาพที่ใชประกอบบทเรียน
2.3 ความชัดเจนของกราฟก
2.4 ความชัดเจนของภาพเคลื่อนไหว
2.5 ความชัดเจนของเสียงที่ใชในการนําเสนอ
3. เวลา
3.1 ความเหมาะสมของเวลากับเนือ้ หา
3.2 ความเหมาะสมของเวลากับคําบรรยาย
3.3 ความเหมาะสมกับเวลาในการนําเสนอบทเรียน
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความเหมาะสม

4.00
4.67
4.00
4.33
4.33
5.00

0.00
0.57
0.00
0.57
0.57
0.00

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.67
4.33
4.33
4.33
4.00

0.57
0.57
0.57
0.57
1.00

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.67
4.67
4.33
4.09

0.57
0.57
0.57
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงวาบทเรียนออนไลน ในดานสื่อของบทเรียนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยู
ที่ 4.09 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.47 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การวางรูปแบบของหนาจอ,ความสอดคลองของ
ภาพกับเนื้อหาขอ,ความเหมาะสมของเวลากับเนื้อหา,ความเหมาะสมของเวลากับคําบรรยาย มีคุณภาพอยูระดับมากที่สุด
มีคาเทากัน คือ ( X =4.67,S.D.=0.57) และรองลงมามีคุณภาพอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบทัก ษะดานสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี ในการเรียนดว ยบทเรี ยนออนไลนของ
นักศึกษากอนและหลังเรียน
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการเรียนดวยบทเรียนออนไลนของนักศึกษา
กอนและหลังเรียน
การทดลอง
กอนเรียน
หลังเรียน
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n
30
30

X

3.49
3.95

S.D.
0.48
0.33

t
4.871*

จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียนไดเทากับ 3.49 และหลังเรียนได เทากับ 3.95 ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงกลาวไดวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
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ออนไลน รายวิ ช านวั ต กรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ทางการศึ ก ษา สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการเรียนบทเรียนบทเรียนออนไลนเพิ่มขึ้น
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองในการเรียนบทเรียนออนไลนของนักศึกษากอนและหลังเรียน
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองในการเรียนบทเรียนออนไลนของนักศึกษากอนและหลังเรียน
การทดลอง
กอนเรียน
หลังเรียน
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n
30
30

S.D.
0.48
0.35

X

3.84
4.06

t
2.364*

จากตารางที่ 4 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียนไดเทากับ 3.84 และหลังเรียนได เทากับ 4.06 ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงกลาวไดวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
ออนไลน รายวิ ช านวั ต กรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ทางการศึ ก ษา สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการกํากับตนเองในการเรียนบทเรียนออนไลนเพิ่มขึ้น
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน
ตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน
รายการประเมิน
ความพึงพอใจดานการสรางแรงจูงใจ
1. ความรวดเร็วในการเขาถึงบทเรียนออนไลน
2. ความนาสนใจของบทเรียนออนไลน
3. สีสันความสวยงามของบทเรียนออนไลน
4. ผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนบทเรียนออนไลน
ความพึงพอใจดานองคประกอบบทเรียนออนไลน
5. รูปแบบหนาจอมีความนาสนใจ
6. ความทันสมัยของบทเรียน
7. ขนาดของตัวอักษรอานไดงาย
8. รูปแบบตัวอักษรสวยงาม
9. การเชื่อมโยงไปยังแหลงเรียนรูอ ื่นที่เกี่ยวของ
ความพึงพอใจดานเวลา
10. ความเหมาะสมในการเรียนบทเรียนบนออนไลน
11. ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดตามความ
ตองการ
12. บทเรียนออนไลนทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้น
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความเหมาะสม

4.33
4.00
4.03
3.80

0.47
0.74
0.66
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก

3.83
4.43
4.26
3.93
4.23

0.59
0.50
0.58
0.63
0.56

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.93
4.23

0.63
0.56

มาก
มาก

4.33
4.11

0.57
0.59

มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบว า ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต อ บทเรี ย นออนไลน รายวิ ช า นวั ต กรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมมี
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คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.59 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มี
คุณภาพอยูระดับมาก ไดแก ความรวดเร็วในการเขาถึงบทเรียนออนไลน,ความนาสนใจของบทเรียนออนไลน,สีสันความ
สวยงามของบทเรียนออนไลน,ผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนบทเรียนออนไลน,รูปแบบหนาจอมีความนาสนใจ,ความ
ทันสมัยของบทเรียนขนาดของตัวอักษรอานไดงาย,รูปแบบตัวอักษรสวยงาม,การเชื่อมโยงไปยังแหลงเรียนรูอื่นที่เกี่ยวของ
ความเหมาะสมในการเรียนบทเรียนบนออนไลน,ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดตามความตองการบทเรียนออนไลนทําให
ผูเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้น
อภิปรายผล
จากผลการการพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ผลการสรางและหาคุณภาพของบทเรียนออนไลน โดยใชกลวิธกี ารกํากับตนเองในการเรียน เพื่อสงเสริมทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ผลการสรางมีการดําเนินการสรางบทเรียนตามลําดับขั้นตอนอยางมีระบบและมีคุณลักษณะครบถวนตามบทเรียน
ออนไลน ดานเนื้อหามีคุณภาพอยูในระดับมาก และดานสื่อมีคุณภาพอยูในระดับมากเชนกัน แสดงวา บทเรียนที่ผูวิจัยได
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเชื่อถือได เนื่องจากทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู มีความสนใจในบทเรียนมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของชลธิชา ศรีอุบล (2557) ไดทําการวิจัยเรื่องบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
1

สํา หรั บนั กศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิช าเทคโนโลยี และสื่ อสารการศึก ษา มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี
ผลการวิจัยพบวาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก
และดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการเรียนบทเรียนออนไลน โดยใชกลวิธีการ
1

กํากับตนเองในการเรียน เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยประเมินจากคะแนนการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน พบวา
คะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนสูงกวาคะแนนการทดสอบกอนเรียนอยาง มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา นักศึกษามีทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นและจากการใชบทเรียนออนไลน
โดยสนับ สนุ นให นักศึ กษาได ศึกษาค นคว าดว ยตนเองตามหลักการพื้ นฐานของการเรีย นรูซึ่ งทํ าให นักศึ กษามีทั กษะดา น
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ขวัญตา ลือเฟอง (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัด
1

1

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐานรวมกับเฟสบุค เรื่อง สถิติ เพื่อพัฒนาการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา การทําโครงงานของนักเรียนภายหลังการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปนฐานรวมกับเฟสบุค ทั้งการประเมินโดยครูและนักเรียนลวนมี คุณภาพอยูระดับดี ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนภายหลังการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานรวมกับเฟสบุค ทั้งการประเมินโดยครูและนักเรียน
ลวนมีคุณภาพ อยูระดับดี และผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองในการเรียนบทเรียนออนไลน โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการ
เรียน เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยประเมินจากคะแนนการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน พบวาคะแนนการทดสอบ
หลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน สูงกวาคะแนนการทดสอบกอนการเรียนอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงวา นักศึกษามีการกํากับตนเองในการเรียนดวยบทเรียนออนไลนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของดิเรก
ธีระภูธร (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนดวยกลวิธีการกํากับตนเองรวมกับการเรียนรูรวมกัน
ในการเรียนแบบผสมผสาน สําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัยพบวา 1.รูปแบบการเรียนการสอนดวย
กลวิธีการกํากับตนเองรวมกับการเรียนรูรวมกันในการเรียนแบบผสมผสานที่สรางขึ้นประกอบดวย หัวขอหลัก 4 หัวขอ ไดแก
1) แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนดวยกลวิธีการกํากับตนเองรวมกับการเรียนรูรวมกันในการเรียนแบบผสมผสาน 2)
วัตถุประสงค ของรู ปแบบการเรียนการสอนดวยกลวิธี การกํ ากับตนเองร วมกับ การเรียนรู ในการเรีย นแบบผสมผสาน 3)
องคประกอบที่สําคัญของรูปแบบการเรียนการสอนดวยกลวิธีการกํากับตนเองรวมกับการเรียนรูในการเรียนแบบผสมผสาน 4)
ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนดวยกลวิธีการกํากับตนเองรวมกับการเรียนรูในการเรียนแบบผสมผสาน 2. ผลการ
ทดลองใชการเรียนการสอนดวยกลวิธีการกํากับตนเองรวมกับการเรียนรูในการเรียนแบบผสมผสาน พบวา ผูเรียนที่เรียนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนดวยกลวิธีการกํากับตนเองรวมกับการเรียนรูในการเรียนแบบผสมผสานมีคะแนนการกํากับตนเอง
และคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลน โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน เพื่อ
1

สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยประเมินจากคะแนนการทําแบบประเมินหลังเรียน ของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน
โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของนิชานนท ดงเจริญ (2559) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนผานเว็บวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนบทเรียนผาน
เว็บ ผลเฉลี่ยโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. เพิ่มเวลาในการศึกษาบทเรียนใหมากขึ้นโดยไมจํากัดเวลาในการศึกษาบทเรียนเนื่องจากผูเรียนแตละคนใชเวลา
ทําความเขาใจในบทเรียนแตกตางกัน
2. การพัฒนาบทเรียนออนไลนหากผูที่พัฒนามีความรู ความเขาใจและสามารถนําเอาโปรแกรมหรือเทคนิคตาง ๆ
ที่ทันสมัยมาประยุกคใชกับบทเรียนไดจะทําใหบทเรียนมีความนาสนใจมากขึ้นและทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนําบทเรียนนี้ไปพัฒนาใหเหมาะสมกับนักเรียนในชวงชั้นอื่น ๆ เพื่อเปนประโยชนในการเรียนการสอนตอไป
2. ควรมีการนํารูปแบบวิธีการเรียนรูอยูเทคนิคอื่น ๆ มาประยุกตใชในการจัดกระบวนการเรียนรูและนําไปใชใน
งานวิจัยตอไป
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสรางบทเรียนไดบทเรียนนออนไลน จํานวน 4 บทเรียน และประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน โดย
ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาการพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี
การดําเนินการสรางบทเรียนตามลําดับขั้นตอนอยางมีระบบและมีคุณลักษณะครบถวนตามบทเรียนออนไลน ดานเนื้อหามี
คุณภาพอยูในระดับมาก และดานสื่อมีคุณภาพอยูในระดับมากเชนกัน
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2. ผลการเปรียบเทียบทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการเรียนบทเรียนออนไลน โดยประเมินจาก
คะแนนการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนและวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t -test ซึ่ง
ปรากฏวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองในการเรียนบทเรียนออนไลน โดยประเมินจากคะแนนการทํา
แบบทดสอบกอนและหลังเรียนและวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t -test ซึ่งปรากฏวา
ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลน โดยประเมินจากคะแนนการทําแบบประเมิน
หลังเรียนและวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งปรากฏวานักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน
โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
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งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักศึกษา
ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกจากการสุมอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ดําเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก
คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี
สากลของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.91/
SD = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูผูสอน (x̄ = 4.29) รองลงมาคือ เนื้อหาสาระและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (x̄ = 4.23) การวัดและประเมินผล (x̄ = 3.97) สถานที่และสิ่งแวดลอม (x̄ = 3.37) ตามลําดับ
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 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
กําลังคนที่มีคุณภาพของภูมิภาคเหนือและใกลเคียงของประเทศไทยสืบเนื่องมานับตั้งแตดํารงสถานภาพเปนวิทยาลัยครู
สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏเฉกเชนปจจุบัน ปจจุบันมุงผลิตบัณฑิตหลากหลายหลักสูตรและสาขาวิชาทั้งหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู บัญชีบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต สังคม
สงเคราะหศาสตรบัณฑิต รวมทั้งโครงการเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปการศึกษา 2562 โดยผลิตทั้งระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2563) ในปจจุบัน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม มุงผลิตครูที่มีความรูความสามารถมีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักเกณฑเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิชา
วิชาชีพครูกําหนด โดยในสวนของสาขาวิชาดนตรีศึกษา นั้นมีวัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตครูดนตรีใหมีความรู
ความสามารถดานตางๆ ดังนี้ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 2) มีความรูทางดนตรีทั้งทางดานทฤษฎี
และการปฏิบัติ โดยนําความรูใชในการจัดการเรียนการสอนไดถูกตอง 3) มีทักษะทางปญญา มีความใฝรูใฝเรียน และสนใจใน
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 4) มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบสามารถทํางานรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข 5) มีทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่นําไปประยุกตใชในการทํางาน
และพัฒนาตนเอง 6) มีทักษะในการจัดการเรียนรูและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง โดยที่
รายวิชาดนตรีสากลก็เปนสาระสําคัญสวนหนึ่งของสาขาวิชาดนตรีศึกษาซึ่งมีความสําคัญตอนักศึกษาในเรื่องการพัฒนาความรู
และทักษะทางดนตรีสากล (คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2563) นอกจากนี้ปจจัยที่สงผลตอการจัดการ
เรียนการสอนก็คือความพึงพอใจของผูเรียน โดยที่อุทัย พรรณสุดใจ (2545) ไดกลาวถึงความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ
หมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มตี อสิ่งใดสิง่ หนึ่ง โดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาวาความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดนั้นเปนไปในทางบวกหรือทางลบ สวนสุภาลักษณ ชัยอนันต (2540) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความ
พึงพอใจเปนความรูสึกสวนตัวที่รูสึกเปนสุขหรือยินดีที่ไดรับการตอบสนองความตองการในสิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ทําใหเกิด
ความไมสมดุล ความพึงพอใจเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลตอการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรม
ใดๆ นอกจากนี้ คณิต ดวงหัสดี (2537) ยังไดกลาวถึงความพึงพอใจวา คือ ความรูสึกชอบหรือพอใจของบุคคลที่มีตอการ
ทํางานและองคประกอบหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ถางานที่ทําหรือองคประกอบเหลานั้นตอบสนองความตองการของบุคคลไดบุคคล
นั้น จะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้นจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปญญาใหแกงานของตนใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
คุณภาพ ซึ่งโดยสรุปแลว ความพึงพอใจก็เปนสิ่งสําคัญที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ เปนอยางมาก ซึ่ง
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รวมถึงวิชาดนตรีสากลดวยเชนกัน ดังนั้นจากประเด็นที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล เพื่อนําผล
การศึกษาดังกลาวไปเปนขอมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนใหตรงตอความตองการของผูเรียนตอไป
เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2562 มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเดิม อาจทําใหผูเรียนเกิดความไมเขาใจในการเรียนการ
สอน เพราะหลักสูตรของผูเรียนมีระยะเวลาที่นอยลง จาก 5 ป เหลือเพียง 4 ป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พุทธศักราช 2562 จึงสงผลใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาความพึง
พอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ในปการศึกษา 2562 เพื่อเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (เพ็ญศรี เศรษฐวงศ, 2540) ซึ่งมุงเนนไปที่ทําการศึกษา
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2562
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการคัดเลือกจากการสุมอยางงาย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ใน 5 ดาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)
(กฤษฎา กองสวรรค, 2558)
ดานที่ 1 ครูผูสอน
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1.1 วิธีสอนทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาการเรียนไดงาย
1.2 ใชสื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลายชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนได
1.3 กิจกรรมการเรียนการสอนฝกใหผูเรียนทํางานทั้งแบบคนเดียวและแบบเปนกลุม
1.4 กิจกรรมการฝกปฏิบัติผูสอนใหผูเรียนไดคนควาและทดลองดวยตนเอง
1.5 เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและกลาแสดงออกในชั่งโมงเรียน
1.6 มีการมอบหมายงานใหผูเรียนไดฝกทักษะดวยตนเอง
1.7 เขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา
1.8 อาจารยผูสอนมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับดนตรีสากล
ดานที่ 2 เนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 เนื้อหาของบทเรียนมีความเหมาะสมกับระดับของนักศึกษาปริญญาตรี
2.2 เนื้อหาวิชาดนตรีสากลมีประโยชนตอนักศึกษาในการดํารงชีวิต
2.3 เนื้อหาที่เรียนสามารถเปนพื้นฐานในการศึกษาตอได
2.4 เนื้อหาวิชาที่เรียนมีการจัดลําดับความยากงายของเนื้อหาไดอยางเหมาะสม
2.5 เนื้อหาความรูในวิชาดนตรีสากลไดสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค
ดานที่ 3 สื่อ อุปกรณและเครื่องดนตรีสากล
3.1 เครื่องดนตรีมีจํานวนเพียงพอกับนักศึกษา
3.2 หองซอมสําหรับซอมดนตรีมีเพียงพอตอการซอม
ดานที่ 4 สถานที่และสภาพแวดลอม
4.1 หองซอมมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการซอม
4.2 ตึกเรียนมีการพัฒนาเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
ดานที่ 5 การประเมินผล
5.1 มีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน
5.2 มีการวัดผลเปนรายบุคคลและเปนกลุม
5.3 มีการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลอยางชัดเจนและยุติธรรม
5.4 มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนครอบคลุมทั้งความรูทักษะและจิตพิสัย
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ลักษณะของขอคําถามเปนคําถามแบบ
ปลายเปด
3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
วิธีสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. นิยามศัพทเฉพาะเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามในการวิจัย
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4. สรางแบบสอบถามฉบับรางแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษา
5. นําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหา
คาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับขอคําถาม (Index of Congruence: IOC)
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาวาแบบสอบถามแตละขอวัดตรงตามจุดประสงคของการวิจัยที่ระบุไวหรือไมใหผูเชี่ยวชาญทํา
เครื่องหมาย / ลงในชอง “คะแนนการพิจารณา” กําหนดคะแนนความคิดเห็นดังนี้
+ 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดตรงตามจุดประสงคของการวิจัยที่ระบุไวจริง
0 เมือ่ ไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดตรงตามจุดประสงคของการวิจัยที่ระบุไวจริง
- 1

เมือ่ แนใจวาขอคําถามนั้นไมไดวัดตรงตามจุดประสงคของการวิจัยที่ระบุไวจริง

ถาคา IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นก็เปนตัวแทนลักษณะเฉพาะของจุดประสงคนั้น ถาขอ
คําถามใดมีคาดัชนีต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นก็ถูกตัดออกไปหรือนําไปปรับปรุงแกไขใหมใหดีขึ้น
6. นํ า แบบสอบถามไปหาค า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s

Alpha

Coefficient) ไดผลเทากับ 0.88
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นัดเวลากับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อขอ
ความอนุเคราะหในการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลกอนเขาเรียนชวงบาย
2. แจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางการวิจัย โดยมีผูแจกแบบสอบถามจํานวน 2 คน และอธิบายรายละเอียด
แบบสอบถามใหกับนักศึกษา
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนแบงผูเก็บแบบสอบถามจํานวน 3 คน ที่กลุมตัวอยางไดทําแบบสอบถามแลวดวย
ตนเอง
4. นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาตรวจสอบความสมบูรณ เชน ตอบแบบสอบถามครบตามจํานวนขอหรือไม
5. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรวบรวมจากประชากร โดยดําเนินการดังตอไปนี้
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตรวัดประเมินคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีหาคาเฉลี่ย
(Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อทราบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล มีระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับใด แลวนําผลการวิเคราะหที่ไดมาแปลความหมาย โดยมีเกณฑการแปลผลคะแนนดังนี้
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49

หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก

2.50 – 3.49

หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
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1.50 – 2.49

หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย

1.00 – 1.49

หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ในภาพรวม
ลําดับ

ระดับความพึงพอใจ

ขอความ

x̄

S.D.

แปลผล

1

ครูผสู อน

4.29

0.44

มาก

2

เนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4.23

0.48

มาก

3

สื่อ อุปกรณ และเครื่องดนตรีสากล

3.27

0.77

ปานกลาง

4

สถานที่และสภาพแวดลอม

3.37

0.69

ปานกลาง

5

การวัดและประเมินผล

3.97

0.45

มาก

3.91

0.38

มาก

รวม

จากตารางที่ 1 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาชั้นปที่ 1
สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูผูสอน (x̄ = 4.29) รองลงมาคือ เนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (x̄ = 4.23) การ
วัดและประเมินผล (x̄ = 3.97) และสถานที่และสิ่งแวดลอม (x̄ = 3.37) ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สื่อ อุปกรณ
และเครื่องดนตรีสากล (x̄ = 3.27)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ดานครูผูสอน
ลําดับ

ระดับความพึงพอใจ

ดานครูผูสอน

x̄

S.D.

แปลผล

1

วิธีสอนทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาการเรียนไดงาย

4.00

0.37

มาก

2

อาจารยผูสอนมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับดนตรีสากล

4.50

0.73

มากที่สุด

3

อาจารยผูสอนมีความเปนมิตร รับฟงปญหาและใหคาํ แนะนํากับผูเรียน

4.50

0..57

มากที่สุด

4

เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและกลาแสดงออกในชั่วโมงเรียน

4.43

0.68

มาก

5

มีการมอบหมายงานใหผเู รียนไดฝก ทักษะดวยตนเอง

4.43

0.63

มาก

6.

เขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา

3.90

0.71

มาก

4.29

0.44

มาก

รวม
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จากตารางที่ 2 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาชั้นปที่ 1
สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.29) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ อาจารยผูสอนมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับดนตรีสากล (x̄ = 4.50) และอาจารย
ผูสอนมีความเปนมิตร รับฟงปญหาและใหคําแนะนํากับผูเรียน (x̄ = 4.50) รองลงมาคือ เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและกลา
แสดงออกในชั่วโมงเรียน (x̄ = 4.33) มีการมอบหมายงานใหผูเรียนไดฝกทักษะดวยตนเอง (x̄ = 4.33) และ วิธีสอนทําให
ผูเรียนเขาใจเนื้อหาการเรียนไดงาย (x̄ = 4.33) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ เขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา (x̄ =
3.90)
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ดานเนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลําดับ

ดานเนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ระดับความพึงพอใจ
x̄

S.D.

แปลผล

1

เนื้อหาของบทเรียนมีความเหมาะสมกับระดับของนักศึกษาปริญญาตรี

4.17

0.65

มาก

2

เนื้อหาวิชาดนตรีสากลมีประโยชนและสามารถนําไปบูรณาการตอการใช
ชีวิตประจําวันของนักศึกษา

4.17

0.75

มาก

3

เนื้อหาที่เรียนสามารถเปนพื้นฐานในการศึกษาตอได

4.43

0.63

มาก

4

เนื้อหาวิชาที่เรียนมีการจัดลําดับความยากงายของเนื้อหาไดอยาง

4.17

0.65

มาก

เหมาะสม
5

เนื้อหาความรูในวิชาดนตรีสากลไดสงเสริมความคิดริเริม่ สรางสรรค

4.40

0.67

มาก

6

กิจกรรมการฝกปฏิบัตผิ ูสอนใหผูเรียนไดคนควาและทดลองดวยตนเอง

4.13

0.73

มาก

7

กิจกรรมการเรียนการสอนฝกใหผูเรียนทํางานทั้งแบบคนเดียวและแบบ
เปนกลุม

4.13

0.78

มาก

4.23

0.48

มาก

รวม

จากตารางที่ 3 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาชั้นปที่ 1
สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานเนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (x̄ = 4.23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เนื้อหาที่เรียนสามารถเปนพื้นฐานในการศึกษา
ตอได (x̄ = 4.43) รองลงมาคือ เนื้อหาความรูในวิชาดนตรีสากลไดสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค(x̄ = 4.40) และ เนื้อหาของ
บทเรียนมีความเหมาะสมกับระดับของนักศึกษาปริญญาตรี(x̄ = 4.17) เนื้อหาวิชาดนตรีสากลมีประโยชนและสามารถนําไป
บูรณาการตอการใชชีวิตประจําวันของนักศึกษา (x̄ = 4.17) เนื้อหาวิชาที่เรียนมีการจัดลําดับความยากงายของเนื้อหาไดอยาง
เหมาะสม (x̄ = 4.17) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ กิจกรรมการฝกปฏิบัตผิ ูสอนใหผูเรียนไดคนควาและทดลองดวย
ตนเอง (x̄ = 4.13) กิจกรรมการเรียนการสอนฝกใหผูเรียนทํางานทั้งแบบคนเดียวและแบบเปนกลุม (x̄ = 4.13)
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ดานสื่อ อุปกรณและเครื่องดนตรีสากล
ลําดับ

ระดับความพึงพอใจ

ดานสื่อ อุปกรณและเครื่องดนตรี

x̄

S.D.

แปลผล

1

เครื่องดนตรีมีจํานวนเพียงพอกับนักศึกษา

3.20

0.89

ปานกลาง

2

หองซอมสําหรับซอมดนตรีมีเพียงพอตอการซอม

2.90

1.16

ปานกลาง

3

หองซอมมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน แอร พัดลม แสงไฟ เพียงพอตอ

2.97

1.13

ปานกลาง

จํานวนนักศึกษา
4

โตะและเกาอี้ในหองเรียนมีเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา

3.37

0.85

ปานกลาง

5

ใชสื่อประกอบการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายชวยกระตุนความสนใจของ

3.93

0.69

มาก

3.27

0.77

ปานกลาง

ผูเรียนได
รวม

จากตารางที่ 4 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาชั้นปที่ 1
สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานสื่อ อุปกรณและเครื่องดนตรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ =
3.27) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ใชสื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลายชวยกระตุนความ
สนใจของผูเรียนได (x̄ = 3.93) รองลงมาคือ โตะและเกาอี้ในหองเรียนมีเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา (x̄ = 3.37)และ เครื่อง
ดนตรีมีจํานวนเพียงพอกับนักศึกษา (x̄ = 3.93) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ หองซอมสําหรับซอมดนตรีมีเพียงพอ
ตอการซอม (x̄ = 2.90)
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ดานสถานที่และสภาพแวดลอม
ลําดับ

ระดับความพึงพอใจ

ดานสถานที่และสภาพแวดลอม

x̄

S.D.

แปลผล

1

หองซอมมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการซอม

3.33

0.78

ปานกลาง

2

อาคารเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา

3.33

0.73

ปานกลาง

3

หองเรียนมีบรรยากาศดี เหมาะสมตอการเรียนการสอน

3.44

0.93

ปานกลาง

3.37

0.69

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 5 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาชั้นปที่ 1
สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานสถานที่และสภาพแวดลอม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
(x̄ = 3.37) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ หองเรียนมีบรรยากาศดี เหมาะสมตอการเรียนการสอน
(x̄ = 3.44) รองลงมาคือ หองซอมมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการซอม (x̄ = 3.33)และ อาคารเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวก
แกนักศึกษา (x̄ = 3.33) ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ดานการวัดผลและประเมินผล
ลําดับ

ดานการวัดผลและประเมินผล

ระดับความพึงพอใจ
x̄

S.D.

แปลผล

1

มีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน

3.87

0.51

มาก

2

มีการวัดผลเปนรายบุคคลและเปนกลุม

3.93

0.64

มาก

3

มีการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลอยางชัดเจนและยุติธรรม

4.07

0.69

มาก

4

มีการประเมินการพัฒนาการของผูเรียนครอบคลุมทั้งดานพุทธพิสัย ทักษะ

4.00

0.53

มาก

3.97

0.45

มาก

พิสัย และจิตพิสัย
รวม

จากตารางที่ 6 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาชั้นปที่ 1
สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.97)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลอยางชัดเจนและยุติธรรม
(x̄ = 4.07) รองลงมาคือ มีการประเมินการพัฒนาการของผูเรียนครอบคลุมทั้งดานพุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย (x̄ =
4.00) และ มีการวัดผลเปนรายบุคคลและเปนกลุม (x̄ = 3.93) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการวัดผลกอนเรียน
และหลังเรียน (x̄ = 3.87)
อภิปรายผล
ในการอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึ กษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1
สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลโดย
ภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก 1) ครูผูสอน 2) เนื้อหาสาระและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 3) การวัดและประเมินผล 4) สถานที่และสิ่งแวดลอม และ 5) สื่อ อุปกรณ และเครื่องดนตรีสากล
ตามลําดับ สอดคลองกับชนก วรรณกุล (2557) ที่ทําวิจัยเรื่องการสรางชุดการสอนวิชาทฤษฏีดนตรีสากลเรื่องขั้นคูและทรัย
แอดใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบแสดงการคิดเปนถอยคํา ไดผลวา โดยภาพรวมแลวความพึงพอตอการสรางชุดการสอน
วิชาทฤษฏีดนตรีสากลเรื่องขั้นคูและทรัยแอดใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบแสดงการคิดเปนถอยคํา อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.35 และสอดคลองกับ รัตติกาล กมโลบล (2557) ที่ทําวิจัยเรื่องศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มี
ตอการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีเพื่อคุณภาพชีวิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร (สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มี
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.11
ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา ตัวครูผูสอนมีผลตอการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนอยางมาก ไมวาจะเปนเพราะอาจารยผูสอนมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับดนตรี
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สากล หรือการที่อาจารยผูสอนมีความเปนมิตร รับฟงปญหาและใหคําแนะนํากับผูเรียน รวมถึงเนื้อหาสาระการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับระดับความรูของนักศึกษาไมยากหรืองายจนเกินไป มีความครบถวนสมบูรณของเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนดนตรีสากล อยางไรก็ตามในดานที่ควรปรับปรุง
คือ สื่อ อุปกรณและเครื่องดนตรี โดยเฉพาะจํานวนหองซอมสําหรับซอมดนตรีมีอาจมีไมเพียงพอตอการซอม รวมถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน แอร พัดลม แสงไฟ ที่ไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา ซึ่งปญหาเหลานี้อาจทําใหการเรียนการสอนไมสามารถ
บรรลุผลไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และควรเรงดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปไดวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูผูสอน (x̄ = 4.29) รองลงมาคือ เนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (x̄ =
4.23) การวัดและประเมินผล (x̄ = 3.97) สถานที่และสิ่งแวดลอม (x̄ = 3.37) ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สื่อ
อุปกรณ และเครื่องดนตรีสากล (x̄ = 3.27)
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี เนื่องจากผูวิจัยไดรับความชวยเหลือ ดูแลเอาใจใสเปนอยางดีจากหลาย ๆ ฝาย
โดยเฉพาะอาจารยเคลน บุณยานันต ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา ที่คอยใหการแนะนําและเสนอแนะเรื่อยมา
ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ชวยกรุณาตรวจคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ที่ชวยตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนสําเร็จ
และคอยเปนกําลังใจให ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของ อาจารยและบุคลากร ทุกทานเปนอยางยิ่ง และผูวิจัยตอง
ขอขอบพระคุณในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกทาน จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไวในโอกาสนี้
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการ
เรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลน ศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก พระราม 2 กรุงเทพมหานคร ที่เรียนผสมผสานผานระบบจัดการ
เรียนรูออนไลน ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 จํานวน 64 คน เครื่องมือที่รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาปจจัยที่
สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สถิติเชิงเปรียบเทียบดวยคาทีและคาเอฟ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นวาปจจัยทีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรู
ผานระบบจัดการเรียนรูออนไลนมากที่สุด คือ ดานเนื้อหาบทเรียน รองลงมาคือ ดานคุณภาพของอุปกรณเทคโนโลยีและ
เครือขายการสื่อสารขอมูล และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่
สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลนในภาพรวมจําแนกตามระดับชั้น ไมแตกตางกัน สวนดานระดับ
ผลการเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
ภูมิปญญาและการเรียนรูหรือสังคมฐานความรูทั้งนี้การที่ประเทศจะกาวไปสูสังคมฐานความรูที่มีคุณภาพไดนั้นปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดคือการมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพซึ่งสะทอนใหเห็นความสําคัญของระบบการศึกษาที่ตองสามารถสนองตอบตอกระแส
การเปลี่ยนแปลงและกระบวนทัศนใหมนี้ใหได การเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed Learning) เปนการเรียนรูแนวทางหนึ่งที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปจจุบัน เนื่องจากเปนการเรียนที่ทําใหบุคคลมีการริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง ทําให
ผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมีการเรียนที่ดีนอกจากนี้เปนการศึกษาแบบใหมที่เนนการเรียนรูโดยใชศูนยการเรียนรูการเรียน
แบบอิสระ เปนการเรียนรูซึ่งผูเรียนตองรับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผล ความกาวหนาดานการเรียน
ของตนเอง ขณะที่ดิกสัน อธิบายวา การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการที่ผูเรียนวิเคราะหความตองการในการเรียนรูของ
ตนเอง กําหนดเปาหมายการเรียนรูแสวงหาความรูจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนรูรวมทั้งเปนผูประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง ซึ่งกระบวนการเหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต (lifelong learning) อันเปนเปาหมาย
สําคัญของผูเรียนระดับอุดมศึกษา (ธนพรรณ ทรัพยธนาดล, 2554:653-654)
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในปจจุบันนี้มุงพัฒนานวัตกรรมสมัยใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการ
เรียนการสอนเปนความเรงดวนในการพัฒนา อีกทั้งเพื่อการกาวไปสูยุคการประกันคุณภาพเฉพาะอยางยิ่งในรูปแบบของ
อีเลิรนนิ่ง (e-Learning) ซึ่งเปนนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหมโดยการใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสหรือดิจิทัลมาเปนตัว
นําเสนอทั้งทางดานการเรียนการสอน การบริการทางการศึกษาและการบริหารการจัดการการศึกษา เพื่อสนองความตองการ
ของการจัดระบบการศึกษาที่ไรพรมแดน ไรเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ (วิชิต สุขทร และคณะ, 2556:54-55) เนื่องจากการ
เรียนการสอนบทเรียนออนไลนมีมากขึ้นทําใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากกวาการเรียนการสอนตามปกติ
เนื่องจากเปนการสื่อสารที่มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย มีอิสระในดานการเรียน มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู
และความเหมาะสมกับโลกยุคใหม แผนการศึกษาแหงชาติไดใหความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
แพรกระจายขาวสารความรูและเรื่องทั่วไปอยางกวางขวาง ผูเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา แตกลับมีขอเท็จจริงวาผูเรียนมีปญหาดานการเรียน และมีขอจํากัดอยูมาก ปญหาอันเนื่องมาจากการไมเขาใจระบบ
การเรียนการสอน การผลิต การใช และสวนของครูในดานการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญยังมีไมเพียงพอ
ปญหาเหลานี้ทําใหเห็นความจําเปนที่จะตองปรับปรุงกระบวนการผลิตพัฒนา และเสริมสรางแรงจูงใจใหแกครูคณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับรวมไปถึงผูเรียน
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การจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลนของศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก กรุงเทพมหานคร เปนการจัดการ
เรียนการสอนแบบการเรียนในหองเรียนควบคูกับการใชการเรียนการสอนบทเรียนออนไลนกลาวคือ ในแตละรายวิชา จะมีการ
จัดการเรียนแบบเรียนใหหองเรียน แตสามารถดาวนโหลดบทเรียน ที่เรียนในหองเรียนไดจากทางเครือขายอินเทอรเน็ต
นักศึกษาสามารถสงงานและติดตอสื่อสารกับอาจารยผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตไดแตการจัดการเรียนแบบวิธีดังกลาวนั้น
ยังไมครอบคลุมทุกเนื้อหารายวิชาที่โรงเรียนเปดการสอน เพราะในบางรายวิชาและเนื้อหานั้น อาจารยยังไมมีความชํานาญใน
การใชการจัดทําบทเรียนการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต และนักเรียนสวนใหญนั้น ไมทราบและไมเขาใจถึงระบบการเรียน
การสอนผานอินเทอรเน็ต และประการที่สําคัญคือ ผูเรียนเขาใชงานและศึกษาบทเรียนผานระบบออนไลนเปนจํานวนนอย
และความถี่ในการเขาเรียนผานระบบคอนขางต่ํา (เขาใชงานตอนแรก และขาดหายไป ) จึงเปนผลใหระบบดังกลาวยังไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควรภายใตการจัดการเรียนการสอนผานบทเรียนออนไลน ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปจ จัย ที่ สง ผลต อ แรงจูง ใจในการเรี ยนรู ผา นระบบจั ดการเรี ยนรู ออนไลนข องนั ก เรี ย นศู น ยก ารเรีย นรูเ ซนยอหน บอสโก
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหเอื้อตอการเรียนการสอนที่มีการเรียนผานอินเทอรเน็ต ตามจุดมุงหมาย นโยบายของโรงเรียนตอไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบ
จัดการเรียนรูออนไลนของนักเรียนศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก กรุงเทพมหานคร เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูออนไลน ไดแก
1. ดานเนื้อหาบทเรียน
2. ดานรูปแบบการปฏิบัติการจัดการเรียนการ
สอน
3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ดานคุณภาพของอุปกรณเทคโนโลยีและ
เครือขายการสื่อสารขอมูล
5. ดานการวัดผลและประเมินผล
6. ดานจํานวนของรายวิชาที่เปดการเรียนการ

ขอมูลพืน้ ฐานของนักเรียน ไดแก
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับชั้น
4. ระดับผลการเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของศู น ย ก ารเรี ย นรู เ ซนยอห น บอสโก พระราม 2
กรุงเทพมหานคร
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1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก พระราม 2
กรุงเทพมหานคร ที่เรียนผสมผสานผานระบบจัดการเรียนรูออนไลน ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 จํานวน 64 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลพื้นฐานของนักเรียน ไดแก เพศ อายุ ระดับชั้น และระดับผลการเรียน
2.2 ตัวแปรตาม คือ ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูออนไลน ไดแก ดานเนื้อหาบทเรียน ดานรูปแบบการปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานคุณภาพของอุปกรณเทคโนโลยีและเครือขายการสื่อสาร
ขอมูล ดานการวัดผลและประเมินผล ดานจํานวนของรายวิชาที่เปดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลนของ
นักเรียนศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก กรุงเทพมหานคร
4. ขั้นตอนการวิจัย
4.1 ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผาน
ระบบจัดการเรียนรูออนไลนของนักเรียน
4.2 สรางแบบสอบถาม นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
คําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (IOC) และปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ โดยขอคําถามมีจํานวน
20 ขอ มีขอที่มีคา IOC ตั้งแต .05 ขึ้นไป จํานวน 17 ขอ และมีขอที่มี IOC ต่ํากวา .05 จํานวน 3 ขอ โดยผูเชี่ยวชาญให
ขอเสนอแนะวาควรปรับแกไขการใชภาษาในการตั้งคําถามใหชัดเจนยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ
4.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการทดลองใช (Try out) กับ
ประชากรที่มีคุณลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน จากศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก อําเภอกบินทรบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี เพื่อนําไปหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา Cronbach Alpha กําหนดใหคา
สัมประสิทธิ์แอลฟามีคาสูงกวา 0.6 จึงจะเปนที่ยอมรับได (Nulnally, 1967) โดยที่แบบสอบถามของงานวิจัยนี้ไดคา คา
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.842
4.4 นําแบบสอบถามรวบรวมขอมูลกับนักเรียนศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก กรุงเทพมหานคร จํานวน 64 คน
4.5 ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม แลวทําการวิเคราะหและแปร
ผลแบบสอบถามดวยคาทางสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย และสถิติเชิงเปรียบเทียบดวยคาทีและคาเอฟ
5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่
และคารอยละ
5.2 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรู
ออนไลนของนักเรียนศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก กรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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5.3 ทดสอบสมมติฐาน คือ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบ
จัดการเรียนรูออนไลนของนักเรียนจําแนกตามขอมูลพื้นฐาน มีความแตกตางกัน
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง พบวา นักเรียนเปนเพศหญิง รอยละ 58 และเพศชาย รอยละ
42 มีอายุระหวาง 16 - 21 ป มากที่สุด รอยละ 78

เรียนอยูในระดับชั้นม. 5 มากที่สุด รอยละ 75 และมีระดับผลการ

เรียนปานกลาง (GPA = 2.50 – 2.99) มากที่สุด รอยละ 83
2. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยทีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการ
เรียนรูออนไลน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผา นระบบจัดการเรียนรูออนไลน
ปจจัย

Χ

SD

สงผลตอ
แรงจูงใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับ

ดานเนื้อหาบทเรียน
3.91
0.598
1
ดานรูปแบบการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
3.73
0.686
5
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.76
0.771
4
ดานคุณภาพของอุปกรณเทคโนโลยีและเครือขาย
3.85
0.654
2
การสื่อสารขอมูล
ดานการวัดผลและประเมินผล
3.81
0.771
มาก
3
ดานจํานวนของรายวิชาที่เปดการเรียนการสอนผาน
3.73
0.562
มาก
6
อินเทอรเน็ต
รวม
3.80
0.674
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรู
ออนไลนในภาพรวม ในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานเนื้อหาบทเรียน รองลงมาคือ ดานคุณภาพของ
อุปกรณเทคโนโลยีและเครือขายการสื่อสารขอมูล ดานวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดานรูปแบบการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และดานจํานวนของรายวิชาที่เปดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต
ตามลําดับ
เมือ่ พิจารณาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลน ในรายประเด็นของแตละดาน จาก
คาเฉลี่ย สามารถนําเสนอผลดังนี้
�= 3.94, SD = 0.398) มีบทสรุปทาย
ดานเนื้อหาบทเรียน ไดแก สรางบทเรียนที่สามารถโตตอบกับผูเรียนได (𝒙
�= 3.92, SD = 0.412) และควรใชภาพอินโฟกราฟกสื่อความหมายแทน เนื้อหาที่ซับซอนใหเขาใจงาย (𝒙
�=
บทเรียน (𝒙
3.90, SD = 0.587)
ดานคุณภาพของอุปกรณเทคโนโลยีและเครือขายการสื่อสารขอมูล ไดแก มีระบบสํารองในการทํางานแทนกันเพื่อ
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�= 3.91, SD = 0724) ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต ณ หอง
ปองกันระบบลมในระหวางการเขาเรียนออนไลน (𝒙
�= 3.86, SD = 0.654) และการอัพเกรดอุปกรณเครือขายใหทันสมัยอยูเสมอ (𝒙
�= 3.83, SD =
ใหบริการเรียนรูของศูนยฯ (𝒙
0.612)
�=
ดานวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ไดแก แจงเงื่อนไขและเกณฑการวัดผลไวอยางชัดเจนในแตละวิชา (𝒙
3.87, SD = 0.478) ระบบแจงผลการสอบทันทีหรือภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเมื่อนักเรียนทําขอสอบ/สงงานผานระบบ
�= 3.84, SD = 0.548) และการแจงขอปรับปรุงหรือคําชี้แจงการใหคะแนนผลงานแตละชิ้นของนักเรียน (𝒙
�= 3.78, SD =
(𝒙
0.542)
�= 3.85, SD
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก อธิบายการทํากิจกรรมในลักษณะคลิปวีดีโอจากผูสอน (𝒙
�= 3.75, SD = 0.452) และมีการสรางหองแชทเพื่อปรึกษาครูผูสอนใน
= 0.341) ควรเนนกิจกรรมเดี่ยวมากกวากลุม (𝒙
�= 3.73, SD = 0.605)
ระหวางการทํากิจกรรมและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนรวมชั้นเรียน (𝒙
�= 3.79,
ดานรูปแบบการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ไดแก มีคลิปวีดีโอสรุปการเรียนการสอนในแตละบท (𝒙
�= 3.74, SD = 0.505) และเนนการเชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนไปยังแหลง
SD = 0.572) มีสื่อการเรียนการสอนที่นาสนใจ (𝒙
�= 3.72, SD = 0.398)
เรียนรูออนไลนที่นาสนใจและทันสมัยอื่นๆ (𝒙
ดานจํานวนของรายวิชาที่เปดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต ไดแก รายวิชาที่เนนการบรรยายมีความเหมาะสม
�= 3.76, SD= 0.312) จัดลําดับและกําหนดจํานวนการเปดรายวิชาที่เนนความรูจาก
ในการเปดเรียนผานระบบออนไลน (𝒙
�= 3.74, SD = 0.582) และจํานวนรายวิชาที่เปดออนไลนควรใหมีความเหมาะสมกับคุณภาพของเครือขาย
งายไปยาก (𝒙
�= 3.72, SD = 0.362)
สัญญาณของศูนยฯ (𝒙
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลน

ดังตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีปจ จัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการ
เรียนรูออนไลนจําแนกตามระดับชั้น จากการทดสอบดวยคาที
ปจจัย
ระดับชั้น จํานวน
SD
t
Sig
�
𝒙
ดานเนื้อหาบทเรียน
ม.4
38
3.90
0.583
1.725
.117
ม.5
26
3.92
0.612
ด า นรู ป แบบการปฏิ บั ติ ก าร
ม.4
38
3.85
0.711
4.130
.000*
จัดการเรียนการสอน
ม.5
26
3.61
0.661
ดา นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย น
ม.4
38
3.74
0.748
1.654
.193
การสอน
ม.5
26
3.77
0.794
ด า น คุ ณ ภ า พ ข อ ง อุ ป ก ร ณ
ม.4
38
3.90
0.665
1.932
.108
เทคโนโลยี แ ละเครื อ ข า ยการ
ม.5
26
3.80
0.642
สื่อสารขอมูล
ดานการวัดผลและประเมินผล
ดานจํา นวนของรายวิ ชาที่ เป ด

ม.4
ม.5
ม.4

38
26
38

3.84
3.78
3.57
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1.812

.210

5.447

.000*
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ปจจัย
ระดับชั้น จํานวน
SD
t
Sig
�
𝒙
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ผ า น
ม.5
26
3.88
0.511
อินเทอรเน็ต
รวม
64
3.80
0.674
2.783
.157
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผาน
ระบบจัดการเรียนรูออนไลน ในภาพรวมจําแนกตามชั้นป ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีปจ จัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการ
เรียนรูออนไลนจําแนกตามระดับผลการเรียน จากการทดสอบดวยคาเอฟ
ปจจัย
ดานเนื้อหาบทเรียน

ด า น รู ป แ บ บ ก า ร
ปฏิบัติการจัดการเรียน
การสอน

ด า นการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอน

ด า น คุ ณ ภ า พ ข อ ง
อุปกรณเทคโนโลยีและ
เครื อ ข า ยการสื่ อ สาร
ขอมูล

ระดับผล
การเรียน
2.00 –
2.49
2.50 –
2.99
3.00 –
4.00
2.00 –
2.49
2.50 –
2.99
3.00 –
4.00
2.00 –
2.49
2.50 –
2.99
3.00 –
4.00
2.00 –
2.49
2.50 –
2.99
3.00 –
4.00

จํานวน

�
𝒙

SD

f

Sig

3.725

.004*

3.130

.005*

3.654

.006*

3.932

.009*

31

3.69

0.595

24

3.90

0.612

9

4.14

0.587

31

3.61

0.681

24

3.86

0.656

9

3.73

0.722

31

3.66

0.801

24

3.71

0.764

9

3.91

0.748

31

3.68

0.701

24

3.79

0.692

9

4.08

0.568
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ปจจัย
ด า น ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผล

ด า น จํ า น ว น ข อ ง
รายวิชาที่เปดการเรียน
ก า ร ส อ น ผ า น
อินเทอรเน็ต

รวม

ระดับผล
การเรียน
2.00 –
2.49
2.50 –
2.99
3.00 –
4.00

จํานวน

2.00 –
2.49
2.50 –
2.99
3.00 –
4.00

�
𝒙

SD

f

Sig

4.812

.000*

3.794

.007*

3.812

.004*

31

3.66

0.751

24

3.81

0.745

9

3.95

0.817

31

3.63

0.645

24

3.85

0.508

9

3.72

0.521

64

3.80

0.674

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผาน
ระบบจัดการเรียนรูออนไลน ในภาพรวมจําแนกตามระดับผลการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005
อภิปรายผล
นักเรียนมีความคิดเห็นวาปจจัยทีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลนมากที่สุด คือ
ดานเนื้อหาบทเรียน ดานรูปแบบการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานคุณภาพของ
การใชสื่อและอุปกรณดานการวัดผลและประเมินผล ดานจํานวนของรายวิชาที่เปดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ตของ
ผูตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ เนื่องมาจาก ผูเรียนมีความสามารถในการใชโปรแกรมหองสนทนา (chat room) ผูเรียนมี
ความสามารถในการใชโปรแกรมอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล (search engine) และผูเรียนมีความสามารถในการใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตออฟฟศสอดคลองกับงานวิจัยของวุฒินันท สุวรรณเจริญ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนการปฏิ บั ติ ก ารทดลองโดยผ า นระบบโครงข า ยอิ น เทอร เ น็ต เรื่ อ งเครื่ อ งมื อ วั ด ดิ จิ ต อลและการวั ด
อิเล็กทรอนิกสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกลุมวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย
ตั้งสมมุติฐานการวิจัยไววาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนการปฏิบัติการทดลองโดยผานระบบโครงขายอินเทอรเน็ตเรื่อง
เครื่องมือวัดดิจิตอลและการวัดอิเล็กทรอนิกสวิชาเครื่องมือวัดดิจติ อลและการวัดอิเล็กทรอนิกสสามารถใชเปนรูปแบบการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 80 % ของจํานวนนักศึกษาที่ไดผานการใชโปรแกรมและไดคะแนนตั้งแต
80 % ขึ้นไปจึงถือวาผานเกณฑ
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ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรู
ออนไลน พบวา ในภาพรวมจําแนกตามเพศ อายุ และชั้นป ไมแตกตางกัน สวนดานระดับผลการเรียน มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ เอกชัย อภิศักดิ์กุล (2547) ทําการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับบทเรียน
ออนไลนของอาจารยในมหาวิทยาลัยหอการคาไทยและหาความสัมพันธของปจจัยภายนอกไดแกลักษณะสวนบุคคลคณะวิชา
ภาระงานจํานวนปที่ทํางานกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทยกับการรับรูความงายการรับประโยชนและพฤติกรรมแนวโนมการใช
บทเรียนออนไลนของอาจารยในมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 242 คนโดยใช Technology Acceptance Model (TAM) ของ
Davis (1989) พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูในประโยชนของบทเรียนออนไลนโดยรวมสูงการรับรูในความงายของ
บทเรียนออนไลนโดยรวมสูงอีกทั้งมีแนวโนมพฤติกรรมการใชบทเรียนออนไลนโดยรวมสูง พบวา อายุมีความสัมพันธกับการ
รับรูประโยชนของบทเรียนออนไลนที่ระดับนัยสําคัญ.05

สรุปผลการวิจัย
ผลจากศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรู
ออนไลน ศูนยการเรียนรูเซนยอหนบอสโก กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานเนื้อหาบทเรียน มีผลตอแรงจูงใจในการเรียน
ผานระบบออนไลน มากที่สุด และดานจํานวนของรายวิชาที่เปดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต มีผลตอแรงจูงใจในการ
เรียนผานระบบออนไลน นอยที่สุด และนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการเรียนรู
ผานระบบจัดการเรียนรูออนไลนแตกตางกัน ทั้งนี้เด็กที่มีระดับผลการเรียนในระดับเกง (3.00 – 4.00) มีคาเฉลี่ยของระดับ
แรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบจัดการเรียนรูออนไลน สูงกวาเด็กที่มีระดับผลการเรียนในระดับปานกลาง (2.50 – 2.99)
และออน (2.00 – 2.49)
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณกับกลุมตัวอยางในเรื่องของวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ
ศาสตรแตละดานวาดานใดมีความเหมาะสมกับการออกแบบการเรียนการสอนดวยระบบบทเรียนออนไลนของโรงเรียน
2. จากผลการวิจัยจะพบวา การศึกษาปจจัยดานตาง ๆ นั้นมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน
ของโรงเรียน จึงเห็นควรศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรที่เกี่ยวของกับปจจัยทางดานประชากรศาสตรเชน ปจจัยดานอายุ เพศ ระดับ
การศึกษา และควรศึกษาดานความแตกตางของสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการนําระบบการเรียนบทเรียนออนไลนมาใชในการสอน
และรวมไปถึงตัวแปรทางดานจิตวิทยา เชน ความคาดหวัง ทัศนคติความเชื่อ ฯลฯ
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การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเรื่องพื้นฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน ดวยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง
เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
The Development of Online Learning Based on Constructionism to Achieve in
Fundamental Computer Programming Lesson in Computer Programming Course
อมรชัย ใจซื่อกุล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
corresponding author email: amornchai.c@nrru.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวย
ตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ระหวางกลุมที่ใชบทเรียนออนไลน
ตามทฤษฎีก ารเรี ยนรูแ บบการสร างองคความรูดว ยตนเอง วิชาการเขี ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขีย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร กับกลุมที่เรียนแบบปกติ โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) บทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรู
แบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาเทากับ 82.33/80.89 เปนไป
ตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคาเฉลี่ยในการเรียนโดยการใชบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรู
แบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสําหรับกลุมที่ใชบทเรียน
ออนไลนสูงกวากลุมที่เรียนแบบปกติอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : บทเรียนออนไลน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, 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 เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ
ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มีวัตถุประสงคมุงเนนใหผูเรียนเขาใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เบื้องตน (สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560) แตการจัดการศึกษาเรื่องพื้นฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ผานมายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จากผลการทดสอบหลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
พบวาผลการเรียนของผูเรียนสวนใหญซ่ึงอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานของผูเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ปญหาดังกลาวอาจเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ ไดแก เวลาในการ
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัตินอยเกินไป ความแตกตางของผูเรียน ขาดการฝกฝนที่เพียงพอ สงผลใหผูเรียนขาดทักษะ ซึ่ง
เมื่อออกไปฝกประสบการณวิชาชีพหรือประกอบอาชีพแลวไมสามารถปฏิบัติงานไดตามที่สถานประกอบการตองการได ในการ
เรียนการสอนของศตวรรษที่ 21 ไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียนการสอนมากขึ้น จึงทําใหเกิด
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructionism) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ Seymour Papert ไดเริ่ม
พัฒนาขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1960 โดยมีรากฐานมาจากทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ของ Jean Piaget ที่เชื่อวา การ
เรียนรูเปนกระบวนการสรางมากกวาการรับความรู เปาหมายของการสอนจะสนับสนุนการสรางมากกวาความพยายามใน การ
ถายทอดความรู ดังนั้น คอนสตรัคติวิสต จะมุงเนนการสรางความรูใหมอยางเหมาะสมของแตละบุคคล และสิ่งแวดลอมมี
ความสําคัญในการสรางความหมายตามความเปนจริง เปนวิธีการที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนมีหลักการที่สําคัญวา
ในการเรียนรูมุงเนนใหผูเรียนลงมือกระทําในการสรางความรู มากกวาการรับรู ซึ่งในการออกแบบการสอนตามแนวคอนสตรัค
ติวิสตจะอาศัยพื้นฐานจากแนวคิดนี้เปนรากฐานสําคัญ (สุชิน เพ็ชรักษ, 2548) บทเรียนออนไลนเปนสื่อที่สําคัญอยางหนึ่งใน
การเรียนการสอนของศตวรรษที่ 21 ที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสื่อจะมีรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธกับผูเรียนทั้ง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เปนองคประกอบ ทําใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนที่หลากหลาย
และเปนการเสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอันจะนําไปสูความสําเร็จในการเรียนและการ
ทํางาน จากสภาพปญหาดังกลาวของการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรเบื้องตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน ตามทฤษฎี การเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructionism) สําหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา โดยมีบทเรียนออนไลนและครูผูสอนเปนแนวทางในการเรียนรู
ชี้แนะการแกปญหาความคิด และเติมเต็มความคิด ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล ลดปญหาในเรื่องของเวลาเรียน และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรวมทั้งมีทักษะจากการไดฝกปฏิบัติมากขึ้น
มุ ง พั ฒ นาผู เ รี ย นให เ กิ ด ความรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งที่ เ รี ย นอย า งแท จ ริ ง ซึ่ ง จะส ง ผลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ดี ขึ้ น
วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ระหวางกลุมที่ใชบทเรียนออนไลนตาม
ทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร กับกลุมที่เรียนแบบปกติ

วิธีดําเนินการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการพัฒนาบทเรียนออนไลนครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ป
การศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 หมูเรียน จํานวน 30 คน เปนกลุม
ตัวอยางที่ใชในการพัฒนาบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยแบงออกเปน 3 กลุมคือ 1) การทดลองแบบเดี่ยว (One to
One Testing) ใชนักศึกษา 3 คน ที่มีผลการเรียน เกง ปานกลาง และออน 2) การทดลองแบบกลุม (Small Group Testing)
ใชนักศึกษา 6 คนที่มีท้ัง เกง ปานกลาง และออน 3) การทดลองภาคสนาม (Field Testing) ใชนักศึกษา 21 คนที่มีทั้ง เกง
ปานกลาง และออน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
บทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแ บบการสรางองคความรูด วยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
โดยผูวิจัยดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดานการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองค
ความรูดวยตนเอง
2. วิเคราะหและประยุกตแนวคิด ทฤษฎี สูการจัดกระบวนการเรียนรู
3. พัฒนาบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรเรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
4. นําบทเรียนออนไลนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม โดยใชเกณฑการ
วัดและประเมินผลโดยการประเมินระดับความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเครท
(Likert) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ ตามความเหมาะสม
5. ปรับปรุงบทเรียนออนไลนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
6. จัดทําบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรเรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
7. นําบทเรียนออนไลนที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 3 คน ที่มี
ความสามารถตางกันทั้งเกง ปานกลาง และออน เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
8. นําบทเรียนออนไลนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผู เ ชี่ ย วชาญไปทดลองใช กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ท่ี 2 ป ก ารศึ ก ษา 2561 โปรแกรมวิ ช าคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 6 คน ที่มีความสามารถตางกันทั้งเกง ปานกลาง และออน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรเรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
9. นําบทเรียนออนไลนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผู เ ชี่ ย วชาญไปทดลองใช กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ท่ี 2 ป ก ารศึ ก ษา 2561 โปรแกรมวิ ช าคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจํานวน 21 คน ที่มีความสามารถตางกันทั้งเกง ปานกลาง และออน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรเรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One Testing) นําบทเรียนออนไลนไปทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปที่ 2 ป การศึกษา 2561 โปรแกรมวิ ชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํา นวน 3 คน ที่ มี
ความสามารถตางกันทั้ง เกง ปานกลาง และออน เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการ
เรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. การทดลองแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) นําบทเรียนออนไลนไปทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้ น ป ที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2561 โปรแกรมวิ ช าคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า จํ า นวน 6 คน ที่ มี
ความสามารถตางกันทั้ง เกง ปานกลาง และออน เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการ
เรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. การทดลองภาคสนาม (Field Testing) นําบทเรียนออนไลนไปทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 2 ป
การศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 21 คน ที่มีความสามารถตางกัน
ทั้ง เกง ปานกลาง และออน เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสราง
องคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
วิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการนําบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวย
ตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ E 1 /E 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบทายบทเรียนออนไลนหาคารอยละของคะแนนรวมเฉลี่ยเปนคาประสิทธิภาพ
(E 1 )
2. นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบหลังเรียนมาหาคารอยละของคะแนนรวมเฉลี่ยเปนคาประสิทธิภาพ )E 2 (
3. นําคาประสิทธิภาพ E 1 /E 2 เทียบกับเกณฑ 80/80 เพื่อแปลผล
ขั้นตอนที่ 2 การใชบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรเรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเปรียบเทียบหาผลสัมฤทธิ์ ของกลุมที่ใชบทเรียนออนไลนและ
กลุมที่เรียนแบบปกติ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการใชบทเรียนออนไลนครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2561
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 หมูเรียน จํานวน 30 คน ซึ่งเปนคนละกลุมกับนักศึกษาที่
ใชในขั้นตอนที่ 1 โดยแบงเปนกลุมที่ใชบทเรียนออนไลนจํานวน 15 คนและกลุมที่เรียนแบบปกติจํานวน 15 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. บทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่พัฒนาและปรับปรุงสมบูรณแลวในขั้นตอนที่ 1
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร
โดยผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่อง
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาคําอธิบายรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เอกสาร
วิธีการสรางขอสอบอัตนัย และเกณฑการประเมินขอสอบอัตนัย
2. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียน
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โปรแกรมคอมพิวเตอร
3. นําขอสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความสอดคลองกับจุดประสงคของการวัด คา)IOC) และ
ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
4. จัดทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับสมบูรณไวใชสําหรับการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่เรียนดวยการเรียนผานบทเรียนออนไลน
ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร กับกลุมที่เรียนแบบปกติ ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ดําเนินการใหนักศึกษา ทําการเรียนโดยใชบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวย
ตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผานบทเรียนออนไลนเรียบรอยแลว
3. นําผลการทดสอบที่ไดไปเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่ใชวิธีการสอนแบบปกติ
วิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรู
แบบการสรางองคความรูด วยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โดย
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ดวยการทดสอบความมีนยั สําคัญของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยทีไ่ ดจากการทดสอบกอนทดลองและ
หลังการทดลอง โดยใชสูตร t-test
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูรายงานใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
สถิติพื้นฐาน ไดแก
1) รอยละ (Percentage) ใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 101)
P=

เมื่อ

P

f
× 100
N

แทน

รอยละ

f แทน
N

ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ

แทน

จํานวนความถี่ทั้งหมด

2) คาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 101)
X =

เมื่อ

X

ΣX
N

แทน คาเฉลี่ย

∑X

แทน

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม

N

แทน

จํานวนคนในกลุม
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3) การหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด,2545 : 103)
S.D. =

เมื่อ

N ∑ X 2 − (∑ X) 2
N(N − 1)

S .D.

แทน

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

X
N

แทน คะแนนแตละตัว
แทน จํานวนคะแนนในกลุม

∑

แทน

ผลรวม

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน โดยใชสูตร E 1 / E 2 ดังนี้ (เผชิญ กิจระการ, 2542)
E1 =

เมื่อ

A

E1

แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน

∑X

แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทํากิจกรรม

A

แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมรวมกัน

N

แทน จํานวนผูเรียน

E2 =

เมื่อ

∑ X / N ×100

∑ F / N ×100
B

E2

แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ

∑F

แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน

B

แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
แทน จํานวนผูเรียน

N

ผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ปการศึกษา
2561 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีผลการวิจัยดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ที่ผูวิจัยสราง
ขึน้ มีคาประสิทธิภาพตามเกณฑที่ระดับ 82.33/80.89 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
2. การใชบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรม
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คอมพิวเตอร เรื่องพืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ในการจัดการเรียนการ
สอนมีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสําหรับกลุมที่ใชบทเรียนออนไลนอยูที่ 22.53 (xˉ =22.53) และคาเฉลี่ยของคะแนนหลัง
เรียนสําหรับกลุมที่เรียนแบบปกติอยูที่ 21.00 (xˉ =21.00) ซึ่งกลุมที่ใชบทเรียนออนไลนมีคะแนนสูงกวากลุมที่เรียนดวยวิธี
ปกติอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง

คะแนนสอบ
เรียนแบบปกติ
เรียนบทเรียนออนไลน

N
15
15

Mean
21.00
22.53

รายงานผล
S.D
4.86
6.41

T-Test

Df

sig

1.77

28

0.04

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ผูวิจัยอภิปรายผลดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่สรางขึ้นมีคาเทากับ 82.33/80.89 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
80/80 ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนออนไลนดังกลาวที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีการสรางและคุณภาพที่เหมาะสม เริ่มจากการศึกษาคนควา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง
(Constructionism) และวิเคราะหหลักสูตรอยางละเอียด มีการประยุกตแนวคิด ทฤษฎีสูการจัดการเรียนการสอนอยางเปน
ขั้นตอน ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ มีการนําบทเรียน
ออนไลนไปทดลองใชกับนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของบทเรียนออนไลน ในทุกขั้นตอนที่ไดทําการ
ตรวจสอบ มีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และขอบกพรองที่พบเจอ ทําใหไดบทเรียนออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพ เมื่อ
นําไปใชกับกลุมตัวอยาง จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปานวาส ประสาทศิลป (2558)
ที่ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน ภาษาอังกฤษเพื่อความพรอมในการทํางาน ดวยเอ็ดโมดู สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี ที่มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน
ไดแก ขั้นการวิเคราะห ขั้นออกแบบและพัฒนา ขั้นการนําไปใชและการประเมินผล ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใชบทเรียนออนไลนมปี ระสิทธิภาพเทากับเกณฑ คือ มีคะแนนระหวางเรียนเทากับ รอยละ 82.56 และคะแนนรอยละ
ของหลังเรียนเทากับ รอยละ 82.67 หรือ E1/ E2 เทากับ 82.56/82.67 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
ออนไลนชวยใหผูเรียนไดมีความรู และเขาใจในระหวางเรียนแตละเรื่องไดอยางดี
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง สูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากบทเรียนออนไลนดังกลาวสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดย
ผูเรียนเปนผูลงมือทํา แสวงหาความรู สรางความเขาใจ ดวยตนเอง รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอน สอดคลอง
กับงานวิจัยของนิกร หลานอย, พณณา ตั้งวรรณวิทย และไพศาล สุธีบรรเจิด (2558) ที่ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียน
ออนไลนตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเยวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหนองไผ จังหวัด
เพชรบูรณ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนการสอนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญ
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สรุปผลการวิจัย
1. ไดบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง วิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร เรื่ อ งพื้ น ฐานการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 2 ที่ มี
ประสิทธิภาพ 82.33/80.89 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวที่ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคาเฉลี่ยในการเรียนโดยการใชบทเรียนออนไลนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบการสรางองค
ความรูดวยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสําหรับกลุมที่ใชบทเรียนออนไลนสูงกวากลุมที่
เรียนแบบปกติอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเรื่องพื้นฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน ดวยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสรางองคความรูดวยตนเอง เพื่อเสริมสราง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนตามโครงการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ตามนโยบายประจําป 2561 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหอยางสูงจากบุคคลหลายทาน ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่ไดมีสวนชวยทําใหโครงการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
สุดทายขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผูลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 ที่ใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน
ดวยบทเรียนออนไลนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนนี้ดวยดี
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ชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต:
กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I CAN PLAY
BASIC DRUMMING INSTRUCTIONAL PACKAGE FOR EARLY CHILDHOOD STUDENTS USING
PICTURE NOTATION TECHNIQUE: A CASE STUDY OF I CAN PLAY MUSIC SCHOOL
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐาน
สําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต ตามเกณฑ 70/70 2) ศึกษาผลการใชชุดการสอนทักษะการตี
กลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ เด็กนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จํานวน 4 คน ที่คัดเลือกมาโดยวิธีแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ชุดการสอนทักษะ
การตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนตและแบบสังเกตทักษะการตีกลองชุดของ
เด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต จํานวน 4 แบบฝกหัด ใชเวลา 1 ชั่วโมงตอ 1 แบบฝกหัด ดําเนินการเก็บ
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที ผลการศึกษาพบวา ชุดการ
สอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนตโรงเรียน I Can Play ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เฉลี่ย 70.51/79.69 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูดวยชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต
โรงเรียน I Can Play คะแนนสอบหลังเรียนของเด็กปฐมวัยสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐาน 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 เปนปจจัยที่ชวยเสริมสรางพัฒนาการดานไอคิว เพราะดวยทวงทํานอง และจังหวะของดนตรีที่เด็กไดฟงตั้งแต
ในครรภอยางตอเนื่อง จะมีผลโดยตรงตอการพัฒนาสมองในสวนที่เกี่ยวของกับระบบความคิด และการวิเคราะหอยางมีเหตุผล
อันเปนพื้นฐานของการเรียนรูซึ่งการจัดทํานวัตกรรมหรือเทคนิคเปนเทคนิคที่มีคุณคาและประโยชนทั้งดานจิตใจและการ
เรียนรู เพราะจะสามารถพัฒนาทักษะการเลนตรีของเด็กปฐมวัยไดดี (อรุณี ชัยสวัสดิ์, 2560) ในการสอนดนตรี มีความเชื่อวา
ดนตรีเบื้องตนสําหรับเด็กนั้นควรเปนดนตรีที่สามารถแสดงออกไดโดยงาย การสอนของเขารวมเอาดนตรี การเคลื่อนไหว และ
การพูดเขาดวยกัน ซึ่งเด็กจะไดเรียนรูจังหวะ ระดับเสียง การอานโนต การประสานเสียง รูปแบบบทเพลง สีสันเสียง ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสัญลักษณดนตรีไปพรอม ๆ กัน ซึ่งเปนการฝกโสตประสาททางดนตรีดานตางๆ ดวยการฟง การรอง และ
การบรรเลงเครื่องดนตรีโดยตรง (ณรุทธ สุทธจิตต, 2541)
ชุดการสอน เปนสื่อที่ผูสอนใชในการสอนและสงเสริมการจัดการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งการจัดทําสื่อการสอนนั้นจะ
จัดทําขึ้นใหสอดคลองกับหลักสูตรที่ผูเรียนตองศึกษา จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่เกิดขึ้นเองจากการปฏิบัติตามชุดการ
สอน (สุดารัตน ไผวงศาวงค, 2543) ชุดการสอน หมายถึง สื่อการสอนที่ครูสรางขึ้นดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิด เพื่อใหผูเรียน
ไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนอง เกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยครูเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ และมีการนําหลักการ
ทางจิตวิทยามาใชประกอบเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับความสําเร็จ สําหรับชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม เปนสื่อประสมที่มีความ
สมบูรณในตัวเอง แตละชุดการสอนที่สรางขึ้นจะมีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได ระบบสื่อการเรียนรูท่ีสรางขึ้นเพื่อใชประกอบการ
สอนของครูผูสอน โดยทีค่ รูเปนฝายอํานวยการ (Facilitator) และเสริมประสบการเรียนรูใหกับผูเรียน ชวยใหผูเรียนมีความรู
และทักษะ (ระพินทร โพศรี, 2547)
กลองชุด เปนเครื่องดนตรีที่ชวยพัฒนาศักยภาพทั้งดานบุคลิกภาพ ความเปนตัวตน ความกลาแสดงออก กลาคิดกลา
ทํา เสริมสรางความมั่นใจแกผูเลน หรือชวยพัฒนาศักยภาพทางดานอารมณ ในระยะหลังผูปกครองนิยมสงบุตรหลานไปเรียน
ดนตรีตามสถาบัน เพื่อปลูกฝงวินัยในการฝกซอมและสรางสมาธิใหกับเด็ก และหนึ่งการเรียนดนตรีที่ไดรับความนิยมคือการฝก
ตีกลองชุด เพราะการตีกลองชุดตองแยกประสาทของมือและเทาออกจากกัน ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะตัวของมือกลองที่ตอง
อาศัยการฝกฝนและฝกซอมถึงจะไดมา ประโยชนของการตีกลอง ไมวาจะเปนการตีกลองชุดหรือเครื่องดนตรีที่ใหจังหวะ จะ
เห็นไดชัดวามือกลองอาจมีความสามารถบางอยางที่คนทั่วไปไมสามารถทําได ซึ่งมีการศึกษาวิจัยพบวา มือกลองมีสมองที่
อาจจะฉลาดกวาผูที่ไมไดตี เนื่องจากมีการเชื่อมโยงระหวางสติปญญา จังหวะการตี และสมองที่ใชในการตัดสินปญหา ซึ่งมีงาน
สนับสนุนแนวคิดนี้จากนักประสาทวิทยานามเดวิด อีเกลแมน (Sithorn, 2562)
จากการศึกษาปญหาการสอนดนตรีดานตาง ๆ ในระดับปฐมวัย ทําใหตระหนักและเขาใจในปญหาจึงคิดหาทางแกไข
ปญหาดานตัวครูผูสอนและตัวผูเรียนที่รับผิดชอบอยูเสมอ โดยเนนในการปลูกฝงหลักการ หรือความคิดพื้นฐานทางดนตรี การ
สรางสื่อการสอนและหาเทคนิคการสอน เพื่อใหสอดคลองกับเรื่องที่เรียนและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน การจัดการสอนใน
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เรื่องการตีกลองขั้นพื้นฐานภายในโรงเรียนอาจมีขอบกพรองตางๆไมวาจะเปนทางตัวผูสอนหรือทางตัวผูเรียน ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจาก ความสนใจในตัวของผูเรียน ผูสอนไมสามารถสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียนได การหาเทคนิคการสอนจึงเปนประโยชนไม
วาตอนนี้หรืออนาคต ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางชุดการสอนโดยใชรูปภาพแทนตัวโนตในการสอนตีกลองขั้นพื้นฐาน
จะสงผลตอทักษะการตีกลองของเด็กปฐมวัย โดยเปนกรณีศึกษาของผูเรียนกลองชุดในโรงเรียนดนตรี I Can Play จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งเปนโรงเรียนที่เนนการสอนดนตรีสําหรับเด็กเล็ก ทั้งนี้เพื่อนําไปปรับใชในการสงเสริมการเรียนการสอนเพื่อทักษะ
พัฒนาการเลนดนตรีของผูเรียนตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการ
สอนรูปภาพแทนตัวโนต ตามเกณฑ 70/70
2. เพื่อศึกษาผลการใชชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทน
ตัวโนต
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงทดลอง (บุญมี พันธุไทย, 2557) โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือวิจัย

-

ประชากรและกลุมตัวอยาง

-

การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย

-

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนตกรณีศึกษา
โรงเรียนดนตรี I Can Play
2. แบบสังเกตทักษะการตีกลองชุดของเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี
I Can play
การสรางเครื่องมือวิจัย
1. การสรางชุดฝกทักษะ เรื่องการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต
กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can play โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือดังกลาวตามขั้นตอนดังนี้
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1.1 ศึกษารูปแบบและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของในการจัดทําแบบฝกทักษะ
1.2 คิดคนวิธีการสอนดนตรีผานสื่อการสอนและกิจกรรมที่สอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน ซึ่งผูเรียนจะได
เรียนรูกับจังหวะ การอานโนต ไดงายมากขึ้น
1.3 สรางชุดฝกทักษะจํานวน 1 ชุด โดยมีรูปภาพประกอบที่นาสนใจ รูปแบบกะทัดรัด เนื้อหาเริ่มจากงายไปหา
ยาก เหมาะสมกับวัยและเปนประโยชนตอผูเรียน
1.4 นําชุดฝกทักษะเรื่องการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนตไปให
ผูเชี่ยวชาญ 3 คนตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาโดยหาคา IOC
1.5 นําชุดฝกทักษะเรื่องการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต ที่
ผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําเรื่องการจัดทํารูปแบบ สีสัน ความสวยงาม การออกแบบเปนแบบหนังสือเลมเล็ก และเนื้อหาของ
แบบฝกหัด มาแกไขปรับปรุงจนถูกตองสมบูรณ
1.6 นําชุดฝกทักษะเรื่องการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต
กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I can play ไปใชจริงกับผูเรียนและเก็บรวบรวมขอมูลคะแนนมาคิดคํานวณหาคาทางสถิติตอไป
1.7 นําชุดฝกชุดทักษะเรื่องการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต
กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I can play ไปทดลองใชกับกลุมทดลองนํารองไดแก ผูเรียนที่เรียนพิเศษกลองชุดขั้นพื้นฐานสําหรับ
เด็กปฐมวัย โรงเรียนสอนดนตรีเด็กเล็ก พิษณุโลก เพื่อวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ เพื่อหาคา E1/E2
2. การสรางแบบสังเกตทักษะการตีกลองชุดของเด็กปฐมวัย โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสังเกตทักษะการตี
กลองชุดของเด็กปฐมวัย ดังนี้
2.1 ศึกษารูปแบบและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของในการจัดทําแบบสังเกตทักษะการตีกลองชุดของเด็กปฐมวัย
2.2 กําหนดกฎเกณฑในการจะกําหนดหัวขอรายการในการสรางแบบสังเกตทักษะการตีกลองชุดของเด็กปฐมวัย
2.3 ออกแบบตารางการสังเกตทักษะการตีกลองชุดของเด็กปฐมวัย โดยอิงจากเกณฑการผานรูบริคสกอร (Rubricscore)
2.4 นําแบบสังเกตทักษะการตีกลองชุดของเด็กปฐมวัย ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
โดยหาคา IOC แนะนําเรื่องการจัดทํารูปแบบและเนื้อหาของแบบฟอรม มาแกไขปรับปรุงจนถูกตองสมบูรณ
2.5 นําแบบสังเกตทักษะการตีกลองชุดของเด็กปฐมวัย ไปใชจริงกับนักเรียนและเก็บรวบรวมขอมูลคะแนนมาคิด
คํานวณหาคาทางสถิติตอไป
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ เด็กนักเรียนชายและหญิง โรงเรียนดนตรี I Can Play อายุ 4-6 ป ระดับชั้นอนุบาล
1-3 นักเรียนจํานวน 4 คน ที่ไดจากการคัดเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนที่เรียนพิเศษการตีกลองชุดในปการศึกษา 2562
การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย
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ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย (One Group: Posttest) โดยทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนดนตรี I Can Play นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จํานวน 4 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง และมีการปฏิบัติแบบทดสอบ เพื่อวัดผลการใชชุดการ
สอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 นําชุดฝกทักษะเรื่องการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต
ใหเด็กนักเรียนจํานวน 4 แบบฝกหัด เวลา 1 ชั่วโมงตอ 1 แบบฝกหัด จํานวน 4 ชั่วโมงตอคน
ขั้นตอนที่ 2 นําชุดทดสอบทักษะการตีกลอง และวัดประเมินผลวาชุดฝกทักษะเรื่องการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์มากหรือนอย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในงานวิจัยมีดังนี้
1. รอยละ
2. คาเฉลี่ย
3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ทดสอบที
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการศึกษาคาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอน
รูปภาพแทนตัวโนต กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can play ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาคาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐาน
แบบทดสอบระหวางเรียน
จํานวนนักเรียน
4

𝐸1

70.51

แบบทดสอบหลังเรียน
จํานวนนักเรียน
4

𝐸2

79.69

ประสิทธิภาพ
𝐸1 /𝐸2

70.51/79.69

จากตารางที่ 1 คะแนนทดสอบระหวางเรียนของนักเรียน 4 คน คิดเฉลี่ยเปนรอยละ 94.89 และคาคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบหลั ง เรี ย นคิ ด เป น ร อ ยละ 100 ซึ่ ง หมายความว า ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะการตี ก ลองขั้ น พื้ น ฐานสํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย มี
ประสิทธิภาพอยูในเกณฑ 70.51/79.69 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 70/70
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ภาพที่ 1 แสดงตัวอยางแบบฝกหัดชุดที่ 1

ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางการฝกทักษะตามชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย

2. ผลการใชชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย คาคะแนนของนักเรียนจากชุดฝกทักษะการ
ตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can Play ดัง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คะแนนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย
ขอ
1

นักเรียนคนที่

รายการ
การแยกประสาท
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1

2

3

4

4

4

3

3

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

2

น้ําหนักในการตีกลองแตละจังหวะ

3

4

2

3

3

จังหวะสม่ําเสมอในการตีกลอง

4

4

2

2

4

การเหยียบกระเดื่องและการฝกขอเทา

3

4

2

2

5

การจับไมกลอง

3

3

4

2

6

ทาทาง บุคลิกในการตีกลอง

4

4

4

3

7

การตีกลองตามแบบฝกหัด

3

4

4

3

8

สามารถนําทักษะในแบบฝกหัดไปใชในบทเพลงได

2

3

3

4

รวม

26

30

24

22

แปลผล

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

เกณฑการใหคะแนน
27– 32 = ดีมาก 21 – 26 = ดี 15 – 20 = พอใช ต่ํากวา 14 = ควรปรับปรุง
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ
การทดสอบ

n

คะแนนเต็ม

Mean

S.D.

% of Mean t

Sig

หลังเรียน

4

32

25.50

3.42

79.69

0.0008

10.80*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 5 พบวา การทดสอบหลังเรียนของของเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 25.50 คะแนน คิดเปนรอย
ละ79.68 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของเด็ก
ปฐมวัยสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพ
แทนตัวโนต กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can Play สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคในการวิจัยไดดังนี้
ผลการสรางชุดฝกทักษะเรื่องการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต
กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can play มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 70.51/79.69 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 70/70
ตามลําดับ สอบคลองกับวิจัยของอิสระ กีตา (2561) ที่ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดการสอนการอานเขียน
โนตดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชวงชั้นที่2 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ผลการวิจัยพบวาคา E1/E2
เทากับ 88.40/88.17 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงใหเห็นวาการสราง
ชุดฝกทักษะที่ผานการหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนอยางถูกวิธีการอยาง จะชวยใหแบบฝกทักษะเรื่องการตีกลองขั้นพื้นฐาน
สําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can Play มีประสิทธิภาพและ
สามารถนําไปใชไดจริง
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การศึกษาผลการใชชุดการสอน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับวิจัยของ พนัส ตองการพานิช (2561) ที่ไดทําวิจัยเรื่องชุดการสอนโนตและการใชดนตรี
ประกอบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเครื่องกระทบ ผลการวิจัยดานผลสัมฤทธิ์ของการใชชุดการสอน พบวา คาเฉลี่ยคะแนน
จากแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวากอนเรียน จึงสรุปไดวา แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะเรื่อง
การตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can Play
สามารถนําไปใชพัฒนาทักษะของผูเรียนไดและและเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการตีกลอง
จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาทักษะการตีกลองเปนสิ่งที่สามารถฝกฝนใหเกิดขึ้นไดกับผูเรียนปฐมวัย โดยในการ
จัดการเรียนรูทักษะดนตรีผูสอนควรใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะและกระบวนการตาง ๆ ซึ่งสอดคลอง
กับธรรมชาติและวัยของผูเรียน จะชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางดนตรีไดอยางเปนระบบ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสรางชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโนต
ประกอบไปดวยชุดฝกทักษะจํานวน 5 ชุด ใชเวลาเรียน 5 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 70.51/79.69 ตามลําดับ ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 70/70
2. นักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเทคนิคการสอนรูปภาพแทน
ตัวโนต มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีเนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจากอาจารยเคลน บุณยานันต อาจารยที่ปรึกษา
งานวิจัย ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึง
ความตั้งใจและทุมเทของอาจารย และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณอาจารยสุรศักดิ์ อุสาหะกานนท และอาจารยโกญจนาท วิบูลยเพ็ง รวมถึงผูทรงคุณวุฒิที่ใหความ
อนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย รวมถึงขอบคุณโรงเรียน I can play ที่ใหความอนุเคราะหในการใชสถานที่สอน
กลองชุดและนักเรียนในการทําวิจัยครั้งนี้
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การศึกษาปญหาในการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
A STUDY OF MUSIC STUDENT’S PRACTICE PROBLEMS OF MUSIC EDUCATION PROGRAM,
FACULTY OF EDUCATION, PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY
ณัฎฐากร หวีวงษมา*, ภัทรชน แกวสุริยะ, กิตติพงษ ตรีเศียร, คณากร พรมดวน,
เคลน บุณยานันต, และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*corresponding author : nattakon.psru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงปญหาที่สงผลตอการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
ศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ
แบงชั้นจากนักศึกษา ทั้ง 4 ชั้นป รวมจํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง รวบรวม
ขอมูลโดยการลงพื้นที่สัมภาษณ และนําขอมูลมาทําการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ปญหาที่สงผล
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
การแสดงดนตรีที่ประสบความสําเร็จ นักดนตรีตองมีการวางแผนเพื่อเตรียมตัวทั้งดานรางกาย และจิตใจ ใหการ
แสดงมีความสมบูรณ เมื่อนักดนตรีมีการเตรียมตัวฝกซอมที่ถูกตอง จะทําใหเกิดความ เขาใจและสามารถควบคุมเทคนิคการ
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บรรเลงเครื่องดนตรีชวยลดความประหมาและตื่นเวที ถึงแมจะมี อุปสรรคบางอยางสําหรับการแสดงดนตรีอาจจะเปนสิ่งที่นัก
ดนตรีไมสามารถควบคุมได เชน ลักษณะเสียง ของหองแสดง เสียงรบกวนจากผูฟงการแสดง เปนตน ดังนั้น การเตรียมตัวการ
ฝกซอมเปนสิ่งจําเปน สําหรับนักดนตรีทุกคนที่ตองปฏิบัติและใหความสําคัญ (อภิชัย เลี่ยมทอง, 2555) สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวที
คอนเสิรต เปนผลที่เกิดขึ้นจากการฝกซอม การซอมที่ดีนําไปสูการแสดงที่ดี ในทางกลับกัน การแสดงที่ไมประสบความสําเร็จ
เกิดมาจากการฝกซอมที่ไมมีประสิทธิภาพเชนกัน (วรเทพ รัตนาอัมพวัลย, 2554) การฝกซอมมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
อาจจะสําคัญมากกวา การแสดงคอนเสิรต คําพูดที่กลาวนี้เปนวลีที่ใชกันอยางแพรหลายในวงการดนตรี และนักดนตรีที่มี
ความสามารถโดดเดนก็ยังมีใหเห็นไดไมมากนัก แตเมื่อเราทราบถึงความสําคัญในการฝกซอมแลวทําให เกิดขอคําถามวา ทําไม
นักดนตรีที่เกงจึงยังมีจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับจํานวนผูเลนดนตรีทั้งหมด มีความเปนไปไดวานักเรียนดนตรีหลายคนมี
ความเขาใจผิดที่เกี่ยวกับการฝกซอมหรือมีทําการฝกซอมไมมากพอและอาจประกอบไปดวยปจจัยหลายๆอยางอยางเชน
สถานที่ซอมหรือเครื่องดนตรีเปนสําคัญ ทําใหผลที่ออกมาไมเปนตามที่ตองการ
ตัวแปรที่สงผลตอการซอมดนตรี การศึกษาตัวแปรที่สงผลตอการซอมดนตรี มี 4 ดานคือ 1) ดานบุคคล ไดแก ผูสอน
ผูเรียน และผูปกครอง ซึ่งในทั้ง 3 สวนมีความสัมพันธกันที่จะทําให การฝกซอมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณรุทธ สุทธจิตต
(2545) กลาววา ผูสอนตองมีบทบาทและหนาที่ 3 ดานอยางชัดเจนคือ สอนใหผูเรียนมีทักษะพอที่จะเลนเพลงได คอยชวย
พัฒนาทักษะความเขาใจในเชิงศิลปะและความเปน ดนตรี (Musicianship) และกระตุนสงเสริมความสามารถที่ซอนเรนอยูใน
ตัวผูเรียนซึ่งความสามารถ ทางดานดนตรีจะฉายประกายออกมาเปนบุคลิกที่โดดเดนของผูเรียนในการสื่อดนตรีสูผูฟงตอไป
ณัชชา โสคติยานุรักษ (2549) กลาววาสิ่งที่ผูปกครองควรสังเกตการเรียนดนตรี ของผูเรียนวามีการพัฒนาทางดานดนตรี
อยางไร สิ่งที่สังเกตคือ ความกระตือรือรนในการเรียนดนตรีของ ผูเรียน พฤติกรรมในการซอม พฤติกรรมหลังเลิกเรียนและ
พฤติกรรมในการชอบฟงดนตรี 2) ดานการจัดการเวลาในการซอมดนตรี ประพันธศักดิ์ พุมอินทร (2549) เวลาเปนตัวแปร
หนึ่งที่สงผลตอการซอม การซอมดนตรีที่บานมีความสําคัญและสงผลตอการเรียนดนตรีของผูเรียน กลาวคือ ถาผูเรียนมีการ
ซอมดนตรีที่สม่ําเสมอ มีระยะเวลาการซอมแตละครั้งพอสมควรมีความถี่ของการ ซอมประมาณ 3-4 ครั้งตอสัปดาห จะสงผล
ตอการเลนดนตรีที่ดีได การจัดตารางซอมดนตรีใหเปนกิจวัตร ตองทําอยางสม่ําเสมอ มีวินัยในการซอมอยางเครงครัด 3) ดาน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการซอมดนตรี จารุวรรณ สุริยวรรณ (2549) ไดกลาวถึง ลักษณะของหองซอมไวดังนี้ ควรมี
อุณหภูมิที่เหมาะสม มีแสงสวางอยางเพียงพอ เพื่ออํานวยความสะดวก ในการมองเห็น และการอานโนตเพลง หองซอมไมควร
คับแคบจนเกินไปซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความรูอึดอัด เหนื่อยลาในการฝกซอม 4) ดานแรงจูงใจ ณรุทธ สุทธจิตต (2541) ได
กลาวถึง แรงจูงใจในการเรียนดนตรีวา ปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการเรียนการสอนดนตรี คือ การจูงใจใหผูเรียนสนใจที่จะ
เรียนรู เพราะสภาวะของความสนใจและตั้งใจเรียนนั้น ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ วรัญญา ศรีวรบุตร (2560) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรีสมัยนิยม ไดเห็นปญหาของการฝกซอม 4 ดานคือ ดานบุคคล ดานการจัดเวลาในการฝกซอม ดานสภาพแวดลอม และ
ดานแรงจูงใจ ผูวิจัยไดตระหนักถึงสภาพการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาในปจจุบันวาจะมีปญหามากนอย
เพียงใด จึงเกิดความสนใจที่จะทําการศึกษาปญหาที่สงผลตอการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อนําผลไปใชใหเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
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เพื่อศึกษาปญหาที่สงผลตอการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ใชวิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (John W. Creswell, 1998) ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพเปนกระบวนการ
คนควาวิจัยเพื่อหาความเขาใจบนพื้นฐานของระเบียบวิธีอันมีลักษณะเฉพาะที่มุงคนหาประเด็นปญหาทางสังคม หรือปญหา
ของมนุษย ในกระบวนการนี้นักวิจัยสรางภาพหรือขอมูลที่ซับซอน เปนองครวม วิเคราะหขอความ รายงานทัศนะของผูให
ขอมูลอยางละเอียด และดําเนินการศึกษาในสถานการณที่เปนธรรมชาติ โดยมีองคประกอบดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวม
187 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย
การเลือกแบบแบงชั้น โดยขั้นแรกแบงเปน 4 ชั้นป ไดแก ชั้นปที่ 1, ชั้นปที่ 2, ชั้นปที่ 3, และชั้นปที่ 4 จากนั้นจึงสุมโดยการ
การเลือกแบบบังเอิญชั้นปละ 5 คน รวมเปนจํานวน 20 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสัมภาษณ (Interview) สําหรับการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสัมภาษณแบบมีคาํ ถามที่แนนอน (Structured Interview)
การสรางแบบสัมภาษณการศึกษาปญหาในการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนผูสัมภาษณ
สวนที่ 2 ผูถูกสัมภาษณ
สวนที่ 3 คําถามในการสัมภาษณ
โดยมีวิธีการสรางเครื่องมือตองดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือดังกลาวตามขั้นตอนตอไปนี้
1) ศึกษาปญหาจากบทความวิจัย ที่เกี่ยวของกับปญหาในการฝกซอมดนตรี
2) วิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลและนํามาสังเคราะหเปนขอมูลปญหาหลักโดยแบงปญหาได 4 ดานหลัก ๆ ไดแก
ดานบุคคล, ดานการจัดการเวลา, ดานสภาพแวดลอม, และดานแรงจูงใจในการฝกซอม
3) นําแบบสัมภาษณไปตรวจสอบความถูกตองเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของเนื้อหาโดยหาคา IOC จากผูเชี่ยวชาญ
4) ปรับปรุงตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญ
5) นําเครื่องมือวิจัยไปใชเก็บขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวมรวมขอมูลในสวนของลักษณะขอมูล สามารถจําแนกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ขอมูลที่ไดจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ
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2. ขอมูลที่เก็บรวบรวมดวยวิธีการสัมภาษณโดยตรงจากนักศึกษาดนตรีศึกษา
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเสร็จสิ้นแลวไดทําการวิเคราะหขอมูลโดย
1. นําขอมูลมาจัดเก็บอยางเปนระบบ
2. นําขอมูลมาเขียนแยกประเด็นอยางละเอียด แบบคําตอคํา โดยถอดคําออกจากบทสัมภาษณ
3. จัดเก็บ บทสัมภาษณที่วิเคราะหแลวลงแฟมเอกสาร
4. ตรวจสอบบทสัมภาษณอีกครั้ง
5. วิเคราะหหารูปแบบและใจความหลักของขอมูลจากการสัมภาษณ
6. ตรวจสอบและสะทอนคิดการวิเคราะหขอมูล
7. ยืนยันการวิเคราะหขอมูลขั้นสุดทายเพื่อนําไปสูการสรางขอสรุปของขอคนพบจากการวิจัย

ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง จํานวน 20 ชุดและแบงตามรายละเอียดไดดังนี้
สวนที่ 1
วัน/เดือน/ป ที่สัมภาษณ 2 - 10 มกราคม 2020
เวลาที่ใชสัมภาษณ เวลาประมาณ 13.00 น. – 15.00 น.
สวนที่ 2 ขอมูลผูถ ูกสัมภาษณ
1.นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางถูกแยกจํานวนตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 75
2.ระดับการศึกษาแบงเปนชั้นป 4 รอยละ 25 ชั้นปที่ 3 รอยละ 25 ชั้นปที่ 2 รอยละ 25 และชั้นปที่ 1 รอยละ 25
สวนที่ 3 คําถามในการสัมภาษณ
ใชการสรุปผลโดยตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะหเนื้อหา
ปญหา
ปญหาที่ไดจากผูใหสัมภาษณ
ดานบุคคล
1 . 1 ท า น เ ข า ใ จ แ บ บ ฝ ก หั ด ที่ - ไมเขาใจเพราะ ไมเขาใจในสิ่งครูผูสอนอธิบายใน
ค รู ผู ส อ น ม อ บ ห ม า ย ใ ห ห รื อ ไ ม ชัว่ โมงเรียน และตัวแบบฝกหัดมีความยากเกินไป
แบบฝกหัดมีความยากงายอยางไร
- ไมเขาใจ เพราะ ไมเคยปฏิบัติตามในสิ่งที่ครูผูสอน
มอบหมายหลังจากที่เรียนเสร็จ
1.2 ผูสอนติดตามหรือมีสวนรวมใน - ผูสอนมีการติดตามบางบางครั้งบางคราว แลวแต
การช ว ยพั ฒ นาทั ก ษะของท า นมาก โอกาสไมมีความตอเนื่องและสม่ําเสมอเทาที่ควร
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นอยเพียงใด

- ผูสอนติดตามหรือมีสวนรวมในการชวยพัฒนานอย
มาก อาจจะนานๆครั้งหรือไมเคยติดตามเลย
1.3 ผู ป กครองของท า นมี ก าร - ผูปกครองไมใหการสนับสนุนเทาที่ควรจึงปญหาใน
สนั บ สนุ น ในการฝ ก ซ อ มของท า น ด า นการฝ ก ซ อ มที่ บ า นหรื อ ทางด า นเครื่ อ งดนตรี
หรือไม เชน จายเงินคาหองซอมนอก สวนตัวที่จะใชฝกซอมนอกมหาวิทยาลัย
เวลา หรือ ถาซอมบอยจะมีรางวัลให
ดานการจัดการเวลา
2.1 ทานฝกซอมหลังจากเลิกเรียน - ไมมีการฝกซอมเลยหลังจากเลิกเรียนแลว
มากนอยเพียงใด
- มีการฝกซอมบางหลังจากเลิกเรียนแตไมมีความ
สม่ําเสมอหรือตอเนื่อง
2.2 ในการซอมแตละครั้ง ทานมี
- วันละ1 - 2 ชั่วโมงตอวัน
ระยะเวลาในการฝกซอมกี่ชั่วโมง / วัน - มากกวา 6 ชั่วโมงตอวัน
2.3 ทานจัดตารางซอมอยางไร /
- ซอมตามเวลาวางหรือตามโอกาสเหมาะสมในแต
สัปดาห
ละสัปดาห
- ฝกซอมหลังเลิกเรียนในชวงเวลาตั้งแต 16.00 น. –
20.00 น.ประจําทุกวัน
2.4 ทานมีการตรงตอเวลาในการ
- ตั้งใจบางไมตั้งใจบางขาดสมาธิในขณะฝกซอม
ฝกซอมอยางเครงครัดหรือไม
- ไมมีสมาธิ วอกแวกตลอดเวลาขณะฝกซอม
ดานสภาพแวดลอม
3.1 ทานใชสถานที่ใดในการฝกซอม - ฝกซอมที่หอพักหรือบาน
ห ลั ง เ ลิ ก เ รี ย น indoor/outdoor
สวนมากใชสถานที่ใด มหาวิทยาลัย/ - มหาวิทยาลัย
หองซอมดนตรี/หอพัก
3.2 ขนาดของห อ งซ อ มของท า นมี - ไมเหมาะสม เพราะรูสึกคับแคบอึดอัดขณะฝกซอม
ความคั บ แคบหรื อ ทํ า ให รู สึ ก อึ ด อั ด - ไมเหมาะสม เพราะในการซอมสวนใหญเปนวงซึ่ง
หรือไม
หองไมเพียงพอตอการฝกซอม
3.3 อุณหภูมิของหองซอมของทาน - ไมเหมาะสม เพราะไมมีเครื่องปรับอากาศ บางวัน
มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด
อากาศร อ นจั ด ทํ า ให ไ ม มี ส มาธิ ใ นการฝ ก ซ อ ม
เทาที่ควร
3.4 ห อ งซ อ มของท า นมี แ สงสว า ง - ไมเพียงพอ เพราะในเวลากลางคืนจํานวนหลอดไฟ
เพียงพอตอการฝกซอมหรือไม
ไมสามารถทําแสงสวางไดเพียงพอตอการฝกซอม
3.5 การซ อ ม outdoor มี ก าร - มีผล เพราะเครื่องดนตรีมีเสียงดังมาก
รบกวนผูอื่นมากนอยเพียงใด
- มีผลเพราะสวนมากเปนการซอมรวมวงขนาดใหญ
3.6 การฝกซอมในเวลากลางคืน - มีผลมากเพราะตองใชในการอานโนตเพื่อฝกซอม
แสงสวางมีผลกระทบตอการฝกซอม
มากนอยเพียงใด
แรงจูงใจในการฝกซอม
4.1 แรงจู ง ใจในการฝ ก ฝนเพื่ อ - เพื่อพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับการจะรับหนาที่
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2 คน
6 คน

10 คน
3 คน
5 คน
6 คน
8 คน
2 คน
6 คน
8 คน
5 คน
15 คน
5 คน
2 คน
16 คน

4 คน
7 คน
8 คน
9 คน

5 คน
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พั ฒ นาทั ก ษะของท า นคื อ อะไร เช น เปนครูในอนาคต
การพัฒนาเพื่อเปนศิลปน
- เพือ่ อยากเปนศิลปน
- เพื่ ออยากพัฒ นาทัก ษะตนเองให มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น
- อยากเกงเหมือนรุนพี่
4.2 สิ่ ง ใดคื อ สิ่ ง ที่ ก ระตุ น ให ท า น - เพื่อพัฒนาทักษะตามที่ครูผูสอนสั่งหรือมอบหมาย
อยากซอมดนตรี เชน การฝกซอมเพื่อ ใหฝกซอม
เลนดนตรีกลางคืน บทเพลงนาสนใจ - เพื่อใหมีประสิทธิภาพเพียงพอในการออกรับงาน
ในการฝกซอม
ดนตรี
- เพื่ ออยากพัฒ นาทัก ษะตนเองให มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น
- เพื่อที่จะสามารถเลนเพลงที่ตนเองชื่นชอบได

3 คน
9 คน
3 คน
2 คน
5 คน
8 คน
5 คน

จากตาราง ไดแสดงถึงผลปญหาจากการออกสัมภาษณจากกลุมตัวอยางซึ่งสรุปผลปญหาโดยแบงเปน 4 ดาน ใหญๆ
โดยประกอบไปดวย ดานบุคคล ดานการจัดการเวลา ดานสภาพแวดลอม และแรงจูงใจในการฝกซอม เพื่อใหไดทราบถึงปญหา
ในการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาซึ่งไดทราบถึงปญหาดังนี้ ปจจัยดานบุคคล 1.ไมเขาใจในสิ่งครูผูสอน
อธิบายในชั่วโมงเรียน และตัวแบบฝกหัดมีความยากเกินไปจํานวน 6 คน (คิดเปนรอยละ 30) 2.ไมเคยปฏิบัติตามในสิ่งที่
ครูผูสอนมอบหมายหลังจากที่เรียนเสร็จ จํานวน 3 คน (คิดเปนรอยละ 15) 3.ผูสอนมีการติดตามบางบางครั้งบางคราว
แลวแตโอกาสไมมีความตอเนื่องและสม่ําเสมอเทาที่ควร จํานวน 6 คน (คิดเปนรอยละ 30) 4.ผูสอนติดตามหรือมีสวนรวมใน
การชวยพัฒนานอยมาก อาจจะนานๆครั้งหรือไมเคยติดตามเลย จํานวน 2 คน (คิดเปนรอยละ 10) 5.ผูปกครองไมใหการ
สนับสนุนเทาที่ควรจึงปญหาในดานการฝกซอมที่บานหรือทางดานเครือ่ งดนตรีสวนตัวที่จะใชฝกซอมนอกมหาวิทยาลัย จํานวน
6 คน (คิดเปนรอยละ 60) ปจจัยดานการจัดการเวลา 1.ไมมีการฝกซอมเลยหลังจากเลิกเรียนแลว จํานวน 10 คน (คิดเปน
รอยละ 50) 2.มีการฝกซอมบางหลังจากเลิกเรียนแตไมมีความสม่ําเสมอหรือตอเนื่อง 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.ผูใหสัมภาษณฝกซอมที่หอพักหรือ
บานพัก จํานวน 5 คน (คิดเปนรอยละ 25) 2.ผูใหสัมภาษณฝกซอมที่มหาวิทยาลัย จํานวน 15 คน (คิดเปนรอยละ 75) 3.หอง
ที่ผูสัมภาษณใชฝกซอมนั้นรูสึกคับแคบอึดอัดขณะฝกซอม จํานวน 5 คน (คิดเปนรอยละ 25) 4.หองที่ผูสัมภาษณใชฝกซอมนั้น
รูสึกไมเหมาะสม เพราะในการซอมสวนใหญเปนวงซึ่งหองไมเพียงพอตอการฝกซอม จํานวน 2 คน (คิดเปนรอยละ 10) 5.
อุณหภูมิของหองที่ใชฝกซอมนั้นไมเหมาะสม เพราะไมมีเครื่องปรับอากาศ บางวันอากาศรอนจัดทําใหไมมีสมาธิในการฝกซอม
เทาที่ควร จํานวน 16 คน (คิดเปนรอยละ 80) 6.แสงสวางในหองซอมไมเพียงพอ เพราะในเวลากลางคืนจํานวนหลอดไฟไม
สามารถทําแสงสวางไดเพียงพอตอการฝกซอม จํานวน 4 คน (คิดเปนรอยละ 20) 7.ในการฝกซอมแบบoutdoorมีการรบกวน
ผูอื่นเพราะเครื่องดนตรีมีเสียงดังมาก จํานวน 7 คน (คิดเปนรอยละ 35) 8. ในการฝกซอมแบบoutdoorมีการรบกวนผูอื่น
เพราะสวนมากเปนการซอมรวมวงขนาดใหญ จํานวน 8 คน (คิดเปนรอยละ 40) 9.ในการฝกซอมตอนกลางคืนแสงสวางมีผล
มากเพราะตองใชในการอานโนตเพื่อฝกซอม จํานวน 9 คน (คิดเปนรอยละ 45) ปจจัยดานแรงจูงใจในการฝกซอม โดยผู
สัมภาษณมีแรงจูงใจเพื่อการฝกซอมดนตรีไดแก 1.เพื่อพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับการจะรับหนาที่เปนครูในอนาคต จํานวน
5 คน (คิดเปนรอยละ 25) 2.เพื่ออยากเปนศิลปน จํานวน 3 คน (คิดเปนรอยละ 15) 3.เพื่ออยากพัฒนาทักษะตนเองใหมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น จํานวน 9 คน (คิดเปนรอยละ 45) 4.อยากเกงเหมือนรุนพี่ จํานวน 3 คน (คิดเปนรอยละ 15) 5.เพื่อ
พัฒนาทักษะตามที่ครูผูสอนสั่งหรือมอบหมายใหฝกซอม จํานวน 2 คน (คิดเปนรอยละ 10) 6.เพื่อใหมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการออกรับงานดนตรี จํานวน 5 คน (คิดเปนรอยละ 25) 7.เพื่อที่จะสามารถเลนเพลงที่ตนเองชื่นชอบได จํานวน 5 คน (คิด
เปนรอยละ 25) โดยทั้งหมดเปนผลลัพธที่ไดมาจากการสํารวจปญหาโดยใชแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นมาโดยผานการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญ
อภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูลปญหาในการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ปรากฏขอคนพบที่นาสนใจนํามาสูการอภิปรายดังนี้
1. ดานบุคคล จะเห็นไดวาปจจัยดานบุคคลมีผลตอการฝกซอมเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะครูผูสอน เชนเดียวกับวิจัยของ
ณรุทธ สุทธจิตต (2545) กลาววา ผูสอนตองมีบทบาทและหนาที่ 3 ดานอยางชัดเจนคือ สอนใหผูเรียนมีทักษะพอที่จะเลน
เพลงได คอยช ว ยพั ฒ นาทั ก ษะความเข า ใจในเชิ ง ศิ ล ปะและความเป น ดนตรี (Musicianship)

และกระตุ น ส ง เสริ ม

ความสามารถที่ซอนเรนอยูในตัวผูเรียนซึ่งความสามารถ ทางดานดนตรีจะฉายประกายออกมาเปนบุคลิกที่โดดเดนของผูเรียน
ในการสื่อดนตรีสูผูฟงตอไป ซึ่งผลจากการวิจัยพบวา ปญหาที่เกิดจากครูผูสอนคือ ไมเขาใจในสิ่งที่ครูผูสอนอธิบายในชั่วโมง
เรียน และตัวแบบฝกหัดมีความยากเกินไป อาจจะทําใหผูเรียนรูสึกไมอยากฝกซอมทําใหเกิดการพัฒนาไดชา และอีกปจจัย
ดานบุคคลไดแก ผูปกครองซึ่งก็มีผลกับการฝกซอมดนตรีของผ็เรียนอยางมาก เชนเดียวกับวิจัยของ ณัชชา โสคติยานุรักษ
(2549) กลาววาสิ่งที่ผูปกครองควรสังเกตการเรียนดนตรี ของผูเรียนวามีการพัฒนาทางดานดนตรีอยางไร สิ่งที่สังเกตคือ ความ
กระตือรือรนในการเรียนดนตรีของ ผูเรียน พฤติกรรมในการซอม พฤติกรรมหลังเลิกเรียนและพฤติกรรมในชอบฟงดนตรี จาก
การวิจัยพบวา ปญหาที่เกิดจากผูปกครองคือ ผูปกครองไมใหการสนับสนุนเทาที่ควรจึงมีปญหาในดานการฝกซอมที่บานหรือ
ทางดานเครื่องดนตรีสวนตัวที่จะใชฝกซอมนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสําหรับการฝกทักษะดนตรีนั้นควรจะมีเครื่องดนตรีสวนตัวเพื่อ
ใชในการฝกซอมหลังเวลาเรียน เพื่อใหเกิดการพัฒนาไดอยางรวดเร็วขึ้น
2. ดานการจัดการเวลาในการฝกซอม จะเห็นไดวาการจัดเวลาการฝกซอมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนา
เพราะตองมีการฝกซอมอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับวิจัยของประพันธศักดิ์ พุมอินทร (2549) กลาววา เวลาเปนตัวแปร หนึ่งที่
สงผลตอการซอม การซอมดนตรีที่บานมีความสําคัญและสงผลตอการเรียนดนตรีของผูเรียน กลาวคือ ถาผูเรียนมีการซอม
ดนตรีที่สม่ําเสมอ มีระยะเวลาการซอมแตละครั้งพอสมควรมีความถี่ของการ ซอมประมาณ 3-4 ครั้งตอสัปดาห จะสงผลตอ
การเลนดนตรีที่ดีได การจัดตารางซอมดนตรีใหเปนกิจวัตร ตองทําอยางสม่ําเสมอ มีวินัยในการซอมอยางเครงครัด ซึ่งปญหาที่
พบจากการวิจัยคือ ผูเรียนไมทําการการฝกซอมเลยหลังจากเลิกเรียนแลวจึงสงผลใหการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีนั้นเปนไป
ไดชากวาที่ควรจะเปนเพราะ ไมมีการฝกซอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเทาที่ควร
3. ดานสภาพแวดลอมสภาพแวดลอมที่เหมาะสมมีผลในการซอมดนตรีอยางยิ่งเชนเดียวกับวิจัยจารุวรรณ สุริยวรรณ
(2549) ไดกลาวถึง ลักษณะของหองซอมไวดังนี้ ควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสม มีแสงสวางอยางเพียงพอ เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการมองเห็น และการอานโนตเพลง หองซอมไมควรคับแคบจนเกินไปซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความรูอึดอัด เหนื่อยลาในการ
ฝกซอม ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้คือ อุณหภูมิของหองที่ใชฝกซอมนั้นไมเหมาะสม เพราะไมมีเครื่องปรับอากาศ บางวัน
อากาศรอนจัดทําใหไมมีสมาธิในการฝกซอมเทาที่ควร สงผลใหการฝกซอมนั้นมีอุปสรรคคืออุณหภูมิ ซึ่งทําใหผ็ฝกซอมไมมี
สมาธิตอการฝกซอม ทําใหเสียสมาธิ และเกิดการไมพัฒนาในการฝกซอม
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4. ดานแรงจูงใจในการฝกซอม การฝกซอมนั้นจําเปนตองมีแรงจูงใจเพื่อทําใหเกิดความอยากที่จะฝกซอมและอดทน
ตอการฝกซอมเชนกับวิจัย ณรุทธ สุทธจิตต (2541) ไดกลาวถึง แรงจูงใจในการเรียนดนตรีวา ปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการ
เรียนการสอนดนตรี คือ การจูงใจใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนรู เพราะสภาวะของความสนใจและตั้งใจเรียนนั้น ผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้คือ ผูเรียนมีความอยากฝกซอมดนตรีเพื่ออยากพัฒนาทักษะ
ตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทําใหมีความอดทนใหและตั้งใจในการฝกซอมในแตละครั้ง
สรุปผลการวิจัย
สรุปการสํารวจขอมูลปญหาในการฝกซอมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม จากการออกสัมภาษณจากกลุมตัวอยางซึ่งสรุปผลปญหาโดยแบงเปน 4 ดาน ใหญๆ โดยประกอบไปดวย
ดานบุคคล ดานการจัดการเวลา ดานสภาพแวดลอม และแรงจูงใจในการฝกซอม เพื่อใหไดทราบถึงปญหาในการฝกซอมดนตรี
ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาซึ่งไดทราบถึงปญหาดังนี้
1. ปจจัยดานบุคคล จากแบบสัมภาษณที่ไดรับคืนมาจากผูใหสัมภาษณสรุปผลปญหาหลัก ๆ ไดวา
1.1 ผูใหสัมภาษณไมเขาใจในสิ่งทีค่ รูผสู อนอธิบายในชั่วโมงเรียน และตัวแบบฝกหัดมีความยากเกินไป
จํานวน 6 คน (คิดเปนรอยละ 30)
1.2 ผูสอนมีการติดตามบางบางครั้งบางคราว แลวแตโอกาสไมมีความตอเนื่องและสม่ําเสมอเทาที่ควร
จํานวน 6 คน (คิดเปนรอยละ 30)
1.3 ผูปกครองไมใหการสนับสนุนเทาที่ควรจึงปญหาในดานการฝกซอมที่บานหรือทางดานเครื่องดนตรี
สวนตัวที่จะใชฝกซอมนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน (คิดเปนรอยละ 30)
2. ปจจัยดานการจัดการเวลา ในสวนของการจัดการเวลาฝกซอมซึ่งผลลัพธที่ไดมาจากผูใหสัมภาษณสรุปเปนปญหา
หลัก ๆ ไดวา
2.1 ไมทําการการฝกซอมเลยหลังจากเลิกเรียนแลว จํานวน 10 คน (คิดเปนรอยละ 50)
2.2 มีการฝกซอมตามเวลาวางหรือตามโอกาสเหมาะสมในแตละสัปดาหซึ่งบางสัปดาหก็ไมมีการฝกซอม
จํานวน 8 คน (คิดเปนรอยละ 40)
2.3 ในขณะฝกซอมไมมสี มาธิ วอกแวกตลอดเวลา จํานวน 8 คน (คิดเปนรอยละ 40)
3. ปจจัยดานสภาพแวดลอม ซึ่งในสัมภาษณไดมีการสํารวจสถานที่ฝกซอมของนักศึกษาสวนใหญไดผลวา มีการทํา
การฝกซอมทีม่ หาลัยวิทยาลัยเปนหลักหรือจํานวน 15 คนจากผูใหสมั ภาษณจํานวน20 คน (โดยคิดเปนรอยละ 75) ซึ่ง
สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยนั้นสรุปปญหาหลักๆมาจากสภาพหองซอมภายในมหาวิทยาลัยไดวา
3.1 อุณหภูมิของหองที่ใชฝกซอมนั้นไมเหมาะสม เพราะไมมีเครื่องปรับอากาศ บางวันอากาศรอนจัดทําให
ไมมสี มาธิในการฝกซอมเทาที่ควร จํานวน 16 คน (คิดเปนรอยละ 80)
3.2 ในการฝกซอมแบบ outdoor มีการรบกวนผูอื่นเพราะสวนมากเปนการซอมรวมวงขนาดใหญ จํานวน
8 คน (คิดเปนรอยละ 40)
4. ปจจัยดานแรงจูงใจในการฝกซอม โดยผูส ัมภาษณมีแรงจูงใจเพื่อการฝกซอมดนตรีมากที่สดุ ไดแก
4.1 เพื่ออยากพัฒนาทักษะตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จํานวน 9 คน (คิดเปนรอยละ 45)
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ อาจารย เคลน บุณยานันต อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย และขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยเอกพสิษฐ
พรชกุ ศ ลพงค คณะครุ ศ าสตร ส าขาดนตรี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ พิ บู ล สงคราม อาจารย นพดล พั น ธุ เ พ็ ช ร คณะ
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มนุษยศาสตรเเละสังคมศาสตร สาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และ อาจารยธารีรัตน สุนิพันธ คณะ
มนุษยศาสตรเเละสังคมศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่ใหความอนุเคราะห
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย รวมถึงขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (สวนวังจันทร) ที่ใหความอนุเคราะหใน
การใชสถานที่เพื่อใชในการสัมภาษณนักศึกษา ชั้นปที่ 1-4 คณะครุศาสตร สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม ในการทําวิจัยครั้งนี้
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
บุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก และ 2) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก ประชากร คือ บุคลากรครู และนักเรียนในปการศึกษา 2562 จํานวน
228 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา บุคลากรครู และนักเรียน มีความ
คิดเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลของโรงเรียนมีปญหาในระดับปานกลาง มีความตองการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในระดับมาก โดยเฉพาะการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธโรงเรียน คลังสื่อ
มัลติมีเดียใหความรูในรายวิชาตางๆ และการจัดระบบผูดูแลบริหารงานเว็บไซต แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน คือ บุคลากรครูและนักเรียนมีความเห็นวาควรสงเสริมใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบเครือขายใหมีความเสถียรมั่นคงและเร็วขึ้นกวาเดิมซึ่งไมเพียงพอตอการใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการ
สอน
คําสําคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 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 เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัตนไดอยางมีความสุข
การพัฒนาเยาวชนเพื่อใหรูเทาทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเปนบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่จะตองจัดการเรียนการ
สอนใหรูเทาทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปน
คนดี คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตลอดระยะเวลาที่ผานมาประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนรูป แบบและวิธีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญที่มุงใหไดพัฒนาการเรียนรูของตนเองสามารถเรียนรู
และอยูร วมกันในสังคมแหงการเรียนรูที่มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในชีวิตประจําวันอยางมากมาย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
การจัดการศึกษาจะตองมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาพัฒนาใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งปจจุบันจะเห็นไดจากในวงการศึกษาไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาพัฒนาการจัด
การเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเฉพาะทิศทางการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยนั้นไดกําหนดให
มีการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปน
ภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการเรงดวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562) ไดกลาวถึงการสงเสริมและสนับสนุนการ
นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษาอยางครอบคลุมครบวงจร การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งดานผูผลิตและผูใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และเปดโอกาสผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหมีความรูและทักษะเพียง
พอที่จะใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (กนกวรรณ ชางหลอม และสุรชัย สิกขา
บัณฑิต, 2559:น.67-68)
ปจจัยที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ คือ สื่อการสอนโดยเฉพาะสื่อสารสนเทศ (ICT) จะตอง
ไดรับการพัฒนาใหทันสมัย ทันเหตุการณส่ิงแวดลอมของสังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปไปโดยคํานึงถึง
การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ แตละโรงเรียนจึงมีนโยบาย
สงเสริมสนับสนุนใหมีการใชและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยมุงเนนการสรางความรวมมือและสงเสริมการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน
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เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สําหรับสรางนวัตกรรมใหมทางการศึกษา เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาเศรษฐกิจดวย
สังคมแหงภูมิปญญา (Knowledge-Based Economy) ดังนั้น ภาครัฐจึงจําเปนตองดําเนินการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชในระบบการศึกษา และสงเสริมการใชอยางรูเทาทันและมีธรรมาภิบาล (สุวัฒน ดอนทอง และภูมิพิพัฒน
รักพรมงคล, 2557:น.1699-1700)
โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก ไดเล็งเห็นความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ จึงไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในโรงเรียน แตเนื่องจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ประกอบกับยังมีปญหาในหลายๆ ดาน อาทิ สัญญาณอินเตอรเน็ตลาชา ระบบฮารดแวรและ
ซอฟแวรที่ลาสมัยและไมไดรับการซอมบํารุง (โรงเรียนวัดจอมทอง, 2561) จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนําขอมูลที่ไดไป
ปรับปรุง พัฒนา และจัดระบบการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของโรงเรียนจอมทองใหเกิดประโยชนสูงสุด
และเพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารโรงเรียนและผูเกี่ยวของไดนําไปใชในการวางแผนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพตอไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จัย ครั้ ง นี้ ผูวิ จัย ได ท บทวนเอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข องกับ สภาพป ญหาและความต องการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากรครู และนักเรียน เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ขอมูลพืน้ ฐานของครู
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตําแหนงหนาที่
ขอมูลพืน้ ฐานของนักเรียน
1. เพศ
2. ชั้นเรียน
3. ระดับผลการเรียน

ตัวแปรตาม

สภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรครู และนักเรียน ในปการศึกษา 2562 จํานวน 228 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั กําหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
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2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลพื้นฐานของครู และขอมูลพื้นฐานของนักเรียน
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก สภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และแนวทางการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากร
ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากรครู และนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
4. ขั้นตอนการวิจัย
4.1 ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
บุคลากรครูและนักเรียน
4.2 สรางแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
คําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (IOC) ซึ่งขอคําถามสามารถใชไดทั้ง 20 ขอ และใหมีการปรับปรุงภาษาใหมีความชัดเจน
และเขาใจไดงาย ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
4.3 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการทดลองใช (Try
out) กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดจันทรต ะวันออก จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 30 คน เพื่อนําไปหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา Cronbach Alpha เทากับ 0.87 ซึ่งเปนที่ยอมรับได (Nulnally, 1967)
4.4 นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลกับบุคลากรครู และนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 228 คน
4.5 ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม แลวทําการวิเคราะหและแปร
ผลแบบสอบถามโดยใชคาสถิติ ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่
และคารอยละ
5.2 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 2 สภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของบุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.3 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิเคราะห
ขอมูลแบบการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
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ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรีย น
โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวา บุคลากรครูและนักเรียนมีความคิดเห็นวา โรงเรียนประสบปญหาในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง ( Χ = 3.42, SD=0.74) สามารถแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน
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

3.42

0.74

ปานกลาง

รวม

จากการพิจารณาสภาพปญหาและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน
โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก รายประเด็นแตละดานสามารถเรียงลําดับปญหาจากคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ ดังนี้
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 ไมมีอุปกรณตอพวงอื่นๆ เชน สแกนเนอรหรือมีไมเพียงพอและจํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการ
สอนมีประสิทธิตํ่า ( Χ = 3.13, SD=0.77) รองลงมาคือ จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชงานอินเตอรเน็ตในสถานศึกษาไมเพียงพอ
( Χ = 3.09, SD=0.56)
ดานซอฟตแวร พบวา ระบบเครือขายระหวางเครื่องมีปญหา ( Χ = 3.27, SD=0.85) รองลงมาคือ ซอฟตแวรที่ใชอยู
ลาสมัย ( Χ = 2.94, SD=0.60)
ดานบุคลากร พบวา จํานวนผูดูแลรักษาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอ ( Χ = 3.38,
SD=0.73) รองลงมาคือ บุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนอย ( Χ = 3.15, SD=0.72) ขาด
บุคลากรฝายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรูความสามารถ ( Χ = 3.13, SD=0.69)
ดานการบริหารจัดการ พบวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู ( Χ = 3.27, SD=0.60) รองลงมา คือ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Χ = 3.15, SD=0.58) และการวัดและประเมินผลการเรียน ( Χ = 2.94, SD=0.53)
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีความสอดคลองกับความตองการของบุคลากรครูและ
นักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวา บุคลากรครูและนักเรียนมีความคิดเห็นวา ควรมีแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียน สามารถแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีความสอดคลองกับความตองการของ
บุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ความถี่
(จํานวนคน)

ลําดับ

1. ควรสนั บ สนุน จั ดสรรงบประมาณเกี่ย วกั บวั ส ดุ ครุภั ณ ฑ อุ ป กรณ ตอ พ ว ง

119

5

105

6

200

1

189

2

120

4

125

3

ใหกับสถานศึกษา
2. ควรสนั บ สนุ น จั ด สรรงบประมาณเกี่ ย วกั บ ค า บํ า รุ ง รั ก ษา ซ อ มแซม ให
สถานศึกษาไดนําไปใชในการบริหารจัดการ
3. ควรสงเสริมใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือขายใหมีความเสถียร
มั่นคงและเร็วขึ้นกวาเดิมซึ่งไมเพียงพอตอการใชในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนการสอน
4. ควรส งเสริมการพัฒ นาโปรแกรมและสื่ อที่ใช ในการจั ดการเรีย นการสอน
(Software) เชน แอปพลิเคชัน เว็บไซต เปนตน
5. ควรสนับสนุนจัดอัตรากําลังบุคลากรที่มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใหกับสถานศึกษาโดยตรง
6. ควรสนับสนุนใหบุคลากรครูและนักเรียนในสถานศึกษาสามารถถายทอด
ความรูเบื้องตนในการปฏิบัติการดูแลรักษา ซอมแซม ครุภัณฑ คอมพิวเตอร
ระบบเครือขาย และสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนไดดวยตนเอง

อภิปรายผล
1. สภาพปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัด
พิษณุโลก พบวา บุคลากรครูและนักเรียนมีความคิดเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลของ
โรงเรียนมีปญหามากที่สุด อาจเนื่องมาจากโรงเรียนยังประสบปญหาดานระบบเครือขายที่ไมเสถียรซึ่งอาจมีปจจัยมาจาก
พื้นที่ตั้ง การกระจายของระบบเครือขายที่อาจยังไมทั่วถึง ประกอบกับการขาดผูดูแลระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยพัฒนาและแกไขปญหาได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน จินดา และเอกนฤน บางทาไม
(2559) ซึ่งไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสําหรับ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จากการศึกษา พบวา สถานศึกษายังมีความ
ตองการใหการสงเสริมสนับสนุนดานวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต ซึ่งขณะนี้มีใชครบทุกแหง แตยังขาดความเสถียรหรือมั่นคงในการใชงาน หากระบบมีความเสถียรมั่นคงจะ
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยการนําความรูที่ไดมา
จากระบบเครือขายซึ่งสามารถศึกษาไดดวยตนเอง
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2. ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัด
พิษณุโลก พบวา บุคลากรครูและนักเรียนมีความตองการในการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธโรงเรียนมากที่สุด
สอดคลองกับงานวิจัยของ เทพประทาน ฤทธิรุตม (2560) ซึ่งไดศึกษา ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาของครูโรงเรียนราชวินิตสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการศึกษาของครู
โรงเรียนราชวินิต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนไดมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนในการใช
เทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื่อ สารเพื่อการศึก ษา และเมื่อ พิจ ารณารายดา นพบวา ความตอ งการดา นการประยุก ตใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอยูในลําดับแรก รองลงมาคือความตองการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ประเภทวัสดุและความตองการดานการเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และความตองการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประเภท
ซอฟแวรเปนอันดับสุดทายอาจเปนเพราะเมื่อโลกมีความเจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ทักษะที่ครูจําเปนตองมีและเชี่ยวชาญ
จึงตองเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วตามไปดวย การเพิ่มขึ้นของสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีทําใหครูตองเรียนรูและใชทักษะใหมๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครูจึงจําเปนตองใชเทคโนโลยีเพื่อ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพโดยผานทางการพูดและการเขียนการสอนและตองเรียนรูในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีรวมกับ
ผูอื่นเพื่อหาวิธีการในการแกปญหาและพบกับสิ่งทาทายในการจัดการเรียนรูตอผูเรียนที่ตองใชทักษะใชชีวิตประจําวันและ
สําคัญที่สุดคือการใหผูเรียนไดเรียนอยางสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งการใชเทคโนโลยีสามารถชวยทําใหผูเรียนกระหายการ
เรียนรูเพื่อนําไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวใหประสบผลสําเร็จได
3. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน พบวา บุคลากรครูและ
นักเรียนมีความเห็นวาควรสงเสริมใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือขายใหมีความเสถียรมั่นคงและเร็วขึ้นกวาเดิมซึ่งไม
เพียงพอตอการใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน มากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน จินดา
และเอกนฤน บางทาไม (2559) ซึ่งไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาสําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จากการศึกษา ผลการศึกษา
พบวา ควรสงเสริมดานโปรแกรมและสื่อที่ใชในการจัดการเรียนการสอน (software) โดยสนับสนุนซอฟตแวรที่ใชในการ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เนื่องจากการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือขายใหมีความเร็วในการสืบคน
ขอมูลจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนและครูสามารถเขาใชงานไดอยางรวดเร็ว สามารถเขาถึง
ขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังชวยสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองใหกับบุคลากรครูและนักเรียนในการพัฒนาตนเองใหมี
ความรู ทักษะ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอีกดวย
สรุปผลการวิจัย
สภาพปญหาในระดับมากที่สุด ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียน
วัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก คือ ระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลไมเสถียร ความตองการในระดับมากที่สุด คือ บุคลากรครู
และนักเรียนมีความตองการใหพัฒนาเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรครูและนักเรียนมีความเห็นวา
ควรสงเสริมใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือขายใหมีความเสถียรมั่นคงและเร็วขึ้นกวาเดิมตอการใชในการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนการสอน
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ขอเสนอแนะ
1. ควรสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมทั้งดานวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware) โปรแกรมและ
สื่อที่ใชในการจัดการเรียนการสอน (Software) หองปฏิบัติการตางๆ ใหสามารถใชในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอนและการบริการ รวมถึงการใหความรู การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะ ใหทันสมัยอยู
เสมอ
2. ควรสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรครูและนักเรียนในสถานศึกษา ไดมีจิตสํานึกและตระหนัก
ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การบริการ ตลอดถึงการ
ผลิตสื่อตางๆ ทั้งครูและนักเรียนเพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช
เพื่อการศึกษา
3. ควรจัดทําคูมือ หรือแนวทางการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชเพื่อพัฒนาการศึกษาใหทันสมัย ทัน
ตอเหตุการณสามารถใชไดทุกที่ ทุกเวลา สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได
อยางทันทวงทีและควรมีการนิเทศ ติดตาม อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและการดําเนินการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และ 2) เพื่อเสนอแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กลุมตัวอยาง คือ ครู จํานวน 316 คน โดยใชการสุมแบบสะดวก เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปญหา การดําเนินการ และความตองการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะ
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสถิติเชิงเปรียบเทียบดวยคาทีและคาเอฟ ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม
ครูประสบปญหาในการพัฒนาวิทยฐานะ อยูในระดับปานกลาง ครูดําเนินการพัฒนาวิทยฐานะ อยูในขั้นการจัดเตรียมผลงาน
รอยละ 52.5 มากที่สุด ครูไดเสนอแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะ คือ มีระบบพี่เลี้ยงชวยอานผลงานกอนสง
พิจารณา การจัดอบรมการรวบรวมและเขียนผลงานรวมโดยสถาบันการศึกษาที่มีผูเชี่ยวชาญและผูประเมินผลงาน การตั้ง
“คลินิกวิทยฐานะ” เพื่อเปนที่ปรึกษา ชี้แนะ ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามที่เกี่ยวกับการการทํา

วิทยฐานะแกขาราชการ

ครูไดเขาใจตรงกันและสามารถพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพได และการสรางความรูความเขาใจในการเขียนผลงานและ
นําเสนอผลงานเดนเปนที่ประจักษ เพื่อเตรียมความพรอมและสรางความมั่นใจกอนเสนอผลงานเขาประกวดรางวัลในระดับ
ตาง ๆ
คําสําคัญ : การพัฒนาวิทยฐานะ ครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 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 ดังนั้น การจัดการศึกษาใหทันตอสถานการณที่แปรเปลี่ยนอยูตลอดเวลา จึงมี
ความจํ า เป น อยู ต ลอดเวลาเช น กั น เพราะการศึ ก ษาเป น หนทางแห ง การพั ฒ นาคนในชาติ ใ ห มี ค วามพร อ มสํ า หรั บ การ
เปลี่ยนแปลงใหม ๆ ในสังคมที่พัฒนาแลวและที่กําลังพัฒนาลวนใหความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดความสําคัญของการศึกษาตอการพัฒนา
คนในชาติ โดยในมาตรา 6 ไดกําหนดวา “ใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
โดยมีบุคลากรทางการศึกษา เชน ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก เปนตน ที่คอยทําหนาที่เปนสื่อกลางในการ
ถายทอดความรู บริหารสถานศึกษา รวมทั้งใหคําชี้แนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับครูผูสอนตามลําดับ ดังนั้น บุคลากร
ทางการศึกษาควรมีการพัฒนาตนเองใหตอเนื่องอยูเสมอ (รัตนะ บัวสนธ และคณะ, 2555:น.38-39)

ซึ่งครูเปนบุคคลที่มี

บทบาท และมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาของประเทศ ทั้งในอดีตและปจจุบันทุกประเทศที่พัฒนาแลวไดให
ความสําคัญกับครูโดยถือวาเปนบุคคลที่มีบทบาทในการสรางอนาคตของชาติ แมวาครูจะมีความรูความสามารถหรือความถนัด
แตกตางกันเพียงใด แตบทบาทของครูโดยสวนรวมแลวจะยังอยูในลักษณะเดียวกัน กลาวคือ นอกจากครูจะตองรับบทบาท
เปนผูสอนคนใหมีความรูความสามารถทางดานวิชาการตางๆ แลวครูยังจะตองรับบทบาทในการพัฒนาประเทศชาติในดาน
ตางๆ อีก เชน การพัฒนาสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม เปนตน ดังนั้น ครูจึงตองรับบทหนักทั้งในอดีต
และปจจุบัน และเปนบทบาทในการสรางสังคมในดานตางๆ ใหมีความเจริญกาวหนา (วาริช
รัตนกรรดิ และเอื้อมพร
หลินเจริญ, 2560:น.129-130)

ซึ่งในการพัฒนาขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษามีหลายรูปแบบ เชน การฝกอบรม

ศึกษาตอ การทําวิจัยเพื่อแกปญหาหรือเพื่อการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ เปนตน โดยการทําการวิจัยเพื่อ
แกปญหาและพัฒนางานของตนนั้นอาจนํามาซึ่งการสรางองคความรู หรือนวัตกรรมการศึกษาใหม ๆ ใหกับวงการศึกษา และ
ยังถือวาบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปนตนแบบใหกับผูเรียน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของ
อีกดวย แตเนื่องจากกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการใหเกิดความนาเชื่อถือ เพื่อนํามาซึ่งความมั่นใจในการ
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นําผลการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนกับวงการศึกษาตอไป จึงทําใหบุคคลทั่วไป รวมถึงบุคลากรทางการศึกษามองวาการทํา
วิจัยเปนเรื่องยุงยาก ใชเวลางบประมาณ และตองมีความ สามารถและประสบการณดานการวิจัยสูงจึงจะทํางานวิจัยไดสําเร็จ
ดังนั้น รัฐบาลจึงไดสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาทํางานวิจัยใหมากขึ้น โดยเฉพาะไดกําหนดใหมีแนวทางการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยางเปนรูปธรรมและมีผลตอบแทนทั้งดานการขยายแทงเงินเดือน การไดรับคาตอบแทนวิทยฐานะไวเพื่อ
เปนขวัญและกําลังใจอีกดวย แตอยางไรก็ตามหลังจากมีระบบการใหครูทําวิทยฐานะ หรือทําผลงานทางพัฒนาวิชาการ รวม
10 ป แตยังพบวาสภาพการทําผลงานทางวิชาการในปจจุบันนี้ยังมีปญหาในการกาวไปสูวิทยฐานะในแตละขั้นของบุคลากร
ทางการศึกษา เนื่องจากพบวา มีปญหาตางๆ ในการจัดทําผลงานทางวิชาการ จากงานวิจัยหลายเรื่อง เชน ปญหาดานความรู
ความเขาใจในการเสนอขอ ดานการจัดทําผลงานทางวิชาการ ดานความชํานาญ ดานปจจัยสวนตัว และดานการประเมินผล
การปฏิบัติ (รัตนะ บัวสนธ และคณะ, 2555:น.38-39)
จากเหตุผลและความจําเปนขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาสภาพปญหาและการดําเนินการพัฒนาวิทยฐานะ
ของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อเสนอแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะของครู
และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาความเปนมืออาชีพของบุคลากรการศึกษาเพื่อสงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตไดอยางแทจริงตอไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภานภาพในการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
เกณฑการพัฒนาวิทยฐานะ
1. ระยะเวลาการดํารง
ตําแหนง/วิทยฐานะ
2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
3. วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ผานการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนด

ตัวแปรตาม
สภาพปญหาการพัฒนา
วิทยฐานะของครู

แนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะ
ของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คือ ครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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1.2 กลุมตัวอยาง คือ ครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จํานวน 316 คน โดยใชการ
สุมแบบสะดวก
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ เกณฑการพัฒนาวิทยฐานะ
2.2 ตัวแปรตาม คือ สภาพปญหาการพัฒนาวิทยฐานะของครู และแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะ
ของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม มี 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหาการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการ พัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
4. ขั้นตอนการวิจัย
4.1 ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาและการดําเนินการฃ
พัฒนาวิทยฐานะของครู
4.2 สรา งแบบสอบถาม นํา แบบสอบถามใหผู เชี่ ย วชาญ จํา นวน 3 ท าน ทํา การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (IOC) และปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
4.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการทดลองใช (Try
out) กับกลุมครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จํานวน 30 คน เพื่อนําไปหาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา Cronbach Alpha กําหนดใหคาสัมประสิทธิ์แอลฟามีคาสูง
กวา 0.6 จึงจะเปนที่ยอมรับได (Nulnally, 1967)
4.4 นําแบบสอบถามรวบรวมขอมูลกับครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จํานวน
316 คน
4.5 ตรวจสอบความถู ก ต อ งและครบถ ว นของข อ มู ล ที่ ร วบรวมได จ ากแบบสอบถาม แล ว ทํ า การ
วิเคราะหและแปรผลแบบสอบถามโดยใชคาสถิติ ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่
และคารอยละ
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5.2 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 2 สภาพปญหาการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.3 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 3 การดําเนินการ พัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วิเคราะหโดยการหาคารอยละ
5.4 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 4 แนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วิเคราะหขอมูลแบบการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จัดหมวดหมูของ
ขอมูล
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สรุปผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยระดับสภาพปญหาการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
เกณฑวิทยฐานะ

ระดับปญหา
x̄

1 . ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ดํ า ร ง
ตําแหนง/วิทยฐานะ

2.82

2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน

2.64

3. วิ นัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

แปลผล

ลําดับ

0.554

ปานกลาง

2

.0395

ปานกลาง

3

0.587

ปานกลาง

4

0.641

ปานกลาง

2
1

SD

2.01

4. ผานการพัฒนาตามที่ ก.ค.
ศ. กําาหนด

2.82

5. ผลงาน

2.94

0.814

ปานกลาง

2.65

0.688

ปานกลาง

รวม

2. ผลการศึกษาขั้นการดําเนินการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สรุปผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของขั้นการดําเนินการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3
ขั้นการดําเนินการ

จํานวน (คน)

รอยละ

1.ขั้นการจัดเตรียมผลงาน

166

52.5

2.ขั้นรอผลการพิจารณา

90

28.5

3 . ขั้ 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

4.ยังไมไดดําเนินการใดๆ

13

4

รวม

316

100

ผูทรงคุณวุฒิ

3. ผลการเสนอแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3
ตารางที่ 3 สรุปแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
แนวทาง

จํานวน (คน)

1.มี ร ะบบพี่ เ ลี้ ย งช ว ยอ า นผลงานก อ นส ง
พิจารณา

101

2.การจัดอบรมการรวบรวมและเขียนผลงาน

89

รอยละ

32.0

รวมโดยสถาบันการศึกษาที่มีผูเชี่ยวชาญและผู
ประเมินผลงาน
3.การตั้ง“คลินิกวิทยฐานะ” เพื่อเปนที่ปรึกษา

28.2
56

ชี้แนะ ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามที่เกี่ยวกับ
การการทํา วิทยฐานะแกขาราชการครู
4.การสร า งความรู ค วามเข า ใจในการเขี ย น

17.7
32

ผลงานและสง เสริม การนํ าเสนอผลงานในที่
ประชุมระดับชาติ และนานาชาติ

10.1

ไมแสดงความคิดเห็น

38

12

รวม

316

100

อภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบวา ปญหาการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ในภาพรวมครูประสบปญหาในการพัฒนาวิทยฐานะ อยูในระดับปานกลาง โดยดานหลักเกณฑและวิธีการขอใหมีหรือ
เลื่อนเปนวิทยฐานะมีคาเฉลี่ยต่าํ ที่สุด อาจเนื่องมาจากครูอาจยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการพัฒนาวิทยฐานะ
จึงทําใหมองวาเปนเรื่องที่ยุงยาก ประกอบกับครูมีภาระงานสอนมากทําใหไมมีเวลาในการทําผลงานวิชาการและพัฒนาตนเอง
มากนัก ซึ่งสอดคลองกับ ถาวร เสงเอียด และคณะ (2559) เรื่อง สภาพ ปญหา และความตองการในการพัฒนาตนเองของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม กลาวไววา ครูมีภาระงานในโรงเรียนมากจนเกินไป จึงไมมี
เวลาในการพัฒนาตนเอง การจัดการอบรมไมคอยตรงกับความตองการของครู นโยบายการพัฒนาครูอยูในรูปแบบ “จาก
ขางบนลงลาง” (Top Down)การจัดอบรมไมนาสนใจเชน หัวขอที่จัด วิทยากรไมเกง ถาเกงมากก็จะมีความสามารถในการ
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ถายทอดความรูนอย การอบรมไมแยกจัดตามพื้นฐานความรูความสามารถของผูรับการอบรม ผลการพัฒนาตนเองของครูไมมี
ผลตอความกาวหนาในวิชาชีพครู ไมมีผลตอการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการตอใบประกอบวิชาชีพครูทํา ใหครูไมมีแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเอง ครูและผูบริหารไมอยากทิ้งเด็กเพื่อไปอบรม โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กจะมีผลกระทบมาก บางครั้งถึงตอง
ปดโรงเรียนเพื่อไปอบรม ขาดการติดตาม และประเมินผลการอบรม และการขยายผลในความรูที่ไดรับจากอบรม
การดําเนินการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบวา สวนใหญครู
ดําเนินการพัฒนาวิทยฐานะอยูในขั้นการจัดเตรียมผลงาน รอยละ 52.5 และมีเพียง รอยละ 4 ที่ยังไมไดดําเนินการใดๆ ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาครูมีความตองการพัฒนาตนเองคอนขางสูงมีความกระตือรือรนที่จะทําผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีการ
ริเริ่มในการเตรียมการ ซึ่งสอดคลองกับ สุธี ประจงศักดิ์ (2554) เรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาวิทยฐานะครูชํานาญการ
ไปสูตําแหนงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ผลการศึกษาพบวา สิ่งที่เปนแรงจูงใจใหครูทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทย
ฐานะ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานการเรียนดานการสอน และแกไขปญหาในชั้นเรียน และเงินวิทยฐานะที่เพิ่มขึ้นจาก
เงินเดือนประจํา ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้อาจเปนแรงกระตุนใหครูมีการพัฒนาตนเอง กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองไปสูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษนั้น ครูตองมีความรับผิดชอบอยางสูงทั้งภาระหนาที่ในดานการสอน และภาระหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย ให
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน ใหเปนที่ยอมรับของเพื่อนครูและผูบริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย มีความเมตตากรุณา สอนใหศิษยมีผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑที่ดีมี
สวนรวมระหวางชุมชน และสถานศึกษาทุกครั้งเมื่อมีโอกาส หมั่นพัฒนาตนเองโดยการเขารับการอบรม หรือเปนวิทยากร
อบรมใหแกผูอื่น หาผูเชี่ยวชาญชวยตรวจสอบในเรื่องที่ไมถนัด และสังเกตปญหาในชั้นเรียนของผูเรียน นําปญหามาสรางสื่อ
นวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนําไปใชแกปญหาในการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ
แนวทางในการสงเสริมการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบวา
1) ควรมี ร ะบบพี่ เ ลี้ ย งช ว ยอ า นผลงานก อ นส ง พิ จ ารณา 2) ควรมี ก ารจั ด อบรมการรวบรวมและเขี ย นผลงานร ว มโดย
สถาบันการศึกษาที่มีผูเชี่ยวชาญและผูประเมินผลงาน 3) ควรตั้ง“คลินิกวิทยฐานะ” เพื่อเปนที่ปรึกษา ชี้แนะ ใหคําแนะนํา
ตอบขอซักถามที่เกี่ยวกับการการทําวิทยฐานะแกขาราชการครูไดเขาใจตรงกันและสามารถพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพได
และ 4) ควรมีการสรางความรูความเขาใจในการเขียนผลงานและนําเสนอผลงานเดนเปนที่ประจักษ เพื่อเตรียมความพรอม
และสรางความมั่นใจกอนเสนอผลงานเขาประกวดรางวัลในระดับตาง ๆ ซึ่งเปนแนวทางที่จะชวยพัฒนาศักยภาพครูและชวย
ผลักดันใหครูมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนตอไป ซึ่งสอดคลองกับ รัตนะ บัวสนธ และ
คณะ (2555) เรื่อง วิทยฐานะของวิชาชีพครู: หนทางสงเสริมหรือทําลายการศึกษาไทย กลาววา คุณคาที่เกิดขึ้นจากการทํา
ผลงานทางวิชาการ : ผลงานทางวิชาการมีผลกระทบทางบวกตอนักเรียน ครู เพื่อนรวมวิชาชีพ โรงเรียน และวงการศึกษา คือ
กอใหเกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการใหกับตนเอง ทําใหไดเงินคาวิทยฐานะเพิ่มขึ้น กอใหเกิดความภาคภูมิใจ ไดรับ
เกียรติ และการยอมรับจากสังคม นอกจากนี้ผูอํานวยการสถานศึกษายังมีผลกระทบทางบวกตอผูใตบังคับบัญชาอีกดวย
สรุปผลการวิจัย
ครูประสบปญหาการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มากที่สุด ใน
การพัฒนาผลงาน ครูดําเนินการอยูขั้นการจัดเตรียมผลงาน มากที่สุด และตองการใหมีระบบชวยเหลือในการพัฒนาวิทย
ฐานะ คื อ มี ร ะบบพี่ เ ลี้ ย งช ว ยอ า นผลงานก อ นส ง พิ จ ารณา การจั ด อบรมการรวบรวมและเขี ย นผลงานร ว มโดย
สถาบันการศึกษาที่มีผูเชี่ยวชาญและผูประเมินผลงาน การตั้ง“คลินิกวิทยฐานะ” เพื่อเปนที่ปรึกษา ชี้แนะ ใหคําแนะนํา ตอบ
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ขอซักถามที่เกี่ยวกับการการทํา

วิทยฐานะแกขาราชการครูไดเขาใจตรงกันและสามารถพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพได

และการสรางความรูความเขาใจในการเขียนผลงานและนําเสนอผลงานเดนเปนที่ประจักษ เพื่อเตรียมความพรอมและสราง
ความมั่นใจกอนเสนอผลงานเขาประกวดรางวัลในระดับตาง ๆ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะในดานการพัฒนาผลงานวิชาการ
และผลักดันผลงานไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธของความกาวหนาทางวิชาการของครูกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เอกสารอางอิง
จุไรรัตน แกวพลงาม. (2558). ปญหาการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
Participation in Students’ Educational Development of Parents to the Secondary
Education Phichai School, Uttaradit Province
พัฒนา เหลาวิศาลสุวรรณ1 วิมลนุช จํานงพิศ1 ชูเกียรติ เต็งไตรสรณ1 และวัชระพงษ หนูเมือง2*
1
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
2
สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
*corresponding author e-mail gobird_wns@live.com
บทคัดยอ
งานวิจัย นี้มี วัตถุ ประสงค 1) เพื่อ ศึกษาระดับ การมีส วนร วมในการพั ฒนาการศึ กษาของผูป กครองนักเรีย น
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรี ยนพิชั ย จัง หวั ดอุ ตรดิต ถ ต อการมีส วนรว มในการพัฒ นาการศึ กษา ใน 5 ดา น ได แก ด านการสนับ สนุ น
สถานศึกษาดานกิจกรรมของสถานศึกษาดานการเสริมสรางประสบการณที่บานดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กที่
ไดรับจากโรงเรียนและดานการสงเสริมพัฒนาการ โดยจําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 308 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที t และคา f ดวย ANOVA ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ผูปกครองที่มีเพศ 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 ftest 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
จัดการศึกษาถือเปนกระบวนการหนึ่งที่ชวยในการจัดคุณภาพชีวิตของคนใน ชาติใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางสันติ
สุข อีก ทั้งยั งมี สวนในการพัฒ นาประเทศใหบรรลุ เป าหมายรวมถึ งเกื้ อกู ลตอ การพั ฒนาประเทศไดอ ยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับความ เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดานของประเทศ ดังนั้นความมุงหมายที่สําคัญของการจัดการศึกษาของ ชาติจึงเนน
ที่การพัฒนาบุคคลใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ ทั้งดานรางกาย สติปญญา สังคม อารมณและจิตใจ โดยรัฐจะ
ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการดูแลการศึกษาของ ชาติเอง ในระยะเวลาที่ผานมากลับพบวาการศึกษามีขอจํากัดจากทั้งระบบ
การแขงขันทาง การศึกษา กระบวนการเรียนรูที่ยังขาดประสิทธิภาพทําใหผูเรียนขาดการพัฒนาเด็กไรความสุขที่จะเรียนรู ครู
ถูกคาดหวังและเรียกรองในหลาย ๆ ดาน ซึ่งสงผลใหครูขาดขวัญกําลังใจในการที่จะเรียนรูและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ
สอนของตนใหมีประสิทธิภาพ ถึงแมจะมีผปู กครอง นักเรียนไดเขามารวมมือเฉพาะทางดานวัตถุหรือเงินบริจาคเทานั้น ดังนั้น
การรวมมือทางดานการ พัฒนาการศึกษาในระบบของความคิดวิเคราะหเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาจึงยังไม เกิดขึ้น
ความรวมมือจึงมีลักษณะเฉพาะบางกรณีเสียมากกวาและยังไมสามารถกอประโยชนได อยางเต็มที่ (อภิญญา เวชยชัย, 2544:
106)
การมีสวนรวมของประชาชนนับไดวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา ซึ่งจะเห็นไดวากิจกรรมการพัฒนาใด ๆ ก็ตาม
หากประชาชนไมมีความรูสึกวาเปนเจาของและลงมือดําเนินกิจกรรมดวยตนเองแลวกิจกรรมนั้นก็มิอาจจะสําเร็จและดํารงอยู
ได แตถาหากวาประชาชนมีความรูมีความเขาใจในกระบวนการอยางถองแทสามารถมองเห็นและคาดหวังไวในผลประโยชนที่
จะเกิดขึ้นตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทั้งยังรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอจนเกิดความตระหนักในปญหาของตนเองดิ้น
รนหาทางแกไขเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จนเกิดการตัดสินใจและเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
เปนจริงของชุมชนซึ่งนําไปสูความยั่งยืนของกิจกรรมพรอมทั้งจะชวยใหพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนใหมากเพิ่มขึ้น
การบริหารแบบมีสวนรวมตามทัศนะของ เอกชัย กี่สุขพันธ(2542, หนา 114)
การจัดการศึกษาถือไดวาเปนหนาที่ของทุกคน และทุกฝายตองรวมกันจัดการศึกษาให มีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับชุมชน สังคมและผูเรียน โดยเฉพาะผูปกครองซึ่งถือวาเปนผูที่มีสวนรวมที่สําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวนใหเติบโตเปน
บุคคลที่มีคุณภาพและมีลักษณะที่ดีงาม ตามที่สังคมตองการ (อภิรัตน ถาวรนันท, 2546: 2)
โรงเรียนพิชัยไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนเปนเวลา 15 ป ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
โดยใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรขึ้นโดยมีหลักสูตรแกนกลางเปนแนวทางการจัดทํา จึงเห็นไดวาพอแมจะนับวาเปนครูคนแรก
และเปนครูคนที่สําคัญที่สุดของเด็ก เปนผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการใหความรู ประสบการณแกเด็ก (กฤษณี ภูพัฒน, 2538:
12) และในปจจุบันมีปญหาในการเรียนและมีจํานวนนักเรียนที่ลดนอยลง
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนา การศึกษาของผูปกครองนักเรียน
เพราะการเรียนการสอนสวนใหญจะเนนใหความสําคัญ ของการมีสวนรวมของผูปกครอง พอ แม นักเรียน โดยเฉพาะปจจุบัน
การปฏิรูปการศึกษาเนนให ผูปกครองไดเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ผูวิจัยจึงเห็นวา การมี
สวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา2561 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
ใน 5 ดาน ไดแก ดานการสนับสนุนสถานศึกษา ดานกิจกรรมของสถานศึกษา ดานการเสริมสรางประสบการณที่บาน ดานการ
เสริมสรางประสบการณของเด็กที่ไดรับจากโรงเรียนและ ดานการสงเสริมพัฒนาการ อาจไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการ
เขามามีสวนรวมของผูปกครอง ตอการจัดการศึกษา เพื่อสามารถนําขอมูลมาใชในการวางแผนงานในการใหผูปกครองไดมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาไดดียิ่งขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 ป
การศึกษา 2561 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 1,343 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 ปการศึกษา 2561 ภาค
การศึกษาที่ 2 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 308 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของทาโรยามาเน
(Taro Yamane’, 1973 : 727-728) แลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ชนิด 5 ระดับ เกี่ยวกับ
การมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งผูวิจัยได
สรางขึ้นเอง แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และรายได
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ใน 5 ดาน ไดแก ดานการสนับสนุน สถานศึกษา ดานกิจกรรมของ
สถานศึกษา ดานการเสริมสรางประสบการณที่บาน ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กที่ไดรับจากโรงเรียนและดานการ
สงเสริมพัฒนาการ ลักษณะ ของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดน้ําหนัก
ของคะแนน (ชูศรี วงศรัตนะ, 2549: 104 - 105; อางใน บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 99)
ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด เทากับ 5
ระดับการมีสวนรวมมาก เทากับ 4
ระดับการมีสวนรวมปานกลาง เทากับ 3
ระดับการมีสวนรวมนอย เทากับ 2
ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด เทากับ 1
การสรางและการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ สามารถแบงไดดังนี้
1.ศึกษาเอกสารตางๆ ซึ่งไดแก ทฤษฎี ตํารา บทความและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการมีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษา
2. สรางแบบสอบถามทีเ่ หมาะสมและสอดคลองกับบริบทของเนื้อหาการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
3. นํารางแบบสอบถามที่ไดเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
4. หลังจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานไดตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) ตลอดจน
ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคการวิจัยกับขอคําถามแลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective
Congruence: IOC) และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคา มากกวา 0.5 ทุกขอ
5. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะและคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
6. นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยาง จากผูปกครองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนพิชัย จํานวน 30 คน แลวนํามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคา สัมประสิทธิ์
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แอลฟา ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งไดคาเทากับ 0.894
7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองเพื่อใหขอมูลที่มี
ความสมบูรณครบถวนดังนี้
1. สงหนังสือขอความอนุเคราะหในการจัดเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
2. สงแบบสอบถามใหกับอาจารยผูฝายวิชาการ โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อชวยรวบรวม
ขอมูลจากผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในงานประชุมผูปกครองประจําป
การศึกษา 2561
3. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลทีร่ วบรวมได เพื่อนํามาเขาสูการประมวลผลคาทางสถิติ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ และรอยละ
2. การมี สว นร วมในการพัฒ นาการศึ กษาของผูป กครองนัก เรี ยนมัธ ยมศึก ษาตอนตน โรงเรี ยนพิชั ย จัง หวั ด
อุตรดิตถ ใชการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑการแปลผลดังนี้
4.50-5.00
มีสวนรวมมากที่สดุ
3.50-4.49
มีสวนรวมมาก
2.50-3.49
มีสวนรวมปานกลาง
1.50-2.49
มีสวนรวมนอย
1.00-1.49
มีสวนรวมนอยที่สุด
3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียน จําแนกตามเพศ และอายุ ใชการ
วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที (t – test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยรวมและรายดาน
การมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
ของผูปกครอง
1. ดานการสนับสนุนสถานศึกษา
2. ดานกิจกรรมของสถานศึกษา
3. ดานการเสริมสรางประสบการณที่บาน
4. ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็ก
ที่ไดรับจากโรงเรียน

Χ

3.12
3.39
4.16
3.65

360

SD
0.58
0.53
0.47
0.40

ระดับ
การมีสวนรวม
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

ลําดับ
5
4
1
2
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5. ดานการสงเสริมพัฒนาการ
รวม

3.58
3.58

0.46
0.29

มาก
มาก

ต
เมื่อพิจารณา
าราง 1 พบวาผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.58,SD=0.29)
เปนรายดาน พบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาอยูในระดับมาก 3 ดานไดแก ดานการเสริมสรางประสบการณ
(Χ =
ที่บาน ( Χ = 4.16,SD=0.47) ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กที่ไดรับจากโรงเรียน
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
ดานการเสริมสรางประสบการณที่บาน ( Χ = 4.16,SD=0.47) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ คือ ใหกําลังใจและ
เสริมแรง เชน แสดงความชื่นชม ยินดีเมื่อนักเรียนประพฤติสิ่งที่ดีงาม ( Χ = 4.45,SD=0.61) รองลงมา ไดแก ใหโอกาส
นักเรียนในการทํากิจกรรมตางๆ ที่สนใจ ( Χ = 4.38,SD=0.61) และสงเสริมใหนักเรียนมีความรักสามัคคีกับกลุมเพื่อน
( Χ = 4.33,SD=0.60)
ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กที่ไดรับจากโรงเรียน ( Χ = 3.65,SD=0.40) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ คือ
ใหขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับนักเรียนในสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน ( Χ = 3.76,SD=0.76) รองลงมา ไดแก ประเมิน
นักเรียนตามสภาพจริงเกี่ยวกับแฟมประจําตัวนักเรียน ( Χ = 3.60,SD=0.69) และมีสวนชวยในการจัดเตรียมอุปกรณการ
เรียนใหกับนักเรียนตามที่ครูกําหนด เชน อุปกรณศิลปะ หรือสิ่งประดิษฐ ( Χ = 3.31,SD=0.90)
ดานการสงเสริมพัฒนาการ ( Χ = 3.58,SD=0.29) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ คือ การฝกการอาน การฟง การ
สัง เกตและการคิ ดวิ เคราะห ( Χ = 3.60,SD=0.61) การติ ดต อสื่ อสารพบปะครู ประจํ าชั้ นของลูก อย างสม่ํ าเสมอเพื่ อ
แลกเปลี่ยนขอมูลของลูกขณะอยูที่บาน ( Χ = 3.56,SD=0.69) และการดูแลลูกในดานการเรียนและการทําการบานอยาง
ใกลชิด ( Χ = 3.38,SD=0.60)
ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย โดยจําแนกตาม เพศ
และรายได เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ดังตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย จําแนกตาม
เพศ จากการทดสอบดวยคาที
เพศ
การมีสวนรวมของผูปกครอง
t
Sig
1. ดานการสนับสนุนสถานศึกษา
1.713
.891
2. ดานกิจกรรมของสถานศึกษา
3.204
.000*
3. ดานการเสริมสรางประสบการณที่บาน
3.482
.556
4. ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กที่ไดรับจากโรงเรียน
2.771
.089
5. ดานการสงเสริมพัฒนาการ
1.855
.651
รวม
2.605
.437
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 2 พบวา ผูปกครองมีที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว และหากพิจารณาเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมในดานกิจกรรมของสถานศึกษา
แตกตางกัน สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย จําแนกตาม
ระดับการศึกษา จากการทดสอบดวยคาเอฟ
ระดับการศึกษา
การมีสวนรวมของผูปกครอง
f
Sig
1. ดานการสนับสนุนสถานศึกษา
1.234
.565
2. ดานกิจกรรมของสถานศึกษา
3.433
.000*
3. ดานการเสริมสรางประสบการณที่บาน
1.321
.549
4. ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กที่ไดรับจากโรงเรียน
3.765
.991
5. ดานการสงเสริมพัฒนาการ
4.564
.000*
รวม
2.863
.421
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน
ซึ่ง ไมส อดคล อ งกับ สมมติ ฐ านการวิ จั ยที่ ตั้ ง ไว และหากพิ จ ารณาเป น รายด านพบวา การมี สว นร วมในด า นกิจ กรรมของ
สถานศึกษา และดานการสงเสริมพัฒนาการ แตกตางกัน สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ สรุปไดดังนี้
ดานการสนับสนุนสถานศึกษา พบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนา การศึกษาโดยรวม มีสวนรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะผูปกครองมีสวนใหความรวมมือในเรื่องในการประชาสัมพันธขอมูลและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
ใหความรวมมือพัฒนาสภาพของโรงเรียนการใหขอมูลเด็กกับผูเกี่ยวของ ใหความรวมมือ สนับสนุน ปฏิบัติตามระเบียบและ
ขอกําหนดของโรงเรียน ใหความรวมมือในการกรอกแบบสํารวจ ตาง ๆ ของทางโรงเรียน และมาพบครูประจําชั้นเพื่อ
รับทราบพัฒนาการของเด็กตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชมภู อุปการ, (2548, หนา 35 -36) ได
ศึกษา การใหความชวยเหลือและสนับสนุนในรูปของวัสดุ สิ่งของและกําลังทรัพย หมายถึง การที่ผูปกครองบริจาคสิ่งของ
เครื่องใชและทรัพยสนิ ใหกับโรงเรียน เพื่อนําไปใชในการสนับสนุนการจัดกิจรรมและประสบการณใหแกเด็ก เชน การใหวัสดุ
เหลือใชเพื่อใหครูนําไปทําอุปกรณการสอน การใหของเลนและเครื่องเลนสนาม เสื้อผา โตะ เกาอี้ รวมทั้งการใหทุนการศึกษา
แกเด็กยากจนหรือการใหทุนทําอาหารกลางวันใหเด็กยากจน ในการใหความชวยเหลือแกโรงเรียน
ดานกิจกรรมของสถานศึกษา พบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนา การศึกษาดานกิจกรรมของสถานศึกษา
โดยรวมและรายขอมีสวนรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะผูปกครองมีสวนรวมในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครองและเปน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียนเอง ผูปกครองไดมีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็นและสราง
ความคุนเคยระหวางผูปกครองกับครู และระหวางผูปกครองดวยกันเปนการชวยลดปญหา ความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกัน
ระหวางครูกับผูปกครองอันจะสงผลตอใหเกิดความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันผูปกครอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สิริพร สุมนดิษย, (2549) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
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กองทั พ บกอุ ป ถั ม ภ สื่ อ สารสงเคราะห สั ง กั ด สํ า นั ก บริ ห ารงานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร พบวา 1) ดานวิชาการมีสวนรวมเกี่ยวกับการเสริมสรางใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนเปนอันดับ
หนึ่ง รองลงมาคือ การมีสวนรวมเกี่ยวกับการตรวจดูแบบฝกหัด และงานนักเรียนวาไดรับตรวจสอบจากผูสอนครบถวนและ
ถูกตอง การติดตามผลการเรียนและแสดงความคิดเห็นในสมุดรายงานประจําตัวเปนอันดับสอง และการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษามีสวนรวมเปนอันดับสุดทาย 2) ดานการพัฒนาผูเรียนโดยมีสวนรวมเกี่ยวกับการสนับสนุนใหนักเรียนมาโรงเรียน
ทุกวันและเปนคนตรงตอเวลาเปนอันดับหนึ่งรองลงมาเปนการสงเสริมใหนักเรียนรูรกั สามัคคี ประหยัด อดออม และสงเสริมให
นักเรียนทําการบานและสงงานทุกชิ้นตามกําหนด ใหความสนใจติดตอพบปะครูเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความประพฤติของ
นักเรียนเปนอันดับสุดทาย 3) ดานรวมลงทุนหรือจูงใจใหผูอื่นรวมลงทุน ผูปกครองมีสวนรวมในการรณรงคเพื่อจัดหาทุนจาก
แหลงทุน และรวมประชาสัมพันธเพื่อชักชวนใหรวมทุนหรือการพัฒนาโรงเรียน บริจาคทรัพยในการพัฒนาโรงเรียน และการ
บริจาควัสดุสิ่งของใหแกโรงเรียนเปนอันดับสุดทาย
ดานการเสริมสรางประสบการณที่บาน พบวาผูปกครองมีสวนรวมในการ พัฒนาการศึกษาดานการเสริมสราง
ประสบการณที่บาน โดยรวมและรายขอมีสว นรวมอยูในระดับ มาก ทั้งนี้เปนเพราะผูปกครองมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
หลานในเรื่องการสงเสริม ประสบการณใหกับเด็ก การใหความรูกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรค การสรางวินัยใหกับ เด็ก
เนื่องจากผูปกครองตองการใหบุตรหลานตนเองเปนเด็กเรียนเกง เปนสิ่งที่ผูปกครองเกิด ความภาคภูมิใจรวมถึงการติวเขม
เพื่อที่จะพาลูกไปสอบเขาโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัช พานิชวงษ, (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวน
รวมของผูปกครองนักเรียนในการ สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนในเขตอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางสถานภาพของผูปกครองนักเรียน ความรูเกี่ยวกับบทบาทการมีสวนรวมและ เจตคติตอการมีสวนรวมของ
ผูปกครองนักเรียนกับการมีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูของ นักเรียนเพื่อศึกษาตัวแปรในการทํานายการมีสวนรวมของ
ผูปกครองนักเรียนในการสงเสริมการ เรียนรูของนักเรียน มีความสัมพันธทางลบกับการมีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียน ในดานความรู และดานพฤติกรรม ตัวแปรจํานวนบุตร และตําแหนงทางสังคมในทองถิ่นพบวา ไม มีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กที่ไดรับจากโรงเรียน พบวาผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาดาน
การเสริมสรางประสบการณของเด็กที่ไดรับจาก โรงเรียน โดยรวมมีสวนรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะผูปกครอง
เสริมสรางประสบการณของเด็กคอยดูแล แนะนําในการทําการบาน การเสริมแนะนําชวยเหลือเมื่อเด็กตองการความชวยเหลือ
กระตุนใหเด็กทํากิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมายและการเตรียมและจัดหาสื่อการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ขนิษฐา เปรมพงษ, (2550: 67 – 69) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทการมีสวน รวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรู
ของบุตรหลาน โรงเรียนเครือคณะภคินีพระหฤทัย ของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพ ผลการวิจัยพบวา ดานการมีสวนรวมใน
กิจกรรมของสถานศึกษาผลจากการวิเคราะหขอมูล การเขารวมกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนจัดขึ้น พบวาผูปกครองเขารวม การ
ปฐมนิเทศมากที่สุด การไดรับความรูจากการอบรม พบวาผูปกครอง ไดรับความรูเกี่ยวกับ นโยบายการเรียนการสอนของ
โรงเรียนมากที่สุด การรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของ โรงเรียน พบวาผูปกครองไดรับทราบขอมูลขาวสารจากทาง
จดหมาย ดานการมีสวนรวมในการ เสริมสรางประสบการณแกนักเรียน ผลจากการวิเคราะหขอมูล การมีสวนรวมในการ
สงเสริม นิสัยรักการอานใหกับเด็ก พบวาผูปกครองไดจัดหาหนังสือภาพใหเด็กดู มากที่สุด การมีสวนรวมในการเสริมความรูให
สอดคลองกับสิ่งที่เด็กเรียนรูจากโรงเรียนและการเรียนรูของเด็กที่บาน พบวา ผูปกครอง ไดดูแลทําการบาน มากที่สุด การมี
สวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็ก พบวาผูปกครองสงเสริมใหเด็กออกกําลังกายและเลน มากที่สุด การมี
สวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ และสังคมของเด็ก พบวาผูปกครองไดสงเสริมใหเด็กมีวินัยในตนเอง
มากที่สุด การมีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาของเด็ก พบวา ผูปกครองสนใจในการอานและการเขียนของ
ลูก มากที่สุด ดานการมีสวนรวมในการสนับสนุนสถานศึก ษา พบวาผูปกครองใหความรวมมือสนับสนุนและปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของ โรงเรียน มากที่สุด
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ดานการสงเสริมพัฒนาการ พบวาผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา ดานการสงเสริมพัฒนาการ โดยรวม
และรายขอมีสวนรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะ ผูปกครองมีสวนสงเสริมใหเด็กมีมารยาทรูจักกลาวคํา สวัสดี ขอโทษตาม
โอกาส ฝกใหเด็กรักษา สุขอนามัยความสะอาดของรางกาย ฝกใหเด็กไดชวยเหลือตนเอง สงเสริมใหเด็กออกกําลังกาย และ
เลนอยางเสรีและสงเสริมใหเด็กมีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผูอื่นและปฏิบัติตามขอตกลง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ ธิดา
พิทักษสินสุข, (2542: 79 – 86) กลาววาครอบครัวมีบทบาท สําคัญมากตอพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก บานคือ
สถานศึกษาแหงแรกของเด็กมีพอแมและ บุคคลในครอบครัวเปนครูของเด็ก เด็กเรียนรูและไดรับการอบรมเลี้ยงดูมาแตกตาง
กันบนพื้นฐาน ความเชื่อความรู ความเขาใจของแตละครอบครัวจนกระทั่งเด็กถึงวัยที่พอแมพามาเขาโรงเรียน อนุบาลเด็กแต
ละคนไมไดแตกตางกันเฉพาะหนาตาเทานั้น พื้นฐานทางอารมณและประสบการณ ก็จะแตกตางกันไปดวย ความแตกตาง
ระหวางบุคคลจึงเปนสิ่งที่ครูอนุบาลตองตระหนักใหมาก มิฉะนั้นเราจะคาดหวังวาเด็กทุกคนจะเหมือนกัน พูดรูเรื่องเหมือนกัน
ชวยตัวเองไดเหมือนกันหมด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วารี กติกา, (2540: 30) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการรับรูและแนวทางการ
มีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดอนุบาลศึกษาโรงเรียนเอกชน อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม พบวาผูปกครองมีสวน
รวมในระดับมาก พบวา แนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนสวนใหญสามารถมีสวนรวมในการจัดอนุบาลศึกษาทั้ง 6
ดาน คือ ดานการเลี้ยงดู ดานการติดตอสื่อสาร ดานอาสาสมัคร ดานการเรียนรูของเด็กที่บาน ดานการตัดสินใจ และดานการ
สรางความรวมมือกับชุมชน การมีสวนรวมดานการเลี้ยงดูและการเรียนรูของเด็กที่บาน
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ตอการมีสวน
รวมในการพัฒนาการศึกษา พบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก และผูปกครองที่มีเพศ
และระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา สถานศึกษาไดเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการใหความคิดเห็นตอการพัฒนาการศึกษาอยางเทาเทียมกัน
ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา เอียดสุย (2560) ไดทําการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พบวา ผูปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และ
อาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานกิจการนักเรียน และ
ดานการประกันคุณภาพไมแตกตางกัน และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสิรินทิพย สิทธิศักดิ์ (2554) ไดทําการศึกษาการมี
สวนรวมของผูปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญ และเขตบางกอกใหญ พบวา ผูปกครองที่
มีเพศแตกตางกันมีสวนรวมตอการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน ซึ่งผลจากการวิจัยไดสะทอนใหเห็นวา สถานศึกษาสวนใหญ
มุง เน นใหป ระชาชนมี ส วนรว มในการพั ฒนาทุ ก มิติ ของสถานศึก ษา โดยสอดรับ กับ แนวนโยบายด านการมี ส วนรว มของ
ประชาชน ซึ่งรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนทั้งในดานการวางแผนพัฒนา การตัดสินใจ
รวมถึงการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2558)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา พบวา ระดับการมี สวนรวมในการพั ฒนาการศึกษาของผูป กครองนั กเรี ยนมั ธยมศึกษาตอนต น
โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษาอยูในระดับมาก 3 ดานไดแก ดานการเสริมสรางประสบการณที่บาน ดานการเสริมสรางประสบการณของเด็กที่
ไดรับจากโรงเรียน และดานการสงเสริมพัฒนาการ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ตอการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา พบวา ในภาพรวม ผูปกครองที่มีเพศ และระดับ
การศึกษา แตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ให
ความสําคัญกับผูปกครองในการพัฒนาการศึกษาอยางเทาเที่ยมกัน และผูปกครองก็มีความรวมมือในการพัฒนาไปพรอมกับ
นโยบายที่โรงเรียนวางไวดวยดี
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของ
อาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กลุมตัวอยาง คือ อาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่เขารวมโครงการเตรียมความพรอมสอบ
วัดความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม
เพื่อศึกษาพฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่
คารอยละ และคาเฉลี่ย ผลจากการวิจัย พบวา อาจารยสวนใหญเลือกสอบ TOEIC ใชเวลาในการฝกเฉลี่ยวันละ 1 – 3 ชั่วโมง
ตอวัน ชวงเวลาระหวาง 21.00 น. - 23.00 น. มีรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลน ไดแก การ
ฝกฟงจากภาพยนตรภาษาอังกฤษ ฝกอานจากบทความในแบบทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ฝกอานจากขาวภาษาอังกฤษ
และลงเรียนคอรสออนไลน หลังจากอาจารยไดพัฒนาตนเองบนแหลงเรียนรูออนไลนเสริมจากการอบรมในชั้น มีคะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC สูงขึ้น 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 เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือที่มีความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว ยนระยะทางใหเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดทุกแหง ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาไดตามที่ตองการ จากลักษณะดังกลาวทําใหมีการเรียนการสอนผานเว็บ
มากยิ่งขึ้น การเรียนรูแบบออนไลน (e-learning) การศึกษา การเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต (Internet)
เปนการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะเรียนไดตามความสามารถ และความสนใจของตนเอง เปนการเรียนสําหรับทุกคนเรียนได
ทุกเวลาและทุกสถานที่ และการเรียนรูผานเว็บในเนื้อหาวิชาตางๆ บนระบบอินเทอรเน็ตกลายเปนแหลงความรูไรพรมแดนที่
หลากหลาย โดยเฉพาะวิทยาศาสตร ครูผูสอนสามารถใชเปนทางเลือกใหมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากหองเรียนไปสูโลก
แหง การเรีย นรู เป นการผสมผสานระหวา งเทคโนโลยีสารสนเทศกับ การออกแบบระบบการเรี ยนการสอนโดยใชแ หล ง
ทรัพยากรที่มีอยูในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมาจัดสภาพ สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูใหเกิดแกผูเรียน (ธนาดล สมบูรณ
และสมถวิล ธนะโสภณ, 2558 :น.34-35)
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันเพราะวาภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือหรืออุปกรณที่สําคัญตอการ
ติดตอสื่อสาร เชน ดานการศึกษา ดานการแสวงหาความรู ดานการประกอบอาชีพ ดานการสรางความเขาใจตอประเพณี
วัฒนธรรม ดานการคาขายและธุรกิจ รวมไปถึงดานการติดตอสื่อสารกับกลุมประชาคมอาเซียนและตางประเทศทั่วโลก เมื่อมี
ความหลากหลายและแตกตางทางประเพณีวัฒนธรรม ยอมตระหนักถึงการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจ ภาษาที่เปนสื่อกลาง
เพื่ อ แสดงความเข า ใจต อกั น นั่ น ก็ คือ ภาษาอัง กฤษ เพราะทั่ วโลกจะใช ภ าษาอั ง กฤษเป น ภาษาสากล และ ภาษาในการ
ติดตอสื่อสารกับประเทศที่ไมไดพูดภาษาเดียว จะเห็นไดวาการที่จะสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจ จําเปนตองสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษ ที่ไมใชเพียงแคภาษาไทยเทานั้น (ครูอัพเดทดอทคอม. 2561 : ออนไลน) ทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย
ตนเองเปนคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญในการพัฒนาสังคมใน
อนาคต ยิ่งกวานั้นทักษะการเรียนรูดวยตนเองยังเปนทักษะจําเปนสําหรับสังคมโลกปจจุบัน ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรูที่มี
องคความรูใหมเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และสามารถเผยแพรไปอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยี การสื่อสารที่กาวหนาอยางไมหยุดยั้ง
ทรัพยาการมนุษยในสังคมไทยยังมีขอจํากัดเรื่องการศึกษาติดตามไมทันความรูใหมๆ ความเปลี่ยนแปลงที่เขามาตลอดเวลา
(สินีมาศ สรอยคีรี และติน ปรัชญพฤทธิ์., 2550) และภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่เปนสื่อกลางในการคนหาความรู ดังนั้น
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความสําคัญและจําเปน
อยางยิ่งที่จะไดรับการสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตระหนักวา
การเตรียมความพรอม หรือการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหแกอาจารย ซึ่งสวนใหญยังมีความเคยชินกับวิธีการเรียน
แบบพึ่งพาผูสอน และยึดมั่นกับตําราเรียน เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง การที่จะชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
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ของอาจารยใหมากขึ้น อีกทั้งเพื่อคนหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ หรือสามารถนําไปประยุกตใชในในการ
พัฒนาการเรียนรูวิชาอื่นๆ ดวยตนเอง ดังนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองพัฒนาตนเองไปสูการผลิตสื่อ การผลิต
โปรแกรมการผลิตนวัตกรรมตาง ๆ และนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนอันเปนแสดงถึงความรูสมัยใหมในประเทศไทย
4.0 (สัญญา พงษศรีดา, 2561:น.74-80) ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาพฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
จากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อนําเอาความรูตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนตอการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญอันจะนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาคนทั้งระบบ
หากครูขาดทักษะไรศักยภาพในการสอนและการถายความรูไปยังผูเรียนยอมทําใหเกิดวิกฤติปญหาทางการศึกษาและมี
ผลกระทบตอภาพลักษณที่ไมดีตอประเทศไทยในปจจุบันและอนาคต
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
จากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ขอมูลทั่วไปของอาจารย
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตําแหนง
5. จํานวนครั้งในการสอบ
ั
ี่ 

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
จากแหลงเรียนรูออนไลน
- เวลาที่ใชพัฒนา
- สื่อ/กิจกรรมที่ใชพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ไดแก การฟง การอาน และการเขียน

ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
- คะแนนสอบวัดความรูภาษาอังกฤษครั้งกอนหนา
และคะแนนหลังการพัฒนาจากแหลงออนไลน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คือ อาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
1.2 กลุมตัวอยาง คือ อาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่เขารวมโครงการเตรียมความพรอมสอบวัดความรู
ภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา จํานวน 30 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และ
จํานวนครั้งในการสอบภาษาอังกฤษที่ผานมา
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลน และผลการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลน
ของอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ระยะเวลาที่ใชพัฒนา/วัน ชวงเวลาที่ใชพัฒนา สื่อ/

กิจกรรมที่ใชพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะดวยตนเองอื่นๆ และคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนใหประสบความสําเร็จ
4. ขั้นตอนการวิจัย
การดําเนินงานวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการวิจัยแบงเปน 4 ขั้นตอน ไดแก
4.1 ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจาก
แหลงเรียนรูออนไลน และเกณฑมาตรฐานการสอบภาษาอังกฤษของอาจารยในมหาวิทยาลัย
4.2 สรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลน
และผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย และนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (IOC) และปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งพบวา
ทุกขอคําถามในแบบสอบถามมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
4.3 นําแบบสอบถามรวบรวมขอมูลกับอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่เขารวมโครงการเตรียมความพรอม
สอบวัดความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา จํานวน 30 คน
4.4 ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม แลวทําการ
วิเคราะหและแปรผลแบบสอบถามโดยใชคาสถิติ ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. การวิเคราะหขอมูล
การดําเนินงานวิจัยนี้ไดกําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบงออกเปน 3 สวน ไดแก
5.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ
5.2 การวิเคราะหพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย
วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ และคารอยละ
5.3 การวิเคราะหผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังการพัฒนาภาษาอังกฤษจากจากแหลงเรียนรูออนไลน เสริมการเขาชั้น
อบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
5.4 การวิเคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนใหประสบ
ความสําเร็จ โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา และใชคาความถี่และคารอยละในการสรุปผลกลุมของความคิดเห็น
ผลการวิจัย
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การวิจัยนี้ ไดดําเนินการตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
จากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 สวน
ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อาจารยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง คิดเปนรอยละ 65 มีอายุระหวาง 40 – 49 ป คิดเปนรอยละ 42 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 60
มีตําแหนงเปนอาจารยประจําหลักสูตร คิดเปนรอยละ 92 และเคยสอบภาษาอังกฤษอยูระหวาง 1 – 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ
56 ประเภทการสอบที่บุคลากรเลือกสอบ คือ TOEIC คิดเปนรอยละ 40
2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย สรุปไดดัง
นี้
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของความคิดเห็นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย
พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษาจากแหลงออนไลน
1. ระยะเวลาที่ใชพัฒนา/วัน
- 1 – 3 ชั่วโมง
- 4 – 6 ชั่วโมง
รวม
2. ชวงเวลาที่ใชพัฒนา
- 21.00 - 23.00 น.
- 05.00 – 07.00 น.
- ตั้งแต 23.00 น.
- พัฒนาในชั้นอบรมที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพียงอยางเดียว

จํานวนผูแสดงความ
คิดเห็น (คน)

รอยละ

26
4
30

86.7
13.3
100

16
5
2
7

53.3
16.7
6.7
23.3

รวม
3. สื่ อ/กิ จกรรมที่ใ ชพั ฒ นาทัก ษะ
ภาษาอังกฤษ
3.1 ทักษะการฟง
- ฝกฟงจากคลิปใหความรูการ
สนทนาระหวางบุคคล (ลักษณะการ
สนทนาเปนแบบ 2 คน และมากกวา
2 คน) บนเว็บไซตยูทูป
- ฝกฟงจากชองขาวซีเอ็นเอ็น
- ฝกฟงจากภาพยนตร
ภาษาอังกฤษ
- ฝกฟงจากเพลงภาษาอังกฤษ

30

100

19

35.8

10
10

18.9
18.9

7

13.2
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พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษาจากแหลงออนไลน
- ไมแสดงความคิดเห็น

จํานวนผูแสดงความ
คิดเห็น (คน)
7

รอยละ

รวม
3.2 ทักษะการอาน
- ฝกอานจากขาว
ภาษาอังกฤษ ในหนาหนังสือพิมพ
Bangkok post หรือหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษอื่นๆ
- ฝกอานจากบทความใน
แบบทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ
ที่ผานมา
- ฝกอานจากบทความวิจัย
ต า งประเทศไปฐานงานวิ จั ย ที่ ไ ด
มาตรฐาน เชน ACI, IEEE, Scopus
เปนตน
- ไมแสดงความคิดเห็น

53

100

16

41.0

16

41.0

3

7.7

4

10.3

รวม
3.3 ทักษะการเขียน
- ดูคลิปฝกทักษะ Grammar
และเนนฝกการจับ Error
- ฝกเขียนจากแบบฝกหัดแบบ
เติมคําที่ขาดหายในชองวาง จาก
แบบทดสอบที่มีดาวนโหลดในแหลง
ออนไลน
- ไมแสดงความคิดเห็น

39

100

14

53.8

9

34.6

3

11.5

รวม
4. การพัฒนาทักษะดวยตนเองอื่นๆ
- การลงเรียนคอรสออนไลน
ของครูเบิรด
- การลงคอรสออนไลนของ
ครูดิว
- ไมแสดงความคิดเห็น

26

100

3

10

1

3.3

26

86.7
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พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษาจากแหลงออนไลน
รวม

จํานวนผูแสดงความ
คิดเห็น (คน)
30

รอยละ
100

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปพฤติกรรมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย ใน
ประเด็นที่มีรอยละการปฏิบัติมากที่สุด ดังนี้ อาจารยใชเวลาในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 1 – 3 ชั่วโมง ตอวัน ชวงเวลาที่ใช
พัฒนา 21.00 23.00 น. สื่อ/กิจกรรมที่ใชพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง คือ ฝกฟงจากคลิปใหความรูการสนทนา
ระหวางบุคคล (ลักษณะการสนทนาเปนแบบ 2 คน และมากกวา 2 คน) บนเว็บไซตยูทูป ดานการอาน คือ ฝกอานจากขาว
ภาษาอังกฤษ ในหนาหนังสือพิมพ Bangkok post หรือหนังสือพิมพภาษาอังกฤษอื่นๆ และดานการเขียน คือ ดูคลิปฝก
ทักษะ Grammar และเนนฝกการจับ Error และมีอาจารยบางสวนลงเรียนคอรสออนไลนของครูเบิรด และครูดิว
3. ผลการวิเคราะหผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย
โดยไดทําแสดงผลการเปรียบเทียบระหวางคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ของอาจารยที่มีผลการสอบ
กอนการพัฒนาตนเองจากแหลงความรูออนไลน และหลังจากการพัฒนา จํานวน 12 คน ซึ่งแสดงในกราฟเพื่อชี้ใหเห็น
แนวโนมการพัฒนา ดังนี้
ผลการสอบ TOEIC ส่วนการฟั ง
350
300
250
200
150
100
50
0

id

1

2

3

4

5

6

ก่อนพัฒนา

7

8

9

10

11

12

หลังพัฒนา

รูปที่ 1 กราฟเปรียบเทียบผลการคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC สวนการฟง กอนและหลังการพัฒนาฯ
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ผลการสอบ TOEIC ส่วนการอ่าน
350
300
250
200
150
100
50
0

id

1

2

3

4

5
ก่อนพัฒนา

6

7

8

9

10

11

12

หลังพัฒนา

รูปที่ 2 กราฟเปรียบเทียบผลการคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC สวนการอาน กอนและหลังการพัฒนาฯ
จากรูปที่ 1 และ 2 สรุปไดวา อาจารยที่มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเองบนแหลงความรูออนไลนมี
คะแนนการสอบ TOIEC ในภาพรวมสูงขึ้นกวาคะแนนสอบครั้งกอนหนา เฉลี่ย 98.4 คะแนน หรือทําขอสอบถูกตองเพิ่มขึ้น
ประมาณ 20 ขอ (98.4/5=19.7) หากพิจารณาในดานการฟง พบวา อาจารยทําคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สูงขึ้นเฉลี่ย 49.6
(49.6/5=9.92) คะแนน หรือทําขอสอบถูกตองเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ขอ และดานการอาน อาจารยทําคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ สูงขึ้นเฉลี่ย 48.7 คะแนน (48.7/5=9.74) หรือทําขอสอบถูกตองเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ขอ
ผูวิจัยไดทําการจําแนกพฤติกรรมในการพัฒนาภาษาอังกฤษจากแหลงความรูออนไลนในดานการทักษะการฟง การ
อาน การเขียน และการพัฒนาทักษะดวยตนเองอื่นๆ จากผูที่ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC จํานวน 12 คน เพื่อนํา
ผลสรุปใชเปนแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษดวยตนเอง ดังนี้
โดยที่ หมายเลข 1 คือ ฝกฟงจากคลิปใหความรูการสนทนาระหวางบุคคล จากเว็บไซตยูทูป
2 คือ ฝกฟงจากชองขาวซีเอ็นเอ็น
3 คือ ฝกฟงจากภาพยนตรภาษาอังกฤษ
4 คือ ฝกฟงจากเพลงภาษาอังกฤษ
5 คือ ฝกอานจากขาวภาษาอังกฤษ
6 คือ ฝกอานจากบทความในแบบทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษที่ผานมา
7 คือ ฝกอานจากบทความวิจัยตางประเทศไปฐานงานวิจัยที่ไดมาตรฐาน
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ตารางที่ 2 ผลการสอบและการจําแนกพฤติกรรมในการพัฒนาภาษาอังกฤษจากแหลงความรูออนไลนในดานการทักษะ
การฟง และการอาน จากผูที่ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC
รหัส
อาจารย

ผลการสอบและแนวโนมการพัฒนา

คะแนน คะแนน
การฟง การ
(กอน)
อาน
(กอน)

รวม
คะแ
นน

คะแนน คะแนน
การฟง
การ
(หลัง)
อาน
(หลัง)

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

225
165
265
185
225
235
215
225
200
185
115
185

175
265
155
200
225
200
175
185
245
225
215
215

400
430
420
385
450
435
390
410
445
410
330
400

280
205
330
230
280
290
270
280
250
230
145
230

รวม

202.1

206.7

408.
8

251.7

220
330
195
250
280
250
220
230
305
280
270
235

รวม
คะแ
นน

500
535
525
480
560
540
490
510
555
510
415
465
255.4 507
.1

พฤติกรรมการพัฒนา
บนแหลงออนไลน

ความ
แตกตาง
ของคะแนน
สอบรวม
กอนและ
หลังพัฒนา
ฯ

+100
+105
+105
+95
+110*
+105
+100
+100
+110*
+100
+85
+65
+98.4

1

2

/
/
/

/
/

/
/
/
5

3

3

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
(1)

จํานวน
กิจกรรม
ที่ใช
พัฒนาฯ

4

5

6

/

/
/

/
/
/
/

/

/

/
/

/
/
/

/

/
/
/

7

/
/

3

6
(3)

8
(2)

3

จากตารางที่ 2 แสดงวา ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC
ของอาจารย มหาวิท ยาลัยพิ ษณุโลก หลังจากพัฒนา
ทักษะความรูจากแหลงความรูออนไลนทั้งในดานการทักษะการฟง และการอาน มีคะแนนรวมทั้ง 2 สวน เฉลี่ยสูงขึ้น 98.4
คะแนน ในภาพรวมอาจารยมพี ฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงความรูออนไลนดวยการฝกฟงจากภาพยนตร
ภาษาอังกฤษ มากที่สุด รองลงมาคือ ฝกอานจากบทความในแบบทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษที่ผานมา และฝกอานจากขาว
ภาษาอังกฤษ และหากพิจารณาจากอาจารยรหัส 5 และ 9 (110 คะแนน) ที่มีพัฒนาการทางคะแนนหลังจากที่ไดศึกษาจาก
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3
5
2
2
6
3
3
2
5
3
3
3
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แหลงเรียนรูออนไลนเสริมจากการเขาชั้นอบรมภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัด พบวา มีการพัฒนาโดยศึกษาเรียนรูจากสื่อ
หลายรูปแบบ คือ ฝกฟงจากคลิปใหความรูการสนทนาระหวางบุคคลจากเว็บไซตยูทูป ฝกฟงจากชองขาวซีเอ็นเอ็น ฝกฟง
จากภาพยนตรภาษาอังกฤษ ฝกอานจากขาวภาษาอังกฤษ ฝกอานจากบทความในแบบทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษที่
ผานมา และฝกอานจากบทความวิจัยตางประเทศไปฐานงานวิจัยที่ไดมาตรฐาน

อภิปรายผล
ผลการศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
พบวา ในภาพรวมอาจารยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยการฝกฟงจากภาพยนตรภาษาอังกฤษ มากที่สุด รองลงมาคือ ฝกอาน
จากบทความในแบบทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษที่ผานมา และฝกอานจากขาวภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีอาจารยบางทาน ลง
เรียนคอรสออนไลนของครูเบิรดและครูดิว และที่สําคัญการใชการเรียนรูดวยตนเองผานแหลงเรียนรูออนไลนชวยใหคะแนน
การสอบ TOIEC ของอาจารยในภาพรวมสูงขึ้นกวาคะแนนสอบครั้งกอนหนา เฉลี่ย 98.3 คะแนน หรือทําขอสอบถูกตอง
เพิ่มขึ้น ประมาณ 20 ขอ ทั้งนี้แหลงเรียนรูออนไลนเปนชองทางในการพัฒนาตนเองทางดานภาษาอังกฤษในทักษะตางๆ ที่
สะดวก เขาถึงไดงาย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูเรียนสามารถเขาไปฝกทักษะการพูด ฟง อาน เขียน ไดจากสื่อตางๆ ตาม
ชวงเวลาที่ตนเองสะดวกและสามารถเขาไปเรียนรูไดในทุกสถานที่และเวลา ซึ่งสอดคลองกับ พรพิไล เติมสินสวัสดิ์ (2555) ที่
กลาวไววา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชอินเทอรเน็ตสามารถกระตุนและสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษไดเปน
อยางดีในการพัฒนาทักษะดานการเขียน ในดานการพูดและการฟง ไดแก กิจกรรมฟงเพลงภาษาอังกฤษ และรองคาราโอเกะ
เพลงภาษาอังกฤษใน Youtube การดูทีวีออนไลนที่เปนเสียงภาษาอังกฤษ การใชอินเทอรเน็ตเพื่อฝกอานออกเสียง
ภาษาอังกฤษ การดูภาพยนตรทางอินเทอรเน็ตที่เปนเสียงภาษาอังกฤษ และยังสอดคลองกับ บริททิชเคานซิล (2561 :
ออนไลน) ที่กลาววา การเพิ่มความรูและพัฒนาทักษะ (More Knowledge and More Skills) เปนการพัฒนาทักษะ การฟง
การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษใหครอบคลุม ใหผูเรียนสามารถใชไดใชถูกใชเปน และใชอยางคลองแคลว กระตุน
ใหผูเรียนเรียนรูภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูหลากหลายรอบตัว ในการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพดานภาษาอังกฤษของ
ผูเรียน เพื่อกระตุนและเกิดการเรียนรูภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูรอบตัว เชน เจาของภาษา ปายตางๆ กลองผลิตภัณฑ
รายการโทรทัศนหนังสือพิมพนิตยสาร วารสาร แบบฟอรม และ เอกสารของหนวยงาน สถานประกอบการตางๆ จัดทําขึ้น
และการสืบคนใน Internet ที่เปนภาษาอังกฤษ
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูออนไลนของอาจารย มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก ในภาพรวมใชการฝกฟงจากภาพยนตรภาษาอังกฤษ ฝกอานจากบทความในแบบทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษที่
ผานมา และฝกอานจากขาวภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีอาจารยบางทาน ลงเรียนคอรสออนไลนของครูเบิรดและครูดิว ซึ่งชวยทํา

375

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ใหคะแนนสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ สูงขึ้น และในรายอาจารยที่มีพัฒนาการทางคะแนนสอบสูงสุด 2 ทาน ใชการศึกษา
จากสื่อที่หลากหลายรวมกันทั้งสื่อทางวิชาการ และสื่อผสมผสานวิชาการกับการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันที่มี
เผยแพรบรนอินเทอรเน็ต และผลสะทอนใหเห็นวา เวลาในการพัฒนาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมและสงผลตอการ คือการใช
เวลาศึกษา 1 – 3 ชั่วโมง ตอวัน และชวงเวลาที่ใชพัฒนา 21.00 23.00 น.
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ความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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The Satisfaction of Teachers to Internal Supervision in Sukhothai Primary Educational
Service Area 1
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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของครู ผู ส อนที่ มี ต อ การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชรวบรวมขอมูล คือ ครูผูสอน จํานวน 183 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอ
การนิเทศภายใน ภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.92, S.D.=0.579)
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ ครูผูสอน การนิเทศภายในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 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 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6 ไดกําหนด
ความมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา วาจะตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข (สํานักงาน
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รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2545, หนา 5) และในหมวด 4 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก
วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน มีความสําคัญที่สุด ในการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู
และบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา โดยใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมโดยมีการบูรณาการความรูดานตางๆ ใหสอดคลอง กับความถนัด ความสนใจ และคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนเรียนจากประสบการณ ไดฝกทักษะกระบวนการ ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน และแกปญหา
ได (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2545 : 13-14) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยังไดใหความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษามีการกําหนดบทบัญญัติไว
เปนการเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47-51) โดยที่มาตรา
47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งโดยหลักการ
สากลถือวาการประกันคุณภาพเปนเรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการควบคูกับการจัดการศึกษา และจุดสําคัญที่สุดอยูที่ผลผลิต คือ
ผูเรียน ซึ่งจะตองมีปจจัยสนับสนุนหลายดาน เชน ดานทรัพยากร กระบวนการบริหารจัดการ ครู กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน เปนตน(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547 : 8 - 9)
ในการประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศเปนปจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาครูผูสอน กระตุนใหครูจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว
ของ อัญชลี โพธิ์ทอง (2544 : 81 - 82) วา ผูบริหารที่ทําหนาที่นิเทศการศึกษา มีหนาที่ผลักดัน กระตุน และชักจูงใหผูรับการ
นิเทศซึ่งมีหนาที่โดยตรงตอตัวเด็ก และใหการสอนแกเด็ก ไดพัฒนาเพิ่มพูนความรูความชํานาญและความสามารถ เพื่อใหงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้น ผูที่มีบทบาทสําคัญในการนิเทศ คือ ผูบริหารหรือผูนิเทศ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ เซอรลิโอ
วานนิ (Sergiouvanni Starraft 1988 : 158-159 อางถึงใน สุมณฑา ปวเฮงทรัพย, 2546) วาผูนิเทศเปนผูอํานวยความ
สะดวกและใหการสนับสนุนการทํางานของครู โดยคํานึงถึงความตองการและความพึงพอใจในการทํางานของครู เพื่อสราง
บรรยากาศสนับสนุนการทํางาน ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหครูเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนผูให
การนิเทศ จะตองคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับการนิเทศเปนสําคัญ
ในปจจุบันการนิเทศภายใน ดานการเรียนการสอนของแตละโรงเรียนยังไมบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้การนิเทศภายในยัง
ไมตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของผูรับการนิเทศอยางแทจริง เพราะผูใหการนิเทศยังยึดหลักการนิเทศเปน
สําคัญ แตเนื่องจากการนิเทศภายใน มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของครูสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนให
มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค (เกง ดี มีความสุข) ดังนั้นผูศึกษา จึงสนใจที่จะทําการศึกษา
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินงานวิจัยนี้ไดกําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ซึ่งมี
จํานวนโรงเรียน 42 แหง มีครูจํานวนทั้งหมด 336 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1, 2562)
กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาและรวบรวมขอมูล คือ ครูผูสอน จํานวน 183 คน โดยการคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางจากสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1973) และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมอยางงาย (Sample
Random Sampling) จากครูในโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จํานวน 75 คน โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ จํานวน 41 คน โรงเรียน

378

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

บานเมืองเกา จํานวน 29 คน โรงเรียนวัดจันทร จํานวน 16 คน โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ จํานวน 16 คน และโรงเรียนวัดฤทธิ์ (คํา
หมื่นปทุมา) จํานวน 6 คน
2. ขอบเขตดานตัวแปร ประกอบดวย
2.1 ตัวแปรตน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณทํางาน
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษา
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผสู อนที่มีตอการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ที่ผูศึกษาไดสรางขึ้นเอง แบงออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ (Check list) ประกอบดวย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณทํางาน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอการนิเทศภายใน มีจํานวน 30 ขอ โดยมีแบงขอคําถาม
ออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผนนิเทศ ดานการดําเนินการปฏิบัติตามแผนการนิเทศ ดานการสรางเสริมกําลังใจใน
การนิเทศ และดานการประเมินผลการนิเทศ
โดยมีการวัดระดับความพึงพอใจ ในรูปแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะตอการนิเทศภายในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
ลักษณะ เปนคําถามแบบปลายเปด
4. การสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูล
แบงออกเปน 7 ขั้นตอน ดังนี้
1.ศึกษาเอกสารตางๆ ซึ่งไดแก ทฤษฎี ตํารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา
2. สร างแบบสอบถามที่เ หมาะสมและสอดคลอ งกั บบริบทของเนื้ อหาการวิ จัยเรื่อ งการนิ เทศภายใน
สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
3. นํารางแบบสอบถามที่ไดเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของคําถาม
กับวัตถุประสงคของการวิจัย (IOC) ซึ่งขอคําถาม จํานวน 17 ขอ มีคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.0 และไมมีขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง และขอคําถาม อีก 3 ขอ ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหปรับปรุงภาษาใหมีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ผูวิจัยได
ดําเนินการปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
4. นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางครูผูสอน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 จํานวน 30 คน โดยจําแนกเปนครูจากโรงเรียนบานหนองพะยอม จํานวน 18
คน และโรงเรียนบานยางซาย จํานวน 12 แลวนํามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ
แอลฟา ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการนิเทศภายในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ซึ่งได
คาเทากับ 0.726
7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางครูผูสอนสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 จํานวน 183 คน
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองเพื่อใหขอมูลที่มีความ
สมบูรณครบถวนดังนี้
1.ขอหนั ง สื อ รั บ รองการทํา วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย พิษ ณุ โ ลก ถึ ง ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นวั ด คู ห าสุ ว รรณ
โรงเรียนบานเมืองเกา โรงเรียนวัดจันทร โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ และโรงเรียนวัดฤทธิ์ (คําหมื่นปทุมา) เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการจัดเก็บขอมูลกับครูผูสอน
2. ผูศึกษาวิจัยนําแบบสอบถามนําสงทางไปรษณียไปยังสถานศึกษา เพื่อชวยกระจายไปยังครูผูสอน
3. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของแบบสอบถามที่สงกลับมา พบวา ไดรับแบบสอบถามกลับมาครบ
ทั้ง 183 ชุด
6. การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ และรอยละ
2. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอการนิเทศภายใน ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายดังนี้
4.50-5.00
พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับมากที่สุด
3.50-4.49
พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับมาก
2.50-3.49
พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับปานกลาง
1.50-2.49
พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับนอย
1.00-1.49
พึงพอใจตอการนิเทศภายในระดับนอยที่สุด
3. การวิเคราะหขอเสนอแนะตอการนิเทศภายในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา รวมกับการจําแนกกลุมขอเสนอแนะดวยคาความถี่และคารอยละ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1 สรุปไดดังนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัยเขต 1 โดยภาพรวม
การนิเทศภายในสถานศึกษา
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
ลําดับ
Χ
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
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนมีความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการนิเทศภายในสถานศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.92, S.D.=0.579) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
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ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 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)
ผลการสรุปขอเสนอแนะขอเสนอแนะของครูผูสอนตอการนิเทศภายในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัยเขต 1 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขอเสนอแนะของครูผูสอนตอการนิเทศภายในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
ขอเสนอแนะ
1. ผูนิเทศควรใชหลักมนุษยสัมพันธตอการนิเทศภายใน
2. ควรมีการเสนอแนะและติดตามผลการนิเทศอยูเสมอ ไมใชติดตาม
หรือนิเทศชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
3. อยากใหทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของมารวมวางแผนการนิเทศ ไมใช
ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศเทานั้น
4. มีการวางแผนการนิเทศภายในโดยกําหนดกิจกรรมตามขั้นตอน ตาม
ปฏิทิน ความพึงพอใจงาน ทําใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศไดเตรียมตัว
5. เปนไปตามแผนการนิเทศ แตอาจจะไมตรงตามวันเวลา
เทาไรนัก
6. ผูที่ทําการนิเทศมีความรอบรูในการนิเทศสูงจึงทําใหการดําเนินการ
เปนไปไดดวยดี สงผลใหผูที่ถูกนิเทศมีความพึงพอใจในการนิเทศและผู
นิเทศมีความเปนกันเอง
7. ครูควรมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพื่อเตรียมรับกับ
การนิเทศทุกเมื่อ
รวม

จํานวนผูแสดงความคิดเห็น
(คน)
12
10

รอยละ

8

16.3

6

12.2

5

10.2

5

10.2

3

6.1

49

100

24.5
20.4

อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารและคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
มอบหมายไดดําเนินการครอบคลุมในทุกๆ ดาน ไดแก ดานการสรางเสริมกําลังใจในการนิเทศ ดานการประเมินผลการนิเทศ
ดานการดําเนินความพึงพอใจตามแผนการนิเทศ และดานการวางแผนการนิเทศ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สาริศา เนตรแสงสี (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอพรหมพิราม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบวา1) ครูในโรงเรียนในอําเภอพรหมพิราม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจในดานการวางแผนการนิเทศ ดานการ
ดําเนินการปฏิบัติตามแผนการนิเทศ ดานการสรางเสริมกําลังใจในการนิเทศ และดานการประเมินผลการนิเทศ ทั้งภาพรวม
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และรายดานไมแตกตางกัน 2) ครูในโรงเรียนในอําเภอพรหมพิราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ที่มีประสบการณในการสอนตางกันมีความพึงพอใจตอการนิเทศภายใน ดานการวางแผนการนิเทศ ดานการดําเนินการ
ปฏิบัติตามแผนการนิเทศ ดานการสรางเสริมกําลังใจในการนิเทศ และดานการประเมินผลการนิเทศ ทั้งภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน 3) ครูโรงเรียนในอําเภอพรหมพิราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความ
พึงพอใจตอการนิเทศภายในไมแตกตางกัน และสามารถอภิปรายผลตามรายดาน ไดดังนี้
ดานการวางแผนการนิเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารไดมอบหมายและจัดใหครู
และผูนิเทศประชุมวางแผนการนิเทศภายในรวมกัน มีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของครูดานการจัดการเรียนการ
สอนกอนการวางแผนการนิเทศ และใชขอมูลสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศภายใน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอภิวันท
พินทอง (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานของหนวยศึกษานิเทศก สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอ เขตการศึกษา 5 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษา ผล
การศึกษาพบวา การบริหารงานการนิเทศการศึกษาตามแนวทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 7 ดาน มีดังนี้ การตัดสินใจสั่งการ
เกี่ยวกับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ไดใชวิธีการวางแผนดําเนินการ โดยศึกษานิเทศกอําเภอทุกคน การจัดองคการยึด
แผนปฏิบัติการ และการกําหนดหนาที่ไวชัดเจน การติดตอสื่อสารกับโรงเรียน ใชวิธีแจงเปนหนังสือใหทราบ การใชอิทธิพล
กระตุ น ให บุ ค ลากรทํ า งานได ใ ช ก ารฝ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการนิ เ ทศ การประสานงาน ใช ก ารประชุ ม ชี้ แ จง การ
ประเมินผลงานใชวิธีการสังเกตหรือสัมภาษณ ปญหาการบริหารงานการนิเทศการศึกษาที่พบ ไดแก ขาดขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจ สั่งการ ขาดงบประมาณ โรงเรียนใหขอมูลไมตรงกับสภาพเปนจริง ครูไมพัฒนาตนเอง และไมเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สอน ขาดการนิเทศภายในอยางเปนระบบ มีเวลาไมเพียงพอในการนิเทศ และการประเมินคุณภาพ ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ขาดการประสานงานที่ดี ระหวางโรงเรียน กับหนวยศึกษานิเทศก การประเมินผลไมเปนระบบ และขาดการติดตามอยาง
ตอเนื่อง และการวิจัยของหนวยศึกษานิเทศกอําเภอสวนใหญยังมีนอย
ดานการดําเนินความพึงพอใจตามแผนการนิเทศโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารไดจัด
ใหมีการดําเนินการนิเทศภายในตามแผนงานและโครงการที่วางไวอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีการใหขอเสนอแนะทักทวง
ของผูนิเทศมีหลักการ และเหตุผลที่นาเชื่อถือได และกิจกรรมการนิเทศภายในมีบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตย ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของเฟรนด (มงคล ตันตมุสิก, 2534: 49, อางจาก Friend, 1968 : 2822-A) ไดทําการวิจัยพบวา ทัศนคติครูใหญ
และครูผูสอนที่มีตอกระบวนการนิเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยประสบการณเปนตัวแปรที่สงผลตอความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญและยังพบอีกวา การประชุมกันในทันทีที่พบขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและใหคําชมเชยกับครู
ที่ประสบผลสําเร็จเปนการนิเทศที่ผูนิเทศควรนํามาใช
ด า นการสร า งเสริ ม กํ า ลั ง ใจในการนิ เ ทศ โดยภาพรวมอยู ร ะดั บ มาก ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะว า ผู บ ริ ห ารและ
คณะกรรมการไดเปนผูนิเทศใหการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เปดโอกาสใหครูผูสอนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในอยางเสรี และมีการยกยองชมเชยในโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแลงมัวร (Langmuir, 1998) คือ
กระบวนการพัฒนาครู ในเนือ้ หาของความสัมพันธในการทํางานรวมกันเปนกรณีศึกษากับครู 2 คน คือ Mary และ Sadie ซึ่ง
ทํางานรวมกันในกลุมของการนิเทศแบบคลินิกโดยมีจุดมุงหมายหลักที่จะใหครูเขารวมในกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
และพัฒนาทักษะใหม ๆ ในการนิเทศการสอน การวิจัยครั้งนี้มีการวิเคราะหรายละเอียด และตีความหมายความรูที่ครูทั้งสอง
สรางขึ้นในระหวางการปฏิบัติการนิเทศแบบคลินิก จากการวิจัยนี้ ชี้ใหเห็นถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผลในการพัฒนาครูในดาน
ความสั ม พัน ธ รว มกัน การพั ฒนาแต ล ะครั้ ง ขึ้น อยูกั บ การให ค วามร วมมื อในการทํ างาน และครูทั้ ง สองยั งพบอีก ว า การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใด ๆ ตองใชเวลาและตองไวใจในกระบวนการสังเกตการณสอนซึ่งกันและกัน การปรึกษาหารือเพื่อ
อภิปรายสาระเดียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนจะชวยในการสงเสริมพัฒนาวิชาชีพครู
ดานการประเมินผลการนิเทศ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารและคณะกรรมการไดมี
การประเมินผลการนิเทศ โดยใชรูปแบบที่หลากหลายเหมาะกับบริบทของกลุมสาระการเรียนรู มีการประเมินผลความพึงพอใจ
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งานของครูดานการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง และดําเนินการตามกระบวนการประเมินผลการนิเทศ สอดรับ
กับแผนการนิเทศทีก่ ําหนดให ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุทิศ ผิวขํา (2543: 150-156) ไดศึกษาความตองการรับการนิเทศ
ภายในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดมุกดาหารพบวา โดยภาพรวม มีความ
ตองการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ความตองการการนิเทศภายใน งานวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษา ดานการเรียนการสอนอยูในระดับมาก และดานสื่อการเรียนการสอนมีความตองการรับการนิเทศ
ภายในระดับมาก ความตองการรับการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาดานหองสมุดอยูในระดับมาก ความ
ตองการการรับการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาดานการนิเทศภายในอยูในระดับมากทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา โรงเรียนยังไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับงานนิเทศภายในเทาที่ควรเพราะผูบริหารและคณะทํางานมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับงานนิเทศไมดีพอ ขาดความรูและทักษะในดานการสื่อและเครื่องมือที่ใชสําหรับประเมินผลการนิเทศ การขาด
เอกสาร ตํารา คูมือที่จะใชในการศึกษา คนควาประกอบการนิเทศ
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบวา ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอการนิเทศภายในสถานศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ดานการ
สรางเสริมกําลังใจในการนิเทศ สูงที่สุด ทั้งนี้การเสริมกําลังใจและการใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกสถานศึกษา/ครูผูไดรับ
การนิเทศน จะชวยทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงที่ดีไดในอนาคต สวนดานดานการวางแผนการนิเทศ เปนดานที่
ครูผูสอนมีความพึงพอใจ ต่ําที่สุด ทั้งนี้ครูผูสอนมีขอเสนอแนะตอการนิเทศวา เปนไปตามแผนการนิเทศ แตอาจจะไมตรงตาม
วันเวลาเทาไรนัก ซึ่งก็สามารถนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการกําหนดปฏิทินการนิเทศนและการควบคุมระยะเวลาในเดินทาง
และวางแผนการจัดลําดับการนิเทศใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ก็จะชวยทําใหระดับความพึงพอใจของครูผูสอในในดานนี้
สูงขึ้นไดในระยะตอไป
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การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศกึ ษา
และสาขาวิชาดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนในการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุมตัวอยางในการวิจยั คือ
นัก ศึ กษาสาขาวิ ชาดนตรี ศึ กษาคณะครุ ศาสตร แ ละนั ก ศึ กษาสาขาวิช าดนตรี ส ากลคณะมนุษ ย ศ าสตรแ ละสัง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 80 คน ที่คัดเลือกจากวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึก ษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรีสากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดําเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาทั้งหมดมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.54 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 มีความพึงพอใจมากที่สุดในดานความเหมาะสมของขนาดหองเรียน รองลงมา
คื อ ด า นความเหมาะสมแสงสว า งห อ งเรี ย นและด า นที่ มี ค วามพึ ง พอใจน อ ยที่ สุ ด ควรแก ไ ขปรั บ ปรุ ง คื อ เครื่ อ งดนตรี มี
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
ดนตรีจัดเปนศาสตรเฉพาะที่สามารถพัฒนาบุคคลไดทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม เจตคติ บุคลิกภาพ
และชวยใหบุคคลมีพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยที่การศึกษาทางดนตรีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาดานจิตใจ ความคิด รวมถึง
สติปญญาของมนุษย ดังเชน เพลโต (Plato) ที่กลาววา การศึกษาดนตรีสําคัญที่สุด เพราะจังหวะและความกลมกลืนเขาไปสู
วิญญาณและยึดวิญญาณไดอยางเหนียวแนนยิ่งกวาสิ่งอื่น นําเอาความหรรษามาใหแกวิญญาณ (ปรีชา ชางขวัญยืน, 2523)
การศึ ก ษาทางด า นดนตรี มี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ การศึ ก ษาของศาสตร ด า นอื่ น ๆ ที่ ต อ งมี ก ารเรี ย นรู การฝ ก ฝน
การศึกษาความหมาย การศึกษาที่มาเพื่อใหเกิดความรูทางดนตรี สามารถเขาใจดนตรีอยางแทจริง อยางไรก็ตาม การที่จะ
บรรลุเปาหมายของการศึกษาดานดนตรีไดนั้น ระบบการเรียนการสอนเปนปจจัยที่มีความสําคัญยิ่ง โดยที่สุนันท สุขเจริญ
(2529) ไดกลาววา ในขณะที่หลักสูตรดนตรีมีการเรียนการสอนอยางแพรหลาย แตพื้นฐานดนตรีมาตรฐานในระดับประเทศยัง
ไมสูงมากนักโดยสภาพสวนรวม ซึ่งมีผลตอแนวทางการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้อุปสรรคที่ทําใหการเรียนการสอนไม
สามารถดําเนินไปตามที่กําหนดไว ไดแก ครูดนตรีไมมีความรู แผนการสอนและสื่อการเรียนบกพรองไมทันสมัย ตลอดจนเวลา
และสถานที่ในการเรียนดนตรีขาดความเหมาะสม
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทาง
กายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ ความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูล
เพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดย
พิจารณาจากการดําเนิ นการปรับปรุงพัฒ นาจากผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึ กษาและอาจารย (สํา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) สิ่งสนับสนุนการเรียนรูซึ่งประกอบดวยความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดาน
อุปกรณเชนคอมพิวเตอร WiFi และแหลงเรียนรูสื่ออิเล็กทรอนิกส ถาเปรียบกับความพรอมทางดานองคประกอบของอุปกรณ
ดนตรี เชน เครื่องดนตรี อุปกรณดนตรี โดยสิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงานเพื่อนําผลการ
ประเมินทุกๆดานเปนใชเปนขอมูลประกอบในการปรับปรุง พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่สนองความตองการของผูเรียน
(สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2558 อางอิงใน ศุภกฤต พริ้วไธสง, 2561) ในดานการเรียนการสอนดนตรีนั้น
องคประกอบการจัดการเรียนการสอนทางดานสื่ออุปกรณดนตรีมีความสําคัญยิ่งที่จะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหเปน
บัณฑิตที่มีคุณภาพแตถาองคประกอบดานใดดานหนึ่งขาดประสิทธิภาพจะทําใหการจัดการเรียนการสอนไมประสบผลสําเร็จ
ทําใหการจัดการเรียนการสอนไมบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว
จากความสําคัญและปญหาที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่ง
สนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนื่องจาก
ในสภาพปจจุบันที่มีนักศึกษาเพิ่มจํานวนมากขึ้นและรวมถึงความเปลี่ยนของเทคโนโลยี อาจทําใหอุปกรณทางการเรียนการ
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สอนดนตรีไมเพียงพอตอความตองการหรือขาดความทันสมัยในการนําไปใช โดยผลการศึกษาสามารถนําไปปรับปรุงแกไข
เพื่อใหการใหบริการดานสื่ออุปกรณการศึกษาทางดนตรีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชา
ดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ (เพ็ญศรี เศรษฐวงศ, 2540) มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการใหบริการดานสื่อและอุปกรณดนตรี ผูวิจัยดําเนินการตามองคประกอบตาง ๆ ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาชาวิชาดนตรีศึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
2. กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาชาวิชาดนตรีศึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใชวิธีคัดเลือกจากการสุมอยางงาย จากสาขาละ 40 คน รวมจํานวน 80 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน
แบงเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ เพศ ชั้นป และสาขา
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจ
2.1 ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน
2.2 ความพึงพอใจตอสื่ออุปกรณดนตรี
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปด
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฏีและแนวคิด เพื่อนํามากําหนดขอบเขตในการสรางเครื่องมือในการวิจัย
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2. สรางเครื่องมือตามขอบเขต และโครงสรางตามที่กําหนด
3. นําเครื่องมือที่สรางแลว โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบใหคะแนนความตรงของเนื้อหา (IOC) โดยคัดเลือกขอคําถาม
ที่มีคามากกวา 0.5 มาใชเปนขอคําถาม สวนขอคําถามที่มีคาไมถึง 0.5 ใชวิธีตัดออกปรับปรุงแกไขความถูกตองเพื่อความ
สมบูรณของเครื่องมือ และนําไปหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใชสัมประสิทธิแอลฟาครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.9566
4. นําเครื่องมือฉบับสมบูรณแลว ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. จัดเตรียมเอกสาร
2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบประเมินจํานวน 80 ฉบับ ใหกลุมตัวอยางที่เลือกไวดวยตนเอง
โดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนเวลา 1 สัปดาห
3. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง จากนั้นนําขอมูลบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป

การวิเคราะหขอมูล
1. ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม
2 .นําแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวแลวหาคาเฉลี่ย (Mean) และ
หาคาความบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) ของความพึงพอใจของประชากรที่ตอบแบบสอบถามแลวนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
3. นําแบบสอบถามในตอนที่ 3 ซึ่งเปนขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่ซ้ํา ๆ หรือใกลเคียง
นํามาจัดเปนหมวดหมูแลวลําดับความสําคัญโดยพิจารณาจากจํานวนความถี่แลวนํามาสรุปโดยรูปแบบความเรียง
ผลการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชา
ดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 80 คน มีวัตถุประสงคการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
สิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเพื่อ
เสนอแนวทางการแกไขปญหาตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนดนตรี
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและ
สาขาวิชาดนตรีสากล
ลําดับ

ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน

388

ระดับความเห็น

แปลผล

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

x̄

S.D

1

ความเหมาะสมของขนาดหองเรียนกับจํานวนนักศึกษา

3.94

0.86

มาก

2

ความเหมาะสมระบบระบายอากาศในหองเรียน

3.75

0.88

มาก

3

ความเหมาะสมจํานวนเกาอี้ที่นั่งเรียน

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

ความสะอาดของพื้นที่ทั้งภายในหองเรียน ทางเดิน และ

3.80

0.86

มาก

ภายนอกอาคาร
8

ความเพียงพอของบริเวณนั่งพักรอ

3.75

0.88

มาก

9

หองเรียนปราศจากเสียงดังรบกวนจากภายนอก

3.54

1.02

มาก

10

ความเพียงพอของที่ทิ้งขยะในอาคารเรียน

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

เครื่องดนตรีสะอาดพรอมที่จะใชในการซอม

3.40

1.13

ปานกลาง

15

ความเพียงพอของอุปกรณทําความสะอาดเครื่องดนตรี

3.21

1.26

ปานกลาง

16

สภาพความพรอมของหองซอมดนตรี

3.29

1.18

ปานกลาง

3.54

0.81

มาก

รวม

จากตารางพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขา
ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมของขนาดหองเรียนกับจํานวนนักศึกษา( x̄ = 3.94 ) ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ความ
เหมาะสมแสงสวางในหองเรียน ( x̄ = 3.89) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ เครื่องดนตรีมีสวนประกอบมีครบถวน (ไมกลอง,
เมาทพีช , ลิ้นแซ็ก ฯลฯ) ( ภาพคมชัด ) ( x̄ = 3.06 )
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ลําดับ

ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน

ระดับความเห็น
x̄
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1

ความเหมาะสมของขนาดหองเรียนกับจํานวนนักศึกษา

3.75

0.78

มาก

2

ความเหมาะสมระบบระบายอากาศในหองเรียน

3.40

0.84

ปานกลาง

3

ความเหมาะสมจํานวนเกาอี้ที่นั่งเรียน

3.48

0.75

ปานกลาง

4

เหมาะสมแสงสวางในหองเรียน

3.60

0.87

มาก

5

คุณภาพของระบบเครื่องฉาย (ภาพคมชัด)

3.28

0.96

ปานกลาง

6

ความเหมาะสมของระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงใน

3.35

0.86

ปานกลาง

3.58

0.90

มาก

หองเรียน
7

ความสะอาดของพื้นที่ทั้งภายในหองเรียน ทางเดิน และ
ภายนอกอาคาร

8

ความเพียงพอของบริเวณนั่งพักรอ

3.65

0.80

มาก

9

หองเรียนปราศจากเสียงดังรบกวนจากภายนอก

3.28

1.04

ปานกลาง

10

ความเพียงพอของที่ทิ้งขยะในอาคารเรียน

3.43

0.98

ปานกลาง

11

เครื่องดนตรีมีจํานวนเพียงพอตอนักศึกษา

2.98

1.05

ปานกลาง

12

สภาพความสมบูรณของเครื่องดนตรี

2.88

1.07

ปานกลาง

13

เครื่องดนตรีมีสวนประกอบครบถวน (ไมกลอง, เมาทพีช,

2.63

1.08

ปานกลาง

ลิ้นแซ็ก ฯลฯ)
14

เครื่องดนตรีสะอาดพรอมที่จะใชในการซอม

3.03

1.00

ปานกลาง

15

ความเพียงพอของอุปกรณทําความสะอาดเครื่องดนตรี

2.85

1.21

ปานกลาง

16

สภาพความพรอมของหองซอมดนตรี

2.88

1.09

ปานกลาง

3.25

0.71

ปานกลาง

รวม

จากตารางพบวานักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนใน
การเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.25) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความ
เหมาะสมของขนาดหองเรียนกับจํานวนนักศึกษา ( x̄ = 3.75) ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ความเหมาะสมแสงสวางใน
หองเรียน ( x̄ = 3.60) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ เครื่องดนตรีมีสวนประกอบมีครบถวน (ไมกลอง, เมาทพีช, ลิ้นแซ็ก
ฯลฯ) ( ภาพคมชัด ) ( x̄ = 2.63 )
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีสากล
ลําดับ

ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน

ระดับความเห็น
x̄

S.D

แปลผล

1

ความเหมาะสมของขนาดหองเรียนกับจํานวนนักศึกษา

4.13

0.91

มาก

2

ความเหมาะสมระบบระบายอากาศในหองเรียน

4.10

0.78

มาก
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3

ความเหมาะสมจํานวนเกาอี้ที่นั่งเรียน

4.15

0.74

มาก

4

ความเหมาะสมแสงสวางในหองเรียน

4.18

0.78

มาก

5

คุณภาพของระบบเครื่องฉาย (ภาพคมชัด)

3.68

1.05

มาก

6

ความเหมาะสมของระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงใน

3.75

1.19

มาก

หองเรียน
7

ความสะอาดของพื้นที่ทั้งภายในหองเรียน ทางเดิน และ
ภายนอกอาคาร

4.03

0.77

มาก

8

ความเพียงพอของบริเวณนั่งพักรอ

3.85

0.95

มาก

9

หองเรียนปราศจากเสียงดังรบกวนจากภายนอก

3.80

0.94

มาก

10

ความเพียงพอของที่ทิ้งขยะในอาคารเรียน

3.83

0.98

มาก

11

เครื่องดนตรีมีจํานวนเพียงพอตอนักศึกษา

3.53

1.30

มาก

12

สภาพความสมบูรณของเครื่องดนตรี

3.68

1.19

มาก

13

เครื่องดนตรีมีสวนประกอบครบถวน (ไมกลอง, เมาทพีช,

3.50

1.18

มาก

ลิ้นแซ็ก ฯลฯ)
14

เครื่องดนตรีสะอาดพรอมที่จะใชในการซอม

3.78

1.14

มาก

15

ความเพียงพอของอุปกรณทําความสะอาดเครื่องดนตรี

3.58

1.22

มาก

16

สภาพความพรอมของหองซอมดนตรี

3.70

1.14

มาก

3.83

0.80

มาก

รวม

จากตารางพบวานักศึกษาสาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการ
เรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก(x̄ = 3.83) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เหมาะสมแสงสวางใน
หองเรียน ( x̄ = 4.18 ) ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ความเหมาะสมจํานวนเกาอี้ที่นั่งเรียน ( x̄ = 4.15) และขอทีม่ ีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ เครื่องดนตรีมีสวนประกอบมีครบถวน (ไมกลอง , เมาทพีช , ลิ้นแซ็ก ฯลฯ) ( ภาพคมชัด ) ( x̄ = 3.50)
อภิปรายผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนดนตรีโดยรวมของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและ
ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาพรวม อยูในระดับมาก (x̄ = 3.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมของขนาดหองเรียนกับจํานวนนักศึกษา (x̄ = 3.94) ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ความ
เหมาะสมแสงสวางในหองเรียน (x̄ = 3.89) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ เครื่องดนตรีมีสวนประกอบมีครบถวน (ไมกลอง ,
เมาทพีช , ลิ้นแซ็ก ฯลฯ) ( ภาพคมชัด ) (x̄ = 3.06)
สวนความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนดนตรีมีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.25 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมของขนาดหองเรียน
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กับจํานวนนักศึกษา ( x̄ = 3.75) ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ความเหมาะสมแสงสวางในหองเรียน ( x̄ = 3.60) และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ เครื่องดนตรีมีสวนประกอบมีครบถวน( ไมกลอง , เมาทพีช , ลิ้นแซ็ก ฯลฯ) ( x̄ = 2.63 )
ในดานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนดนตรีของสาขาวิชาดนตรีสากลแตละดาน
อยูในระดับมาก (x̄ = 3.83 ) จากตารางพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรี
ศึกษาและสาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมอยูในระดับมาก(x̄ = 3.83) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เหมาะสมแสงสวางในหองเรียน ( x̄ = 4.18 ) ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ความเหมาะสมจํานวน
เกาอี้ที่นั่งเรียน ( x̄ = 4.15) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ เครื่องดนตรีมีสวนประกอบมีครบถวน( ไมกลอง , เมาทพีช , ลิ้น
แซ็ก ฯลฯ) ( ภาพคมชัด ) ( x̄ = 3.50)
โดยภาพรวมพบวาสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรีสากลมีขอที่มีความพึงพอใจในสวนที่เหมือนกันคือดาน
ความเหมาะสมแสงสวางหองเรียนและดานความเหมาะสมของขนาดหองกับจํานวนนักศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษาและ
สาขาวิชาดนตรีสากลมีขอที่มีที่ควรปรับปรุงคาเฉลี่ยนอยที่สุดในดานเดียวกันคือดานสวนประกอบของเครื่องดนตรีที่มีไม
ครบถวน สอดคลองกับรัตติกาล กมโลบล (2556) ที่ทําวิจัยเรื่องศึกษาความพึงพอใจของนิสิต ที่มีตอการเรียนการสอน
รายวิชาดนตรีเพื่อคุณภาพชีวิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร (สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผลการวิจัยพบวานิสิต
มีระดับความพึงพอใจดานเครื่องมือ สื่อ อุปกรณการเรียนการสอนอยูในระดับมาก
ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาในการจัดการเรียนการสอนนั้น ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการ
สอนดนตรีมีผลตอนักศึกษาในการสรางแรงจูงใจในการเรียน การจัดการเรียนการสอนทางดานสื่ออุปกรณดนตรีมีความสําคัญ
ยิ่งที่จะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพแตถาองคประกอบดานใดดานหนึ่งขาดประสิทธิภาพจะทํา
ใหการจัดการเรียนการสอนไมประสบผลสําเร็จ ทําใหการจัดการเรียนการสอนไมบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว โดยที่สื่อ
อุปกรณมีความสําคัญยิ่งที่จะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ ดังนั้นทางสาขาวิชาจะตองมีการ
จัดเตรียมอุปกรณการเรียนการสอนใหพรอมและเพียงพอตอนักศึกษาเพื่อที่นักศึกษาจะไดพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้นและมี
การเรียนรูพัฒนาฝมืออยูตลอดเวลา
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชา
ดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดผลสรุปวา ในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x̄ = 3.54/
SD = 0.81) โดยที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดในดานความเหมาะสมของขนาดหองเรียน รองลงมาคือดานความ
เหมาะสมแสงสวางหองเรียนและดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดควรแกไขปรับปรุง คือ ดานเครื่องดนตรีมีสวนประกอบมีไม
ครบถวน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย บุคลากร และผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่ชวย
กรุณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ชวยตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนทําใหวิจัยนี้สําเร็จ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของ
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อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง
ผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจและทุมเทของอาจารยและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
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การศึกษาแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนคลองน้ําไหล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนคลองน้ําไหล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยศึกษากับกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู จํานวน 50 คน โดยใชวิธีการการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยหา
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา แรงจูงของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียน
คลองน้ําไหล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 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) และแรงจูงใจดานความตองการเกียรติยศชื่อเสียง อยูในระดับมาก (x ̅ = 3.56)
คําสําคัญ : แรงจูงใจ ผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนคลองน้ําไหล
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

394

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

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
ตามพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ได
กําหนดใหมีการบริหารงาน 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป (สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) ซึ่งการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีคุณภาพ
และบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และโดยเฉพาะในการปฏิรูปในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – พ.ศ.2561) นั้น
มุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีเปาหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ การสงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม จะเห็นไดวาการปฏิรูปมุงเนนการพัฒนาระบบการบริหารไปพรอมๆ กับการพัฒนาคนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับผูที่ถูกผลิต คือ ผูเรียนในสถานศึกษา และระดับของผูผลิต คือครูคณาจารย ผูบริหาร และผูที่มีสวนในการ
บริหารสถานศึกษา รวมทั้งแหลงเรียนรูและสังคมใหมที่สงเสริมสนับสนุนและมุงเนนใหคนทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิตและเกิด
เปนคนที่มีคุณภาพ จากเหตุผลดังกลาวสถานศึกษาจึงเปนหนวยงานหลัก ที่ทําหนาที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพมาก
ที่สุด และจัดการศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนผานตามเกณฑมาตรฐาน ฉะนั้น
ผูบริหารจะตองมีทั้งความรูความเขาใจในขอบขายงาน มีการสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ
รวมทั้งตองรูจักใชจิตวิทยาหรือเทคนิคในการปกครองบังคับบัญชา และตองใชคุณธรรมมาประกอบในการบริหารงานทุกๆ
ดาน ซึ่งหากผูบริหารสถานศึกษาสามารถเขาใจและรูจักบริหารคนอยางมีประสิทธิภาพแลว ความสําเร็จที่มุงหวังไวก็ยอม
ประสบผลสําเร็จแนนอน
ผูบริหารซึ่งเปนผูนําทางการศึกษาจําเปนตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารงาน โดยการหาวิธีการและเทคนิคที่
จะทําใหสมาชิกขององคการสามารถปฏิบัติงานและทุมเทใหกับองคการอยางเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อใหผลงานที่ตองการออกมามี
คุณภาพ ซึ่งปจจัยหนึ่งที่ชวยสนับสนุนใหเกิดผลสําเร็จ คือ ปจจัยดานการจูงใจ ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งของการ
บริหารงาน ทั้งนี้เพื่อชวยเพิ่มพูนผลการปฏิบัติงาน และการผลิตและอื่นๆ ซึ่งจะนําไปสูความสัมฤทธิผลของงานและของคน
อีกทั้งแรงจูงใจจะชวยกระตุนและผลักดันใหบุคคลมีความรัก ความตั้งใจ มีกาลังใจ ขยันหมั่น เพียร และเต็มใจที่จะปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มความสามารถ การสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นแกบุคคลจึงมีผลดีตอบุคคลนั้น รวมทั้งมีผลดีตอองคการในภาพรวม
ดวย กลาวคือ จะชวยเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพแกองคการ ดังนั้นผูบริหารที่ดี จึงควรเลือกใชแรงจูงใจให
ถูกตองและเหมาะสมกับพนักงานแตละคน ซึ่งจะนําผลดีมาสูพนักงานและองคการดังกลาว (วนุชรา เพิ่มพูล, 2550)
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูที่อําเภอคลองขลุง มีหนาที่ในการกํากับดูแลสถานศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดกําแพงเพชร รวม 6 อําเภอ ไดแก อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองขลุง อําเภอ
คลองลาน อําเภอทรายทองวัฒนา อําเภอปางศิลาทอง และอําเภอบึงสามัคคี ซึ่งสํานักงานเขตการศึกษาฯ ไดมุงเนนปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาในแตละดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาครู ซึ่งปจจุบัน พบวาบุคลากรครูขาดการพัฒนา
อยางเปนระบบและตอเนื่อง ยังใชวิธีการสอนแบบเดิม คาตอบแทนครูอัตราจาง หรือครูที่ยังไมไดรับการบรรจุเปนขาราชการมี
อัตราที่ต่ํา ภาระงานครูมีมาก และครูขาดแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งปญหาดานบุคคลที่เกิดขึ้นนี้ เปนตัวแปรสําคัญที่สงผลทํา
ใหเกิดปญหาดานอื่นๆ ตามมาจนทําใหมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยตกต่ําลง และเด็กไทยที่สําเร็จการศึกษาออกมามี
ความรูและทักษะในวิชาชีพต่ํากวามาตรฐาน ทําใหคิด ทํา และแกปญหาไมเปน (วณัฏฐนันท มันตะพงศ, 2554)
จากความสําคัญและปญหาขางตน ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนคลองน้ําไหล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการใชเปนแนวทางในการ
สรางแรงจูงใจของผูบริหาร และทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนคลองน้ํา
ไหล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถชวย
ยกระดับขีดความสามารถ ของครู และผูบริหารสถานศึกษาใหไดใชความรู ความสามารถอยางเต็มที่และทุมเทในการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาไทยใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหทัดเทียมกับนานาประเทศไดในอนาคตอันใกลนี้
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกประชากรที่เกีย่ วของในสายงานการบริหารของสถานศึกษา
กลุมโรงเรียนคลองน้ําไหล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ไดแก ผูอํานวยการ
สถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษาและครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูตา งๆ ของกลุมโรงเรียนคลองน้ําไหล จํานวน 10
โรงเรียน
1.2 กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได กํ า หนดกลุ ม ตั ว อย า งโดยใช วิ ธี ก ารสุ ม แบบเจาะจง ซึ่ ง
ประกอบดวยกลุมตัวอยางจากสถานศึกษากลุมโรงเรียนคลองน้ําไหล จํานวน 10 โรงเรียนๆ ละ 5 คน รวมทั้งหมด จํานวน
50 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ไดใชเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได และตําแหนง/หนาที่ มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกทีก่ ําหนดไว
ตอนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริหารทีส่ อดคลองกับทฤษฎีความตองการของมนุษย
ของมาสโลว ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท (Rensis Likert อางถึงใน พวง
รัตน ทวีรัตน, 2531) และไดกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวบรวมขอมูลการจากแหลงขอมูลปฐมภูมิจากกลุม
ตัวอยาง ดังนี้
3.1 ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อทําหนังสือขอความรวมมือจาก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
จากโรงเรียนที่เปนกลุม ตัวอยาง
3.2 ผูวิจัยดําเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุม ตัวอยาง จํานวน 50 คน เพื่อทําการเก็บรวบรวม
ขอมูล
3.3 ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลที่เก็บรวบรวมได เพื่อเขาสูขั้นตอนการ
วิเคราะหและแปรผลขอมูลการวิจยั ในขั้นตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยประมวลผลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัย ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก
4.1 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชวิธีการหา
คาความถี่และคารอยละ (Percentage) เพื่อนําเสนอขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางในแตละปจจัยของตัวแปร (บุญชม ศรี
สะอาด, 2543, 104)
4.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริหาร โดยใชการคํานวณคาเฉลีย่
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งการพิจารณาขอบเขตคาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามในตอนที่ 2
และตอนที่ 3 เพื่อใชในการแปลความหมายของขอมูล โดยนําคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (John
W.Best, 1970)
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง แรงจูงใจของผูบริหาร อยูในระดับมากที่สุด
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 อยูในระดับนอยที่สุด
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุม โรงเรียนคลองน้ําไหล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ขอมูลสถานะภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 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. ระดั บ แรงจู ง ใจของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากลุ ม โรงเรี ยนคลองน้ํ า ไหล สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ดังแสดงภาพรวมในแตละดานดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน
คลองน้ําไหล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวม 5 ดาน
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยแรงจูงใจของ
ผูบริหารสถานศึกษา
S.D.
แปลผล
𝑥̅
1. ดานความตองการทางรางกาย
3.65 (3)
0.65
มาก
2. ดานความตองการความปลอดภัย
3.70 (2)
0.58
มาก
3. ดานความตองการทางสังคม
3.87 (1)
0.60
มาก
4. ดานความตองการเกียรติยศชื่อเสียง
3.56 (5)
0.63
มาก
5. ดานความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต
3.61 (4)
0.66
มาก
รวมทั้งหมด
3.68
0.61
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.68 เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นตอระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ย
ระดับแรงจูงใจจากมากไปนอย ไดดังนี้ 1) ดานความตองการทางสังคม คิดเปนคาเฉลี่ย 3.87 2) ดานความตองการความ
ปลอดภัย คิดเปนคาเฉลี่ย 3.70 3) ดานความตองการทางรางกาย คิดเปนคาเฉลี่ย 3.65 4) ดานความตองการเติมความ
สมบูรณใหชีวิต คิดเปนคาเฉลี่ย 3.61 และ 5) ดานความตองการเกียรติยศชื่อเสียง คิดเปนคาเฉลี่ย 3.56 ตามลําดับ
ทั้งนี้สามารถสรุปเปนรายดานไดดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน
คลองน้ําไหล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ดานความตองการทางรางกาย
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา
S.D.
แปลผล
𝑥̅
1.ผู บ ริ ห า รทํ า งา นเ พร า ะส ถ า น ที่ ทํ า งา น มี
3.40
0.78
ปานกลาง
สภาพแวดลอมและมีบรรยากาศที่เปนมิตรกับ
สุขภาพ
2.ผู บ ริ ห ารทํ า งานเพราะมี ภ าระงานและหน า ที่ 3.92 (1)
0.68
มาก
รั บ ผิ ด ชอบที่ เ หมาะสมกั บ เงิ น เดื อ นหรื อ
คาตอบแทน
3.ผูบริหารทํางานเพราะมีการกําหนดจํานวนวัน 3.56 (3)
0.59
มาก
ทํางาน และวันลาพักผอนที่มีความเหมาะสม
4.ผูบริหารทํางานเพราะมีเงินเดือนคาตอบแทนที่ 3.72 (2)
0.55
มาก
เพียงพอตอการซื้อหาเครื่องอุปโภคและบริโภค
ในการดํารงชีวิต
รวมทั้งหมด
3.65
0.65
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมในดานความตองการทางรางกาย อยูในระดับ มาก
คิดเปนคาเฉลี่ย 3.65 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ผูบริหารมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมากและระดับปาน
กลาง สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยระดับแรงจูงใจในระดับมาก จากมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดดังนี้ 1) ผูบริหารทํางานเพราะ
มีภาระงานและหนาที่รับผิดชอบที่เหมาะสมกับเงินเดือนหรือคาตอบแทน คิดเปนคาเฉลี่ย 3.92 2) ผูบริหารทํางานเพราะมี
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เงินเดือนคาตอบแทนที่เพียงพอตอการซื้อหาเครื่องอุปโภคและบริโภคในการดํารงชีวิต คิดเปนคาเฉลี่ย 3.72 และ 3) ผูบริหาร
ทํางานเพราะมีการกําหนดจํานวนวันทํางาน และวันลาพักผอนที่มีความเหมาะสม คิดเปนคาเฉลี่ย 3.56 และผูบริหารมี
แรงจูงใจระดับปานกลาง คือ ผูบริหารทํางานเพราะสถานที่ทํางานมีสภาพแวดลอมและมีบรรยากาศที่เปนมิตรกับสุขภาพ
คิดเปนคาเฉลี่ย 3.40 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน
คลองน้ําไหล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ดานความตองการความ
ปลอดภัย
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา
S.D.
แปลผล
𝑥̅
1.ผู บ ริ ห ารทํ า งานเพราะสถานที่ ทํ า งานมี ค วาม 3.81 (2)
0.48
มาก
ปลอดภัยในชีวิต
2.ผูบริหารทํางานเพราะองคกรที่ปฏิบัติงานอยูมี 4.03 (1)
0.44
มาก
ความมั่นคง
3.ผูบริหารทํางานเพราะบุคลากรในองคกรมีมิตร
3.52
0.69
มาก
ไมตรีที่ดี และไมมีศัตรูที่มุงรายตอกัน
4.ผูบริหารทํางานเพราะบุคลากรในองคกรยึดถือ
3.54
0.72
มาก
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายและ
วัฒนธรรมขององคกร
5.ผูบริหารทํางานเพราะมีผูคอยใหคําปรึกษาและ 3.60 (3)
0.55
มาก
ใหขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนในการแกไข
ปญหาและจัดการกับความเสี่ยงตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
รวมทั้งหมด
-3.70
0.58
มาก
จากตารางที่ 9 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมในดานความตองการความปลอดภัย อยูในระดับ
มาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.70 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ผูบริหารมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมากทุกขอ
สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยระดับแรงจูงใจมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดดังนี้ 1) ผูบริหารทํางานเพราะองคกรที่ปฏิบัติงานอยูมี
ความมั่นคง คิดเปนคาเฉลี่ย 4.03 2) ผูบริหารทํางานเพราะสถานที่ทํางานมีความปลอดภัยในชีวิต คิดเปนคาเฉลี่ย 3.81 และ
3) ผูบริหารทํางานเพราะมีผูคอยใหคําปรึกษาและใหขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนในการแกไขปญหาและจัดการกับความ
เสี่ยงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ คิดเปนคาเฉลี่ย 3.60 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน
คลองน้ําไหล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ดานความตองการทางสังคม
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา
S.D.
แปลผล
𝑥̅
1.ผู บ ริ ห ารทํ า งานเพราะมี ส วั ส ดิ ก ารช ว ยเหลื อ 4.02 (2)
0.47
มาก
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ปจจัยแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา
ครอบครั ว และการรั ก ษาพยาบาลที่ ดี แ ละมี
ความเหมาะสม
2.ผูบริหารทํางานเพราะไดรับความนับถือและให
เกียรติจากผูรวมงานในองคกร
3.ผูบริหารทํางานเพราะบุคลากรในองคกรยอมรับ
ฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4.ผูบ ริห ารทํา งานเพราะสถานที่ทํ างานตั้ง อยู ไ ม
ไกลจากครอบครัวจนเกินไปและสามารถไปมา
หาสูครอบครัวไดอยางสะดวก
5.ผู บ ริ ห ารทํ า งานเพราะได รั บ ความไว ว างใจ
ความสามารถในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาจาก
ผูรวมงานภายในองคกร รวมทั้งชุมชนและสังคม
รวมทั้งหมด

𝑥̅

ระดับความคิดเห็น
S.D.

แปลผล

4.10 (1)

0.51

มาก

3.87 (3)

0.67

มาก

3.80

0.77

มาก

3.56

0.58

มาก

3.87

0.60

มาก

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมในดานความตองการทางสังคม อยูในระดับ มาก
คิดเปนคาเฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ผูบริหารมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมากทุกขอ สามารถ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยระดับแรงจูงใจมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดดังนี้ 1) ผูบริหารทํางานเพราะไดรับความนับถือและใหเกียรติ
จากผูรวมงานในองคกร คิดเปนคาเฉลี่ย 4.10 2) ผูบริหารทํางานเพราะมีสวัสดิการชวยเหลือครอบครัว และการ
รักษาพยาบาลที่ดีและมีความเหมาะสม คิดเปนคาเฉลี่ย 4.02 และ 3) ผูบริหารทํางานเพราะบุคลากรในองคกรยอมรับฟง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน คิดเปนคาเฉลี่ย 3.87 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน
คลองน้ําไหล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ดานความตองการเกียรติยศ
ชื่อเสียง
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา
S.D.
แปลผล
𝑥̅
1.ผู บ ริ ห า ร ทํ า ง า น เ พ ร า ะ ง า น ที่ ทํ า ส ร า ง 3.72 (1)
0.71
มาก
ความกาวหนาในชีวิตได
2.ผู บ ริ ห ารทํ า งานเพราะได รั บ คํ า ชมเชย การ 3.56 (3)
0.62
มาก
ประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลตอบแทนเมื่อมี
ผลปฏิบัติงานดีเดน จากผูบริหารระดับสูงขึ้นไป
หรือจากรัฐบาล
3.ผูบริหารมีความรูสึกภาคภูมิใจในองคกรนี้ และ
3.38
0.54
ปานกลาง
มั่นใจวาจะไมโยกยายไปทํางานที่อื่น
4.ผูบริหารมุงทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อให 3.58 (2)
0.65
มาก
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ปจจัยแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา
องค ก รมี ชื่ อ เสี ย งเป น ที่ ย อมรั บ แก ชุ ม ชนและ
สังคม
รวมทั้งหมด

𝑥̅
3.56

ระดับความคิดเห็น
S.D.

0.63

แปลผล

มาก

จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมในดานความตองการเกียรติยศชื่อเสียง อยูใน
ระดับ มาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.56 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ผูบริหารมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมากและ
ระดับปานกลางสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยระดับแรงจูงใจในระดับมาก จากมากไปนอย ไดดังนี้ 1) ผูบริหารทํางานเพราะงาน
ที่ทําสรางความกาวหนาในชีวิตได 3.72 2) ผูบริหารมุงทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อใหองคกรมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับแก
ชุมชนและสังคม คิดเปนคาเฉลี่ย 3.58 และ 3) ผูบริหารทํางานเพราะไดรับคําชมเชย การประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลตอบ
แทนเมื่อมีผลปฏิบัติงานดีเดน จากผูบริหารระดับสูงขึ้นไปหรือจากรัฐบาล คิดเปนคาเฉลี่ย 3.56 และผูบริหารมีแรงจูงใจระดับ
ปานกลาง คือ ผูบริหารมีความรูสึกภาคภูมิใจในองคกรนี้ และมั่นใจวาจะไมโยกยายไปทํางานที่อื่น คิดเปนคาเฉลี่ย 3.38
ตามลําดับ
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน
คลองน้ําไหล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ดานความตองการเติมความ
สมบูรณใหชีวิต
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยแรงจูงใจของ
ผูบริหารสถานศึกษา
S.D.
แปลผล
𝑥̅
1.ผูบริหารทํางานเพราะรักในงานที่ทํา และมี
3.57 (3)
0.67
มาก
ความสุขในทุกงานที่ไดรับผิดชอบ
2.ผูบริหารทํางานเพราะไดรับอิสระทางความคิด
3.41
0.77
ปานกลาง
ในการบริหารสถานศึกษา
3.ผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหมีวิทย 3.66 (2)
0.61
มาก
ฐานะ หรือตําแหนงหนาทีๆ่ สูงขึ้น
4.ผูบริหารทํางานเพราะมีปริมาณภาระงานและ
3.80 (1)
0.59
มาก
หนาที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม ไมทําใหชีวิต
ความอบอุนภายในครอบครัวขาดหายไป
รวมทั้งหมด
3.61
0.66
มาก
จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมในดานความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต อยู
ในระดับ มาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.61 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ผูบริหารมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก
และระดับปานกลางสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยระดับแรงจูงใจในระดับมาก จากมากไปนอย ไดดังนี้ 1) ผูบริหารทํางานเพราะ
มีปริมาณภาระงานและหนาที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม ไมทําใหชีวิตความอบอุนภายในครอบครัวขาดหายไป 3.80 2)
ผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหมีวิทยฐานะ หรือตําแหนงหนาที่ๆ สูงขึ้น คิดเปนคาเฉลี่ย 3.66 และ 3) ผูบริหาร
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ทํางานเพราะรักในงานที่ทํา และมีความสุขในทุกงานที่ไดรับผิดชอบ คิดเปนคาเฉลี่ย 3.57 และผูบริหารมีแรงจูงใจระดับปาน
กลาง คือ ผูบริหารทํางานเพราะไดรับอิสระทางความคิดในการบริหารสถานศึกษา คิดเปนคาเฉลี่ย 3.41ตามลําดับ

อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาระดับแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนคลองน้ําไหล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ตามแนวคิดความตองการของมนุษยของมาสโลว ที่ทําการวิเคราะหและสรุปผลได ซึ่งมี
ความสอดคลองกับเอกสารงานวิจัยตางๆ ที่ไดทําการสังเคราะหมาแลว ดังรายละเอียดตอไปนี้
ผลการวิจัย พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษา มีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน ตามหลักปจจัย
ความตองการของมนุษยของมาสโลว อยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.68 ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อรวรรณ
เฮี้ยนชาศรี (2552) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก คิดเปน
คาเฉลี่ย 3.99 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาผูบริหารมีความคิดเห็นตอระดับแรงจูงใจอยูในระดับมากเชนเดียวกัน
และปจจัยที่ผูบริหารมีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด คือ แรงจูงใจในดานความตองการทางสังคม ซึ่งก็มีความสอดคลองกับ
งานวิจัย ของอรวรรณ เฮี้ ยนชาศรี (2552) เรื่อ ง การศึ กษาแรงจูงใจของผูบ ริหารที่ส งผลตอการบริหารงานบุค คลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ที่ไดผลสรุปวา ผูบริหารตองการแรงจูงใจในประเด็น
เกี่ยวกับความตองการการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานหรือคนในสังคมเดียวกัน และเมื่อพิจารณารายดานสามารถที่จะ
นํามาอภิปราย ดังนี้
1. ดานความตองการทางรางกาย
กลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจในดานความตองการทางรางกาย อยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย
3.65 และหากพิจารณาในประเด็นแรงจูงใจรายขอ พบวา ผูบริหารมีแรงจูงใจในการทํางาน เพราะมีภาระงานและหนาที่
รับผิดชอบที่เหมาะสมกับเงินเดือนหรือคาตอบแทน มากที่สุด ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัย ของอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี
(2552) เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ที่ไดผลสรุปวา ผูบริหารมีแรงจูงใจจากการมีภาระการทํางานที่เหมาะสมกับเงินเดือน
2. ดานความตองการความปลอดภัย
กลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจในดานความตองการดานความปลอดภัย อยูในระดับมาก คิด
เปนคาเฉลี่ย 3.70 และหากพิจารณาในประเด็นแรงจูงใจรายขอ พบวา ผูบริหารมีแรงจูงใจในการทํางาน เพราะองคกรที่
ปฏิบัติงานอยูมีความมั่นคง มากที่สุด ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี (2552) เรื่อง การศึกษา
แรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
ที่ไดผลสรุปวา ผูบริหารมีแรงจูงใจเพราะองคกรที่ปฏิบัติงานอยูมีความมั่นคง มากที่สุดเชนเดียวกัน
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3. ดานความตองการทางสังคม
กลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจในดานความตองการทางสังคม อยูในระดับมาก คิดเปน
คาเฉลี่ย 3.87 และเปนแรงจูงใจในดานที่ผูบริหารใหความคิดเห็นวาเปนแรงจูงใจในการทํางานระดับมากที่สุดกวาทุกๆ
ดาน และหากพิจารณาในประเด็นแรงจูงใจรายขอ พบวา ผูบริหารมีแรงจูงใจในการทํางาน เพราะไดรับความนับถือและให
เกียรติจากผูรวมงานในองคกร มากที่สุด ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อรวรรณ เฮี้ยนชาศรี (2552) ซึ่งทําการวิจัย
เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร ที่ไดผลสรุปวา ผูบริหารตองการการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานหรือคนในสังคมเดียวกัน มาก
ที่สุ ดเช นเดี ยวกั น และแรงจู งใจของผูบ ริ หารในระดั บ รองลงมา คือ การได มี สวั ส ดิก ารช ว ยเหลือ ครอบครั ว และการ
รักษาพยาบาลที่ดีและมีความเหมาะสม ซึ่งพบในการทําวิจัยครั้งนี้ มีความสอดคลองกับ งานวิจัยของอุดร หานามชัย (2546)
เรื่องการสรางแรงจูงใจใหครู ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สํากัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาฯ ตองการแรงจูงใจการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรมในโรงเรียนขนาด
เล็กและขนาดกลาง
4. ดานความตองการเกียรติยศชื่อเสียง
กลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจในดานความตองการเกียรติยศชื่อเสียง อยูในระดับมาก คิดเปน
คาเฉลี่ย 3.56 และหากพิจารณาในประเด็นแรงจูงใจรายขอ พบวา ผูบริหารมีแรงจูงใจในการทํางาน เพราะงานที่ทําสราง
ความกาวหนาในชีวิตไดมากกวาทุกดาน ซึ่งมีความสอดคลองกับคํากลาวของ สุรชัย โควตระกูล (2529) ที่ไดแบงการจูงใจ
ออกเปน 2 ประเภท นั่นคือแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ซึ่งความตองการเกียรติยศชื่อเสียงเปนความตองการที่จัด
อยูในแรงจูงใจภายในที่ผูบริหารตองการความสําเร็จทําใหเกิดแรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่ง
ความสําเร็จในที่นี้คือ เกียรติยศชื่อเสียงนั่นเอง
5. ดานความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต
กลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจในดานความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต มีแรงจูงใจอยูในระดับ
มาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.61 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ผูบริหารทํางานเพราะมีปริมาณภาระงานและ
หนาที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม ไมทําใหชีวิตความอบอุนภายในครอบครัวขาดหายไปมากกวาทุกดาน ซึ่งอาจจะเปน
เพราะในปจจุบันการทํางานเปรียบเสมือนกับการเติมความสมบูรณใหชีวิตเพราะถาคนเราไมทํางานก็เหมือนกับการไมได
ฝกฝนตัวเองก็เปนไปได
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาระดับแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนคลองน้ําไหล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ตามแนวคิดความตองการของมนุษยของมาสโลว อยูในระดับมากทุกดาน
ซึ่งคาเฉลี่ยของระดับจูงใจสูงสุด คือ ผูบริหารมีความคิดเห็นวาไดรับความนับถือและใหเกียรติจากผูรวมงานในองคกร และ
ต่ําสุด คือ ผูบริหารมีความรูสึกภาคภูมิใจในองคกรนี้ และมั่นใจวาจะไมโยกยายไปทํางานที่อื่น ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถนําองค
ความรูจากงารวิจัยไปใชเพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจแกผูบริหาร อาจอยูในรูปแบบของการยกยองเชิดชูเกียรติหรือมีรางวัลและ
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สวัสดิการมอบใหเมื่อผูบริหารสรางชื่อเสียงใหแกสถานศึกษา รวมทั้งสรางความมั่นคงในชีวิตของผูบริหารและครอบครัว
เพื่อใหผูบริหารมีความเชื่อมั่นและพรอมปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเทตอไปตราบจนเกษียนอายุราชการ
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใชในเชิงปฏิบัติ
เพื่อเปนแนวทางในการสรางแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนคลองน้ําไหล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ไดดีขึ้นนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1.1 ผูบริหารในสถานศึกษาควรมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมใหทุกฝายไดเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการบริหาร เพื่อใหทุก ๆ ฝายไดสรางความเขาใจรวมกัน และรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2 การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า รั บ ตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ต อ งมี ร ะบบคั ด เลื อ กอย า งมี คุ ณ ภาพ
เที่ยงตรง เพื่อใหไดผูบริหารที่มีศักยภาพ มีความรูความสามารถในการบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดสงเสริมในเรื่อง
ความกาวหนาในหนาที่การงาน แรงบันดาลใจ แกผูบริหารสถานศึกษา
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยดังกลาวขางตน เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริหาร
สถานศึกษา กลุมโรงเรียนคลองน้ําไหล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ไดเผยแพรออกไป
เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหาร นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผูที่สนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
2.1 การทําวิจัยในครั้งตอไปควรมีการเปรียบเทียบแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษาที่สังกัดอื่น ๆ เชน
สํานักงานการศึกษาเขตอื่น ๆ สํานักงานการศึกษาเอกชน สํานักงานอาชีวศึกษา เปนตน
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรใน
สถานศึกษาในดานอื่น ๆ เชน การสรางแรงจูงใจ การสรางขวัญกําลังใจ การสรางแรงบันดาลใจ เปนตน
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะระบบนิเวศทางกายภาพ คุณคาสาระสรรพสิ่งชีวิตในธรรมชาติ และ
วิถีชีวิตจากพื้นถิ่นทะเลนอย และนํามาประยุกต รูปลักษณ สรีรวิทยาของพรรณพืช พฤกษา และสรรพสิ่งชีวิตวิถีชีวิตใน
ลักษณะรูปแบบจิตรกรรมในอุดมคติ และเพื่อสรางสรรคผลงานศิลปกรรมมาประยุกตกระบวนการสรางสรรครูปแบบทัศนศิลป
2 มิติ และนําเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการทางศิลปกรรม ผลการวิจัยพบวา 1) พื้นที่แหงชุมน้ํา ที่เรียกวา อุทยานนกน้ํา
ทะเลนอย เปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศที่ซับซอนและอุดมสมบูรณ อาหาร ถิ่นที่อยูอาศัย แหลง
สืบพันธุ สรางรัง วางไขของนกน้ํา สัตวน้ํา พรรณพืช สัตวปานานาชนิด และสรรพสิ่งที่สําคัญของวิถีวัฒนธรรมตามธรรมชาติที่
ขับเคลื่อนดวยระบบนิเวศ เปนกลไกที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนวัฏจักรธรรมชาติมาสูแรงบันดาลใจ และเปนที่มาของแนวความคิด
เกิดการจินตนาการและมโนภาพที่ซับซอนถึงเรื่องราว “การดํารงอยูตามวิถีธรรมะ - ชาติของชีวิต” เพื่อสื่อสาระภาพความจริง
ภาพความรูสึกที่ซอนอยูภายในวิถี “แกนสาระ” ที่งดงามซึ่งนํามาสูดุลยภาพตามสัจจะแหงความงาม ตั้งอยูบนพื้นฐานของเหตุ
และผล 2) รูปทรงทางธรรมชาติและรูปทรงทางศิลปะสื่อแสดงเชิงสัญญะทางความหมาย การตีความหมายของรูปทรงตาง ๆ
ของภาพความจริงมาแสดงความหมายทางความรูสึกตามหลักทฤษฎีองคประกอบศิลปทางทัศนธาตุ 3) เทคนิคการพิมพซิลค
สกรีน กลวิธี ผานกระบวนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม 2 มิติ จํานวน 9 ชิ้น
คําสําคัญ: พรรณพฤกษา พื้นถิ่น 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
ปาไมและทุงหญาเปนระบบนิเวศภาคพื้นทวีปที่มีสภาวะแวดลอมทางกายภาพ และภูมิอากาศแปรปรวนกวาแหลง
น้ําและบริเวณตาง ๆ ของโลก ทําใหสิ่งมีชีวิตมีการแพรกระจายแตกตางกันออกไป สิ่งมีชีวิต และไมมีชีวิตอาศัยรวมกัน
และตางมีความสัมพันธกันภายใตระบบนิเวศตั้งแตขนาดเล็กหรือแองน้ําชั่วคราวไปจนกระทั่งถึงปาใหญ ทะเลสาบหรือพื้นที่
ชุมน้ํา กลายเปนแหลงที่อยูอาศัยของสรรพสิ่ง อาทิ มนุษย สัตวนานาชนิด พืชพันธุหลากหลาย เปนองคประกอบของระบบ
นิเวศที่สรางความสมดุลยตามธรรมชาติ เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของสิ่งมีชีวิต (สุรินทร มัจฉาชีพ สมสุข
มิจฉาชีพ, 2539, น.162) เชนเดียวกับพื้นที่เขตภาคใตในจังหวัดพัทลุงที่ยังมีปาไมแหลงพื้นที่ชุมน้ําทะเลนอยที่เปนแหลงระบบ
นิเวศน้ําจืดขนาดใหญ เปนแหลงอาหารที่มีความอุดมสมบูรณแหงหนึ่งซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ จึงทําใหพื้นที่ “พรุ
ควนขี้เสียน” ของทะเลนอยไดรับการประกาศใหเปนเขตพื้นที่ชุมน้ําโลก หรือ “แรมซารไซต” (Ramsar Site) หรือที่นิยม
เรียกกันวา “เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย”
อนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา คือ อนุสัญญาที่จัดขึ้นที่เมืองแรมซาร
ประเทศอิหราน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2514 เปนขอตกลงระหวางรัฐบาล ซึ่งกําหนดกรอบการทํางานสําหรับความรวมมือ
ระหวางประเทศ เพื่อการอนุรักษแหลงที่อยูอาศัยที่เปนพื้นที่ชุมน้ํา โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและยับยั้งการสูญหายของ
พื้นที่ชุมน้ําในโลกที่ตองมีการจัดการเพื่อใชประโยชนในดานตาง ๆ มีผลบังคับใชเมื่อป พ.ศ. 2518 (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2552)
พื้นที่ชุมน้ําเปนแหลงน้ําซึ่งมนุษย พืช และสัตวเขาไปใชประโยชนโดยตรง มีความสําคัญดานคมนาคมในทองถิ่น
รวมถึงมีความสําคัญทางวัฒนธรรม ศาสนา การนันทนาการและการทองเที่ยว จึงนับไดวาเปนระบบนิเวศที่มีคุณคาตอวิถีชีวิต
มนุษย พืช และสัตว ทั้งทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคม ระดับทองถิ่น และระดับชาติ (ฐปณี รัตนถาวร, 2545, น.1)
พื้นที่ทะเลนอยเปนพื้นที่แหลงเรียนรูแหงการศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติพื้นถิ่น และการอนุรักษเชิงทองเที่ยว
ธรรมชาติทางเกษตรกรรม แตสืบเนื่องจากปจจุบันพื้นที่ทะเลนอยมีการจัดการทองเที่ยว การลองเรือชมธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิด
ปญหา อาทิ นักทองเที่ยวเด็ดดอกบัว ถอนพันธุบัวที่หายาก เปนตน ทําใหพันธุไมน้ําบางอยางเริ่มนอยลง ทั้งที่พื้นที่แหงนี้มี
พันธุไมน้ํา และพันธุบัวบางชนิดเพียงแหลงเดียวของประเทศและพื้นที่แหงนี้ยังมีวิถีชีวิตของชาวบานที่ผูกพันกับสายน้ํา
เปรียบเสมือนหวงโซอาหารที่อยูในภาวะสมดุลยเกื้อกูลซึ่งกัน กลายเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมเฉพาะพื้นถิ่นที่โดดเดน
ดวยความงามทางภูมิทัศน ทัศนียภาพ รวมทั้งสรรพสิ่งแหงชีวิต กลายเปนแรงบันดาลใจสูแนวคิดทางศิลปกรรม
นําไปพัฒนารูปแบบผลงานทางทัศนศิลป ดังที่ ศุภชัย สิงหยะบุศย (2546) อธิบายไววา ศิลปกรรมมิใชธรรมชาติ แตธรรมชาติ
อาจจะเปนสิ่งกระตุนหรือแรงบันดาลใจในการสรางศิลปกรรม หรือแสดงออกทางศิลปกรรมเกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค
การรับรูชื่นชมทางความงาม และสิ่งสําคัญตองเขาถึงธรรมชาติ รูจักถายทอดแรงดลใจที่เกิดจากธรรมชาติใหเห็นเปนรูปทรง
และมีเรื่องราวถูกตองตามความเปนจริงเทาที่ความงามตามธรรมชาติจะอํานวย อยางไรก็ตาม การเลียนแบบธรรมชาติในที่นี้
จะมีความหมายเพียงวาศิลปนตองพยายามเสาะหาความจริง (Reality) จากความงามที่กระจายซอนเรนอยูในธรรมชาติ และ
รูจักเลือกแสดงออกเฉพาะสวนที่ศิลปนเห็นวาธรรมชาติมีความสําคัญแกตนใหเปนรูปทรงเทานั้น
จากขอมูลขางตนจึงเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยศึกษาสาระสรรพสิ่งชีวิตในธรรมชาติ และวิถีชีวิตสรรพสิ่งจากพื้นถิ่น
ทะเลนอย โดยการสรางสรรคงานจิตรกรรมที่เกิดจากรูปแบบอุดมคติ ถายทอดการสะทอนความงามทางสุนทรียะ บอเกิดแหง
สรรพสิ่งในมิติความเชื่อทางธรรมชาติ เอกลักษณทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตแหงสายน้ําแบบเรียบงาย ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจ
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ศึกษาเรื่อง “สาระ พรรณพฤกษาพื้นถิ่นทะเลนอยในอุดมคติ” เพื่อศึกษาลักษณะระบบนิเวศทางกายภาพ สาระรูปลักษณ
สาระรูปทรง นกน้ํา พรรณพืชตาง ๆ อาทิ บัวสาย บัวแดง บัวผัน บัวเผื่อน แหนแดง เถาวตรุษ บอน จอกหูหนู สาหรายหาง
กระรอก กกสามเหลี่ยม ผักตบชวา ผักกะเฉด เปนตน คุณคาสาระสรรพสิ่งในธรรมชาติ วิถีชีวิตจากพื้นถิ่นทะเลนอยนํามา
ประยุกตเปนรูปลักษณ สรีรวิทยาของพรรณพฤกษา สรรพสิ่งของชีวิต และนํามาถายทอดสูผลงานภาษาภาพทางทัศนศิลปดวย
กระบวนการสรางสรรคในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ซึ่งนําไปประยุกตตอการพัฒนาองคความรูในการสรางสรรคทางทัศนศิลปที่
มีคุณคาทางสุนทรียะ
วิธีดําเนินการวิจัย/การสรางสรรคผลงาน
การสรางสรรคผลงานชุด “สาระ พรรณพฤกษาพื้นถิ่นทะเลนอยในอุดมคติ” ผูสรางสรรคยึดหลักการดําเนินงาน
หลายสวนประกอบกัน เชน การคนหาแนวความคิดที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคผลงาน การเก็บขอมูลเรื่องราวตาง ๆ การ
วางแผนการจัดขอมูล การศึกษาสวนประกอบสําคัญเพื่อนํามาถายทอดเนื้อหา รูปแบบ การใชความคิดสรางสรรคที่ปรากฏ
ออกมาในรูปทรงของการใชเทคนิค และวิธีการสรางงานศิลปะ การดําเนินงานตามขอบเขตของกระบวนการสรางสรรคให
ครอบคลุมถึงเนื้อหา รูปแบบ ที่ตองการแสดงออกถึงบริบทที่ศิลปะถูกเชื่อมกับมิติทางสังคม โครงสรางธรรมชาติ สิ่งแวดลอ ม
โดยกําหนดแนวคิด และการดําเนินงานในการสรางสรรคผลงานดังตอไปนี้
1. การเก็บขอมูลและการรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลและการรวบรวมขอมูลมีสวนสําคัญตอการสรางสรรคผลงาน และพัฒนากระบวนการทางความคิด
ในการสรางสรรคสาระสําคัญของเนื้อหา ดวยวิธีการเก็บขอมูลจากแหลงความรู พื้นที่ชุมน้ําทะเลนอย โดยการสังเกต ระบบ
นิเวศธรรมชาติ วิถีชีวิตบนพื้นที่ชุมน้ํา โดยผูสรางสรรคไดแบงวิธีการเก็บขอมูล และรวบรวมเนื้อหา เพื่อนํามาสรางสรรค
ผลงานจิตรกรรมไว 2 วิธี ดังนี้
1.1 การเก็บขอมูลโดยการถายภาพ
เก็บขอมูลจากสภาพความเปนจริงที่สัมผัสจากการลงพื้นที่ชุมน้ําทะเลนอย โดยบันทึกเปนภาพถายทุก
กระบวนการ ตั้งแตบริบทพื้นที่ มนุษย สัตวนานาชนิด พืชพรรณนานาชนิด วิถีชีวิตของสรรพสิ่งที่มีชีวิตตาง ๆ ที่อาศัยตาม
แหลงพื้นที่ในทะเลนอย การเพาะพันธุพืช และสัตว การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง และความสมดุลทางธรรมชาติ ที่บง
บอกถึงความงามตามธรรมชาติ นํามาสูกระบวนการทางความคิด และสรางสรรคผลงานศิลปะทางรูปธรรม ดังตัวอยางตอไปนี้

ภาพที่ 1 วิถีการประมง วิถีธรรมชาติ
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ภาพที่ 2 ระบบนิเวศ
1.2 การเก็บขอมูลโดยการบันทึกภาพรางหรือลายเสน
นําขอมูลจากการลงพื้นที่ชุมน้ําทะเลนอยที่พบเห็นเชิงรูปธรรมมาแปรถอดรูปสัญญะทางรูปทรงดานเนื้อหา
เรื่องราว สูแนวคิดที่สอดคลองกับประเด็นการศึกษา ดวยการทําแบบภาพรางรูปทรงจากภาพความจริง นําไปสูการถอดภาพ
ความรูสึก ในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมภายใตเรือ่ งราว “การดํารงอยูตามวิถีธรรมะ-ชาติของชีวิต” เปนกลไกที่สรางขึ้นเพื่อ
เปนวัฏจักรธรรมชาติ จากการเก็บขอมูลพบวา ระบบนิเวศวัฒนธรรมบนผืนน้ําแหงพื้นที่ชุมน้ําประกอบไปดวยรูปทรงตาง ๆ
ตามชนิดของนานาพรรณพืช สัตวปก ปลาหลากชนิด ซึ่งเปนสวนประกอบหนึ่งของสรรพสิ่ง ทําใหผูสรางสรรคเกิดแนวคิด มโน
ภาพ และนํารูปแบบที่ไดจากภาพราง รูปราง รูปทรงตามภาพความจริง ภาพความรูสึกตามจินตนาการ จากการรับรูโดยใช
ประสบการณทางตรง และทางออมที่ไดสัมผัส แสดงออกดวยรูปทรงผานกระบวนการ ขั้นตอนตาง ๆ และวิธีการแสดงออกใน
พื้นที่ขนาดใหญในรูปแบบของจิตรกรรม โดยจัดวางภาพ และยึดหลักองคประกอบศิลป ทัศนธาตุทางศิลปะ
2. การวิเคราะหขอมูล
การสรางสรรคผลงานชุด “สาระ พรรณพฤกษาพื้นถิ่นทะเลนอยในอุดมคติ” ผูสรางสรรคแบงเนื้อหาทางความคิด
ลักษณะรูปแบบตามการรับรู (perceptual transformation) ดวยประสบการณตรง ที่สะทอนทางสุนทรียะทางจินตภาพ
ความคิด ที่นําเสนอภาพความจริง ภาพความรูสึก ลักษณะรูปแบบตามโครงสรางเชิงรูปสัญญะ และทัศนธาตุ มาตีความดวย
การแทนคาทางรูปทรงพรรณพืช นํามาสรางภาพทางสัญลักษณ แทนคาสรรพสิ่งที่มีชีวิตตอการดํารงวิถีธรรมะ - ชาติ โดย
เปรียบเทียบสัญลักษณการแสดงออก ที่เรียกวา “รูป” สัญลักษณ ซึ่งพื้นที่แหงชุมน้ําทะเลนอยเสมือนเปนแหลงผลผลิตทาง
ระบบนิเวศ หวงโซอาหาร ที่มีภาวะเกื้อกูลที่ขับเคลื่อนเพื่อการดํารงชีพ เชื่อมโยงไปถึงการบริโภคเพื่อความอยูรอดของชีวิต
รูปทรงดอกบัวสาย บัวแดง บัวผัน เปนภาพแทนที่แสดงถึงความดีงามทางจริยศาสตรในเชิงพุทธศาสนา สายใยแหงความ
ผูกพัน ความสัมพันธตอการเจริญเติบโตแหงพื้นที่ชุมน้ํา รูปทรงดอกบัว (คว่ํา) แทนความหมายความไมแนนอนและการเสื่อม
สลายตามธรรมชาติ และยัง มีความหมาย ที่เ รียกว า ความเป นสัจจะแหง สภาวะกฎธรรมชาติ รู ปทรงกระจู ด เถาวตรุ ษ
ผักตบชวา เปนภาพแทนที่แสดงถึงการถักทอ หลอเลี้ยง วิถีชีวิตทุกสรรพสิ่ง รูปทรงยกยอ เปนภาพแทนที่แสดงถึงการดํารงอยู
คูกับพื้นที่แหลงชุมน้ํา วิถีทางสังคมวัฒนธรรมบนผืนน้ํา ที่ปรากฏคุณคาความงาม สุข/สมบูรณ รูปทรงจอกแหน ที่แสดงถึง
การกําเนิด และเติบโตขึ้น รูปทรงของใบบัว ที่แสดงถึงการหอหุมดูแลรูปทรงของใบออนและดอก และชวยเหลือเกื้อกูลตอ
การดํารงชีวิต รูปทรงปลาตาง ๆ ที่สื่อความอุดมสมบูรณแหงสายน้ํา รูปทรงนกนานาชนิด บงบอกถึงวิถีตามธรรมชาติที่อิสระ
ทั้งนี้ สาระรูปทรง เสน สี รูปทรง ลวดลายพันธุพฤกษา ไดผานมโนทัศนผสมวิถีที่เรียกวา ภาพความจริง ภาพความงาม/
ความรูสึก ภายใตกฎระบบสังคมนิเวศวัฒนธรรม ที่ประสานความสัมพันธเกื้อหนุนถักทอเปนสายใย ดวยรูปทรงการลดทอน
ความเปนจริง
การสรางสรรคดวยแบบภาพรางชุดนี้ รูปทรง รูปรางไดแสดงเนื้อหาถายทอดความหมายในตัวผลงาน เนื้อหาภายใน
ภายนอกแสดงออกผานรูปทรงทางสัญลักษณที่แทนความหมายผสมผสานภาพความจริง ภาพความรูสึก “การดํารงอยูตามวิถี
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ธรรมะ-ชาติของชีวิต” ผานเนื้อหา เรื่องราว รูปทรง สาระพรรณพฤกษาพื้นถิ่นทะเลนอยที่ถายทอดในอุดมคติ เพื่อใหเขาใจ
ความหมายทางสัญญะตอการวิเคราะหขอมูล ผูสรางสรรคนําเสนอดังรายละเอียดที่ปรากฏตามภาพที่ 3 และ ตารางที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 3 แนวความคิด/ความหมายทางรูปทรง

ตารางที่ 1 แนวความคิด/ความหมายทางรูปทรง
แนวความคิด/ความหมายทางรูปทรง
สาระ เนื้อหา

รูป/สัญญะ

รูปทรงทางศิลปะ

ความดีงาม
ทางจริยศาสตร
ในเชิงพุทธศาสนา
ความสุข/การใชชีวิต

ดอกบัว

เบงบาน ความรูส ึก

ปลา

อาชีพประมงพื้นบาน

ยอ

การใชชีวิตที่อิสระ

นก

ความสัมพันธ
การเชื่อมโยงชีวิต/วิถี
การกอบโกย/ตักตวง/
เปนเหมือนชีวิต/วิถี
อิสรภาพ
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การแสดงออก/ตีความ

การหลอเลี้ยงสรรพสิ่ง

น้ํา

น้ําฝน/ทองฟา

กอนเมฆ

เสนทางการทองเที่ยว

ทางน้ํา

การปกปอง

จอกใหญ/
แหน/ผักตบ

สรรพสิ่งมีชีวิต
มนุษย สัตว

ใบบัว

ความสมบูรณ/นิ่งสงบ/
การเคลื่อนไหว
ความฝน/ความคิด/คราบน้ําสี
จากรองรอยลักษณะพื้นผิว
เสนทางการดํารงชีวิต
วิถีประมงและระบบนิเวศ
วัฒนธรรม
กําเนิด และเติบโตขึ้น

ระบบนิเวศวัฒนธรรม
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ชวยเหลือเกื้อกูล
ตอการดํารงชีวิต

“การดํารงอยูตามวิถีธรรมะ-ชาติของชีวิต” กลายเปนสภาวกฎเกณฑธรรมชาติ
3. การสังเคราะหขอมูลจากการสรางสรรค
การสรางสรรคผลงานชุดนี้มีการนํารูปทรง พรรณพืชนานาชนิด และนกน้ํา เนื้อหาเรื่องราวตาง ๆ ของการดํารง
สรรพสิ่งตามวัฏจักรของธรรมชาติ ผานความรูสึกสวนตัวที่สะทอนทางจิตตภาพ เกิดเปนมโนภาพนํามาสูการประกอบสราง
ผสมผสานกับองคประกอบศิลป ทัศนธาตุดวยการรางภาพเพื่อวางตําแหนงและเลือกภาพราง นําไปขยายสรางสรรคเปนชิ้น
ผลงานจิตรกรรมพรอมยกตัวอยางการประกอบสรางภาพรางสูกระบวนการสรางสรรคผลงาน 3 ชิ้น ดังนี้

ตัวอยางผลงานชิ้นที่ 1 ชิ้นที่ 2 และชิ้นที่ 3 การสังเคราะหขอมูลจากการสรางสรรค
รูปสัญญะ
การจัดวางองคประกอบ/Composition
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จินตนาการ-จิตตภาพ/Imagination-image
1

1

2

2

3

ภาพที่ 4 ตัวอยางการสรางสรรคภาพรางผลงาน
วิธีการและกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ
กระบวนการสรางสรรคผลงานชุดนี้ ผูสรางสรรคเตรียมพื้นที่เพื่อนําแบบภาพรางที่คัดเลือกมาขยายบนพื้นที่
ที่จัดเตรียมไว และศึกษารูปทรงที่มีลักษณะตรงกับแนวคิดตามเนื้อหา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ เพื่อเขาสูขั้นตอนกระบวนการขยายตามแบบรางลงบนพื้นระนาบดวยวัสดุกระดาษสี
น้ํามันตามขนาดที่ตองการ ดวยเทคนิคสีอะคริลิก สีบาติก และการพิมพซิลคสกรีน เปนสื่อนํา แตมีความยุงยากของการ
จัดเตรียมอุปกรณ และกระบวนการเทคนิคของการพิมพซิลคสกรีน เพื่อเพิ่มความแปลกใหมใหกับการสรางสรรค
กระบวนการพิมพซิลคสกรีน มีการเตรียมวัสดุ ทําแมพิมพวิธีกาวอัดกับน้ํายาไวแสงตามอัตราสวน เทกาวอัดลงเฟรม
สกรีนที่เตรียมไว ใชรางปาดสีใหเรียบทั้งดานหนาและดานหลัง นําเขาหองมืด เปาดวยไดรเปาผมใหแหงสนิท จึงนําไปฉายแสง
โดยมีตนแบบรางรูปทรงในกระดาษไขวางบนตูฉายแสงและทาบดวยเฟรมสกรีนที่อัดกาวพรอมฉายแสง ทิ้งไวประมาณ 2.30
นาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับยี่หอน้ํายากาวอัดดวย แตละชนิดใชเวลาไมเทากัน นําแบบที่ถายไปลางน้ํา ฉีดน้ําใหเปนฝอย ๆ สวนกาวอัด
จะปรากฏแบบรูปทรงตามตนแบบที่ตองการ ทิ้งเฟรมสกรีนใหแหง กอนนําไปพิมพหรือสรางสรรคงานควรเคลือบแมพิมพ
สกรีนดวยน้ํายาเสียกอน เพื่อการพิมพหลาย ๆ ครั้ง และการลางทําความสะอาดที่งาย
2. การสรางสรรคผลงาน มีการรองพื้นสีดวยสีอะคริลิกในการสรางพื้นผิว ใหมีสีสันตามจินตนาการ และควบคุมโครงสี
ใหเปนสีพื้นกลาง ๆ ไมแก ไมออน สามารถกดหรือเพิ่มเนื้อสี และน้ําหนักสี ขยายตามแบบภาพรางของการจัดวางเนื้อหา รูปราง
รูปทรง การใชสคี วรคํานึงถึงเนื้อหาเรื่องราวที่ถายทอดถึงความอุดมสมบูรณแหงพื้นที่ชุมน้ํา ระหวางระบายสีพื้นมีการฉีดน้ําเพื่อให
สีแตกตัวเกิดรองรอยการกัดกรอน เกิดการไหลของน้ําสี แลวเพิ่มรูปทรงรายละเอียดของเนื้อหาตาง ๆ พื้นหลังจะมีเทคนิคการ
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พิมพสกรีน มีทั้งการพิมพแบบสองสี และสามสี ใหเกิดมิติของเนื้อหา รูปทรงที่ทับซอน เพื่อใหเกิดลวดลาย ประยุกตดวยแนวคิด
และเทคนิคสมัยใหม มีการสลับลวดลายที่หลากหลาย ผสมผสานกับการใชดินสอพองใหเกิดพื้นผิวในการสรางสรรคผลงาน ดัง
ตัวอยางจากภาพตอไปนี้

ภาพที่ 5 การสรางสรรค และเทคนิคการพิมพสกรีน
3. การสรางพื้นสีหรือการคัด การพิมพสกรีนพื้นที่ของรูปทรงใหเกิดลวดลายที่ทับซอนใหชัดเจนขึ้น นําไปสูการสราง
เรื่องราว เนื้อหา และระบายสีแบบเขมทึบ กดทับใหรูปทรง เสน สี เกิดมิติที่ซับซอนของลวดลายที่ผสมผสานตามสุนทรียภาพ
ทางความงามของวัตถุธรรมชาติ และวัตถุจากการสังเคราะหรูปทรงใหม โดยยึดหลักองคประกอบและทัศนธาตุ (ภาพที่ 5)
ในการสรางสรรคผลงานไดแสดงการถายทอดวิถีธรรมชาติภาพจริงที่สะทอนความงามบนพื้นที่ชุมน้ําใหไดอรรถรสกลิ่นอาย
ความเปนธรรมะ - ชาติ ในมิติมุมมองภาพความจริงและภาพความรูสึก ผนวกตามรูปทรงไปตามสภาพที่ผันแปร การลดทอน
บิดเบือนไปจากรูปความเปนจริง
ผลการวิจัย
ผลงานสรางสรรคศิลปะชุด “สาระ พรรณพฤกษาพื้นถิ่นทะเลนอยในอุดมคติ” นี้ ผูสรางสรรคไดรับแรงบันดาลใจ
จากเนื้อหา และเรื่องราวของความคิดผานหลักกลวิธี กระบวนการสรรคสราง องคประกอบทางทัศนธาตุที่ปรากฏขึ้นใน
รูปแบบของผลงาน เพื่อสื่อแสดงเชิงสัญญะทางความหมาย การแสดงออกทางรูปทรงตามธรรมชาติ และรูปทรงศิลปะถึง
รายละเอียดที่สําคัญ จํานวน 9 ชิ้น ผูสรางสรรคไดวิเคราะหผลงานใหเห็นเปนตัวอยางดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหผลงานสรางสรรคจากแนวความคิด
ผลงานสรางสรรคศิลปะไดรับแรงบันดาลใจจากเนื้อหา และเรื่องราวของความคิดผานหลักกลวิธี กระบวนการ
สรรคสราง องคประกอบทางทัศนธาตุที่ปรากฏขึ้นในรูปแบบของผลงาน เพื่อสื่อแสดงเชิงสัญญะทางความหมาย การแสดงออก
ทางรูปทรงตามธรรมชาติและรูปทรงศิลปะถึงรายละเอียดที่สําคัญ ที่แสดงถึงแนวคิดการสรางสรรคผลงานเชิงสัญลักษณ การ
ตีความหมายของรูปทรงตาง ๆ ของภาพจริงมาแสดงความหมายทางความรูสึกในผลงานศิลปะ เพื่อสื่อสาระภาพจริง ภาพ
ความรูสึกที่ซอนอยูภายในวิถีธรรมชาติ “แกนสาระ” ทางสภาวธรรมที่อยูภายใตกฎธรรมชาติที่งดงาม ทั้งเกิดขึ้น ดํารงอยูและ
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เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยเกื้อกูลของสรรพสิ่งอันเปนกลไกระบบหมุนเวียนของการดํารงชีพ นํามาสูดุลยภาพตาม
สัจจะแหงความงามซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของเหตุและผล
ธรรมชาติสําแดงใหเห็นถึงรูปทรง และเรื่องราวที่ถูกตองของความเปนสัจจะแหงชีวิตที่ถูกกําหนดไวภายใตอิทธิพล
ของธรรมชาติที่ซอนอยูในความธรรมดาสามัญ รอบ ๆ ทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติลวนมีความสัมพันธที่สอดประสานเรื่องราว
ความมหัศจรรยอยูตลอดเวลา มีการเคลื่อนไหวที่ไมหยุดนิ่ง และแฝงไปดวยสุนทรียะตาง ๆ จากการสัมผัสเรื่องราวของวิถี
สรรพสิ่งทุกชีวิตตามพื้นที่ชุมน้ํา เกิดการจินตนาการและมโนภาพที่ซับซอนถึงเรื่องราว “การดํารงอยูตามวิถีธรรมะ - ชาติของ
ชีวิต” การมองเห็นโครงสรางสําคัญของวิถีวัฒนธรรมตามธรรมชาติที่ขับเคลื่อนดวยระบบนิเวศ เพื่อการดํารงอยูเปนแกนสาร
และเปนกลไกที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนวัฏจักรธรรมชาติ รูปลักษณ แกนสารของสรรพสิ่ง มนุษย สัตว และพืชพรรณนานาชนิดที่
หอหุมบนผิวพื้นน้ําอันงดงาม เปลี่ยนแปลงไปตามกฎกาลเวลาที่สมบูรณแบบเฉพาะ
2. รูปทรงทางธรรมชาติและรูปทรงทางศิลปะ
การสรางสรรคผลงานชุดนี้นํารูปทรงมาลดทอน และแสดงผานผลงานจิตรกรรม ดวยรูปแบบของงานศิลปะที่มี
ลักษณะแบบกึ่งนามธรรม สาระสรรพสิ่งชีวิตในธรรมชาติ วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรมจากพื้นถิ่นทะเลนอย บอเกิดแหงระบบนิเวศ
วัฒนธรรม สรรพสิง่ ในมิติความจริงที่ปรากฏอยู ประสานใหเขากับการจินตนาการ ความงามทางธรรมชาติ อันมีรากฐานทาง
วัฒนธรรมวิถีชีวิตแหงสายน้ําแบบเรียบงายเปนเอกลักษณ สาระ เนื้อหาทางกายภาพเชิงระบบนิเวศทางรูปลักษณ สาระรูปทรง
พรรณพืชน้ํา อาทิ บัวสาย บัวแดง บัวผัน บัวนา บัวบา จอก แหนแดง เถาวตรุษ บอน กกสามเหลี่ยม ผักตบชวา นกน้ํา และสรรพสิ่ง
นําไปสูการสรางสรรคงานศิลปกรรมศาสตร อันเกิดจากทัศนธาตุรูปแบบอุดมคติ ถายทอดการสะทอนสุนทรียภาพ “ความจริง/
สัจธรรม” กับ “สุนทรีย/ความงาม” ทางภูมิทัศน โดยบูรณาการศาสตรตาง ๆ ผสมผสานความคิด ความหมายที่ซอนแฝงใน
สัญลักษณเฉพาะ
ผลงานชุดนี้ เปนหัวใจสําคัญตอการลดทอนทางรูปทรง เพื่อใหรูปทรงทําหนาที่เลาเนื้อหา แสดงออกถึงลวดลายที่
สรางขึ้น และลวดลายทางกายภาพของธรรมชาติที่ผสมผสานกับการทับซอนทางทัศนธาตุ เชน จุด เสน รูปทรง สี พื้นที่ ดังที่
ศุภชัย สิงหยะบุศย (2546) กลาววา “รูปราง รูปทรงเปนองคประกอบทัศนศิลปที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน แตมีลักษณะ
เฉพาะตัว คือ รูปราง มีลักษณะเพียงเคาโครง มีอาณาเขตแสดงใหเห็นเสนขอบรอบนอก แตรูปทรงมีลักษณะเฉพาะที่แสดง
น้ําหนัก มีเนื้อปริมาตรปรากฏอยู รูปทรงเรขาคณิต (geometric form) รูปทรงอินทรียรูป (organic form) และรูปทรงอิสระ
(free form)” ดังนั้น ผลงานทุกชิ้นผูสรางสรรคไดแสดงแนวคิดทางเนื้อหาของรูปทรงดอกบัวสาย บัวแดง บัวผัน เปนภาพ
แทนที่แสดงถึงความดีงามทางจริยศาสตรในเชิงพุทธศาสนา สายใยแหงความผูกพันแหงพื้นที่ชุมน้ํา และรูปทรงดอกบัว (คว่ํา)
ยังแทนความหมายความไมแนนอน และการเสื่อมสลายสลายตามธรรมชาติ รูปทรงกระจูด เถาวตรุษ ผักตบชวา เปนภาพ
แทนที่แสดงถึงการถักทอ หลอเลี้ยงวิถีชีวิตสรรพสิ่ง รูปทรงยกยอ เปนภาพแทนที่แสดงถึงการดํารงอยูคูกับพื้นที่แหงชุมน้ํา
วิถีทางสังคมวัฒนธรรมบนผืนน้ํา ที่ปรากฏคุณคาความงาม สุข/สมบูรณ รูปทรงจอกแหน ที่แสดงถึงการกําเนิด เติบโตที่กําลัง
เบงบานขึ้น รูปทรงของใบบัว ที่แสดงถึงการหอหุมดูแลรูปทรงของใบออนและดอก และชวยเหลือเกื้อกูลการดํารงชีวิต รูปทรง
ปลาตาง ๆ ที่บงบอกความอุดมสมบูรณแหงสายน้ํา รูปทรงนกนานาชนิด บงบอกถึงวิถีตามธรรมชาติที่อิสระ ทั้งนี้ การแสดง
รูปลักษณทางรูปทรง เสน สี ลวดลายพันธุพฤกษา เกิดจากการเคลื่อนไหวของรูปทรงหรือทิศทางของเสน เกิดจากเทคนิคการ
พิมพสกรีน จะเห็นเสนโครงสรางรูปทรงและสีที่ซอนอยูในพื้นหลัง และยังมีเสนที่เกิดจากจินตนาการ เสนชนิดนี้เดินทางดวย
ความรูสึก เปนเสนที่มีความสําคัญมากในงานศิลปะ พลังอํานาจในงานศิลปะที่เคลื่อนไหวของที่วางและเสนโครงสรางปริมาตร
เสนภายในแสดงความเคลื่อนไหวที่พ้ืนผิวใหรูสึกในปริมาตรของรูปทรง รวมถึงหลักการจัดภาพ องคประกอบศิลป ลักษณะ 2 มิติ
ผานมโนทัศนผสมดวยวิถีที่เรียกวา ภาพความจริง ภาพความงาม/ความรูสึก ภายใตกฎระบบสังคมนิเวศวัฒนธรรม ที่ประสาน
ความสัมพันธเกื้อหนุนถักทอเปนสายใย ดวยรูปทรงการลดทอนความเปนจริง กลายเปนสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ แสดง
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ผานผลงานจิตรกรรมดวยรูปแบบงานศิลปะที่มีลักษณะกึ่งนามธรรม เพื่อสื่อสาระ ลีลาแหงสรรพสิ่งของชีวิตบนพื้นฐานความ
เปนจริง ภายใตมิติที่ซอนอยูภายใน บงบอกถึงสภาวะการดํารงชีวิตที่สัมพันธกันอยางเปนระบบ
3. เทคนิค
ผลงานสรางสรรคชุดนี้ ไดสื่อความหมายเชิงสัญลักษณระบบเชิงนิเวศวัฒนธรรม/ธรรมชาติ และรูปทรงทางศิลปะ
ผานกระบวนการเทคนิค วิธีการที่ทับซอน ดวยวัสดุศาสตร การพิมพซิลคสกรีนหนึ่งสี สองสี และสามสี มาปรับประยุกตใช สู
ผลงานศิลปะภาษาภาพทางทัศนศิลปเปนรูปธรรมกอใหเกิดแนวคิดทางอุดมคติและเพื่อเปนประโยชนกับการศึกษาคนควาเปน
อยางยิ่ง และนําไปประยุกตตอการพัฒนาองคความรูในการสรางสรรคทางทัศนศิลปที่มีคุณคาทางสุนทรียะ

ตารางที่ 2 แสดงองคประกอบของศิลปะและหลักการจัดองคประกอบภาพ
เนื้อหา / คุณสมบัติ

จุด

เสน
โคง/วงรี

อิสระ

ตรง

องคประกอบของศิลปะ
(Composition of Art)
รูปรางรูปทรง
สี
- เรขคณิต รูปวง
น้ํา และเสาไม
- อินทรียรูปนก
คนยกยอ บัว ใบ
บัว พรรณพืช
ตาง ๆ
- อิสระ

การทับซอนของรูปทรง
ธรรมชาติ และรูปทรงทาง
ศิลปะ การสอดแทรกเนื้อหา
ภาพความจริง และภาพแทน
รปสัญญะทางความรสึก

พื้นผิว

พื้นที่วาง

- คราบน้ําสี
ที่ไหล
- ดินสอพอง
- การพิมพ
ซิลคสกรีน

พื้นหลังที่
แสดงถึง
ผืนผิวน้ํา
และการ
เคลื่อน
ไหว/การ
สงบนิ่ง

หลักการจัดองคประกอบภาพ
(Principles of composition)
-รูปทรงแสดงถึงสาระแหงชีวิต
เชิงสัญลักษณที่เชื่อมโยงถักทอ
การหลอเลี้ยงตอการดํารงชีพและ
ความเคลื่อนไหวที่มีความสัมพันธ
แหงดุลยภาพ
-เสน สีที่ปรากฏมโนทัศนทาง
ความรูสึก สุนทรียภาพตาม
สภาวธรรมชาติที่สะทอนใหเห็น
มิติภาพความเปนจริง ภาพแทน
ความหมาย ตามทิศทาง การซ้ํา
จังหวะแหงลีลาชีวิต ดวย
บรรยากาศที่อบอุน เปย มลน
อันอุดมสมบูรณ

วัสดุ/สื่อ
วิธีการ

วัสดุศาสตร
สีอะคริลิก
และการพิมพ
ซิลคสกรีน

พื้นที่ทางกายภาพรูปทรงลักษณะคลายใบบัว
และแทนรูปสัญญะทางพื้นที่ชุมน้ํา ทีห่ ออุม
สรรพสิ่งตลอดเวลา และเปนจดเดนของเนื้อหา

รูปแบบเหมือนจริง (นกอีโกง)
แทนสัญลักษณแหงพื้นที่ชุมน้ํา

ภาพความจริง/
เงาน้ําสะทอนภาพ
ความรสึกในมิติ
415

ฟองกลม ๆ แทน ไขปลา/
ไขกบ การขยายพันธุและ
การเจริญเติบโต ความ
อดมสมบรณ

นกในอุดมคติ แทน
สัญลักษณความ
อิสรภาพ /การเดินทาง
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จุด/พื้นผิว
รองรอยแทน
การเดินทาง
ในวิถีชีวิตที่
ิ ้ํ
จอกใหญแทนความเบงเบิก/โอบออม
ดอกบัวตาง ๆ แทนสัญลักษณของความดีงาม
ที่อยูคูกับสายน้ําและสะทอนถึงแกนสัจจะ

1

ภาพความจริง/ภาพความรูสกึ
ถึงอดีตและปจจุบันในวิถีชน
สัญลักษณแหงวิถีประมงในมิติ
ความรสกึ

2

6

เสนทางชีวิตวิถีประมง และเสนทาง
การทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศวัฒนธรรม

4

3

7

ภาพที่ 6 ภาพผลงานสําเร็จ
อภิปรายผล

416

8

5

9
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ธรรมชาติ และผลงานศิลปะเปนแหลงการสรางสุนทรียภาพ เปนที่มาของสุนทรียศาสตร กําจร สุนพงษศรี (2559)
กลาวถึงความงาม หรือสุนทรียภาพ (Aesthetic) วาเปนปรัชญาคุณคา (Values) มีวิธีวิทยา (Methodology) ญาณวิทยา
(Epistemology) เปนปรัชญาที่วาดวยบอเกิดลักษณะหนาที่ ประเภท ระเบียบวิธี และความสมเหตุสมผลของความรู มีการ
นํามาใชในการวิเคราะหและการวิจัยเกี่ยวกับสุนทรียภาพ ซึ่งมีแหลงกําเนิดดวยกัน 2 แหลง คือ “สุนทรียภาพจากธรรมชาติ”
และ “สุนทรียภาพจากผลงานศิลปะ” ที่แสดงถึงความรูสึกเชิงนามธรรมตอธรรมชาติกับผลงานศิลปะโดยเฉพาะ ศุภชัย สิงห
ยะบุศย (2560) สรุปประเด็นองคประกอบที่เกี่ยวของกับความงามได 2 สวน คือ อารมณทางความงาม กับ วัตถุทางความงาม
หรืออารมณทางสุนทรียะ กับ วัตถุทางสุนทรียะ โดยกลาววา ความงามเปนอาการทางอารมณประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อได
สัม ผั ส กั บ ปรากฏการณ ศิ ล ปะ และ/หรื อธรรมชาติที่ ส ง ผลใหเ กิ ด ความรู สึ ก ถึ ง ความเพลิ ดเพลิ น ยิ นดี จากการสั ม ผั ส กั บ
ปรากฏการณตาง ๆ ดวยประสาทสัมผัสทางการเห็น หรือไดยิน หรือผานสัญลักษณทางภาษา และไมวาจะเปนปรากฏการณ
เชิงวัตถุหรือพฤติกรรมการแสดงออก และไมวาสิ่งนั้นจะเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ หรือประสบการณอันเกิดจากการ
กระทําของมนุษย จึงเรียกวา อารมณสุนทรียะ หรืออารมณทางความงาม และหากวัตถุหรือการแสดงออกใด ๆ กอใหเกิด
อารมณทางสุนทรียะแกเราได สิ่งนั้น วัตถุนั้น หรือพฤติกรรมนั้น หรือปรากฏการณนั้น เรียกวาเปนวัตถุทางสุนทรียะ หรือวัตถุ
ทางความงาม จะอุบัติขึ้นมาพรอมกับความเปนมนุษย และประจุอ ยูใ นสัง คมวัฒ นธรรมของมนุษ ยทุก เผา พัน ธุ ทุก ชาติ
ทุกวัฒนธรรมตั้งแตอดีตสมัยจนถึงปจจุบันกาล
ผลงานสรางสรรคทั้ง 9 ชิ้น ผูสรางสรรคไดนําหลักทฤษฎีศิลปะมาวิเคราะห การตีความที่แสดงออกทางความหมาย
ใหเห็นเปนตัวอยางในบทความนี้ ทั้งทัศนธาตุทางศิลปะ การจัดวางภาพ เพื่อแสดงใหเห็นถึงองคประกอบดานศิลปะ โครงสราง
ของภาพ ดุลยภาพ ความเปนเดน พลังการเคลื่อนไหว และเอกภาพโดยภาพรวมอยางละเอียด สงผลใหเกิดความเขาใจใน
เนื้อหาสาระ รูปแบบของผลงานที่สรางสรรคขึ้น กอใหเกิดแนวคิด เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาคนควา พัฒนาตอยอด
เทคนิคกระบวนการ และการพัฒนาองคความรู รวมทั้งการปรับประยุกตสูผลงานศิลปะภาษาภาพทางทัศนศิลปที่กอใหเกิด
คุณคาทางสุนทรียะ

สรุปผลการวิจัย
ผลงานสรางสรรค “สาระ พรรณพฤกษาพื้นถิ่นทะเลนอยในอุดมคติ” นี้ เปนการสรางสรรคผลงานดานทัศนศิลปผา น
รูปแบบกึ่งนามธรรม จิตรกรรม 2 มิติ ดวยเทคนิคการพิมพซิลคสกรีน และสีอะคริลิกบนกระกระดาษ จํานวน 9 ชิ้น แสดงให
เห็นลักษณะระบบนิเวศทางกายภาพ คุณคาสาระสรรพสิ่งชีวิตในธรรมชาติ และวิถีชีวิตจากพื้นถิ่นทะเลนอย ที่มาของแรง
บันดาลใจ แนวความคิดผานกระบวนการสรรคสราง ผสมผสานการจัดวางองคประกอบศิลปและทัศนธาตุ การแสดงออกทาง
ความคิด/การตีความทางรูปทรงนํามาซึ่งการประยุกตลวดลาย รูปลักษณเชิงสัญลักษณแสดงผานรูปทรงสรีรวิทยาของพรรณ
พืช พฤกษา แทนคาสรรพสิ่งที่มีชีวิต และวิถีชีวิตโดยอาศัยความสําคัญของรูปราง รูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงที่สรางสรรค
อยางอิสระที่ขับเคลื่อนเชื่อมโยงความสัมพันธที่เปนระบบกลไกของการดํารงชีพที่เอื้อตอกัน
การสรางสรรคผลงานชุดนี้แสดงถึงสัญลักษณทางความหมายของรูปทรง เพื่ออธิบายลักษณะทางภาษาภาพหรือ
ปรากฏการณทาง “สัญญะ” แตสัญญะเปนเครื่องหมายที่ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนประกอบกัน ไดแก รูปสัญญะหรือตัวสื่อ
ทางความหมาย ซึ่งเรียกวา “signifier” กับ “ความหมายสัญญะ” หรือความคิดที่ “รูปสัญญะ” ตองการสื่อเรียกวา signified เปน
ตัวเชื่อมโยงระหวางตัวหมายกับความคิดที่เปนเรื่องของพื้นฐานภาพความเปนจริงดวยเหตุและผล เชน รูปทรงดอกบัว ใบบัว
จอกใหญ ยกยอ ปลา น้ํานก พรรณพืชตาง ๆ เปนสัญญะสื่อการแทนคาในการดํารงชีพอยางเปนระบบดวยกลไกตามวิถี
ธรรมชาติ วิถีชน ที่ผสานดวยสุนทรียะ หลักองคประกอบศิลป ผานภาพความรูสึกตอการจินตนาการกลายเปน “รูปสัญญะ” ที่
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ปรากฏเปนรูปทรงศิลปะ จิตตภาพทางความหมายของผูสรางสรรคไดแทนคาทางความรูสกึ ตอจิตใจที่รับรูถึงวิถีนิเวศวัฒนธรรม
ความงามในพื้นที่ชุมน้ํา
อยางไรก็ตาม สิ่งเหลานี้กอเกิดเปนจุดเริ่มตนของแรงบันดาลใจ แนวความคิด และไดนําเสนอวิธีการ ขั้นตอนการ
สรางสรรคผลงาน โดยเริ่มตนจากการเริ่มเก็บขอมูลทางบริบทที่เปนขอมูลรูปธรรม และนามธรรม การวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูล ดวยการสรางภาพรางจนนําไปสูการสรางสรรคผลงานรูปแบบจิตรกรรม ใหเกิดความงามทางสุนทรียภาพศิลปกรรม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณงบประมาณสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการสงเสริมการวิจัยแบบสรางสรรค
ทัศนศิลป
เอกสารอางอิง
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความสําคัญของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง ที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
A COMPARISON OF READING COMPREHENSION ACHIEVEMENT OF MATHAYOM SUKSA 1
JANOKRONG SCHOOL TAUGHT BY COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION
ธีรพงศ สุขจอย* และ พรทิพย ครามจันทึก
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : Frame888.ts@gmail.com
บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนในการอ า นจั บ ใจความสํ า คั ญ
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 3) สํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 43 คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนจานกรอง
จังหวัดพิษณุโลก ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เครื่องมือที่ใชศึกษาประกอบดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับ ใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ จํานวน 1 แผน ใชเวลา 6 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ t-test (Dependent Samples) คาประสิทธิภาพ
E 1 /E 2 และคาดัชนีความสอดคลอง ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการอานจับใจความสําคัญ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 71.86/76.63
ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 70/70 2) ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
.05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน / การอานจับใจความสําคัญ / ผลสัมฤทธิ์ / 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 เกิดขึ้นมากมาย สังคมไทยจึงมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการรับขาวสารตาง ๆ ที่จําเปนตองอาศัยทักษะการอานในการพิจารณาขาวสารเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
การอานจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน ดังที่ พนิตนันท บุญพามี (2542 อางถึงใน สิริรัตน อะโน, 2553)
กลาววา การอานมีความจําเปนตอชีวิตของคนในยุคปจจุบัน เพราะการอานชวยใหเราสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และ
ความกาวหนาไดทันเหตุการณ การอานจะชวยเพิ่มประสบการณ ความรู ความคิด และวิจารณญาณ ใหคนเรามีความงอกงาม
ทางคุณวุฒิภาวะ วุฒิปญญา และความสามารถ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงควรที่จะตองจัดการเรียนการสอนดาน
การอานไวเปนอันดับแรก เพื่อเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการศึกษาวิชาอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดระบุจุดมุงหมายในการสอนอานแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยเนนการอาน
จับใจความสําคัญ ถายทอดความคิด ความรูสึก โนมนาวชวนเชื่อ และวิเคราะหวิจารณได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การอานจับใจความสําคัญ เปนทักษะที่สําคัญที่สุดที่ใชในการแสวงหาความรู ดัง แววมยุรา เหมือนนิล (2541 : 15)
กลาววา การอานจับใจความเปนพื้นฐานสําคัญมากสําหรับการอานระดับสูงตอไป เชน ถานักเรียนจับใจความเรื่องที่อานไมได
คือ ไมรูเรื่อง ก็คงไมสามารถอานเพื่อวิจารณวาเรื่องนั้นดีหรือไมดีไดเลย กลาวไดวา การอานจับใจความสําคัญเปนทักษะที่
สําคัญในการแสวงหาความรู เพราะการอานจับใจความสําคัญ ทําใหคนเรามีความรอบรู สามารถคิด วิเคราะหเรื่องที่อาน และ
ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจเรื่องที่อานไดเปนอยางดี
การเรียนการสอนในปจจุบัน สื่อการสอนถือวามีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากสื่อเปนเครื่องมือชวยเราความสนใจ
ตอการเรียนของนักเรียนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะสื่อจากเทคโนโลยีที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ
การนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนถือวาเปนประโยชนตอการศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เปนสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถเรียนดวยระบบ
คอมพิวเตอรไดดวยตนเองตามศักยภาพ ตามความสนใจ และเวลาที่สะดวก โดยบทเรียนสามารถยอนกลับมาทบทวนได
ตลอดเวลา
จากการประเมินความสามารถทางการอานภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการ
อานจับใจความสําคัญไมดีนัก เมื่อวิเคราะหไปถึงสาเหตุที่นักเรียนอานจับใจความสําคัญไมไดพบวา มีสาเหตุมาจากนักเรียน
และผูสอน คือ นักเรียนขาดการฝกทักษะในดานการอานอยางสม่าํ เสมอ และไมรูวิธีการอานจับใจความสําคัญที่ถูกตอง สําหรับ
ครูผูสอนขาดเทคนิคในการสอน ขาดสื่อการเรียนการสอน สื่อไมหลากหลายและไมเปนที่สนใจตอนักเรียน
จากหลักการและเหตุผลดังกลา วผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะแก ปญหาการจัดการเรียนการสอน โดยการพัฒนา
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ชว ยสอน เรื่ อ งการอ า นจั บ ใจความสํ า คั ญ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีวัตถุประสงค คือ เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการอานจับใจความ
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สําคัญ ใหมี ประสิทธิ ภาพตามเกณฑ 70/70 เพื่อ เปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ ทางการอานจับใจความสํา คัญโดยใชบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และเพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ซึ่งผูวิจัยเล็งเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความสําคัญเพิ่มมากขึ้น และเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนวิชา
ภาษาไทย ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่นําเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ดานเนื้อหา
เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ไดคัดเลือกมาจากหนังสืออานประกอบ
ประเภทกลวิธีการอานจับใจความสําคัญ บทความ นิทาน และบทรอยกรอง ซึ่งมีระดับความยากงายเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
2. ดานประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนจานกรอง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุม เปา หมายที่ใ ชในการวิจัย คือ นัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาป ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปการศึก ษา 2562 โรงเรีย น
จานกรอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 43 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive sampling )
3. ดานตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
3.2 ตั ว แปรตาม ได แ ก ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 โรงเรี ย นจ า นกร อ ง
จังหวัดพิษณุโลก
สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 โรงเรี ย นจ า นกร อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 43 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive sampling )
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
1. บทเรี ยนคอมพิ วเตอรชว ยสอน เรื่องการอ านจั บใจความสํา คัญ ชั้ นมัธ ยมศึ กษาปที่ 1 กลุ มสาระการเรียนรู
ภาษาไทย มีขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพดังนี้
1.1 ผูวิจัยดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชโปรแกรม Macromedia Authorware
1.2 นําบทเรีย นคอมพิวเตอร ชวยสอนที่ สรางเสร็ จแลว เสนอให ผูเชี่ ยวชาญ จํ านวน 3 ทาน ไดแ ก
อาจารย ดร.พรทิ พย ครามจันทึก อาจารยป ระทุมเพชร แซอ อง อาจารยประจํ าหลักสูต รครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
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ภาษาไทย และครูศิริวรรณ กี่ดํารงกูล ครูโรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) และใหขอเสนอแนะดานจุดประสงค เนื้อหา การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และความเหมาะสมของนวัตกรรม
1.3 นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC (Index of Item
Objective Congruence) โดยเลือกคาดัชนีความสอดคลองประมาณ 0.67 – 1.00
1.4 นํ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนที่ ผ า นการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขเรี ย บร อ ยแล ว มาใช กั บ นั ก เรี ย น
กลุมเปาหมายซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 43 คน
2. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 แผน ใชเวลา 6 ชั่วโมง
2.1 ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความ
สําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
2.2 นําแผนการสอนที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ คือ ครูศิริวรรณ กี่ดํารงกูล ครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนจา
นกรอง พิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู รวมถึงใหขอเสนอแนะ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
3.1 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหสอดคลองกับ
จุดประสงคที่ตั้งไว ซึ่งมีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 20 ขอ การกําหนดใหคาคะแนน ตอบถูกตองได
1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน
3.2 นํ า แบบทดสอบที่ ส ร า งขึ้ น เสนอต อ ผู เ ชี่ ย วชาญได แ ก อาจารย ดร.พรทิ พ ย ครามจั น ทึ ก
อาจารยประทุมเพชร แซออง และครูศิริวรรณ กี่ดํารงกูล เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค
การเรียนรู ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใช และดัชนีความ
สอดคลอง (IOC : Index of Item Objective Congruence)
3.3 นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC (Index of Item
Objective Congruence) โดยเลือกคาดัชนีความสอดคลองประมาณ 0.67 – 1.00
3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใช
กลุมเปาหมายจํานวน 28 คน
3.5 นําแบบทดสอบที่ผานเกณฑแลวไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัด
พิษณุโลก ปการศึกษา 2562 จํานวน 43 คน เพื่อนําไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ
จํานวน 12 ขอ
4.1 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ
4.2 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และเปนการหาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Item Objective Congruence)
4.3 นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC (Index of Item
Objective Congruence) โดยเลือกคาดัชนีความสอดคลองประมาณ 0.67 – 1.00
4.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว มาใชกับนักเรียนกลุมเปาหมาย
ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 43 คน
การวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้
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1. หาประสิ ท ธิภ าพของบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร ชว ยสอน เรื่ อ งการอา นจั บใจความสํา คั ญ ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามเกณฑ 70/70 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1 ) และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E 2 )
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก
กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย โดยใชสถิติ Dependent Samples t-test กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชคาเฉลี่ย (𝑥̅ )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยกําหนด
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้
1. ดําเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย จํานวน 20 ขอ กับนักเรียนกลุมเปาหมายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 43 คน ใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง
2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชเวลาเรียน 4 ชั่วโมง โดยเนื้อหาประกอบไปดวย กลวิธีการอานจับ
ใจความสําคัญ การอานจับใจความสําคัญประเภทบทความ นิทาน และบทรอยกรอง เมื่อนักเรียนไดเรียนเนื้อหาครบทุกเรื่อง
แลว จะตองทําแบบฝกหัดหลังเรียน โดยการเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบ
3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญแลว ผูวิจัยจะให
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
โดยจะใชแบบทดสอบชุดเดียวกับกอนเรียน
4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปที่ 1 โรงเรี ยนจ านกร อง จั งหวัด พิษณุโ ลก โดยใช
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
5. นําผลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทั้งหมด มาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติเพื่อหาคาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ตาราง 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ประสิทธิภาพดาน
E1
(กระบวนการ)
E2

จํานวนนักเรียน
43

คะแนนเต็ม
860

คะแนนที่ได
618

รอยละ
71.86

43

860

659

76.63
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(ผลลัพธ)
จากตารางที่ 1 พบวา ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 43 คน พบวา ผลการประสิทธิภาพเปรียบเทียบ
E 1 และ E 2 ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดเทากับ
71.86/76.63 เปนไปตามเกณฑ 70/70
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอาน
จับใจความสําคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก
การประเมิน

คาเฉลี่ย

สวยเบี่ยงเบนมาตรฐาน

t

df

sig

กอนเรียน

11.26

1.8

15.12*

42

.000

หลังเรียน

15.33

2.06

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวา เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถกอนเรียนและหลัง
เรียนดวย t – test พบวาคา t = 15.12 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงอาจกลาวไดวา คะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและ
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความแตกตางกัน คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยกําหนดเกณฑการประเมิน
คาความพึงพอใจ ดังนี้
4.51 – 5.00
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
3.51 – 4.50

ระดับความคิดเห็น มาก

2.51 – 3.50

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง

1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

ระดับความคิดเห็น นอย
ระดับความคิดเห็น นอยที่สุด

ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ขอ

รายการประเมิน

1

การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ

�
𝒙

4.56
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0.50

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
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ขอ

รายการประเมิน

2
3
4
5
6

บทเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน
บทเรียนมีการสรุปเนื้อหาในแตละตอนอยางเหมาะสม
การออกแบบหนาจอมีความสวยงาม
ตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม
เสียงประกอบ และเสียงบรรยายมีความเหมาะสม
ชัดเจน
ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอบทเรียน
มีสวนชี้แนะหรือใหความชวยเหลือเมื่อผูเรียนตองการ
การควบคุมบทเรียน เชน การใชแปนพิมพ การใชเมาส
การหนวงเวลา การปรับเสียง
ความยากงายในการเขาใชโปรแกรม มีการอธิบาย
ขั้นตอนการใชงาน วิธีใชงานปุมตาง ๆ อยางถูกตอง
เหมาะสมและเขาใจงาย
ความนาสนใจของบทเรียน
ความสวยงามและสะดวกตอการใชงาน
รวมเฉลี่ย

7
8
9
10

11
12

4.42
4.49
4.67
4.58
4.51

0.59
0.55
0.52
0.50
0.67

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.51
4.58
4.44

0.51
0.50
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.42

0.59

มาก

4.56
4.60
4.53

0.63
0.54
0.26

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

�
𝒙

S.D.

จากตารางที่ 3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 43 คน ที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน เรื่ อ งการอ า นจั บ ใจความสํ า คั ญ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ที่ผูศึกษาสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 70/70
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก
ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว สามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้
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1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 71.86/76.63 หมายความวา นักเรียนไดคะแนนระหวางเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ คิดเปนรอยละ 71.86 และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถการอา นจั บใจความสํา คัญ หลั งเรีย นด วยบทเรีย นคอมพิว เตอรช วยสอน เรื่อ งการอา นจั บ ใจความสํา คั ญ
คิดเปนรอยละ 76.63 แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระ
การเรี ย นรู ภ าษาไทย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว า เกณฑ ท่ี ตั้ ง ไว เป น ไปตามสมมติ ฐ าน ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ปรียาภรณ แสงปญญา (2561) ที่ไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญโดยใช
ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งผลการศึกษา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญโดยใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
มีประสิทธิภาพ (E 1 /E 2 ) เทากับ 81.05/83.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว คือ 80/80 เนื่องจากการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดผานกระบวนการอยางเปนระบบ มีการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ความเหมาะสมของรูปแบบ
กิจกรรม และผานการทดลองใชกับกลุมยอย เพื่อนําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น สงผลใหบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว
2. ผลการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย มีประสิทธิภาพเทากับ 71.86/76.63 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว จากผลการศึกษาดังกลาวพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
การอานจับใจความสําคัญที่สรางขึ้นชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความสําคัญมากขึ้น อาจเนื่องมาจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนบทเรียนที่สรางขึ้นโดยผสมผสานระหวางเทคโนโลยีในยุคปจจุบันกับการออกแบบการเรียน
การสอน เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่แปลกใหมชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน อีกทั้งนักเรียนมีความกระตือรือรนใน
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ มีการฝกทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดทักษะ
การอ า นจั บ ใจความสํ า คั ญ ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น สอดคลองกั บ งานวิ จั ย ของ ปรี ย าภรณ แสงป ญ ญา (2561) พบว า การใช บ ทเรี ย น
คอมพิว เตอร ชวยสอน เรื่อง การอ านจับใจความสําคั ญโดยใชทฤษฎีการสรา งองคค วามรู ดวยตนเองสําหรั บนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E 1 /E 2 ) เทากับ 81.05/83.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80 แสดงใหเห็นว า
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สงผลตอการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ซึ่งนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การอานจับใจความสําคัญโดยใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวย
ตนเองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ปรากฏวา
ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 อาจเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการอานจับใจความสําคัญที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความนาสนใจ นักเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระ ประกอบกับบทเรียนได
รวบรวมสื่อที่หลากหลายเขาดวยกัน เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และขอความ ทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจใน
การเรียนรูมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของวิไลรัตน ปญญาสงค (2550) ที่ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนมีความ
พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของทิพวรรณ ตั๋นมา (2552 :98)
ที่ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ฝกทักษะเพื่อการอานจับใจความสําคัญ ดวยนิทานพื้นบานลานนา พบวา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ฝกทักษะเพื่อการอานจับใจความสําคัญ ดวยนิทาน
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พื้นบานลานนา มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในเกณฑมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.89 แสดงวาผูเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ฝกทักษะเพื่อการอานจับใจความสําคัญ ดวยนิทานพื้นบานลานนามีความพึงพอใจตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ฝกทักษะเพื่อการอานจับใจความสําคัญ ดวยนิทานพื้นบานลานนามากที่สุด
การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย เขามาใชในการเรียนการสอน สามารถชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะในการอานจับใจความสําคัญของ
นักเรียนดียิ่งขึ้น ซึ่งสุรางค โควตระกูล (2541 อางถึงในทิพวรรณ ตั๋นมา, 2552) ไดกลาวไววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เปนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากกวาเทคโนโลยีอื่น ผูเรียนสามารถเรียนรูไดมากกวาในหองเรียนและจําไดนาน อีกทั้งผูเรียน
สามารถเรียนรูเปนรายบุคคลทั้งที่เ รียนชา และเรี ยนเร็ว รวมถึ งนักเรี ยนที่มีป ญหาพิเ ศษ ผูเ รียนสามารถเรียนรูบ ทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนไดทุกวิชา แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อประเภทหนึ่งที่สามารถนําไปใชไดกับ
ทุกรายวิชา โดยเฉพาะการศึกษาในครั้งนี้บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สามารถเราความสนใจในการเรียนของนักเรียนไดเปนอยางดี
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ขอขอบพระคุณอาจารยประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คือ อาจารย ดร.พรทิพย ครามจันทึก อาจารยประทุมเพชร แซออง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม และครูศิริวรรณ กี่ดํารงกูล ครูโรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก ที่ไดดูแล ใหคําแนะนํา ตรวจแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ และเปนกําลังใจอยางดีเสมอมา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ที่ใหความอนุเคราะหสถานที่ศูนยคอมพิวเตอร โรงเรียนจานกรองที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
LEARNING MANGEMENT MODEL VIA FLIPPED CLASSROOM TO SUPPORT COOPERATIVE
LEARNING FOR UNDERGRADUATE STUDENTS IN COMPUTER EDUCATION PROGRAM
อภัสรา ไชยจิตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Corresponding author E-mail : apasara_c@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มีวั ต ถุป ระสงค์ เ พื่อ 1). สั งเคราะห์รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ แ บบห้ องเรี ย นกลั บด้ า น (Flipped
classroom) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2). ประเมิน
ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่ วมมือ สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมีขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1). การออกแบบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สาหรับนักศึกษาปริญญา
ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2). การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped
classroom) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped
classroom) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 5 ท่าน
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีปัจจัยที่เหมาะสม 4 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ การประเมิน และ
ข้อมูลป้อนกลับ และผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนแบบร่วมมือ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิ วเตอร์ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55 , S.D. = 0.53)
คาสาคัญ : 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
บทนา
การศึกษานับเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ การศึกษาของไทยจะต้องเผชิญกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ต่อ การพั ฒ นาประเทศ สถาบั น การศึ ก ษาของไทยจึ งควรเร่ งพั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาให้ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้การศึกษาไทยเข้มแข็งขึ้น ต้อง
ดาเนินการเตรียมความพร้อม ให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
การจัดการศึกษาในปัจจุบันก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากที่เน้นการถ่ายทอดความรู้โดยครูผู้สอน ไปเป็น
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยยึดหลักที่ว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รียนมี
ความสาคัญที่สุด โดยสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดเตรียมเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน
Flipped Classroom หรือ ห้องเรียนกลับด้าน เกิดจากแนวคิดและประสบการณ์การสอนในชั้นเรียนของครูชาว
อเมริกันสองคนคือ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams จากการเรียนการสอนในห้องเรียน ทั้งสองพบว่า การที่ทาง
โรงเรียนมีกิจกรรมมากมายทั้งที่บังคับและสมัครใจ เป็นสาเหตุหลักที่ทาให้ผู้เรียนขาดเรียน หรือบางคนอาจขาดเรียนเนื่องจาก
เจ็บป่วยก็ทาให้เรียนได้ไม่ทันเพื่อนสาเหตุเหล่านี้ทาให้เกิดปัญหาการเรียนตามมา พวกเขาจึงคิดหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
การเรียนรู้ในห้องเรียนแบบ “Flipped Classroom” จึงหมายถึง กระบวนการเรียนการสอนซึ่งเปลี่ยนจากการเน้น
บรรยายเนื้อหาในห้องเรียนเพียงอย่ างเดียวเป็นการทากิจกรรมต่างๆในห้องเรียนและจะบรรยายเนื้อหาในช่องทางอื่นๆแทน
การบ้านที่เคยมอบหมายให้ผู้เรียนทา สามารถดัดแปลงเป็นการทากิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เนื้อหาต่างๆที่เคยถ่ายทอดผ่านการบรรยายในห้องเรียนจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของสื่อที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เองที่บ้าน
หรือสถานที่อื่นๆตามต้องการ
ทั้ ง นี้ การเรี ย นแบบนี้ จ ะต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ ความเข้ า ใจในผู้ เ รี ย น ทราบถึ งความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ความสนใจ
ประสบการณ์ และความรู้เบื้องต้นที่ผู้เรียนมีมาเป็นพื้นฐานด้วย
ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ที่ Bergmann และ Sams กล่าวไว้
ในหนังสือของเขาที่ชื่อ Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day (วิจารณ์ พานิช, 2556)
สรุปได้ดังนี้ 1. เพื่อเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากการบรรยายหน้าชั้นเรียนไปเป็นติวเตอร์ 2. เพื่อใช้เทคโนโลยีการเรียน
สมัยใหม่ โดยใช้สื่อ ICT 3. ช่วยเหลือเด็กที่มีงานยุ่ง โดยใช้วีดิทัศน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet) 4. ช่วยเหลือเด็กเรียนอ่อนให้
ขวนขวายหาความรู้ 5. ช่วยเหลือเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียนตามความสามารถของตนเอง 6. ช่วย
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ให้เด็กสามารถหยุดและกรอกลับ ครูของตนเองได้ทาให้เด็กจัดเวลาเรียนตามที่ตนพอใจ 7. ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
กับครูเพิ่มขึ้น ห้องเรียนกลับด้านเป็นการประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างการเรียนแบบออนไลน์ และการเรียนระบบพบหน้า
8. ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีขึ้น หน้าที่ของครูต้องกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) ให้กาลังใจ รับฟังและช่วยเหลือเด็ก 9.
ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ 10. ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ช่วยให้
ครูเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อนด้วยกันก็เห็น และช่วยเหลือกันด้วยจุดแข็งของแต่ละคน 11. ช่วยเปิดช่องให้
ครูสามารถจัดการชั้นเรียนได้ตามความต้องการที่จะทา ครูสามารถทาหน้าที่ของการสอนที่สาคัญในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
คุณภาพแก่ชั้นเรียน ช่วยให้เด็กรู้อนาคตของชีวิตได้ดีทีสุด 12. เปลี่ยนคาสนทนากับพ่อแม่ ประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง ซึ่งการรับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันจะทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ 13. ช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสในการจัดการศึกษา การใช้ห้องเรียนแบบกลับทางโดยนาสาระคาสอนไปไว้ในวีดิทัศน์นาไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
เป็นการเปิดเผยเนื้อหาสาระทางการเรียนให้สาธารณชนได้ทราบ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการเรียนการสอนให้ผู้ปกครอง
ทราบ
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจากที่เน้นการถ่ายทอดความรู้โดยครูผู้สอนไปเป็นการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นการฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ความชานาญ การฝึกปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาวิธีการ หรือรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ให้มากที่สุด
แนวคิดหนึ่งที่สามารถตอบสนองต่อลักษณะการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียนนั้นคือ แนวคิดตามทฤษฏีการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งเป็นทฤษฏีที่เน้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย สมาชิกในกลุ่ม
จะมีความสามารถแตกต่างกัน และต้องช่วยกันเรียนรู้เพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย อีกทั้งยังได้
เรียนรู้ทักษะทางสังคม การทางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นในการดาเนินชีวิต (ทิศนา, 2548) และข้อดีของ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือก็คือ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือ
จากเพื่อน ๆ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะ
การประสานสัมพันธ์ ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จาเป็นต้องอาศัยหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นได้เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและผู้เรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียนรู้โดยอาศัยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และที่สาคัญ ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมและมี
คุณค่า
ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิคการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และผู้เรียน
จะต้องมีความพร้อมที่จะร่วมกันทากิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบความสาเร็จได้ เมื่อสมาชิกทุก
คนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ การเรียนเป็นกลุ่ม หรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะทาการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา และเพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการ
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เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และกระบวนการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความเชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตรและการสอน ด้ านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ปี จานวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากนั้นจึงนาผลการประเมินรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5
คน เพื่อนามาสรุปผลหาค่าทางสถิติต่อไป

กรอบแนวคิดของการวิจัย

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ

ห้องเรียนกลับด้าน
(Flipped Classroom)

การเรียนการสอน
แบบร่วมมือ
(Cooperative learning)

ด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สอนแบบร่วมมือ สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

- ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
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ผลการวิจัย

กระบวนการ
-

1.1 ขั้นจัดกลุ่มย่อยเพื่อลงมือปฏิบัติ
1.2 ขั้นออกแบบขั้นตอนและกิจกรรมทั้งในและ
นอกโรงเรียน
1.3 ขั้นระดมสมอง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.4 ขั้นคิดวิเคราะห์/เรียนรู้ด้วยตนเอง
1.5 ขั้นสรุป/ประเมินผล

ปัจจัยนาเข้า
กาหนดขอบเขตเนื้อหา
วิเคราะห์เนื้อหา
กาหนดกิจกรรมในและ
นอกโรงเรียน
รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การประเมินผล

ข้อมูลป้อนกลับ
- นาผลลัพธ์ที่ได้
มาใช้ปรับปรุงข้อมูลหรือปัจจัยนาเข้า
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้ง
ต่อไป

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- ความพึงพอใจของผู้เรียน

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปัจจัยนาเข้า ส่วนสาคัญในการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คือ จัดความเหมาะสมหรือกิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชาที่สามารถควบคุมกลุ่มตัวอย่างได้อย่างชัดเจน โดยการกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน
ทั้งหมด และสามารถจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน โดยผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาความรู้นอกชั้นเรียน แล้ว
นามาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือในชั้นเรียนได้
กระบวนการ กระบวนการการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม ด้ วยกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และยึดหลักการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา ขั้นจัดกลุ่มย่อยเพื่อลงมือปฏิบัติ เป็นการเตรียมความพร้อมโดยผู้สอน
แนะนาทักษะวิธีการในการเรียนรู้ คือ การเรียนแบบร่วมมือแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยเท่าๆกัน โดยคละตามความสามารถ ต้อง
ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมาย ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถ
ทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเมื่ออยู่นอกชั้นเรียนหรือสถานศึกษาได้

433

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

การประเมินผล การวัดและประเมินผล โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้ปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน
ข้อมูลป้อนกลับ นาผลลัพธ์ที่ได้ มาใช้ปรับปรุงข้อมูลหรือปัจจัยนาเข้า รวมถึงกระบวนการการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ผลดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผลการประเมิน
S.D.
x
4.75
0.50
4.50
0.58
4.25
0.50
4.75
0.50
4.50
0.58
4.55
0.53

รายการประเมิน
1.หลักการและแนวคิด
2.ความเหมาะสมของปัจจัยนาเข้า
3.ความเหมาะสมของกระบวนการ
4.ความเหมาะสมของการประเมินผล
5.ความเหมาะสมของข้อมูลป้อนกลับ
รวม

ระดับ
ความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 การประเมินความเหมาะสมโดยรวมพบว่าภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x =
4.55 , S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความเหมาะสมของหลักการและแนวคิด และความเหมาะสมของการ
ประเมินผล มีความเหมาะสมมากที่สุด ( x = 4.75 , S.D. = 0.50) รองลงมาคือความเหมาะสมของปัจจัยนาเข้า และความ
เหมาะสมของข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเท่ากัน ( x = 4.50 , S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมาก
อภิปรายผล
จากผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ โดยในด้านกระบวนการควรมีขั้นตอนเบื้องต้นในการ
ประเมินผู้เรียนเบื้องต้นก่อนการเข้ากลุ่มเรียนและก่อนกลับไปศึกษาที่บ้าน ส่วนของการประเมินผล ควรมีการประเมินผลเป็น
ระยะเพื่อปรับปรุงอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ บารุง งามการ (2556) ทีก่ ล่าวว่า Flipped Classroom คือการเรียนการสอน
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเน้นเรื่องการเรียนการสอนโดยครูเป็นผู้ “บอกต่อ” ในห้องเรียน เวลาในห้องเรียนส่วนใหญ่หมด
ไปกับการสอนของครู กลับมาเป็นแบบให้นักเรียนได้อยู่ใน “กิจกรรมการเรียนรู้” ให้มากขึ้น ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยสาหรับให้ครู
“สอน”ในห้อง แต่การสอนจริงๆให้ไปอยู่ที่บ้านโดยอาศัยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือนวัตกรรมที่มีอยู่ในยุคปัจจุบัน
ประโยชน์ ของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรีย นกลั บด้า น เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมื อ ส า หรั บ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เกิดประโยชน์และเหมาะสม คือ ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้านอื่นๆ
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สรุปผลการวิจัย
จากการสังเคราะห์และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีปัจจัยที่สาคัญอยู่ 4 ส่วน คือ
การนาเข้า กระบวนการ การประเมินผล และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ต้องสนับสนุนซึ่งกันและการในการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอน และ Flipped Classroom หรือ ห้องเรียนกลับด้าน ยังเป็นแนวคิดที่กาลังเป็นที่กล่าวถึงกันในแวดวง
การศึกษาในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนโดยการกลับบทบาทของอาจารย์และผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรีย นเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างแท้จริง ประโยชน์ของการเปลี่ยนการเรียนการสอนจากแบบท่องจา มาเป็นการเรียนแบบบูรณาการในชั้นเรียนนั้น ไม่ว่า
จะเป็นด้านทักษะ ด้านคุณค่าแห่งการเรียนรู้ และความเข้าใจ ก็จะสามารถประเมินได้อย่างมีเหตุมีผล
กิตติกรรมประกาศ
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ผลการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
THE EFFECTS OF USING THE SKILL PRATICES EXERCISES ENTITLED “MULTIPLICATION” BY
USING COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUE TAI FOR PRATHOMSUKSA 2 STUDENT
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน กอนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 จํานวน 22 คน ไดมาโดยการสุมอยางงายโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบฝกทักษะ แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E 1 / E 2 และ
E.I.การทดสอบสมมุติฐาน t-test แบบ Dependent Samples ผลวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เทากับ
84.79/82.58 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนดวยแบบฝกทักษะมีคาเทากับ 0.7110 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
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, E 1 / E 2 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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keywords : Multiplication, The Skill Exercises, The effects of using the Skill Pratice Exercises
บทนํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้ง
ดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครอง ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จําเปนตอการศึกษา ตอการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ ช ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให ดี ขึ้ น และสามารถอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
แมวาคณิตศาสตรจะเปนวิชาที่มีความสําคัญ ปจจุบันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรยังอยูในระดับต่ําไม
เปนที่นาพอใจ ปญหาที่ครูผูสอนคณิตศาสตรพบมากที่สุดคือ นักเรียนขาดกระบวนการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร อาจ
เนื่องมาจากขาดทักษะการวิเคราะหโจทย ขาดเทคนิคกระบวนการคิด ขาดสื่อการเรียนการสอน ความรูพื้นฐานความคิดรวบ
ยอดเกี่ ยวกับ การบวก ลบ คู ณ หาร ไม ดี ดัง จะเห็ นไดจ ากผลการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน (Ordinary National
Education Test : O-NET) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานดงบังซับ
สมบูรณ อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2558 พบวา มีคะแนนเฉลี่ย 39.22 คะแนนเฉลี่ยระดับเขต 41.56
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 43.47 และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพของ
ผูเรียน (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปรากฏวามีคะแนนเฉลี่ยในปการศึกษา 2558 รอยละ 40.85
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต3, 2558) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชา
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนบานดงบังซับสมบูรณ ปการศึกษา 2558 มีคาเฉลี่ยรอยละ 57.00 (โรงเรียน
บานดงบังซับสมบูรณ, 2558) ซึ่งนับวายังไมประสบผลสําเร็จตามที่หลักสูตรสถานศึกษาตั้งไวจะตองไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 75
การจัดการเรียนรูที่นาจะนํามาใชเพื่อแกปญหาในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เพื่อสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และชวยสงเสริมความรวมมือในการทํางานกลุม คือ การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization)
เปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนเปนรายบุคคล การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI นี้เนนการ
รวมมือภายในกลุมโดยแตละกลุมจะประกอบดวยเด็กเกง ปานกลาง และออน อยูรวมกันเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่สนองความ
แตกตางระหวางบุคคล โดยใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเองตามความสามารถจากแบบฝกทักษะและสงเสริมความ
รวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูมีการปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งเปนการชวยใหผูเรียนพัฒนาวิธีการ
ทํางานรวมกันกับผูอื่นในสังคมโดยมีมนุษยสัมพันธและการเปนผูนําผูตามที่ดีและสงผลสะทอนกลับแกผูเรียนทันที ซึ่งเปน
แรงจูงใจอยางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจและเรียนรูไดเร็วขึ้น ผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกแบงออกเปนสองสวนคือ
คะแนนเปน รายบุ คคลและ คะแนนเฉลี่ ย ของทั้ งกลุม จุ ดสํ า คัญ ของการเรี ยนแบบรว มมื อแบบกลุ ม เพื่ อนชว ยเพื่อ นเป น
รายบุคคล การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI คือ สนองความแตกตางระหวางบุคคลและสงเสริมความรวมมือในการทํางาน
กลุม (สุรศักดิ์ หลาบมาลา, 2544)
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยตองการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
ซึ่งปจจุบันไดมีแนวคิดการศึกษายุคใหมที่มองเห็นความสําคัญของ “ตัวผูเรียน” มากขึ้น โดยเล็งเห็นวา การเรียนรูที่ดีนั้น ควร
ใหผูเรียนมีสว นรวมและมีโอกาสออกแบบประยุกต และนําความรูไปทดลองปฏิบัติจริง กอนที่จะยอมรับและเชื่อในกฎเกณฑ
ตาง ๆ ที่เรียนรูในหองเรียน วิธีนี้จะเอื้อใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น (ภคนันท อุนแจม, 2552) ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI รวมกับการใชแบบ
ฝกทักษะ เปนรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่มีรูปแบบชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดโดยงายและสอดคลองกับการ
ดํารงชีวิต ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล สงเสริมการรวมมือการทํางานเปนกลุมผูเรียนไดชวยเหลือกันขณะทํางาน มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทุกคนมีสวนรวมในความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง และตอสมาชิกในกลุม พัฒนาผูเรียนให
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เปนผูมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐาน สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรที่จําเปน สามารถแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลายรวมทั้งมีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบมีระเบียบ
วินัย มีความรับผิด ชอบ มีค วามเชื่อ มั่นในตนเอง พรอ มทั้งมีความตระหนักในคุณค าและมีเ จตคติที่ดี ตอคณิตศาสตร ซึ่ ง
สอดคลองกับความมุงหมายที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดไวเพื่อนําผลการวิจัยมา
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานดงบังซับสมบูรณ อําเภอโนน
สุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนรวม 68 คน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนบานดงบังซับสมบูรณ ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 22 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการ
จับสลาก โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 จํานวน 6 เลม
2. แผนการจัดการเรียนรูประกอบแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 6 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใช วัดความรูความสามารถในเรื่อง
เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการ
เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales)
จํานวน 15 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ชี้แจงและทําความเขาใจกับนักเรียนกลุมทดลองเกี่ยวกับวิธีการ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ
เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนทําการทดลอง
2. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) กับกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใชเวลา 1 ชั่วโมง แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไวพรอมทั้งบันทึกขอมูล
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูควบคูกับการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใช
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ไมรวมเวลาที่ใชใน
การทดสอบกอนและหลังใชแบบฝกทักษะ
4. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) กับกลุมทดลอง หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามกําหนดเวลาในแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม
5. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการ
เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การวิเคราะหขอมูล
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ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
1. หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 75/75 โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบ
การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใช Dependent Sample t-test
3. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค
TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการหา ดัชนีประสิทธิผล (E.I)
4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ผลการวิจัย
1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 75/75
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพ (E 1 /E 2 ) ของแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 75/75
ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1 )
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E 2 )

คะแนนเต็ม
150
30

X

127.18
24.77

P
84.79
82.58

จากตารางที่ 1 พบวา แบบฝกเรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E 1 /E 2 ) เทากับ 84.79/82.58
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ
โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ
โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

N
22
22

X

11.91
24.77

S.D.
2.20
2.16

t
67.88

จากตารางที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง
การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ตารางที่ 3 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
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N

คะแนนเต็ม

22

30

คะแนนรวม
กอนเรียน
หลังเรียน
262
545

ดัชนีประสิทธิผล
(E.I.)
0.7110

รอยละ
71.10

จากตารางที่ 3 พบวา ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนดวยแบบฝกทักษะเรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 0.7110 แสดงวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นเทากับ
0.7110 หรือคิดเปนรอยละ 71.10
4. ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใช
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ขอ

ขอความ

1
2
3

เนื้อหาสาระที่เรียนเปนเรื่องที่ฉันชอบและอยากเรียนรู
เปนเรื่องที่ฉันสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
เมื่อเรียนจบในแตละเนื้อหาแลวฉันเขาใจและชอบวิชา
คณิตศาสตรมากขึ้น
เพื่อนในกลุมใหความชวยเหลือเปนอยางดี
เพื่อนในกลุมยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ฉันชอบมากเพราะเพื่อนในกลุม ชวยกันคิด
ตื่นเตนและชอบเมื่อมีการเปลี่ยนหนาที่ความ รับผิดชอบภายใน
กลุม
ฉันอยากใหมีชั่วโมงคณิตศาสตรใหมากกวานี้ เพราะคุณครูให
ทํางานกลุมฉันสนุกมาก
ฉันชอบทํากิจกรรมในใบงานที่คุณครูใหทําเพราะ
ฉันไดใชความคิดและไดตกแตงใบงานใหสวยงาม
ฉันดีใจที่ไดสรางโจทยปญหาคณิตศาสตรดวย
ตนเองใหเพื่อนทํา
ฉันชอบที่มีการใชความคิดดวยตนเอง สรุป สรางความรูดวย
ตนเอง
คุณครูใหโอกาสฉันและเพื่อน ๆ ซักถามขอสงสัย
คุณครูเปดโอกาสใหนําเสนอผลงานที่ฉันและเพื่อนคิด
คุณครูพดู นอยปลอยใหฉันและเพื่อน ๆ ไดอภิปราแลกเปลี่ยน
ความคิดกัน แลวจึงชวยสรุปและเสนอแนะความคิดที่ถูกตอง
ครูใชภาษาในการตั้งคําถามชัดเจนเขาใจงาย
เฉลี่ย

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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ระดับความพึงพอใจ
S.D.
X
4.41
0.73
4.50
0.80
4.55
0.67

ความหมาย
มาก
มาก
มากที่สุด

4.59
4.77
4.73
4.27

0.67
0.43
0.46
0.77

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.64

0.73

มากที่สุด

4.50

0.60

มาก

4.41

0.73

มาก

4.27

0.70

มาก

4.64
4.82
4.91

0.49
0.39
0.29

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.86
4.59

0.35
0.17

มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค
TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.59 , S.D. = 0.17)
อภิปรายผล
การศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. แบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.79/82.58 ผานเกณฑที่กําหนด คือ 75/75 ทั้งนี้เนื่องจากในการสรางแบบฝกทักษะนี้ ผูวิจัยได
ดําเนินการพัฒนาตามลําดับขั้นตอนอยางเปนระบบ ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสรางแบบฝกทักษะและลักษณะของ
แบบฝกทักษะที่ดีจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะ อีกทั้งไดนําแบบฝกทักษะที่พัฒนาขึ้นผาน
กระบวนการตรวจพิจารณาคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ มีคําชี้แจงการใชสําหรับครูและนักเรียน มีการยกตัวอยางประกอบที่ทําให
เขาใจไดโดยงาย มีขั้นตอนการฝกทักษะจากงายไปหายาก มีเกณฑการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน จากนั้นจึงพัฒนาเขาสู
ขั้นตอนของการฝกปฏิบัติโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI ทําใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง การชวยเหลือกันในกัน
เรียนรูเกิดความสัมพันธระหวางผูเรียน ชวยใหผูเรียนสนใจในการเรียนผูเรียนและทําใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิรีกานต งามพิพัฒนพงษ (2558) ศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง จํานวนเชิงซอน โดยการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาหรายวิทยาคม พบวา ประสิทธิภาพของแบบ
ฝกทักษะเรื่อง จํานวนเชิงซอน โดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ
เทากับ 78.53/76.08 ซึ่งผานเกณฑ 75/75 ที่กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวา แบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาดานความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร จนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให
สูงขึ้นได สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร ฉัตรอินทร (2557) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร โดยใชชุดกิจกรรมรวมกับการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ในเรื่องความนาจะเปน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร เรื่องความนาจะเปน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 รวมกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 0.7110 ซึ่งหมายความวา นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มขึ้น
0.7110 หรือคิดเปนรอยละ 71.10 ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติตามขั้นตอนของแบบฝกทักษะจึงเกิดความรูที่มี
ประสิทธิภาพ และนักเรียนไดเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ ทําใหนักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน กระตือรือรนควา
หาความรู ท บทวนบทเรีย น เสริ ม สร างความสั ม พั น ธภาพระหว า งบุค คล ชว ยเหลือ กั น รูจั ก การทํ า งานร ว มกั นเป น กลุ ม
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย กลางสวัสดิ์ (2556) ศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวยพบวา แบบฝกทักษะเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.17) ทั้งนี้
เนื่องจากผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสรางแบบสอบถามความพึงพอใจให
เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา กิจกรรมและจุดมุงหมาย และการวัดความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เปนลําดับขั้นตอน จัดเนื้อหาและกิจกรรมการฝกทักษะจากงายไปหายาก มีเนื้อหาสาระที่ชัดเจน
เขาใจงาย มีความตอเนื่องตามลําดับขั้นตอน อีกทั้งในขณะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูคอยดูแลชวยเหลือ ให
คําแนะนําแกนักเรียนอยางใกลชิด นักเรียนจึงมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะ ซึ่งสอดคลองกับ พิน คงพูล
(2549) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ ยินดี เต็มใจ หรือเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีตองานที่เขาปฏิบัติ
ความพึงพอใจ เกิดการไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งดานวัตถุ และจิตใจ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปรากฏผลดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E 1 /E 2 ) เทากับ 84.79/82.58 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค
TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 0.7110 ซึ่งหมายความวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.7110 หรือคิด
เปนรอยละ 71.10
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค TAI สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.59, S.D. = 0.17)
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหจากบุคคลหลายฝาย ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย
ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันทนีย นามสวัสดิ์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม และดร.กระพัน ศรีงาน คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ที่กรุณาแนะนําใหคําปรึกษา และเอาใจใสแกไขขอบกพรองตั้งแตตนจนสําเร็จเรียบรอย
ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน คือนางอุไรวรรณ หมั่นประโคน ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษสาขาคณิตศาสตร
โรงเรียนบานดงบังซับสมบูรณ นายวิชชุกร มาลาวิทยา ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ งานวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 และ นางพนม วิเศษชาติ ตําแหนง ครู
ชํานาญการพิเศษสาขาวิทยาศาสตร โรงเรียนบานดงบังซับสมบูรณ ที่กรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ และแกไขเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ขอบคุณ นายพงษพันธ วัฒนะ ผูอํานวยการและคณะครูโรงเรียนบานดงบังซับสมบูรณ อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย ที่อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาดนตรีบาบัดสาหรับเด็กออทิสติก โดยอาศัยดนตรีบาบัดในเด็กออทิสติกประเภทกลุ่มแอสเพอร์
เกอร์ (Asperger Syndrome) เด็กกลุ่มนี้มีอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางการทางานของระบบประสาท ที่จัดอยู่ในกลุ่ม
ของโรคกลุ่มออทิสติค (Autistic spectrum disorders) ซึ่งเป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม และ
พัฒนาการทางด้านการพูด หรือมีพัฒนาการการเคลื่อนไหวช้ากว่าเด็กปกติ วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีสองประเด็น ประเด็น
แรกเพื่อทราบถึงประเภทของดนตรีในการบาบัด และประเด็นที่สองเพื่อทราบถึงประเภทของเด็กออทิสติกที่ได้รับการรักษา
โดยใช้ดนตรีบาบัด โดยใช้กรณีศึกษาบ้านทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีการนาทักษะการพัฒนาการร่างกายและ
จิต ใจมาผสมผสานในกิ จ กรรมเสริ ม สร้ างพั ฒ นาการเด็ ก ออทิส ติ ก เพื่ อ ให้เ ด็ ก มีก ารตอบสนองต่ อ เสีย งเพลงและรู้ จั ก ใช้
จินตนาการของตนเองอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษได้ใส่ทักษะการพัฒนาในแต่ละด้านลงไปในกิจกรรมด้วย เช่น
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารกล้ามเนื้อ และทักษะการใช้จินตนาการ เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจึงจัดทา
กิจกรรมต่อเนื่องตามลักษณะของเด็กแต่ละคน ผู้ เขียนยังค้นพบอีกว่าดนตรีที่ ใช้บาบัดที่เป็นสิ่งสาคัญนั้น เป็นการใช้ดนตรี
ประเภทคลาสสิค (Classical music) โดยจะมีการเล่นเปียโน กีต้าร์ร่วมด้วย และเพลงสตริงปะปนกันไปตามรูปแบบกิจกรรม
ที่ศูนย์ฯจัดให้กับเด็ก เนื่องจากดนตรีแนวคลาสสิคมีองค์ประกอบของดนตรีที่ช้า-เร็ว สลับกันไป ที่นามาประกอบการบาบัดใน
กิจกรรมฝึกทักษะของเด็กเหล่านี้ กิจกรรมในแต่ละวันสลับผลัดเปลี่ยนกันไป และอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่
เข้ ม แข็ ง ให้ เ ด็ ก มี พั ฒ นาการสมดุ ล ทั้ ง กายและจิ ต ใจ และดนตรี ยั ง เพิ่ ม แรงจู ง ใจท าให้ อ ยากเคลื่ อ นไหว เพื่ อ ปู อ งกั น
ภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากความเจ็บปวด ทาให้จากัดความเคลื่อนไหว รู้สึกผ่อนคลายรวมถึงการแสดงออกต่อผู้รักษาด้วยดี มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานผู้รักษาเป็นการปรับสภาพอารมณ์และพฤติกรรมไปในด้านดียิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงเลือกศึกษากรณีนี้เป็น
พิเศษ
คาสาคัญ : 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
บทนา
ดนตรีเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการรักษาอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลช่วยให้ผู้ปุวยที่กาลังกระวนกระวาย ทุกข์ทรมาน
จากความเจ็บปวด ได้หลุดพ้นออกไปจากจุดนั้นด้วยการผ่อนคลายและนึกถึงเรื่องอื่น ๆ ในขณะที่ได้ยินเสียงดนตรีขับกล่อม
ดนตรีบาบัดถูกเชื่อว่าอาจมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย ด้วยการส่งเสริมความรู้สึกผ่อนคลาย กระตุ้น
อารมณ์และสภาพจิตใจ จนอาจส่งผลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจากอาการปุวยได้อีกด้วย โดยดนตรีจะมีผลต่อสองสิ่งนี้
คือ 1.) ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อัตราการหายใจ, อัตราการเต้นของชีพจร, ความดัน
โลหิต, การตอบสนองของม่านตา, ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการไหลเวี ยนของเลือด 2.) ผลของดนตรีต่อจิตใจและ
สมอง สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อารมณ์ , สติสัมปชัญญะ, จินตนาการ, การรับรู้สภาพความเป็นจริง และการ
สื่อสารทางอวัจนะภาษา (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ดนตรีบาบัด, 2558)
ซึ่งในประเทศไทยก็มีผู้ปุวยที่ต้องการใช้ดนตรี บาบัดเป็นจานวนมาก เช่น ผู้ปุวยที่มีภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม
สมาธิสั้น หรือออทิสติก ดนตรีบาบัดอาจกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวและตอบสนองต่อเสียงเพลงเหล่านั้น ซึ่งอาจมีส่วนช่วย
บรรเทาหรือช่วยให้ผู้ปุวยจัดการกับภาวะซึมเศร้าได้ดีขึ้น รวมไปถึงการสร้างภาวะสมดุลให้ กับผู้ปุวย ซึ่งเป็นการปรับคุณภาพ
ชีวิตของผู้ปุวยให้ดีขึ้นทั้งการสมดุลร่างกายและสมดุลจิตใจที่เท่ากัน ดนตรีบาบัดจึงมีความสาคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการ
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับผู้ปุวย (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ดนตรีบาบัด, 2558)
วิธดี าเนินการวิจัย
ผู้เขียนได้กาหนดเปูาหมายการเก็บข้อมูลในพื้นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย โดยอาศัย
เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ดนตรีบาบัด ซึ่งมาจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือก ประกอบด้วย พี่เลี้ยงเด็กออทิ
สติก และเด็กออทิสติกที่เข้ารับการรักษาโดยใช้ดนตรีบาบัด เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ผู้เขียนได้ใช้
เทคนิคในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากพื้นที่จริง โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บ
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รวบรมข้อมูลทั้งหมด ผู้เขียนจึงได้มีการจัดการสนทนากลุ่ม เพื่อการเสริ มหนุนข้อมูลเติมเต็มซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับเด็ก และอาศัยเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม เทคนิคพิเศษในการเปิดเผยตนเอง และการพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อความสมบูรณ์ของการวิจัยจึงได้ทาการ
สร้างข้อคาถามปลายเปิดขึ้นมาจานวน 5 ข้อ และได้ทาการจดบันทึกภาคสนาม และทาการบันทึกเทปเพื่อนาข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผู้เขียนได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนพี่เลี้ยงเด็กออทิสติก โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลเกี่ยวกับการ
ใช้ดนตรีในการบาบัด และการจัดกิจกรรมในแต่ละรูปแบบที่พัฒนาเสริมสร้างให้กับเด็ก ผู้เขียนได้ใช้วิธีการศึกษาเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสนมนาและร่วมทากิจกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสมาชิกในกลุ่ม ทาให้การสนทนาเป็นไปแบบเป็นกันเอง
โดยมีเอกสารที่ผู้เขียนได้ศึกษามาเพียงเล็กน้อยก่อนลงพื้นที่มาประกอบกับการสัมภาษณ์ และจึงขออนุญาตบันทึกเสียงตัวแทน
พี่เลี้ยงเด็กออทิสติก และจดบันทึกเพื่อนาไปประกอบในเอกสารการเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างละเอียดอ่อนและระมัดระวังมากที่สุด เพราะกลุ่มเปูาหมายของการ
วิจัยครั้งนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมอย่างหนึ่ง ผู้เขียนจึงจาเป็นต้องระมัดระวังคาพูดและกิริยาท่าทางหรือพฤติกรรม
อื่นๆที่อาจจะเผลอแสดงออกไปได้ ผู้เขียนได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีบาบัด และเลือกพื้นที่การศึกษาที่ใช้ดนตรีบาบัดตรง
ตามเปูาหมาย คือ ศูนย์การศึกษาพิเศษบ้านทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย หลังจากผู้เขียนได้เลือกพื้นที่ในการเก็บ
ข้อมูลแล้ว ผู้เขียนจึงติดต่อประสานงานกับตัวแทนพี่เลี้ยงเด็กออทิสติก เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้
ดนตรีบาบัด และประเภทผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาโดยใช้ดนตรีบาบัดด้วย ตลอดการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์นั้น ผู้เขียนได้ทา
ความรู้จักและทาความคุ้นเคยกับตัวแทนพี่เลี้ยง และเด็กออทิสติกที่เข้ารับการรักษา โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ที่เป็น
เทคนิคเฉพาะของศาสตร์สังคมสงเคราะห์ ระหว่างผู้เขียนและกลุ่มเปูาหมาย โดยสังเกตจากความรู้สึกและท่าทีของตัวแทนพี่
เลี้ยงและเด็กออทิสติก รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่พบเจอในขณะเก็บข้อมูล โดยผ่านการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากวิธีการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมกับบริบทพื้นที่ การศึกษา เพื่อ
บรรยายและแปลผลตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ศึกษา และจึงนามาจาแนกตามประเภทของข้อมูลนั้นๆ และจัดเป็นหมวดหมู่
โดยยึดหลักการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา
ผลการศึกษา
ผู้เขียนได้สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังนี้
1. ประเภทดนตรีที่ใช้ในการบาบัด
ดนตรีที่ใช้ในการบาบัดเป็นดนตรีที่มีความหลากหลายของแนวเพลงที่ต่างกันไป การใช้ดนตรีที่มีแนวเพลงแตกต่าง
กันนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการที่ใช้ดนตรีในการบาบัด ผู้วิจัยได้ศึกษาประเภทดนตรีแต่ละประเภท และความเหมาะสมของการใช้
ดนตรีในการบาบัดเด็กออทิสติก และยังทราบถึงลักษณะเฉพาะในแต่กลุ่มของเด็กออทิสติกอีกด้วย
ผู้เขียนได้ศึกษารูปแบบของดนตรีที่เหมาะสมกับการนาดนตรีมาใช้บาบัดกับผู้ปุวยแต่ละประเภท และปฏิกิริยาการ
ตอบตอบสนองต่อบทเพลงและต่อกิจกรรมของผู้ปุวย ที่พี่เลี้ยงได้จัดสรรขึ้นมาเพื่อฝึกทักษะ และเพิ่มพัฒนาการให้กับผู้ปุวย
ประเภทดนตรีที่เหมาะสมกับประเภทผู้ปุวยมากที่สุด คือ ดนตรีประเภทคลาสสิค (Classical music) โดยพื้นฐานของดนตรี
ประเภทนี้มีจังหวะที่ช้า ฟังสบายๆ และยังมี เปียโน กีต้าร์ และเครื่องดนตรีมากมายเป็นส่วนประกอบ ซึ่งที่ ศูนย์เด็กพิเศษที่
บ้านทับผึ้งได้นาดนตรีประเภทคลาสสิคเข้ามาเป็นตัวบาบัดกับเด็กๆ โดยมีกิจกรรมฝึกทักษะในแต่ละด้าน เช่น ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการเคลื่อนไหว และทักษะอื่นๆ ทาให้เด็กเหล่านี้มีการฝึกพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและสมดุล
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ผู้ วิ จั ย ได้ พ บอี ก ด้ ว ยว่ า ดนตรี ป ระเภทคลาสสิ ค นั้ น เหมาะส าหรั บ ผู้ ปุ ว ยออทิ ส ติ ก ประเภทกลุ่ ม แอสเพอร์ เ กอร์
(Asperger Syndrome) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางการทางานของระบบประสาท ที่จัดอยู่ในกลุ่มของโรคกลุ่ม
ออทิสติค ซึ่งเป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม และพัฒนาการทางด้านการพูด อาการแสดงที่เป็นลักษณะ
ของแอสเพอร์เกอร์ คือ การที่มีปัญหาในการเข้าสังคมกับคนอื่นๆ ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เหมือนเป็นแบบย้าคิดย้าทา มีลักษณะการพูดที่แปลกๆ รวมทั้งพฤติกรรมบางอย่างที่แปลกไปจาก
ธรรมดา หรือมีลักษณะแปลกๆ ต่างจากเด็กคนอื่น ลักษณะอื่นๆที่อาจพบได้ในแอสเพอร์เกอร์ คือ การพัฒนาการด้านการ
เคลื่อนไหว และกล้ามเนื้อ ค่อนข้างช้า หรือไม่คล่องตัวเหมือนเด็กทั่วไป ดูเหมือนงุ่มง่ามกว่า ไม่ค่อยสนใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
รอบตัว และอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องบางเรื่องอย่างมาก เช่น อาจสนใจ หรือพูดแต่เรื่องไดโนเสาร์อย่างเดียวตลอดเวลา ที่
ศูนย์เด็กพิเศษบ้านทับผึ้งจึงได้นาดนตรีประเภทคลาสสิคนามาผสมผสานกับทักษะ แปลงออกมาเป็นกิจกรรมนันทนาการให้กับ
เด็กๆเหล่านี้ ซึ่งเด็กเหล่านี้มีอาการเป็นจุดเด่น คือ ชอบทาอะไรซ้าๆ การเคลื่อนไหวช้ากว่าเด็กปกติ การสื่อสารก็ช้าตามไปด้วย
พี่เลี้ยงเด็กออทิสติกจึงเลือกที่จะนาปัจจัยทั้งสามอย่างมารวมกันออกมาเป็นกิจกรรมให้กับเด็กๆ เพื่อเพิ่มทักษะ และเสริมสร้าง
พัฒนาการให้กับเขา
BrainWave คลื่นสมอง การทางานของสมอง คือการรับส่งข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟูา และการเคลื่อนไหวของพลังงาน
เหล่านี้ ทาให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาหรือ คลื่นสมองนักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือ Electroencephalogram (EEG) จับภาพ
สัญญาณไฟฟูาบริเวณสมอง และแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้
1. คลื่นเบต้า Beta Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 14 – 30 Hz )
เป็นคลื่นสมองที่เร็วที่สุด สมองควบคุมจิตใต้สานึกเมื่อใช้สมองเปิดรับข้อมูลพร้อมระบบประสาทสัมผัสทุกด้าน เช่น การทา
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับความทรงจาระยะสั้น
2. คลื่นอัลฟุา Alpha Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 8 – 13.9 Hz )[/b]
เมื่อเราพักผ่อน และมีความสงบ (relaxation) แต่อยู่ในภาวะที่รู้สึกตัว สภาวะนี้จะทาให้รับข้อมูลได้ดีที่สุด สามารถเรียนรู้ได้ดี
(superlearning) เข้าถึงและเรียกความจาได้ง่ายและรวดเร็ว พบบ่อยในเด็กที่มีความสุข และผู้ใหญ่ที่มีจิตสมดุล หรือผู้ที่นั่ง
สมาธิเป็นประจา หรือในขณะร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย สภาวะก่อนหลับ ในทางการแพทย์ คลื่นระดับนี้เหมาะกับการสะกด
จิต เพื่อบาบัดโรค ถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการปูอนข้อมูลให้แก่จิตใต้สานึก สมองสามารถเปิดรับข้อมูลได้อย่างเต็มที่และเรียนรู้
ได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นสภาวะที่จิตมีประสิทธิภาพสูง
3. คลื่นธีต้า Theta Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 4 – 7.9 Hz )
เมื่อมีการผ่อนคลายระดับลึก ความคิดสร้างสรรค์ (inspiration) คลื่นปัญญาญาณ เป็นคลื่นที่เราสามารถดึงข้อมูลจากจิตใต้
สานึกได้ (subconscious mind) การแก้ไขปัญหาโดยไม่รู้ตัว เป็นคลื่นระดับเดียวกับสมาธิระดับลึก (meditaion) เข้าถึงและ
เรียกความทรงจาระยะยาวได้ดี สภาวะนี้ จะมีความสุข ลืมความทุกข์ มีแต่ความปิติยินดี เป็นคลื่นสมองที่สะท้อนการทางาน
ของจิตใต้สานึก (Subconscious Mind)
4. คลื่นเดลต้า Delta Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 0.1 – 3.9 Hz )
เป็นคลื่นสมองที่ช้าที่สุด เกิดขึ้นในขณะนอนหลับ สมองทางานตามความจาเป็นเท่านั้น แต่กระบวนการของจิตใต้
สานึกจะจัดและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เป็นช่วงที่ร่างกายกาลังพักผ่อนอย่างเต็มที่ หลับลึกโดยไม่มีความฝัน จะรู้สึกสดชื่นเป็น
พิเศษเมื่อยามตื่น
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ประโยชน์ของการทาให้คลื่นสมองมีความถี่ต่า คลื่นสมองที่อยู่ในระดับ Alpha Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 8 –
13.9 Hz ) ทาให้เป็นคนจิตใจสงบ เยือกเย็น สุขุม มีอารมณ์ดี เบิกบาน ความคิดสร้างสรรค์สูง สมาธิสูง มีความจาดี และมีพลัง
ความคิดด้านบวกสูง
2. ประเภทเด็กออทิสติก และการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
ดนตรีบาบัดที่ผู้วิจัยศึกษาส่วนมากจะเป็นเด็กออทิสติกที่เป็นผู้ใช้บริการ โดยจะใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียน พี่เลี้ยง
จะแบ่งเวลาทากิจกรรมเป็นช่วงเย็นของวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์เต็มวัน การใช้เวลาช่วงเย็นเป็นช่วงที่เด็กรู้ สึก
ผ่อนคลายจากการเรียนหนังสือมา และเป็นเวลาที่เด็กได้ทากิจกรรมที่ตนชื่นชอบ โดยพี่เลี้ยงจะใส่ทักษะต่างๆไปในกิจกรรมที่มี
บทเพลงเป็นตัวประกอบ ให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย และเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆที่มีพัฒนาการช้าอย่างกลุ่มแอสเพอร์เกอร์
(Asperger Syndrome) และทักษะต่างๆที่นามาใช้ มีดังนี้
ทักษะการหยิบจับ และทักษะการบริหารร่างกายแต่ละส่วน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ได้มีกิจจกรรมที่เพิ่มทักษะการบริหารกล้ามเนื้อแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละกิจกรรมที่เด็กๆ ได้ทานั้นจะผสมผสานศิลปะและทักษะการหยิบจับ ลงไปด้วย เช่นการวาดภาพระบายสีตาม
จินตนาการของเด็ก เด็กออทิสติกประเภทกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome) มักจะมีพัฒนาการช้า ทั้งการสื่อสาร
และการเคลื่อนไหว พี่เลี้ยงจึงจัดกิจกรรมที่สร้างสมาธิให้กับเขา โดยมีการกาหนดเวลาในการทากิจกรรมวาดภาพระบายสี 510 นาที การกาหนดเวลาในการทากิจกรรมแต่ละอย่างจะไม่ใช้เวลนานจนเกินไป เพราะเด็กกลุ่มแอสเพอร์เกอร์จะมีสมาธิสั้น
มาก และการคิดของเขาจะเปลี่ยนทุกๆ 10-15นาที ซึ่งภาพและสีที่ระบายก็มีความแตกต่างกันไปตามจินตนาการของเด็กใน
ตอนนั้น การวาดการระบายอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นผลงานที่เป็นรูปทรงนัก แต่ด้วยตามจินตนาการของเด็กและสมาธิของเขา
ต้นไม้จากสีเขียวบ้างก็ระบายเป็นสีแดง ท้องฟูาจากสีฟูาบ้างก็เป็นสีเหลือง เพราะในจินตนาการของเขาเป็นแบบนั้น หรือ
อาจจะวิเคราะห์ได้อีกแบบคือเด็กตาอาจจะบอดสีหรือเปล่า หรือภาพจาของเด็กตอนที่เห็นเหตุการณ์นั้นๆ และในกิจกรรมจะมี
การเปิดเพลงประกอบในการวาดภาพแต่ละครั้ง ซึ่งเพลงที่ใช้ก็มักจะเป็นเพลงประเภทคลาสสิคโดยการมีเสียงเปียโนบรรเลง
เพื่อให้ความรู้สึกผ่อนคลายกับเด็กๆ ให้ไม่มีความตึงเครียดหรือรู้สกึ ว่าบังคับเด็กมากเกินไป ให้เด็กรู้สึกสงบ มีสมาธิจดจ่ออยู่กับ
การวาดภาพของตน กิจกรรมนี้เป็นการเสริมสร้างการพัฒนาการการหยิบจับ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณมือ ซึ่งได้จากการ
จับสีมาระบายบนกระดาษ และการใช้จินตนาการของตนเอง ถึงเด็กกลุ่มแอสเพอร์เกอร์จะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างช้ากว่า
เด็กทั่วไป แต่การฝึกให้เขาได้มีสมาธิอยู่กับสิ่งตรงหน้าส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้ไม่วอกแวก และจดจ่ออยู่กับผลงานตัวเอง
ทักษะการฟัง พูด และสื่อสาร
กิจกรรมที่ผสมผสานการฝึกทักษะการพูด การฟัง และการสื่อสารที่รวมกันไว้นั้น ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นถึงความชื่นชอบ
ของเด็กๆได้อย่างชัดเจน กิจกรรมนี้เรียกว่า “บาบัดสุข” โดยพี่เลี้ยงจะมีเพลงเป็นตัวนาในการทากิจกรรม และให้เด็กฟังเพลงที่
ตนเองชื่นชอบและหนีไม่พ้นที่เด็กๆจะออกมาเต้นมาร้องกันอย่างสนุกสนานอย่างเห็นได้ชัด การที่มีเพลงเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมนั้นถือว่าเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการฟัง การออกเสียง หรือสื่อสารกับพี่เลี้ยงและเพื่อนๆสร้างความกล้า
แสดงออกให้กับเด็กกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ ที่พัฒนาการเคลื่อนไหวช้า และการมีปัญหาทางการสื่อสาร ให้เขารู้จักการพูดคุยโดย
ไม่เขินอายกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์โดยการนาทักษะการสือ่ สาร และทักษะทางดนตรีมาผสมกันในกิจกรรมด้วย ทา
ให้เด็กเกิดจินตนาการมีความคิดสร้างสรร ร่าเริง สดใส และสามารถรู้จักสื่อสารกับคนอื่นๆได้อีกด้วย
การที่ผสมทักษะแต่ละด้านกับดนตรีเข้าไปในกิจกรรมทาให้กิจกรรมเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
ออทิสติกประเภทกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฝึกพูด ฟัง และการให้เด็กใช้จินตนาการของตนเองเพื่อ
สร้างผลงานในแต่ละกิจกรรมตามลักษณะของเด็กออทิสติก แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในลายละเอียดของการทางานของพี่
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เลี้ยงที่ตอบโจทน์การพัฒนาของเด็กที่มีการพัฒนาช้ากว่าเด็กปกติ จึงนาเอาดนตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม และ
ผู้ปกครองทีค่ อยส่งเสริมพัฒนาการเด็กเหล่านี้ให้เขาได้มีจิตใจที่เข้มแข็ง ร่าเริง และมีสภาวะที่สมดุลทั้งกายและใจ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ประเภทดนตรีที่ใช้ในการบาบัด
ผู้เขียนได้ศึกษารูปแบบของดนตรีที่เหมาะสมกับการนาดนตรีมาใช้บาบัดกับผู้ปุวยแต่ละประเภท และปฏิกิริยาการ
ตอบตอบสนองต่อบทเพลงและต่อกิจกรรมของผู้ปุวย ที่พี่เลี้ยงได้จัดสรรขึ้นมาเพื่อฝึกทักษะ และเพิ่มพัฒนาการให้กับผู้ปุวย
ประเภทดนตรีที่เหมาะสมกับประเภทผู้ปุวยมากที่สุด คือ ดนตรีประเภทคลาสสิค (Classical music) โดยพื้นฐานของดนตรี
ประเภทนี้มีจังหวะที่ช้า ฟังสบายๆ และยังมี เปียโน กีต้าร์ และเครื่องดนตรีมากมายเป็นส่วนประกอบ โดยมี BrainWave คลื่น
สมอง ช่วยกากับการทางานของสมอง การรับส่งข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟูา และการเคลื่อนไหวของพลังงานเหล่านี้ ทาให้เกิด
คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา ได้แก่ 1. คลื่นเบต้า Beta Brainwave เป็นคลื่นสมองที่เร็วที่สุด สมองควบคุมจิตใต้สานึกเมื่อใช้สมอง
เปิดรับข้อมูลพร้อมระบบประสาทสัมผัสทุกด้าน เช่น การทากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับความทรงจาระยะสั้น 2. คลื่นอัลฟุา
Alpha Brainwave เมื่อเราพักผ่อน และมีความสงบ (relaxation) แต่อยู่ในภาวะที่รู้สึกตัว สภาวะนี้จะทาให้รับข้อมูลได้ดีที่สุด
สามารถเรียนรู้ได้ดี 3. คลื่นธีต้า Theta Brainwave เมื่อมีการผ่อนคลายระดับลึก ความคิดสร้างสรรค์ (inspiration) คลื่น
ปัญญาญาณ เป็นคลื่นที่เราสามารถดึงข้อมูลจากจิตใต้สานึกได้ (subconscious mind) การแก้ไขปัญหาโดยไม่รู้ตัว เป็นคลื่น
ระดับเดียวกับสมาธิระดับลึก (meditaion) เข้าถึงและเรียกความทรงจาระยะยาวได้ดี 4. คลื่นเดลต้า Delta Brainwave เป็น
คลื่นสมองที่ช้าที่สุด เกิดขึ้นในขณะนอนหลับ สมองทางานตามความจาเป็นเท่านั้น แต่กระบวนการของจิตใต้สานึกจะจัดและ
เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เป็นช่วงที่ ร่างกายกาลังพักผ่อนอย่างเต็มที่ หลับลึกโดยไม่มีความฝัน ประโยชน์ของการทาให้คลื่น
สมองมีความถี่ต่า คลื่นสมองที่อยู่ในระดับ Alpha Brainwave ทาให้เป็นคนจิตใจสงบ เยือกเย็น สุขุม มีอารมณ์ดี เบิกบาน
ความคิดสร้างสรรค์สูง สมาธิสูง มีความจาดี และมีพลังความคิดด้านบวกสูง
2. ประเภทเด็กออทิสติก
ประเภทเด็กออทิสติกที่ผู้เขียนได้ศึกษา คือประเภทเด็กออทิสติกกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome) คือ
กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางการทางานของระบบประสาท ที่จัดอยู่ในกลุ่มของโรคกลุ่มออทิสติค ซึ่งเป็นกลุ่มอาการ
ของโรคที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม และพัฒนาการทางด้านการพูด อาการแสดงที่เป็นลักษณะของแอสเพอร์เกอร์ คือ การที่
มีปัญหาในการเข้าสังคมกับคนอื่นๆ ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เหมือนเป็นแบบย้าคิดย้าทา มีลักษณะการพูดที่แปลกๆ รวมทั้งพฤติกรรมบางอย่างที่แปลกไปจากธรรมดา หรือมีลักษณะ
แปลกๆ ต่างจากเด็กคนอื่น ลักษณะอื่นๆที่อาจพบได้ในแอสเพอร์เกอร์ คือ การพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว และกล้ามเนื้อ
ค่อนข้างช้า หรือไม่คล่องตัวเหมือนเด็กทั่วไป ดูเหมือนงุ่มง่ามกว่า ไม่ค่อยสนใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว และอาจจะหมกมุ่นอยู่
กับเรื่องบางเรื่องอย่างมาก เช่น อาจสนใจ หรือพูดแต่เรื่องไดโนเสาร์อย่างเดียวตลอดเวลา ที่ศูนย์เด็กพิเศษบ้านทับผึ้งจึงได้นา
ดนตรีประเภทคลาสสิคนามาผสมผสานกับทักษะ แปลงออกมาเป็นกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กๆเหล่านี้ ซึ่งเด็กเหล่านี้มี
อาการเป็นจุดเด่น คือ ชอบทาอะไรซ้าๆ การเคลื่อนไหวช้ากว่าเด็กปกติ การสื่อสารก็ช้าตามไปด้วย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ผู้เขียนได้นาทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Jerome S. Bruner) มาประกอบการศึกษา
เกี่ ยวกับ การพัฒ นาของการเรีย นรู้เ ด็ก คื อ พั ฒนาการและการเรี ยนรู้ข องเด็ก เกิ ดจากกระบวนการภายในอิ นทรีย์ เน้ น
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก ซึ่งจะพัฒนาได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม
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รอบตัวเด็ก ทฤษฎีของบรูเนอร์ เน้นหลักการ กระบวนการคิด ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะ 4 ข้อ คือ แรงจูงใจ (Motivation)
โครงสร้าง (Structure) ลาดับขั้นความต่อเนื่อง (Sequence) และการเสริมแรง (Reinforcement)
สาหรับในหลักการที่เป็นโครงสร้างของความรู้ของมนุษย์ บรูเนอร์แบ่งขั้นพัฒนาการคิดในการเรียนรู้ ของมนุษย์
ออกเป็น 3 ขั้นด้วยกัน ซึ่งคล้ายคลึงกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ได้แก่
1. ขั้นการกระทา เด็กเรียนรู้จากการกระทาและการสัมผัส
2. ขั้นคิดจินตนาการหรือสร้างมโนภาพ เด็กเกิดความคิดจากการรับรู้ตามความเป็นจริง และการคิดจากจินตนาการ
ด้วย
3. ขั้นใช้สัญลักษณ์และคิดรวบยอด เด็กเริ่มเข้าใจเรียนรู้ความ สัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว และพัฒนาความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็น
ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ จะเน้นหลักการ กระบวนการคิด ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะ 4 ข้อ คือ แรงจูงใจ
โครงสร้าง ลาดับขั้นความต่อเนื่อง และการเสริมแรง เช่นเดียวกับการใช้ดนตรีเข้ามาบาบัดเด็กออทิสติกกลุ่มแอสเพอร์เกอร์นี้
เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ และการเสริมแรงให้กับเด็ก และเพื่อปรับสภาวะสมดุลให้แก่เด็ก จึงจาเป็นต้องมีแรงจูงใจให้เด็กเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อพร้อมกับการใช้ชีวิตประจาวัน และการออกไปสัมผัสโลกภายนอก
ของเด็กออทิสติกกลุ่มแอสเพอร์เกอร์
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ข้อ คือ ข้อแรก เพื่อศึกษาประเภทดนตรีที่ใช้ในการบาบัด
ข้อที่สอง เพื่อศึกษาประเภทเด็กออทิสติกที่ใช้ดนตรีในการบาบัด
ในด้านวิธีวิทยาการวิจัยนั้น การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้การเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้เขียนได้ทาการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างมาอย่างเจาะจง คือกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กออทิสติกบ้านทับผึ้ง จานวน 1 คน และกล่มเด็กออทิสติก(ประเภทกลุ่มแอสเพอร์
เกอร์) ทีเ่ ข้ารับการรักษาโดยใช้ดนตรีบาบัด จานวน 2 คน รวมเป็น 3 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างเคร่งครัด แต่
เน้นกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมกับการวิจัย และมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์โดยอาศัยคาถามจานวน 5 ข้อ
ดนตรีบาบัดที่ผู้เขียนได้ศึกษาอยู่ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กออทิสติกบ้านทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย โดย
พี่เลี้ยงจะนาดนตรีมาผสมผสานกับทักษะต่างๆไปในกิจกรรมให้กับเด็กออทิสติกประเภทกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ ที่เป็นกลุ่มที่มี
พัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ จะชอบทาอะไรซ้าๆวนไปมา มีการเคลื่อนไหวช้า และมีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ผู้ เขียนได้ค้นพบว่า
ดนตรีที่เหมาะกับเด็กออทิสติกประเภทกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ คือ ดนตรีประเภทคลาสสิค เพราะดนตรีประเภทนี้มีจังหวะทานอง
ที่ช้า และเมื่อได้ฟังก็รู้สึกผ่อนคลายไปกับเสียงเพลง และทาให้การทากิจกรรมของเด็กได้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตนทา พี่เลี้ยง
จะมีกิจกรรมโดยจัดขึ้นในวันจันทร์-ศุกร์ เป็นช่วงเวลาครึ่งวันตอนเช้า เป็นเวลา 3 - 4 เดือน หรือตามภาคเทอมของเด็กปกติ
ทั่วไป แต่เด็กบางคนที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถสื่อสารกับผู้คนรอบข้า งได้ จะใช้เวลาในการเข้ารับการรักษาไม่นานเท่ากับ
เด็กที่มีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กปกติ
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านอาจารย์ผู้สอนทั้ง3ท่านในการศึกษาและหาข้อมูล ตลอดไปจนถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการวิจัย ผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง
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ขอขอบคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนพี่เลี้ยงเด็กออทิสติกที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแทนพี่เลี้ยงผูใ้ ห้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ และตัวแทน
พี่เลี้ยงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการการจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อให้ผู้เขียน
ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์และสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้ได้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ปริญญา หวันเหล็ม อาจารย์สุ
เทพ คาเมฆ และอาจารย์ชัยพร อุโ ฆษจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณาให้ความรู้ คาแนะนา ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และให้คาแนะนาในการสร้างเครื่องมือกรุณาช่วยตรวจสอบและแก้ไข ให้มีความสมบูรณ์และ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ในการทาวิจัยในครั้งนี้
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ชุดการสอนคียบอรดเรื่องคอรดเบื้องตน สําหรับนักศึกษาปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
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*corresponding author e-mail: apirati.c@psru.ac.th
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนคียบอรดเรื่องคอรดเบื้องตน สําหรับ
นักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามเกณฑ 70/70 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคอรด
เบื้องตน สําหรับนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาปที่ 1
สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 5 คน ใชการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดการสอนคียบอรดเบื้องตน และแบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนเปนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 1 ชุด ชุดละ 20 ขอ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการสรางชุดฝกทักษะเรื่องชุดการสอนคียบอรดเบื้องตน
สําหรับนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดค ประกอบไปดวยแผนการจัดการ
เรียนรู 1 ชุด ใชเวลาเรียน 4 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 71/81 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 70/70 2) ผลของ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคอรดเบื้องตน สําหรับนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พบวานักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ชุดการสอนคียบอรด คอรดเบื้องตน 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 เปนการคิดที่ประกอบไปดวยลําดับขั้นตอน ตองอาศัยทักษะขั้นพื้นฐาน
จากการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการสรางมโนทัศนเกี่ยวกับสิ่งนั้น บรูเนอร (Bruner, 1965 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี
, 2543) กลาววา เด็กเริ่มตนเรียนรูจากการกระทํา ตอไปจึงจะสามารถจินตนาการ หรือสรางภาพในใจหรือในความคิดขึ้นได จากนั้นจึง
จะถึงขั้นการคิดและเขาใจในสิ่งที่เปนนามธรรม สวน บลูม (Bloom, 1961 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2543) ไดจําแนกการเรียนรู
(Cognition) ออกเปน 6 ขั้น ไดแก ขั้นความรู ขั้นเขาใจ ขั้นนําไปใช ขั้นวิเคราะห ขั้นสังเคราะห และขั้นประเมินคุณคา กระบวนการ
คิดที่สําคัญ ไดแก การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา การคิดตัดสินใจ เปนตน
ชุ ด การสอนเป น ระบบการนํ า สื่ อ ประสมที่ ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หาวิ ช าและประสบการณ ข องแต ล ะหน ว ยมาช ว ยในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชุดการสอนนิยมจัดไวในกลองหรือซอง แยกเปนหมวดๆ
ภายในชุดการสอนจะประกอบ ดวยคูมือการสอนใชชุดการสอน สื่อการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาและประสบการณอาทิ เชน รูปภาพ
สไลดเทป ภาพยนตร แผนคําบรรยาย วัสดุอุปกรณ เปนตน (ชัยยงค พรหมวงศ,2521)
ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike) สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนได การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการ
ตอบสนอง โดยมีหลักพื้นฐานวา การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองที่มักจะออกมาในรูปแบบตางๆ หลาย
รูปแบบ โดยการลองถูกลองผิด จนกวาจะพบรูปแบบที่ดีและเหมาะสมที่สุด (ธีรยุทธ โพธิ์ทอง, 2557) ธอรนไดคในฐานะนักจิตวิทยา
การศึกษา เขาไดใหความสนใจในปญหาการปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียน เขาเนนวา นักเรียนตองใหความสนใจใน
สิ่งที่เรียน ความสนใจจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อครูจัดเนื้อหาที่ผูเรียนมองเห็นวามีความสําคัญตอตัวเขา การฝกหัดหรือกระทําบอยๆ ดวยความ
เขาใจจะทําใหการเรียนรูนั้นคงถาวร ถาไมไดกระทําซ้ําบอยๆ การเรียนรูนั้นจะไมคงถาวร และในที่สุดอาจจะลืมได
เปยโนและคียบอรด เปนเครื่องดนตรีที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวางในกลุมผูที่สนใจศึกษาดนตรีสากลเนื่องจากเปนเครื่อง
ดนตรีที่สามารถผลิตเสียงไดอยางเที่ยงตรงและมองเห็นภาพรวมของระดับ เสียงในแตละชวงเสียงที่มีในระบบดนตรีสากลไดทั้งหมด
และสามารถนา มาปฏิบัติเสียงตาง ๆ ไดหลายลักษณะและเลนบทเพลงไดหลากหลายอีกทั้งยังสามารถนา มาเชื่อมโยงการเรียนรูทฤษฎี
ดนตรีสากลและประวัติศาสตรดนตรีไดเปนอยางดี (ประพันธศักดิ์ พุมอินทร, 2557) แตเนื่องจากวิธีการอานและแปลความหมายของ
สัญลักษณทางดนตรีจากโนตดนตรีสากลแบบมาตรฐานของเครื่องดนตรีประเภทเปยโนที่มีความสลับซับซอนและตองอาศัยความรู
พื้นฐานทางทฤษฎีดนตรีสากลมาชวยในการแปลความหมายจึงทําใหผูเริ่มตนฝกปฏิบัติเปยโนตองใชระยะเวลานานในการเรียนรูจนทํา
ใหเกิดความทอแทในเรียน (Jelen B, 2015, pp.1249-1260)
จากความสําคัญและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดการสอนคียบอรดเบื้องตน สําหรับนักศึกษาปที่ 1 สาขา
ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแนวคิดธอรนไดค และการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อแกปญหาทักษะการเลนคียบอรด
ของนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถเขาใจคียบอรด และทฤษฎีดนตรีเบื้องตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางชุดการสอนคียบอรดเบื้องตน สําหรับนักศึกษาปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตามเกณฑ 70/70
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการสอนคียบอรดเรื่องคอรดเบื้องตน ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงทดลองโดยมีรายละเอียดดังนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. ชุดการสอนคียบอรดเรื่องคอรดเบื้องตน
2. แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 1 ชุด ชุดละ 20 ขอ
3. แบบสังเกตทักษะการเลนคียบอรด
การสรางเครื่องมือวิจัย
การสรางชุดการสอนคียบอรดเรื่องคอรดเบื้องตน สําหรับนักศึกษาปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดค ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือดังกลาวตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษารูปแบบและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของในการจัดทําชุดการสอนคียบอรดและแบบฝกทักษะ
2) สรางชุดการสอนจํานวน 1 ชุด โดยมีรูปภาพประกอบที่นาสนใจ สีสันสวยงามรูปเลมกะทัดรัด และเปน
ประโยชนตอผูเรียน ประกอบดวยเนื้อหาตาง ๆ ดังนี้
2.1) ความรูการเลนคียบอรดเรื่องคอรดเบื้องตน
2.2) ทักษะการเลนคียบอรดเรื่องคอรดเบื้องตน
การจับคอรดมือซายและมือขวา
จังหวะ
ไดนามิค ดัง - เบา
สามารถเลนตามแบบฝกหัดได
การอานโนต
3) ศึกษาแนวคิดการสรางแบบทดสอบทักษะความรูค วามเขาใจ เพือ่ นําไปสรางแบบทดสอบกอน หลังเรียน และ
แบบสังเกตทักษะการเลนคียบอรด
4) นําชุดการสอนคียบอรดเบื้องตน แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน และแบบสังเกตทักษะการเลนคียบอรด ไปให
ผูเชี่ยวชาญ 3 คนตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาโดยหาคา IOC
5) นําชุดการสอนคียบอรดเบื้องตน สําหรับนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ไป
ทดลองใชกับกลุมทดลองนํารองเพือ่ วิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ เพื่อหาคา E1/E2
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย นักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม หอง 1
2. ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาปที่ 1 หอง 1 จํานวน 5 คน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 โดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)
การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยใชรูปแบบ (One Group: Pretest Posttest) โดยทดลองใชกับนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงโดยเฉพาะคนที่ดอยเรื่องทฤษฎีและทักษะการเลน
คียบอรด เพื่อวัดผลการใชชุดการสอนคียบอรดเรื่องคอรดเบื้องตน ดังตอไปนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ทดสอบก อ นเรี ย น (Pretest)

โดยใช แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น จํ า นวน 20 ข อ

ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนคียบอรดเบื้องตน สําหรับนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดคจํานวน 1 ชุด เวลา 4 ชั่วโมงโดยแบงกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ความรูเ รื่องโนตสากล (Music Notations)
กิจกรรมที่ 2 จังหวะ (Times Signatures)
กิจกรรมที่ 3 บันไดเสียง (Scales)
กิจกรรมที่ 4 ทรัยแอดและคอรด (Triads and Chords)
ขั้นตอนที่ 3 หลังจากดําเนินการสอนแลว ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จํานวน 20 ขอ ตรวจใหคะแนน 1 ขอ 1 คะแนน และนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ
ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบทักษะการเลนคียบอรดจํานวน 8 หอง โดยใช Rubric score ในการใหคะแนน และนําคะแนนที่ไดมา
วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. คาเฉลี่ยรอยละ
2. คาเฉลี่ย
3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. คาดัชนีความสอดคลอง
5. คาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนภายในกลุมเดียวกันหรือคาทดสอบที
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนคียบอรดเรื่องคอรดเบื้องตน สําหรับนักศึกษาปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดค ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะที่
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แบบทดสบระหวางเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

𝐸1

จํานวนนักเรียน
5

จํานวนนักเรียน

71.00

5

ประสิทธิภาพ

𝐸2

𝐸1 /𝐸2

81.00

71.00/81.00

จากตารางที่ 1 คะแนนทดสอบระหว างเรียนของนักเรียน 5 คน คิด เฉลี่ ยเป นรอ ยละ 71.00 และค าคะแนนเฉลี่ ยจาก
แบบทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 100 ซึ่งหมายความวา ชุดฝกทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพอยูใน
เกณฑ 71.00/81.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 70/70
2. ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นจากการใช ชุด การสอนคี ย บอร ด เบื้ อ งต น สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาป ที่ 1 สาขาดนตรี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดค ดังตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 คะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
นักศึกษาคนที่

คะแนนสอบกอนเรียน

คะแนนสอบหลังเรียน

คะแนนที่เพิ่ม

รอยละของคะแนนทีเ่ พิ่ม

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

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติทดสอบที่ และระดับนัยสําคัญทางสถิติของ
การทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา
การทดสอบ

X

S.D

กอนเรียน

14.20

1.48

หลังเรียน

16.20

0.84

D

S.D.D

t

Sig.(1-tailed)

2.00

1.41

3.16 *

0.0171

จากตาราง พบวาการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษามีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 14.20
คะแนน และ 16.20 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียนพบวา คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4 ผลการสังเกตการทดสอบทักษะการเลนคียบอรด
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ขอ

นักศึกษาคนที่

รายการ

1

2

3

4

5

1

การจับคอรดมือซายและมือขวา

3

3

3

5

4

2

จังหวะ

2

2

2

4

3

3

ไดนามิค 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

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเปรียบเทียบการทดสอบ
เปรียบเทียบเกณฑรอยละ 50 กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน
การทดสอบ

n

คะแนนเต็ม

Mean

S.D.

% of Mean

t

Sig

หลังเรียน

5

25

17.20

4.44

68.80

2.37 *

0.0385

จากตารางคาเฉลี่ย พบวา การทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 17.20 คะแนน
คิดเปนรอยละ 68.80 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับ คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา พบวา
คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
อภิปรายผล
ผลการสรางชุดฝกทักษะเรื่องชุดการสอนคียบอรดเบื้องตน สําหรับนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูสงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดค มี ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 71/81 ตามลําดับซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดคือ 70/70 สอด
คล องกั บงานวิจั ย ของสมถวิ ล พู ลทาจัก ร (2539); ประไพณี ไชยวรกุ ล (2539); และวณี ลั ด ดากลม (2542) ที่ไ ด ศึ กษาการหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอน พบวาชุดฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 แสดงใหเห็นวาการสรางชุดฝก
ทักษะที่ผานการหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนอยางถูกวิธีการอยางจะชวยใหชุดฝกทักษะเรื่องชุดการสอนคียบอรดเบื้องตน สําหรับ
นักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดค มีคุณภาพและสามารถนําไปใชไดจริง
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูโดยใชชุดการสอนคียบอรดเรื่องคอรดเบื้องตนสําหรับนักศึกษาปที่ 1 สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามตามแนวคิดของธอรนไดคมีความนาเชื่อถือและสามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีสากลไดจริง
สอดคลองกับ พงษลดา ธรรมพิทักษกุล (2545) ที่ทําการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดนตรีสากลขั้นพื้นฐานตาม แนวคิดของ
Kodaly ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฝายประถม
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สรุปผลการวิจัย
ผลการสรางชุดฝกทักษะเรื่องชุดการสอนคียบอรดเบื้องตน สําหรับนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอรนไดค ประกอบไปดวยแผนการจัดการเรียนรู 1 ชุด ใชเวลาเรียน 4 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพ E1/E2
เทากับ 71/81 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 70/70
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเลนคียบอรดเบื้องตนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.20 คะแนน และ 16.20 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง
คะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการทดสอบปฏิบัติการเลนคียบอรดหลังการเรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ
เรื่องการเลนคียบอรด พบวา มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 17.20 คะแนน คิดเปนรอยละ 68.80 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑ
มาตรฐานกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาปที่ 1 สาขาดนตรี
ศึกษา สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กิตติกรรมประกาศ
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“พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา” : บทบาทและสถานภาพของตัวละครชาย
ในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น
“DESCENDANT OF THE CENTURY AND THE MEMORY OF THE MEMORY OF THE BLACK
ROSE-CAT” : ROLES AND STATUS OF MALE CHARACTERS IN THE EXILED CHINESE FAMILY
นภัสวรรณ เจกพวง,ลลนา ปงเมือง, วรพรรณ โพธิ์บาทะ, โสรญา จันทิมา และขวัญชนก นัยจรัญ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail: t_lalana@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทและสถานภาพของตัวละครชายในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่นและศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอวิถีชีวิตของครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น ในนวนิยายเรื่อง พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบ
ดํา ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและอธิบายโดยการพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบบทบาทของตัวละคร
ชาย คือ ผูชายในฐานะบิดามีหนาที่ในการดูแลทุกคนในครอบครัว และสรางฐานะทางครอบครัว ผูชายในฐานะบุตร ลูกชายมี
หนาที่สืบสานกิจกรรมของครอบครัว ผูชายในฐานะพี่นองผูชายมีหนาที่ดูแลนองทุกคน และผูชายในฐานะสามีที่มีสิทธิ์ขาดใน
ชีวิตของภรรยาและสถานภาพของตัวละครชาย ปรากฏสถานภาพของผูชาย คือ ผูชายที่มีสถานภาพเปนบิดาเปนใหญที่สุดใน
ครอบครัว สถานภาพของลูกชายแบงเปนลูกบุญธรรมจะไมมีสิทธิ์ใด ๆ ในครอบครัว ตรงขามกับลูกชายที่แทจริงจะมีสิทธิ์อยาง
ชอบทําตอทรัพยสินรวมถึงควบคุมชีวิตของคนในครอบครัวไดยกเวนบิดา อีกทั้งยังมีสถานภาพเปนผูรับมรดกของครอบครัวแต
เพียงผูเดียว ปจจัยที่สงผลตอวิถีชีวิตของตัวละครอันเปนภาพแทนผูชายในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่นมาจากหลายปจจัย ไดแก
ปจจัยทางครอบครัวที่เปนครอบครัวใหญมีการแตงภรรยาเขาบานสามี ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางการศึกษาสงผลโดยตรงตอ
วิธีคิดของคน รวมถึงการใชชีวิตของคนดวย และปจจัยทางเศรษฐกิจสงผลใหครอบครัวคนจีนพลัดถิ่นที่มีพื้นฐานครอบครัวมา
จากความยากจน จึงตองมีความมุงมั่นที่จะขยันทํามาคาขายเพื่อพัฒนาความเปนอยูของชีวิตใหดีขึ้น
คําสําคัญ : พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา บทบาทและสถานภาพ ตัวละครชาย คนจีนพลัดถิ่น
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
พุท ธศั ก ราชอั ส ดงกั บ ทรงจํ า ของทรงจํ าของแมวกุ ห ลาบดํ า เป นนวนิ ย ายของ วี ร พร นิติ ป ระภา ได รับ รางวั ล
วรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต) ประจําปพุทธศักราช 2561 เนื่องจากกลวิธีการประพันธมีความโดดเดน
ดวยชั้นเชิงทางวรรณศิลป โดยใชขนบการเลาเปนแบบสัจจนิยมหัศจรรย มีความประณีตในการนําเสนอตัวละครดวยลีลาการ
เลาเรื่องการใชภาษาเฉพาะตน ทําใหนวนิยายเรื่องนี้มีความแปลกใหม ชวนใหครุนคิดและใครครวญ (กองบรรณาธิการวอยซ
ออนไลน, 2561) เนื้อหาของนวนิยายปรากฏใหเห็นประวัติศาสตรและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซัดพาใหชีวิต ความรัก
ตองระหกระเหินเกินบรรยายของครอบครัวจีนอพยพที่พยายามตามหา “บาน” ทั้งในความหมายของสถานที่และบานภายใน
จิตใจ ซึ่งตัวละครตางรูสึกในทางเดียวกันวา ไมอาจหยัดยืนอยางเต็มตัวในพื้นที่ใด ๆ ได จะเดินตอก็แปลกแยกจะหวนกลับก็ไม
อาจยอนคืน (ซีเอ็ดบุคออนไลน, 2562) จากรุนพอ (ตง) ที่รูสึกวาตนเองเปนเพียงผูอาศัย มาสูรุนลูก คือ จิตรไสว ลูกชายแท ๆ
ของตง ที่แมจะอยูกึ่งกลางระหวางความรักในเชื้อชาติจากครูชาวจีนกับความชาตินิยมที่บมเพาะจากการเปนนาวิกโยธินสยาม
กลับตองบังเอิญไปเขารวมกับกบฏแมนฮัตตัน และเมื่อการปฏิวัติไมเปนผลสําเร็จ เขาก็ตองทําใหตัวเองกลายเปนคนสาบสูญไป
โดยปริยาย จนมาถึงรุนหลาน คือ ระพินทร ที่แมจะไมไดรูสึกเปนอื่นกับแผนดินสยามที่เขาอาศัยอยูอีกตอไป เขายังเขารวม
กิจกรรมทางการเมืองเพื่อเรียกรองความยุติธรรม แตสุดทายเขาก็เปนไดเพียงแคผูสังเกตการณ บันทึกภาพถาย และจมหายไป
จากประวัติศาสตรอยางไรตัวตน ดังนั้นวรรณกรรมเลมนี้จึงมีความโดดเดนที่ตัวละครของครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น ในดาน
บทบาทของผูชายชาวจีนพลัดถิ่น รวมถึงสถานภาพของพวกเขาที่มีตอกันในครอบครัวที่มีทั้งลูกชายแทๆ ลูกชายบุญธรรม และ
ลูกสาว ผานตัวละครไดอยางชัดเจน
คนจีนไดอพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยไทยมาชานนาน ดังที่ เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
(2556) ไดกลาวในหนังสือจีนสยามสายสัมพันธทางไมตรีจากสุโขทัยถึงรัตนโกสินทรไววา จากบันทึกประวัติศาสตรและการ
คนควาของนักโบราณคดีที่ผานมา มีบทสรุปถึงที่มาของชนชาติไทยที่เคยมีอยูกอนพุทธศักราช ซึ่งมีหลักฐานเชื่อไดวาคําวา
“ไทย” เปนชนชาติเดียวกับชนเผามองโกล อันเปนบรรพบุรุษของชาวจีน ซึ่งภายหลังแบงออกเปนหลายพวกหลายกลุมเปนตน
วา ไทยอาหม ไทยใหญ ไทยนอย ไทยโทในแควนตั๋งเกี๋ย และสุภวรรณ ชวรัตนวงศ (2540) อธิบายวาในสมัยรัตนโกสินทร
พบวาชาวจีนไดหลั่งไหลเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเปนจํานวนมาก โดยตั้งแตกอนสมัยอาณาจักรสุโขทัย ชาวจีนเริ่ม
เดินเรือสําเภามาคาขายในดินแดนสุวรรณภูมิ แตหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือ การเขามาสอนการทําเครื่องถวยชาม โดยเฉพาะ
เครื่องสังคโลก ชาวจีนจึงไดมาตั้งบานเรือนอยูมาก โดยสวนมากจะมาจากตอนใตของประเทศจีน เพื่อมาตั้งรกรากและทํา
การคา นอกจากนี้ ชาวไทยเชื้อสายจีน คือ ชาวจีนที่เกิดในประเทศไทยและเปนเชื้อสายของผูอพยพชาวจีน หรือชาวจีนโพน
ทะเล ชาวไทยเชื้อสายจีนสวนมากบรรพบุรษจะมาจากจังหวัดแตจ๋ิว ในมณฑลกวางตุง ทางตอนใตของจีน พูดภาษาแตจิ๋ว ซึ่ง
เปนภาษากลุมหมินหนาน รองลงมาคือมาจาก แคะ ฮกเกี้ยน และไหหลํา
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วรรณกรรมมีความสัมพันธกับบริบทของสังคม เราสามารถมองสังคมผานวรรณกรรมไดหลายวิธีการ วิธีการหนึ่ง
อันเปนที่นิยม คือ การวิเคราะหตัวละครในฐานะภาพแทนของคนในชวงนั้น อาจจะเปนภาพแทนคนกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือภาพ
ทนของคนในสังคมที่ปรากฏตามชวงเวลาหนึ่งหรือชวงเวลาตามปรากฏในเนื้อหาของวรรณกรรม จากความสัมพันธระหวางคน
จีนและคนไทยที่มีความเกี่ยวเนื่องกันมาเปนเวลาชานาน สิ่งเหลานี้ถูกบันทึกผานวรรณกรรมในลักษณะตาง ๆ นวนิยายไมใช
เพียงแคเครื่องบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นเทานั้น แตนวนิยายสามารถบันทึกความรูสึกนึกคิดของคนกลุมนั้นผานประสบการณ
มุมมอง ความคิดเห็น และการกระทําของตัวละคร
นวนิยาย เรื่อง พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา ของ วีรพร นิติประภา เปนนวนิยายที่
สามารถถายทอดเรื่องราวและความรูสึกนึกคิดของคนจีนพลัดถิ่น ผานภาพแทน คือ ครอบครัวของ “ตั้งจือตง” คนจีนซึ่ง
อพยพตามลุงที่เขามาตั้งรกรากทํามาหากินในแผนดินไทยในราวกลางรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏความ
ซับซอนของตัวละครในครอบครัวที่มีหลายสถานภาพทั้งลูกแท ๆ ลูกบุญธรรม และลูกสาว แตที่มีความโดดเดนมากที่สุดคือ
บทบาทและสถานภาพของตัวละครชายที่เปนตัวละครหลักในการดําเนินเรื่อง ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสถานภาพและ
บทบาทรวมถึงปจจัยที่สงผลวิถีชีวิตของตัวละครชาย อันจะนําไปสูการทําความเขาใจวิธีคิด สถานภาพ และบทบาทของผูชาย
ชาวจีนพลัดถิ่นในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทและสถานภาพของตัวละครชายในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น
และศึกษาปจจัยที่สงผลตอวิถีชีวิตของตัวละครชายในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชขอมูลจากนวนิยายเรื่อง พุทธศักราชอัสดงกับทรงจํา
ของทรงจําของแมวกุหลาบดํา ของวีรพร นิติประภา ฉบับจัดพิมพโดยสํานักพิมพมติชน และวิเคราะหบทบาทและสถานภาพ
ของตัวละครชายรวมถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตตัวละครชายในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่นที่ปรากฏในเรื่อง และนําเสนอ
ในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห โดยกรอบแนวคิดที่ที่ใชในการวิจัยนํามาจากผลการวิจัยของเกษม ปราณีธยาศัย (2544)
ที่ไดลงภาคสนามไปศึกษาบทบาทและสถานภาพของผูชายในครอบครัวคนจีนแตจิ๋ว ในตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ดังนั้นผูวิจัยจึงนําผลการวิจัยที่คนพบจากการลงภาคสนามของเกษม ปราณีธยาศัย มาเปนกรอบของการวิจัยทั้งนี้
เพื่อใหเห็นสัมพันธภาพระหวางครอบครัวคนจีนในสังคมไทยและครอบครัวคนจีนที่ปรากฏเปนตัวละครในนวนิยายไทย ดังนี้
1. บทบาทและสถานภาพของตัวละครชาย โดยแบงตามสถานภาพ ดังนี้
1.1 ผูชายในฐานะบิดา
1.2 ผูชายในฐานะบุตร
1.3 ผูชายในฐานะพี่นอง
1.4 ผูชายในฐานะสามี
2. ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของตัวละครชาย ดังนี้
2.1 ปจจัยดานครอบครัว
2.2 ปจจัยทางสังคม
2.3 ปจจัยทางการศึกษา
2.4 ปจจัยดานเศรษฐกิจ
ผลการวิจัย
งานวิจัย เรื่องพุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา : การศึกษาบทบาทและสถานภาพของตัว
ละครชายในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น ปรากฏผลการวิจยั ดังนี้
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ตัวละครที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทและสถานภาพของผูชายในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น ปรากฏจํานวน 3 ตัวละคร
คือ ตั่งจือตง ผูเปนหัวหนาครอบครัว จงสวาง ลูกชายบุญธรรม ซึ่งเปนลูกชายคนโตของครอบครัวคนจีนพลัดถิ่นในเรื่อง และ
จิตรไสวลูกชายคนเดียวของตั่งจือตงและเสงี่ยม ตัวละครทั้ง 3 ตัวมีภูมิหลังและความเปนมาที่แตกตางกัน อันจะนําไปสูการ
วิเคราะหบทบาทและสถานภาพของผูชายในครอบครัวของคนจีนพลัดถิ่นตอไป จากการศึกษาภูมิหลังของตัวละคร สรุปไดวา
ตงเปนผูชายในฐานะบิดาและหัวหนาครอบครัว โดยตงจะถูกคาดหวังใหมีหนาที่ดูแลกิจการธุรกิจและดูแลความเปนอยูของคน
ในครอบครัวใหมีความสุขสบาย ตัวอยางที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนคือ ทวดตงทําธุรกิจโรงสีและคาขายขาวเพื่อเก็บเงิน
เลี้ยงดูครอบครัวทั้งที่ไทยและสงเงินใหผิงมุยซึ่งเปนภรรยาที่เมืองจีนไปซื้อที่ดิน เพื่อสรางรากฐานใหมั่นคง ดังขอความวา
“ตลอดชีวิตเขามุงมั่นจริงจังกับความหวังเดียวเทานั้น ทุกอยางที่มี ทุกสิ่งที่ทํา ทุกเสนทางผาน ลวนแลวแตเพื่อ
จะกรุยทางกลับบานเกิดเมืองนอน ทุกบาททุกสตางคหามาไดถูกสงไปใหผิงมุยกวานซื้อที่ทางขยับขยายบานชอง
สรางอาณาจักรขนาดยอมเอาไวรอ พอเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นจนสิ้นเนื้อประดาตัวคอมมะนิดริบบาน
ที่ดินที่เมืองจีนหมดเขาไมไดเสียไปแคที่ดินทรัพยสินทั้งหมดที่มีหากยังสูญความหวังที่สองนําชีวิต ที่เลวรายที่สุดคือ
ครอบครัวที่จีนยังถูกริบหาย ทวดตงไมไดขาวคราวเมียเมืองจีนกับลูกชายของเขาอีกนับแตนั้น”
(วีรพร นิติประภา, 2561)
สวนจงสวางเปนลูกชายในฐานะบุตรแตมีสถานภาพเปนบุตรบุญธรรมของตงและเสงี่ยม ซึ่งจงสวางจะถูกคาดหวัง
ใหมีบทบาทและหนาที่เพียงชวยธุรกิจครอบครัวบางสวนเทานั้น แตไมไดคาดหวังใหสืบทอดการทําธุรกิจครอบครัวเหมือนกับ
ลูกแทๆ ตัวอยางที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนคือ วิถีชีวิตของจงสวางคอนขางลําบากเพราะเปนลูกที่ถูกรับเลี้ยง รูสึกวาตัวเองมี
ปมดอย จึงมีความมุงมั่นในการทํางาน ดังขอความวา
หากนั่นมันเขาคนเดียว ใหทนแคไหนก็ทนมาแลวทั้งสิ้นแตจะใหยี่สุนตองมาอยูรวมในเดียดฉันทลําเอียง
เยี่ยงนี้ไดอยางไรจะใหพาเธอเขามาอยูรวมครอบครัวที่ทําราวกับเขาเปนคนอื่นคนไกลเชนนี้ไดอยางไร จะใหมาอาศัย
ในบานที่แมแคกระผีกริ้นจะเรียกไดวาเปนของเขาก็ยังไมมี…ไดอยางไร รอใหกิจการตั้งหลักหนักแนนอีกครั้ง มั่นคง
ขึ้นอีกหนอย พอจิตรไสวอายุมากเขาตองลาออกจากราชการมาอยูดูแลเอง ทุกสิ่งอยางลวนเปนของนองทั้งหมดอยู
แลว เขาแคลงแรงฟูมฟกจนกวามันจะหยั่งรากเติบโตดวยตัวเองไดมั่นคง หมดภารกิจติดคางคอยคิดหาอะไรทํา ราน
เล็กๆ ในเมืองเล็กๆ ไมวุนวายที่ไหนซักแหง มีรายไดพออยูพอกินดูแลยี่สุนใหสุขสบายไมตองลําบาก มีลูกสักสองสาม
คน มี่ที่ที่เปนของตนเอง มีเวลา…
(วีรพร นิติประภา, 2561)
จิตรไสวเปนผูชายที่อยูในฐานะบุตรไดรับการคาดหวังในบทบาทและหนาที่จากผูเปนบิดาและมารดาในรูปแบบที่
ตางกัน โดยบิ ดาคาดหวังให เขาสืบ ทอดธุร กิจหลัก ของครอบครั ว มารดาคาดหวังในดานคูค รองและสรางความมั่ นคงใน
ครอบครัวตัวอยางที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนคือ ตงไมสนับสนุนใหจิตรไสวเปนทหารเพราะไมอยากใหลูกชายเพียงคนเดียว
ตองมาตายในสนามรบ ดังขอความวา
จิตรไสวตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนนายเรือ ซึ่งทวดตงคานหัวชนฝาเพราะทวดตงลงทุนสงไปเรียนที่จีนก็
เพื่อใหศึกษาคาขายจะไดมาชวยดูแลกิจการในภายหนาเมื่อครอบครัวอพยพกลับไปอยูจีน และอีกหนึ่งเหตุผลทวดตง
กลัววาเลือดเนื้อเชื้อไขสืบสกุลเพียงคนเดียวจะตองมาตายไปในการสูรบสงจดหมายทัดทานถึงขึ้นตัดพอขาดลูกไป
อยางไรก็ไรผลในที่สุดทวดตงก็จํานนปลอยเลยตามเลย พอเรียนจบจิตรไสวก็ไปประจําการที่เกาะฟอรโมซาและเพียง
ไมกี่สัปดาหหลังฝายคอมมิวนิสต เหมาเจอตงประกาศชัยชนะเหนือแผนดินใหญ
(วีรพร นิติประภา, 2561)
เมื่อจรัสแสงทําเรื่องเสื่อมเสียใหกับครอบครัว ทําใหทวดเสงี่ยมตองจัดการหาใครสักคนใหรีบแตงงานเพื่อใหรับลูก
ของจรัสแสงเปนลูกบุญธรรม จึงถามหาคูหมายในใจของจิตรไสว หวังจะรีบไปสูขอผูหญิงใหมาแตงงานใหเร็วที่สุดกอนนองสาว
จะคลอด เพื่อลางอายใหนองสาว ดังขอความวา “ยายทวดเสงี่ยมจนตรอกหันมาหมกมุนครุนคิดหาทางจัดการใหลูกชายคนใด
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ของแกรีบแตงงานไปแทน” (วีรพร นิติประภา, 2561) จิตรไสวเปนคนเดียวที่จะชวยลางอายใหกับนองสาวและปกปองวง
ตระกูลไมใหเสียชื่อเสียงได อีกทั้งจิตไสวตองการเอาชนะพี่ชายที่เปนลูกชายบุญธรรมของครอบครัว เขาจึงบอกกับเสงี่ยมวาเขา
ตองการจะแตงงานกับยี่สุนซึ่งเปนคูรักของพี่ชาย ดังขอความ
จิตรไสวไมเคยเขาใจวาทําไมถึงไดเอยชื่อยี่สุนออกไปตอนแมถามวาหมายใจใครไวอยูบางหรือเปลา …
จิตรไสวไมคิดวาแมจะถือเอาความคิดพลอยๆของเขาเปนจริงเปนจัง รีบบอกพอไปเจรจาตาอวยกับซินแสคุงเอาเสร็จ
สรรพ เริ่มจากความจําเปนเรงรีบตองปกปดเรือ่ งเสื่อมเสียของนองสาว แมยังมาชวยสาธยายคุณงามความดีของญี่ปุน
สําทับ อายุที่เหมาะสมกันนักหนา กริยามารยาท นิสัยใจคอออนโยน สารพัด”
(วีรพร นิติประภา, 2561)
1. บทบาทและสถานภาพของตัวละครชาย
จากภูมิหลังของตัวละครนําไปสูการแสดงบทบาทและสถานภาพของตัวละครชาย ดังนี้
1.1 ผูชายในฐานะบิดา
บิดาใชชีวิตสวนใหญอยูนอกบาน และเวลานอกบานสวนมากใชไปกับการทําธุรกิจการงานเพื่อเลีย้ งครอบครัวจึง
ไมคอยมีเวลาใหกับครอบครัว ภาระการเลี้ยงดูบุตรจึงตกเปนหนาทีข่ องภรรยา (เกษม ปราณีธยาศัย, 2544) ผูชายในฐานะบิดา
ปรากฏเพียงคนเดียว คือ ตั่งจือตง ซึ่งมีสถานเปนบิดาที่คอยดูแลครอบครัว บทบาทของตงคือเปนผูหนุนเสริมใหสมาชิกใน
ครอบครัวไดอยูอยางมีความสุข โดยใชเงิน หรือวิสัยทัศนในฐานะผูน ํากํากับดูแลผูอยูในปกครอง เชน ทวดตงไดเห็นแกความรัก
ของลูกสาวจึงไมไดเรียกรองคาสินสอดจากฝายชาย แถมยังใหเงินไปตั้งตัวอีกดวย ดังขอความวา
“หลังหมั้นหมายกันไมกี่เดือน เมื่อตาทวดตงกลับจากเมืองจีนก็จึงเรียกฝายชายมาสูขอ โดยตาทวดตงไมได
เรียกรองสินสอดเอากับฝายชายแมแตนอยนิด มิหนําซ้ํายังมอบเงินจํานวนหนึ่งเปนขวัญถุงใหคูหนุมสาวตั้งตนชีวิต
ดวย ดวยเห็นวาเด็กหนุมพึ่งจะเริ่มทํางาน ทางบานก็ไมไดร่ํารวยมั่งคั่ง กระนั้นก็ยังตั้งขอแม วาหากวันใดครอบครัว
อพยพไปเมืองจีน…เขาจะตองพาจรุงสินและลูก ๆ ติดตามไปดวย”
(วีรพร นิติประภา, 2561)
ตงไมสนับสนุนใหจติ รไสวเปนทหารเพราะไมอยากใหลูกชายเพียงคนเดียวตองมาตายในสนามรบ ดังขอความวา
“จิตรไสวตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนนายเรือ ซึ่งทวดตงคานหัวชนฝาเพราะทวดตงลงทุนสงไปเรียนที่จีนก็
เพื่อใหศึกษาคาขายจะไดมาชวยดูแลกิจการในภายหนาเมื่อครอบครัวอพยพกลับไปอยูจีน และอีกหนึ่งเหตุผลทวดตง
กลัววาเลือดเนื้อเชื้อไขสืบสกุลเพียงคนเดียวจะตองมาตายไปในการสูรบสงจดหมายทัดทานถึงขึ้นตัดพอขาดลูกไป
อยางไรก็ไรผลในที่สุดทวดตงก็จํานนปลอยเลยตามเลย พอเรียนจบจิตรไสวก็ไปประจําการที่เกาะฟอรโมซาและเพียง
ไมกี่สัปดาหหลังฝายคอมมิวนิสต เหมาเจอตงประกาศชัยชนะเหนือแผนดินใหญ”
(วีรพร นิติประภา, 2561)
ตงตัดสินใจฆาตัวตายเพื่อหวังใหลูกสาวนําเงินประกันไปปลดจํานองบาน
“อีกฉบับเขียนถึงลูกสาวชื่อเจริดศรีกับจรัสแสงสั่งเสียใหชวยกันดูแลแมกับใหรายละเอียดกรมธรรมที่ทํา
ประกันไวกับบริษัทฮองกง กําชับใหเอาเงินประกันมาปลดจํานองบานกลับมา” ฯลฯ
(วีรพร นิติประภา, 2561)
บทบาทของตงผูซึ่งเปนพอ ทํางานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ไมอยากใหคนในครอบครัวตองลําบาก อีกทั้งยัง
เสียสละเพื่อครอบครัวโดยการจบชีวิตของตนเองดวยการลมควัน เพื่อหวังจะเอาเงินประกันชีวิตใหครอบครัวนําเงินไปใชหนี้
และไดดําเนินชีวิตตอไป
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1.2 ผูชายในฐานะบุตร
ผูชายที่อยูในฐานะบุตรจะไดรับการคาดหวังในบทบาทและหนาที่จากผูเปนบิดาและมารดาในรูปแบบที่แตกตาง
กัน โดยบิดาจะคาดหวังในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวเปนสวนใหญ สวนมารดาจะคาดหวังในเรื่องการเลือกคูครอง
สามารถจําแนกรายละเอียดไดดังนี้ ความสัมพันธระหวางบุตรกับบิดา ความสัมพันธระหวางบุตรกับมารดา
1) ความสัมพันธระหวางบุตรกับบิดา
ความสัมพันธระหวางบุตรชายกับบิดาปรากฏ 2 บทบาท ไดแก จงสวาง(บุตรบุญธรรม) กับ ตง (บิดา) และจิตร
ไสว (บุตร) กับ ตง(บิดา)
จงสวาง กับ ตง
ความรักบิดาของจงสวางเห็นไดจากการที่เขาพยายามทําใหพอมีความภูมิใจในตัวเขา ถึงจะทราบดีวาตงไมใชพอ
ที่แทจริง แตตงก็คือคนที่เลี้ยงเขามาตั้งแตเล็ก ดังขอความวา “ถึงแมจงสวางจะเปนเพียงบุตรบุญธรรมไมใชบุตรแท ๆ ของทวด
ตง แตเขาก็ทําหนาที่ของลูกชายคนโตและพี่ชายของนอง ๆ ไดเปนอยางดี ดวยความที่จงสวางเปนคนขยันขันแข็งทํามาคาขาย
จนใคร ๆ ก็ตางชื่นชม รานขายขาวสารที่เขาเปนคนดูแลจึงปดดึกกวารานอื่น ๆ” (วีรพร นิติประภา, 2561)
นอกจากจะเปนผูดูแลความเรียบรอยของรานแลวจงสวางก็ยังนั่งสะสางสมุดบัญชีจดการซื้อขายที่ทวดตงจดไวกันลืม
เปนตัวหนังสือภาษาจีนแคไมกี่ตัว หลังกลับมาถึงรานก็โยนกองไวไมไดสนใจกระดาษนั้นตอ ใหเรียบรอยเขาใจงาย ดังขอความ
วา
จนรื้นแสงลับรางฝูงนกก็จะพากันบินกลับมา จางเลือนเหมือนขุนหมอก แลวจงสวางก็จะลุกขึ้นเทอาหาร
กับน้าํ รอ จนพิราบบินกลับมาเขากรงกันจนหมดก็ถึงจะกลับลงมาขางลางอีกครั้งนั่งลงสะสางบัญชีสับสนอันยุงเหยิง
ดวยเกินกวาครึ่งของการซื้อขายของตาทวดตง มักทําแบบปากเปลา
( วีรพร นิติประภา, 2561)
จิตรไสว กับ ตง
เนื่องจากจิตรไสวผูซึ่งเปนลูกรักของพอและแมจึงไดถูกสงไปเรียนตอที่ปกกิ่งเพื่อใหไดมีความรูทางดานการคาขาย
เพื่อกลับมาดูแลธุรกิจของครอบครัว แตจิตรไสวกลับไปเรียนตอทางดานการทหารและเปนทหารเรืออยูที่จีนซึ่งตงผูเปนพอก็ได
ไมสนับสนุนเพราะไมอยากใหลูกที่เปนเลือดเนื้อเชื้อไขสืบสกุลเพียงคนเดียวตองมาตายในการสูรบแตสุดทายก็ยอมตามใจและ
ปลอยเลยตามเลย ดังขอความวา
“จิตรไสวตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนนายเรือ ซึ่งทวดตงคานหัวชนฝาเพราะทวดตงลงทุนสงไปเรียนที่จีนก็
เพื่อใหศึกษาคาขายจะไดมาชวยดูแลกิจการในภายหนาเมื่อครอบครัวอพยพกลับไปอยูจีน และอีกหนึ่งเหตุผลทวดตง
กลัววาเลือดเนื้อเชื้อไขสืบสกุลเพียงคนเดียวจะตองมาตายไปในการสูรบสงจดหมายทัดทานถึงขึ้นตัดพอขาดลูกไป
อยางไรก็ไรผลในที่สุดทวดตงก็จํานนปลอยเลยตามเลย”
( วีรพร นิติประภา, 2561)
หลังจากเหตุการณที่ถูกริบทรัพยสนิ ที่จีน จิตรไสวก็ไดประสบพบเจอกับปญหาตาง ๆ สุดทายก็กลับมาอยูบานและตง
ก็ไดหมอบกิจการใหจิตรไสวดูแลตามที่ตั้งใจ ดังขอความวา
“เปนครั้งแรกวาทุกอยางถูกกําหนดเอาไวแลว ใหทรัพยสินกิจการของครอบครัวตองตกเปนของเขาและ
ของเขาแตเพียงผูเดียวเทานั้น เขาเชื่อมาตลอดวาทรัพยสินกิจการจะตกเปนของเขากับพี่กันคนละครึง่ วันหนึ่ง ซึ่งไมมี
เหตุผลที่จะไมเปนเชนนั้น จงสวางบากบั่นแผวถางทุกอยางมากับมือ เขาทําทีหลังมาแบงครึ่งจะวาก็หาไดเปนธรรม
นัก หากแตตองเปนเชนนั้นดวยเหตุวาเขาเปนลูกแทๆนับแต 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 จงกับเสงี่ยม และ จิตรไสวกับเสงี่ยม
ดังนี้
ตง กับ แม
ทวดตงฝนอยากเรียนทหารเพื่อใหผูเปนพอที่ไดกลับมาบานครั้งละไมกี่วัน ไดมีเรื่องใหภูมิใจบาง และดวยความรักแม
เขาจึงหวังวาความภาคภูมิใจของพอนั้นจะทําใหแมของเขาเลิกโดนดาทอและตบตีเสียที เมื่อตงมาอยูเมืองไทยตามคําเชิญของ
ลุง เขาก็ยังมีหนาที่ตองสงเงินไปเลี้ยงดูแมที่อยูเมืองจีน ดังขอความวา
“ทวดตงเคยอยากเปนทหารไมใชเพื่อใหพอภาคภูมิหากเพื่อใหชายผูซึ่งกลับมาอยูบานแคชั่วเวลาสั้น ๆ
เดือนละครั้งสองครั้งไดมีอะไรพอใจในชีวิตกับใครบางและเลิกดาทอตบตีแมเขาเสียที แลวทวดตงก็คงไดเปนทหาร
อยางตั้งใจหากไมเกิดเหตุวุนวายที่กวางเจาในปนั้น พี่ชายคนโตของเขาหนีออกจากบานไปรวมกับฝายเรียกรอง
ประชาธิปไตยและไมกลับมาอีกเลย”
(วีรพร นิติประภา, 2561)
จงสวาง กับ เสงี่ยม
จงสวางเปนลูกบุญธรรม เสงี่ยมจึงปฏิบัติกับจงสวางแตกตางจากปฏิบัติตอลูกชายจริง ๆ ของเธอ จงสวางถูกริดรอน
สิทธิตาง ๆ ที่เขาควรจะไดเริ่มตั้งแตสมัยยังเด็ก เชน “ตอนยังเล็ก ทุกปแมจะทําขนมจาง และทุกปจะมีขนมจางลูกหนึ่งทําขึ้น
เปนพิเศษสําหรับเขา ใหญกวาลูกอื่นสองเทาอัดแนนแตเฉพาะเครื่องปรุงที่เขาโปรดปราน ...จนกระทั่งวันที่จิตรไสวอายุสาม
ขวบเกิดรองไหอยากไดขนมจางวิเศษของเขาขึ้นมา แลวขนมจางวิเศษสีแดงนั่นก็กลายเปนของนองชายไปตลอดกาล” (วีรพร
นิติประภา, 2561) พอโตขึ้นจงสวางไปชอบยี่สุนลูกสาวของซินแสคุง แตเมื่อจิตรไสวบอกวาจะแตงงานกับยี่สุน เสงี่ยมก็เห็นดี
งามตามลูกชายและไปสูขอยี่สุนใหกับจิตรไสว ดังขอความรําพันของจงสวางความวา “แมเองยังเคยถามหลายครั้ง วาเมื่อไรจะ
พาลูกสาวซินแสคุงมาแนะนําเปนเรื่องเปนราว ... ทุกคนรูวาเขากับยี่สุนคบหากัน” (วีรพร นิติประภา, 2561)
จงสวางมีสถานภาพเปนเพียงลูกเลี้ยง บทบาทของเขาจึงถูกลิดรอนจากทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะเสงี่ยมที่
ลําเอียงเขาขางลูกตัวเองจนไมนึกถึงความสัมพันธใด ๆ ที่เคยมีตอลูกเลี้ยง
จิตรไสว กับ เสงี่ยม
จิตรไสวเปนลูกชายที่แทจริงของเสงี่ยมกับตง เสงี่ยมรักจิตรไสวมาก ซึ่งตรงขามกับจงสวางที่เสงี่ยมตองการแค
ผลประโยชนบางประการเทานั้น ปรากฏบทความของแมที่มีตอลูกชาย คือ จิตรไสว เชน ตอนที่เสงี่ยมรูวาจิตรไสวลูกชายคน
โปรดจะกลับบานก็ดีใจรองไหออกนอกหนา เตรียมจดรายการอาหารที่ลูกชอบไวรอมากมาย ดังขอความวา “ขางยายทวด
เสงี่ยมแครูลูกรักจะกลับ ยังไมทันเห็นหนาก็ดีอกดีใจรองหมรองไหนําไปยกใหญ” (วีรพร นิติประภา, 2561) และเมื่อจิตไสวอง
การจะแตงงานกับยี่สุนหญิงคนรักของจงสวาง เสงี่ยมก็จัดแจงสูขอให ดังขอความ “จิตรไสวไมคิดวาแมจะถือเอาความคิด
พลอยๆของเขาเปนจริงเปนจัง รีบบอกพอไปเจรจาตาอวยกับซินแสคุงเอาเสร็จสรรพ เริ่มจากความจําเปนเรงรีบตองปกปด
เรื่องเสื่อมเสียของนองสาว แมยังมาชวยสาธยายคุณงามความดีของยี่สุนสําทับ อายุที่เหมาะสมกันนักหนา กริยามารยาท นิสัย
ใจคอออนโยน สารพัด” (วีรพร นิติประภา, 2561) เสงี่ยมมีความคิดตลอดเวลาวา “จู ๆ มันก็เปนไปไมไดท่ีลูกเลี้ยงจะมามี
สิทธิเสียงเทาเทียมลูกแทในสายเลือด” (วีรพร นิติประภา, 2561)
จิตรไสวมีสถานภาพเปนลูกชาย ผูที่มีหนาที่ในการสืบสกุลรวมถึงรับสืบทอดมรดกตาง ๆ ของวงตระกูล เสงี่ยมผูเปน
แมจึงรักและใจจิตรไสวมาก เพราะแมมีหนาที่ตองดูแลความเรียบรอยภายในบาน บทบาทของเสงี่ยมจึงปรากฏในลักษณะของ
ความลําเอียง และเห็นแกตัวโดยรักลูกชายแท ๆ ของตนมากกวาลูกบุญธรรม นําไปสูการปฏิบัติตอบุตรชายทั้งสองคนตางกัน

1.3 ผูชายในฐานะพี่นอง
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ลูกชายคนโตหรือลูกชายที่ทํางานเคียงบาเคียงไหลกับบิดามาตลอดไดเสียโอกาสทางการศึกษาของตนเองเพื่อ
ชวยเหลือธุรกิจของครอบครัว ชวยแบงเบาภาระของบิดาในขณะที่นองคนหลังๆ ไดเรียนตอในระดับที่สูงกวาตน (เกษม
ปราณีธยาศัย , 2544) จากเรื่องปรากฏบทบาทผูชายในฐานะพี่นองจํานวน 2 บทบาทไดแก จงสวางในฐานะพี่ชายคนโต และ
จิตรไสวในฐานะผูชายในครอบครัว
จงสวาง
จงสวางพี่ที่ถูกมองขามจากทุกคนแตเวลานองมีปญหาเขากลับเปนคนแรกที่ดั้นดนไปชวยแกปญหาทุกอยางใหกับ
นอง ๆ ทุกคน เชน ตอนเจริดศรีมีปญหาครอบครัวเขาไปตามหาสามีของนองถึงลําปางเพื่อจะสะสางแกไขปญหา ดังขอความ
วา
“จงสวางรูเรื่องก็ไปตามนองเลยที่ลําปางทันที สะเปะสะปะวกวนไปมาในเมืองแปลกหนาตั้งแตเชาจนสิ้น
วันกวาจะดั้นดนไปเจออมรคาไม ถามชาวบานในละแวกก็ไดความวาเพิ่งปดกิจการไปไมกี่อาทิตยกอนหนา และวา
เถาแกอมรยังมีบานหลังใหญอยูกับเมียและลูกสาวอายุสามขวบอีกคนในตัวเมือง จงสวางโทรเลขบอกนองสาวสั้นๆ
บอกแควา เราถูกเขาหลอกตมจนเปอยเอาเสียแลวละศรี กอนจะเลิกลมความคิดจะติดตาม”
(วีรพร นิติประภา, 2561)
ขาววาทหารเรือกอกบฏแพรออกไปทุกทิศทาง ความเปนหวงนองชายที่เกรงวาจะเกิดอันตราย จงสวางเมื่อรูขาวจึง
รีบออกเดินทางตามหานองทันที ทั้งที่ตนเองก็โดนความแรงของระเบิดแทบเอาชีวิตไมรอดเหมือนกัน ดังขอความวา
“จงสวางผละทิ้งทุกอยางเขาเมืองชลบุรีทันที่รูขาว ทามกลางเหลาญาติโยมคนรักของทหารที่มายืนออรอ
ฟงขาวกันเนืองแนนหนาคายเขาก็เห็นประทินเพื่อนนาวิกโยธินของนองที่เคยมานอนเลนที่บานหลายครั้ง ปรี่เขาถาม
ก็ไดความวานองเขาพระนคร แตแคนั้น ถามไถอะไรตอเพื่อนนองก็เอาแตอ้ําอึ้งไมตอบกอนจะรีบปลีกตัวไป จงสวาง
เชาโรงแรมนอนในตัวเมืองและเมื่อผานคืนที่เต็มไปดวยพลิกซายปายขวาสะดุงผวาหลับๆตื่นๆไปจนถึงตีส่ีไดก็รีบลุก
ออกเดินทาง”
(วีรพร นิติประภา, 2561)
บทบาทของจงสวางผูซึ้งเปนพี่ชายคนโตถึงแมจะไมไดเปนพี่นองแท ๆ แตจงสวางก็ยังปกปองคุมครอง ดูแลเอาใจใส
สมาชิกในครอบครัวทั้งรางกายและจิตใจ คอยชวยเหลือคนในครอบครัวยามลําบากหรือตองการความชวยเหลือ จงสวางทํา
หนาที่พี่ชายไดเปนอยางดี
จิตรไสว หรือ ไหว
จิตรไสวมีสถานภาพเปนพี่ชายของนองสาวทั้ง 3 คน เขามีบทบาทในการดูแลนองสาวทุกคน เชน ตอนที่รูขาววาจรัส
แสงมีผูชายมาติดพัน จิตรไสวก็รีบไปปนังทันทีเพื่อจะไปตามนองกลับบาน ดังขอความวา
“ตาไสวพอรู เรื่องเขาก็แ ลนไปปนังเลยทันที ลายละเอียดนี่ไมมี ใครมาเลา รูแคห นุมนั่นเปนคนมาเลย
ครอบครัวชาติตระกูลพอมีสะตุงสตางคอยูไมไดตอยต่ําอะไร แตอยางวาละ…คนนับถืออิสลาม ใชแตพอแมเราจะไม
เห็นดีเห็นงาม พอแมฝายเขาหรือก็ใชวาจะยอมรับ รุงสวางวันที่จิตรไสวพังประตูหองเขาไปพบทั้งคูเปลือยเปลา
หลับใหลในออมกอดกันและกัน นูรฮัมสรูลไมไดทันมีโอกาสไดพูดอะไรแมแตคําเดียว จิตรไสวกระโดดเขาลากเขาลง
จากเตียงพรอมกับขึ้นครอมรัวกําปนเขาใสหนาไมยั้ง”
(วีรพร นิติประภา, 2561)
จิตรไสวแตงงานกับยี่สุนเพื่อปกปดเรื่องฉาวที่สรางความความเสื่อมเสียและความนาอับอายของจรัสแสง จิตรไสว
แสดงใหเห็นบทบาทของพี่ชายที่ตองปกปองคุมครองสมาชิกในครอบครัวทั้งรางกายและจิตใจ ดังขอความวา
“กระนั้นจิตรไสวก็ไมคดิ วาแมจะถือเอาคําพูดพลอยๆของเขาเปนจริงเปนจัง ที่ไหนได…รีบบอกพอไปเจรจา
ตาอวยกับซินแสคุงเอาเสร็จสรรพ กลับมาเห็นเขามีทีทาละลาละหลังตาทวดตงก็รีบหวานลอม เริ่มจากความจําเปน
เรงรีบตองปกปดเรื่องเสื่อมเสียของนองสาว”
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(วีรพร นิติประภา, 2561)
บทบาทของจิตรไสวผูซึ่งเปนลูกแทๆ ของตงและเสงี่ยม ดังนั้นจิตรไสวจึงดูแล ปกปองและเปนหวงพี่นองของตนดวย
ความจริงใจ ถึงแมจิตรไสวจะไมไดเปนพี่นองรวมทองกันมากับจงสวางยังมีความรักความผูกพันที่ดีตอกัน
1.4 ผูชายในฐานะสามี
สามีเปนเสาหลักในการประคับประคองความเปนอยูของครอบครัว ใชชีวิตสวนใหญอยูนอกบานเนื่องจาก
ลักษณะของงานที่ตองทํานั้นอยูนอกบาน อีกทั้งยังเปนคนดูแลจัดการความเปนอยูและปญหาของธุรกิจทั้งหมด (เกษม ปราณีธ
ยาศัย , 2544) จากเรื่องปรากฏบทบาทผูชายในฐานะสามี 3 บทบาท คือ ตงกับเสงี่ยม ตงกับผิงมุย และจิตรไสวกับยี่สุน ดังนี้
ตง กับ เสงี่ยม
ตงไมเคยมีคําพูดที่ไมดีหรือพูดใหเสงี่ยมเจ็บช้ําน้ําใจเลยสักครั้ง แสดงใหเห็นถึงบทบาทของสามีที่ตองใหเกียรติและ
รักษาน้ําใจของภรรยา ดังขอความวา
“ตาทวดตงถึงเปนคนรูปไมงามพื้นเพมาจากครอบครัวยากจน แตก็ไดรับการอบรมมาอยางดีใหเปนคนมี
ระเบียบวินัยพูดจาไมสียงดัง โฉงฉาง อีกทั้งยังไมชอบพูด ถึงยากจะเดาไดวากําลังคิดอะไรแตก็ไมมีคํามาระคายหู
ระคายใจยาดทวดหรือใครทั้งตั้งใจและไมตั้งใจ”
(วีรพร นิติประภา, 2561)
ในตอนที่ทวดเสงี่ยมไดตัดสินใจยกเครื่องประดับที่มีคาที่สุดของตัวเองใหกับแมแท ๆ ของจงสวางไป ทวดตงก็ไมได
ตําหนิอะไร แตกลับไปสั่งทําชุดใหมใหอีกดวย แสดงใหเห็นวาสามีเคารพการตัดสินใจของภรรยา ดังขอความวา
“ยายทวดเสงี่ยมผูซึ่งบัดนี้ลึกซึ้งถึงรักผูกพันของคนเปนแมแลวก็กลับเขาขางในบานปดประตูหองลั่นดาล
นอนรองไหแตลําพังไปจนเชาตาทวดตงเงียบใบไมพูดวากระไร นอกจากไปวารานทองเจาเดิมทําตางหูกับกําไรหยก
หุมกะไหลทองลายโบตั๋นเหมือนกันกับชุดที่ยกใหแมเด็กไปมาคืนเมีย”
(วีรพร นิติประภา, 2561)
บทบาทของตงผูซึ้งเปนสามีที่ดีและเคารพการตัดสินใจเรื่องภายในบานของภรรยา ตงไมมีแมถอยคําทีท่ ํารายจิตใจ
เสงี่ยม ถึงแมรูปจะไมงามเหมือนคนอื่นเขาก็ไมเคยทําใหเสงี่ยมคิดผิดที่เลือกเขามาเปนคูครองเลยแมแตครั้งเดียว
ตง กับ ผิงมุย
ตงไดทํางานเพื่อหาเงินสงใหกับผิงมุยที่เมืองจีน แสดงใหเห็นบทบาทของสามีที่หาเงินเพื่อเลี้ยงดูภรรยา ดังขอความ
วา “ตลอดชีวิตเขามุงมั่นจริงจังกับความหวังเดียวเทานั้น ทุกอยางที่มี ทุกสิ่งที่ทํา ทุกเสนทางผาน ลวนแลวแตเพื่อจะกรุยทาง
กลับบานเกิดเมืองนอน ทุกบาททุกสตางคหามาไดถูกสงไปใหผิงมุยกวานซื้อที่ทางขยับขยายบานชองสรางอาณาจักรขนาดยอม
เอาไวรอ” (วีรพร นิติประภา, 2561) จะเห็นวาบทบาทของตงที่มีตอผิงมุยซึ่งเปนภรรยาคนที่สองอยูที่เมืองจีน ตงไดสงเงินเลี้ยง
ดูผิงมุยและสงเงินซื้อที่ไวที่เมืองจีน เพื่อที่สักวันจะกลับไปใชชีวิตที่เมืองจีน
จิตรไสว กับ ยี่สุน
จิตรไสวยอมทําตามขอตกลงที่ยี่สนุ ไดตั้งไว แสดงใหเห็นถึงบทบาทที่สามีเคารพสิทธิ์และใหเกียรติภรรยา ดังขอความ
วา
“จิตรไสวยอมรับเงื่อนไขที่วาดวางเปนวงกลมสีแดงรอบตัวเลขในปฏิทินระบุวันงดรวมเรียงเคียงหมอนซึ่ง
ยี่สุนอางวาเพื่อปองกันตั้งครรภซ้ําซอนกับจรัสแสงแตโดยดี และคงงดขามวันบางวันพวกนั้นตอไปอีกนานกระทั่ง
ระพินทรเกิดแลว เมื่อเธอขอใหลูกชายแบเบาะโตขึ้นซักหนอยกอนจึงคอยคิดมีลูกอีกคน”
(วีรพร นิติประภา, 2561)
จิตรไสวไดปลิดชีวิตของตนเองลงพรอมกับยี่สุนผูเปนภรรยาทั้งที่ตัวยี่สุนเองก็ไมไดตองการที่จะตาย แสดงใหเห็นถึง
บทบาทสามีที่เปนเจาชีวิตของภรรยา ดังขอความวา
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“ขอบคุณนะสุน / เรื่องอะไรหรือคะ ... จิตรไสวไมตอบมองตรงออกไปนอกกระจกหนา ... เขารีบปดความ
คิดถึงแมออกไปกระพริบตาถี่ ๆ สองสามทีกอนจะติดเครื่อง เคลื่อนรถออก แตไมทันถึงไหนก็กระชากหยุด ถอยกรูด
พรอมกับหักพวงมาลัยไปจนสุดอีกฟากถนน เหยียบคันเรงมิดจม พุงรถลงในแมน้ํา
(วีรพร นิติประภา, 2561)
บทบาทของจิตรไสวผูซึ่งเปนสามีของยี่สุน ถึงแมจิตรไสวจะไมไดรักยีส่ ุนก็ยังเคารพและใหเกียรติการตัดสินใจของ
ยี่สุน แตจติ รไสวกลับคิดวาสามีนั่นเปนเจาชีวิตของภรรยา ฉะนั้นจิตรไสวจึงฆาตัวตายพรอมกับฆายี่สุนไปพรอมกัน
2. ปจจัยที่มีผลตอสถานภาพและบทบาทของชายคนจีน
ครอบครัวคนจีนเปนครอบครัวใหญที่คนอาศัยอยูรวมกันทั้งหมด สิ่งที่พบในตัวบท คือ การสะทอนถึงวิถีชีวิต 4
ประเด็น ไดแก ปจจัยดานครอบครัว ซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมดวย ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานการศึกษา
และปจจัยดานเศรษฐกิจ
2.1 ปจจัยดานครอบครัว
ปจจัยดานครอบครัวที่พบในตัวบท คือ การอยูรวมกับเปนครอบครัวใหญโดยที่เมื่อมีการแตงงาน จะมีแนวปฏิบัติ
ที่ตางกันระหวางชายและหญิง คือ ผูชายแตงงานแลวผูหญิงตองยายมาอยูบานผูชาย เห็นไดจาก ตงแตงงานกับเสงี่ยม ชวยกัน
ทํามาหากิน ตอมาไดมีบุตรดวยกันทั้งหมดสีค่ น และบุตรบุญธรรมอีกหนึ่งคน จิตรไสวแตงงานกับยี่สุน ยี่สุนตองเขามาอยูที่บาน
ของจิตรไสว ยอมรับกติกาของบานสามี คือ หลังจากนั้นก็รับบุตรของจรัสแสงมาเปนบุตรของตน สวนผูหญิงแตงงานแลวออก
จากบานตัวเองไปอยูบานผูชาย เห็นไดจากจรุงสินแตงงานกับขาราชการครูที่เรียนมาดวยกัน เมื่อแตงงานแลวจึงยายออกไปอยู
บานฝายชายที่ราชบุรีเจริดศรีแตงงานกับอมรก็ตองออกจากบานของพอแมเพื่อไปทํามาหากิน
3.2 ปจจัยทางสังคม
ปจจัยดานสังคม จําแนกออกเปน 2 รุน ไดแก รุนที่ 1 คือ ตง ที่ยายถิ่นฐานมาจากเมืองจีน มีฐานะยากจน ดัง
ขอความที่กลาวถึง ตง วา “มาจากเมืองชนบทเล็ก ๆ หางไกลตรงไหนสักตรงในโผวเลงมณฑลกวางตุงเปนลูกคนที่สองใน
จํานวนพี่นองสี่คนของครอบครัวแรนแคน แมเปนชาวนายากคนเชาที่ปลูกขาวกิน สวนพอเปนทหารชั้นผูนอยมีเวลากลับมาอยู
บานเดือนละไมกี่วัน” (วีรพร นิติประภา, 2561) ตงเปนคนที่ขยันทํามาหากินเพื่อสรางรากฐานที่มั่นคงเพราะหวังจะไดกลับไป
อยูที่บานเกิด เนื่องจากอาศัยอยูที่จีนมาตั้งแตกําเนิดและมีความผูกพันมายาวนานจึงทําใหตงโหยหาบานเกิดที่ประเทศจีน
รุนที่ 2 คือ จงสวางและจิตไสว ซึ่งเปนลูกของตง เกิดในเมืองไทย แตยังมีสายสัมพันธกับเมืองจีนเพราะพอยังคง
ผูกพันกับเมืองจีน อธิบายไดดังนี้ จงสวางเปนลูกหญิงคนจนชาวจีนไหหลํา ตงกับเสงี่ยมจึงไดไปขอมาเปนลูกบุญทําเพื่อมาสืบ
สกุล ตอมาเมื่อเสงี่ยมมีลูกเปนของตนเองก็ไมไดใหความรัก ความใสใจกับจงสวางเหมือนตอนที่เขายังเปนเด็ก จงสวางดูแลและ
สานตอกิจการของตง ดังขอความวา
“ถึงแมจงสวางจะเปนเพียงบุตรบุญธรรมไมใชบุตรแทๆของทวดตง แตเขาก็ทําหนาที่ของลูกชายคนโต
และพี่ชายของนองๆไดเปนอยางดี ดวยความที่จงสวางเปนคนขยันขันแข็งทํามาคาขายจนใครๆก็ตางชื่นชม รานขาย
ขาวสารที่เขาเปนคนดูแลจึงปดดึกกวารานอื่นๆ”
(วีรพร นิติประภา, 2561)
วิถีชีวิตของจงสวางคอนขางลําบากเพราะเปนลูกที่ถูกรับเลี้ยง รูส ึกวาตัวเองมีปมดอย จึงมีความมุงมั่นในการทํางาน
ดังขอความวา “จะใหมามั่นหมายผูกมัดยีส่ ุนไวโดยไมอาจกําหนดเวลาวาจะมาสูขอไดเมื่อไหรทําใหเขารูสึกละอายครอบครัว
หรือก็หาใชครอบครัวจริงแทของเขา” (วีรพร นิติประภา, 2561)
จิตรไสวเปนลูกชายแท ๆ เพียงคนเดียวของตงและเสงี่ยม จึงไดรบั ความรัก การดูแลเอาใจใสจากทุกคนในครอบครัว
สงผลใหเขาคิดวาเขาจะทําอะไรกับใครก็ได จิตรไสว ไมชอบและไมสนใจในการคาขายที่ซึ่งเปนกิจการของครอบครัวเลย ดัง
ขอความวา “การเปนนาวิกโยธินนัน้ ฉันไมยีหละตอความตายเลยแมแตนอยพวกเราถูกฝกกรัมมาวารักชาตินั้นยิ่งใหญ และ
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อยางไรฉันยังเต็มใจพรอมตายเพื่ออะไรสักอยางมากกวาจะมามัวมาคาขายไปวัน ๆ ต่าํ เกียรติและมีแตจะคิดเบียดบังเอาจาก
ราษฎร” (วีรพร นิติประภา, 2561) เขาใชเงินฟุมเฟอยเลนการพนันเพราะคิดวาตัวเองมีมากและแมก็ตามใจเพราะเปนลูกชาย
คนเดียวของบาน จนตองหมดเนื้อหมดตัว มีหนีส้ ิน ดังขอความวา
“เงินสดก็เหลืออยูไมมาก ทุกอยางเลื่อนไหลปะเดปะดังมาประจวบกันเอาในชั่วยามเดียวจนจิตรไสวไมมี
ทางเลือกนอกจากหาเอาทรัพยสินที่ดินไมจํานอง แลวพวกปลอยกูที่บอนก็กดราคาเสียจนเขาตองเอาออกวางทุก
อยาง โรงสี โกดัง บาน ตอรองแทบตายยังไดเงินมาเกือบไมพอจายมาเกา”
(วีรพร นิติประภา, 2561)
2.3 ปจจัยดานการศึกษา
ปจจัยทางดานการศึกษาสงผลตอสถานภาพและบทบาทของการแสดงออกในครอบครัว รวมถึงการแสดงออกตอ
บุคคลรอบขางดาย อธิบายไดดังนี้
จงสวาง
จงสวางไดรับการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แตวาเขาเลือกจะศึกษาทางวิชาชีพโดยทักษะชีวิตแบบนอก
ระบบ คือการทํางาน สงผลใหเขามีความมานะ มุงมั่นตั้งใจทํางานไดเปนอยางดี เพื่อมาชวยดูแลกิจการของที่บาน ดวยหนาที่
ของลูกชายคนโตเขาจึงเสียโอกาสทางดานการศึกษาวิชาการทหารที่เขาใฝฝนอยากจะเปน ดังขอความ “หลังจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปที่ 6 เขายังอยากเรียนตอ ... จงสวางเปนลูกชายคนโตจึงเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะตองดูแลกิจการ
ของครอบครัวตอจากบิดา และเสียสละใหผูเปนนองไดเรียนเปนทหารแทน” (วีรพร นิติประภา, 2561)
จิตรไสว
จิตรไสวไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มที่จนกระทั่งเปนทหาร สงผลใหเขายึดในกรอบ ยึดตามกฎระเบียบที่
เครงครัด การปกครองผูคนโดยนิยมความรุนแรง ทําใหเขาไมคอยละเอียดออน เพราะวิชาการหทารที่ไดเรียนมา ดังขอความ
“งานที่โรงสีดูจะไปไดดีในตอนเริ่มตนแตผานไปสักพัก ความเขมงวดเจายกเจายศเจาอยางแบบทหารของจิตรไสวก็เริ่มเปน …
ทั้งวันคอยจับตาจับผิดติดตามดูทุกฝกาว ไมชานานก็พาลใหเสียกําลังใจ บางก็ลาออก บางก็หนีหายไมบอกกลาว ที่ทนอยูก็
กระดางกระเดื่องทํางานวันหยุดวันไมขยันขันแข็งเหมือนกอน” (วีรพร นิติประภา, 2561) หรือแมแตการปกครองนองสาวของ
ตัวเองจากการไปใชความรุนแรงกับนูรฮัมสรูล เพื่อตามตัวนองสาวกลับมาโดยไมฟงคําอธิบายใด ๆ ดังขอความ “รุงสวางวันที่
จิตรไสวพังประตูหองเขาไปพบทั้งคูเปลือยเปลาหลับใหลในออมกอดกันและกัน นูรฮัมสรูลไมไดทันมีโอกาสไดพูดอะไรแมแตคํา
เดียว จิตรไสวกระโดดเขาลากเขาลงจากเตียงพรอมกับขึ้นครอมรัวกําปนเขาใสหนาไมยั้ง” (วีรพร นิติประภา, 2561)
2.4 ปจจัยดานเศรษฐกิจ
ตง มาจากความยากจน ตองมุงมั่นสรางฐานะ ทําธุรกิจซึ่งก็คือ คาขายกับทําโรงสี ในตอนที่เศรษฐกิจรุงเรืองตงมี
ความใจดีเอื้อเฟอเผื่อแผแกผูอื่น แตในตอนที่เศรษฐกิจตกต่ําตงก็ ตระหนี่ถี่เหนียวไมมีความปราณีแกลูกหนี้ ตงตองสรางฐานะ
เพื่อใหครอบครัวไดอยูสบาย ดังขอความวา “เตี่ยสมัยยังอยูตลาดนอยนี่นะ เคยขึ้นชื่อนักวาเปนพอคาใจกวาง แตจู ๆ ก็มา
กลายเปนคนคับแคบไปเสียอยางนั้น ลูกคาติดคางเคยอะลุมอลวยก็มารีดเอาดอก ตั้งราคาเคยขอแคมีกําไรพออยูไดก็มาคอยหา
ชองเรียกราคาเอามาก ๆ ไหวเจาทุกเชาเคยภาวนาใหลูกคารุงเรืองร่ํารวย ลูกนองคนงานเจริญกายเจริญใจไมเจ็บปวย ก็
กลับมาขอโชคลาภมั่งมีใหตัวเองแตคนเดียว รอยยิ้มเคยแรระบายเงียบงันบนใบหนาคอยๆจางรางโยไมมีใครทันสังเกต” (วีรพร
นิติประภา, 2561)
จงสวางมุงมั่นชวยตงสรางฐานะ เพราะอยากใหทวดตงภูมิใจและไดรับการยอมรับจากคนครอบครัว ดังขอความวา
“หลังจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6 เขายังอยากเรียนตอเพื่อเปนทหารเพราะรูวาทวดตงเคยฝนอยากเปนทหาร ตนจึง
อยากใหทวดตงภูมิใจ แตทวดตงหามไวเพราะจงสวางเปนลูกชายคนโตกลัวจะไปโดนฆาตาย ตองการใหอยูดูแลครอบครัว จง
สวางเปนลูกชายคนโตจึงเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะตองดูแลกิจการของครอบครัวตอจากบิดา และเสียสละใหผูเปนนองได
เรียนเปนทหารแทน (วีรพร นิติประภา, 2561)
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จิตรไสวใชเงินฟุมเฟอย เพราะ สุดทายแลวจิตรไสวคิดวาตนเองก็ตองเปนผูครอบครองกิจการทั้งหมดของครอบครัว
จนสุดทายก็ใชเงินเกินตัวจนทําใหติดหนี้สิ้นจนตองจํานองบานและกิจการทั้งหมดเพื่อนําเงินมาใชหนี้ ดังขอความวา “ตอนเขา
เดินทางไปเจรจาธุรกิจกับลูกคาที่ฮองกง อาเกาซึ่งตามไปดวยก็ชวนขามไปเลนที่มาเกา โชคไมดีจิตรไสวเสียหนัก เพื่อนสงสาร
เลยยุใหเลนกลเอาคืน แลวเขาก็นึกไมถึงวาแคชั่วสองวันในบอนเล็ก ๆ กลางเมืองเปยกปอนคร่ําคราที่เต็มไปดวยเซียนพนัน กล
ของอาเกาจะทําเงินไดมากขนาดนั้น เขาเอาเงินที่ไดทําทุนเลนตอในบอนใหญอีกบอนหนึ่งขามวันขามคืนจนไดเงินกอนโต
กลับมา ถึงพระนครก็ปดฤดูใบไมผลิทั้งบอน วันตอมาก็เอาเงินไปซื้อบานหลังงามยานถนนสุขุมวิทกับเมอรเซเดสเบนซสปอรต
รุนลาสีงาชางอีกคันใหอดิสรา” (วีรพร นิติประภา, 2561)
จากปจจัยทางดานสังคม การศึกษา สงผลใหตัวละครแสดงบทบาทที่แตกตางกัน โดยเฉพาะบทบาททางสังคมที่ตัว
ละครมีแตกตางกัน กลาวคือ ตงมาจากสังคมคนจีน ดังนั้นตงจึงถือเปนคนจีนพลัดถิ่นเต็มตัว เขาจึงมีความหวังที่จะกลับไปยัง
บานเกิด ซึ่งแตกตางจากลูกทั้งสองคนของเขา เนื่องจากทั้งจิตรไสวและจงสวางเกิดในแผนดินไทย พวกเขาจึงมีความหวัง
แตกตางจากตง นอกจากนี้จากสถานภาพบุตรและบุตรบุญธรรม สงผลใหการมีบทบาทในครอบครัวของตัวละครตางกัน โดยที่
จิตรไสวเปนบุตร เปนที่ยอมรับของคนในครอบครัว สวนจงสวางเปนบุตรบุญธรรมเขาจึงตองพยายามทําทุกอยางเพื่อเอาใจคน
ในครอบครัวเพื่อใหเกิดการยอมรับ สวนปจจัยในดานการศึกษาก็สงผลใหตัวละครมีบทบาทแตกตางกันเชน จิตรไสวเรียน
ทางดานการทหาร จึงทําใหมีลักษณะนิสัยเปนคนที่เครงครัดกับทุกเรื่อง และเผด็จการกับทุกคน สวนจงสวางเปนคนที่เรียนรู
ทางดานวิชาชีพ จึงสงผลใหเขาเปนคนที่ทํางานเปนและขยันทํามาคาขาย เขาจึงใหความสําคัญกับธุรกิจของครอบครัวเปน
อยางมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวางานวิจัยเรื่องพุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา : การศึกษาบทบาท
และสถานภาพของตัวละครชายในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น จะเนนใหเห็นถึงบทบาทและสถานภาพของผูชายชาวจีนพลัดถิ่น
ระบบครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานทางสังคม ในครอบครัวของคนจีนพลัดถิ่นมี สามีเปนหัวหนาครอบครัว และผูสืบสกุลตอง
เปนผูชายเทานั้น สิทธิและหนาที่ของบุคคลภายในครอบครัวจะถูกแบงแยกอยางชัดเจน สามีมีหนาที่ทํางานนอกบานเพื่อหา
เลี้ยงครอบครัว โดยจะใหเกียรติภรรยาในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ภายในบานทั้งหมด สวนลูกชายคนโตและลูกชายคนอื่น ๆ มี
บทบาทในการชวยดูแลและสืบทอดกิจการตอจากผูเปนพอ ผลงานวิจัยสอดคลองกับผลงานวิจัยของเกษม ปราณีธยาศัย
(2544: 148) ที่ทําวิจัยเรื่อง ผูชายในครอบครัวจีน กรณีศึกษา : ครอบครัวคนจีนแตจิ๋วใน ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ที่พบวา โครงสรางของครอบครัวจีนจะมีลักษณะที่สามีเปนหัวหนาครอบครัว และมีอํานาจในการปกครองภายใน
บานโดยเด็ดขาด ผูสืบสกุลตองเปนชายเทานั้น จะเห็นไดวาลูกชายมีบทบาทและหนาที่ที่อยูภายใตการควบคุมของบิดา
โดยเฉพาะในสวนของการเขามารับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวตอจากบิดา ในขณะที่ลูกผูหญิงไมไดรับการคาดหวังใหเขามา
รับผิดชอบ เนื่องจากบิดาเห็นวาเมื่อแตงงานไปแลวตองยายออกไปอยูบานของสามี การใหลูกชายเขามารับผิดชอบธุรกิจของ
ครอบครัวก็คือ หลักประกันวาธุรกิจเหลานี้จะยังคงอยูกับครอบครัวของตนเองตอไป ถามอบใหลูกสาวก็หมายถึงการมอบธุรกิจ
ของบรรพบุรุษใหกับบุคคลอื่น เพราะเมื่อลูกสาวแตงานแลวธุรกิจเหลานี้ก็ตองอยูในการครอบครองของลูกเขยอยางแนนอน
และสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุเมธ อาชาสมประสงค (2556) ที่ทําวิจัยเรื่อง ภาพสะทอนคนไทยเชื้อสายจีนในละคร
โทรทัศนไทย ที่พบวา สถานภาพของผูชาย ผูชายเปนหัวหนาครอบครัว เปนสามี เปนพอ และเปนลูก มีหนาที่และบทบาทที่
จะตองดูแลพอแม ภรรยาและลูก เมื่อเปนลูกก็ตองมีบทบาทเลี้ยงดูและกตัญูตอพอแม เมื่อเปนสามีก็ตองซื่อสัตยตอภรรยา
และเมื่อเปนพอก็ตองรักและสั่งสอนลูก เมื่ออยูในสังคมก็ตองมีสถานภาพและบทบาทโดยทําประโยชนแกสังคม และสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของบุญยง ชื่นสุวิมล (2543) ที่พบวา ครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนยังคงลักษณะ Patrilocal descent
กลาวคือ ฝายบิดายังคงเปนใหญอยูภายในครอบครัว แตก็เปน Patrilocal ที่ไมใชเด็ดขาดเนื่องจากฝายภรรยาเริ่มมีบทบาท
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มากขึ้น มีบทบาทในดานการปรึกษามากขึ้น การแบงมรดกของครอบครัวจีนจะแบงใหกับบุตรชายเทา ๆ กัน บุตรคนโตอาจได
มากกวานองเล็กนอย การสืบอํานาจจากบิดาก็จะมีตอไปในคนรุนลูก สวนบุตรสาวแทบจะไมไดเลย
ดานศึกษาปจจัยที่สงผลตอวิถีชีวิตของตัวละครชายในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่นในตัวบท มี 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยทาง
สังคม เปนปจจัยหลักที่สะทอนใหเห็นภาพวิถีชีวิตของครอบครัวคนจีนที่มีลักษณะนิสัยในการขยันทํามาคาขาย เอื้อเฟอเผื่อแผ
ตอผูอื่น ปจจัยทางการศึกษามีความสําคัญสําหรับครอบครัวคนจีน แตทั้งนี้ขึ้นอยูฐานะและความพรอมของครอบครัว กลาวคือ
หากครอบครัวยังมีฐานะไมมั่นคงลูกก็ยังไมไดรับการศึกษาสูง เห็นไดจากจงสวางที่มีการศึกษาเพียง ป.6 และตองออกมาชวย
ครอบครัวทํางาน แตเมื่อฐานะครอบครัวดีขึ้นลูกอีกคนก็จะไดรับการศึกษาสูงขึ้น และการศึกษาสงผลโดยตรงตอวิธีคิดของคน
และอิทธิพลของการเขารับการศึกษาสงผลโดยตรงตอการใชชีวิต ดังเชนจิตรไสวที่ปกครองลูกนองดวยกฎระเบียบแบบทหาร
เปนผลมาจากที่เขาเขาเรียนวิชาทหารและรับราชการทหาร ปจจัยทางครอบครัว ครอบครัวคนจีนเปนครอบครับใหญจึงทําให
เกิดการกระทบกระทัง่ กันระหวางพี่นองและเกิดปญหาภายในครอบครัว ปจจัยทางเศรษฐกิจสงผลใหครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น
ที่มีพื้นฐานครอบครัวมาจากความยากจน จึงตองมีความมุงมั่นที่จะขยันทํามาคาขายเพื่อพัฒนาความเปนอยูของชีวิตใหดีขึ้น
และหวังที่จะกลับประเทศบานเกิดอีกครั้ง ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับวิจัยของศุภการ สิริไพศาลและอภิเชษฐ กาญจนดิฐ
(2550) ที่ทําวิจัยเรื่อง พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน บริเวณลุมทะเลสาบสงขลา จากอดีตจนถึงปจจุบัน จะ
พบปจจัยทางดานเศรษฐกิจดังนี้ ปญหาความอดยาก ภัยธรรมชาติและภาวะสงครามที่เกิดขึ้นบอยครั้งในดินแดนจีนโดยเฉพาะ
ในชวงปลายสมัยราชวงศชิง สงผลใหชาวจีนจํานวนมากตัดสินใจอพยพยายถิ่นฐานออกจากดินแดนบานเกิดเมืองนอนเพื่อ
แสวงหาโอกาสในการดําเนินชีวิตในดินแดนใหม การอพยพยายถิ่นฐานของชาวจีนไดเกิดขึ้นหลายระลอก โดยเฉพาะการอพยพ
โยกยายของชาวจีนที่มีถิ่นฐานอยูในมณฑลติดชายฝงทะเลทางใตซึ่งนับเปนชาวจีนกลุมใหญที่อพยพเดินทางออกนอกประเทศ
หลายครั้งหลายคราวและเปนที่มาของสังคมจีนโพนทะเลซึ่งตั้งอยูกระจัดกระจายอยูในดินแดนตาง ๆ เกือบทุกทวีปทั่วโลก
รวมทั้งในประเทศไทย และสอดคลองกับผลงานวิจัยของบุญยง ชื่นสุวิมล (2543) ชาวไทยเชื้อสายจีนรุนแรกที่เขามาประเทศ
ไทยโดยสวนใหญไมไดรับการศึกษา มีฐานะยากจน แตก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะผูให
สัมภาษณเกือบทั้งหมดจะใหบุตรของตนเรียนใหสูงเทาที่จะเรียนได
จากผลของงานวิจัยทําใหเห็นวาเรื่องพุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดําปรากฏใหเห็นถึง
บทบาทและสถานภาพของผูชายในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น รวมถึงปจจัยการดําเนินชีวิตของกลุมคนจีนเหลานี้ในการประกอบ
อาชีพ การศึกษา และการสรางสังคม ซึ่งสะทอนผานตัวละครในวรรณกรรม อันเปนภาพแทนของกลุมคนจีนพลัดถิ่นใน
ประเทศไทย สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความเขาใจจิตใจของกลุมคน ความแตกตางระหวางชาติพันธุ นําไปสูการอยูรวมกันอยางสงบ
สุขบนผืนแผนดินไทยทามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
สรุปผลการวิจัย
1. บทบาทและสถานภาพของตัวละครชาย ปรากฎ ดังนี้
1.1 บทบาทของผูชาย ที่ปรากฏคือ ผูชายในฐานะบิดามีหนาที่ในการดูแลทุกคนในครอบครัว และสรางฐานะ
ทางครอบครัว ผูชายในฐานะบุตร ลูกชายมีกนาที่สืบสานกิจกรรมของครอบครัว ผูชายในฐานะพี่นอง ผูชายมีหนาที่ดูแลนอง
ทุกคน และผูชายในฐานะสามี สามีมีสิทธิ์ขาดในชีวิตของภรรยา
1.2 สถานภาพของผูชาย ที่ปรากฏคือ ผูชายที่มีสถานภาพเปนบิดาเปนใหญที่สุดในครอบครัว สถานภาพของลูก
ชาย แบงเปนลูกบุญธรรมจะไมมีสิทธิ์ใด ๆ ในครอบครัว ตรงขามกับลูกชายที่แทจริงจะมีสิทธิ์อยางชอบทําตอทรัพยสินรวมถึง
ควบคุมชีวิตของคนในครอบครัวได ยกเวนพอ อีกทั้งยังมีสถานภาพเปนผูรับมรดกของครอบครัวแตเพียงผูเดียว
2. ปจจัยที่สงผลตอวิถีชีวิตของตัวละครอันเปนภาพแทนผูชายในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่นมาจากหลายปจจัย ไดแก
2.1 ปจจัยทางครอบครัว ดวยธรรมเนียมจีนที่ลูกชายตองแตผูหญิงเขาบาน ทําใหครอบครัวคนจีนเปนครอบครัว
ใหญ ยอมเกิดการกระทบกระทั่งกันระหวางพี่นองการแกงแยงชิงดีและปญหาอื่น ๆ ภายในครอบครัว
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2.2 ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยหลักที่สะทอนใหเห็นภาพวิถีชีวิตของครอบครัวคนจีนที่มีลักษณะนิสัยในการขยัน
ทํามาคาขาย เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น
2.3 ปจจัยทางการศึกษามีความสําคัญสําหรับครอบครัวคนจีน แตทั้งนี้ขึ้นอยูฐานะและความพรอมของครอบครัว
กลาวคือ หากครอบครัวยังมีฐานะไมมนั่ คงลูกก็ยังไมไดรับการศึกษาในระดับสูง เนื่องจากลูกคนโตจะตองออกมาชวยครอบครัว
ทํางาน แตเมื่อฐานะครอบครัวดีขึ้น ลูกอีกคนก็จะไดรับการศึกษาสูงขึ้น การศึกษาสงผลโดยตรงตอวิธีคิดของคน และอิทธิพล
ของการเขารับการศึกษาสงผลโดยตรงตอการใชชีวิตของคนดวย
2.4 ปจจัยทางเศรษฐกิจ สงผลใหครอบครัวคนจีนพลัดถิ่นที่มีพื้นฐานครอบครัวมาจากความยากจน จึงตองมี
ความมุงมั่นที่จะขยันทํามาคาขายเพื่อพัฒนาความเปนอยูของชีวิตใหดีขึ้น และหวังที่จะกลับประเทศบานเกิดดวยความพรอม
อีกครั้ง
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นวนิยาย เรื่อง “COLORFUL” : การวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละครเอกตามทฤษฎีจิตวิเคราะห
“COLORFUL”: AN ANALYSISOF CHARACTER PEROSONALITIESACCORDINGTO
PSYCHOANALYTIC THEORY
รสสุคนธ นาขุม1 พัชจีราจันทรทอง2 นิธิกานตขําสวาง3 วินิตาแตงนอย4และขวัญชนก นัยจรัญ5
1-5
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*
corresponding author e-mail: nakhum1997@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละครเอกจากนวนิยายเรื่อง “Colorful” ตามทฤษฎีจิต
วิเคราะหของคาเรน ฮอรนาย ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใชกรอบการวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละคร
เอกตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของคาเรน ฮอรนาย ที่ประกอบไปดวยความกังวลพื้นฐาน ความตองการและความเปนตัวตน
อธิบายผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา บุคลิกภาพของตัวละครเอกคือมาโคโตะ มีความหวาดกังวล
พื้นฐานอยางรุนแรงและสะสมตอเนื่องเปนเวลานาน ทั้งนี้เปนผลมาจากปจจัยภายนอก คือ ครอบครัว และปจจัยภายในคือ
อุปนิสัยที่เก็บตัวและขี้กลัวดานความตองการ บุคลิกภาพของมาโคโตะปรากฏ 3 ลักษณะคือ การพยายามเขาหาบุคคลเพื่อ
ตองการการยอมรับ การถอยหนีจากบุคคลเมื่อผิดหวังและการเขาปะทะบุคคลเมื่อความตองการของตนไมเปนไปตามแบบที่
คาดหวังไว การปะทะมี 2 แบบ คือ การปะทะกับตัวเองโดยการฆาตัวตาย และการปะทะกับผูอื่นเพื่อระบายความเก็บกดใน
จิตใจ สิ่งเหลานี้สงผลตอบุคลิกภาพดานความเปนตัวตน คือ มาโคโตะมีสภาวะตนจริงตรงกันขามกับตนในอุดมคติจึงสงผลตอ
บุคลิกภาพทําใหมาโคโตะที่เปนตนจริงตัดสินใจฆาตัวตายเพื่อยุติปญหา สวนมาโคโตะที่เปนตนในอุดมคติมีความคิด มีเหตุผล
เห็นคุณคาในตัวเอง และสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
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, selfidentity. 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 นิยายเรื่องนี้เคยไดนํามาดัดแปลงเปนอนิเมชั่นในชื่อ 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) และลาสุดนิยายเรื่องนี้ถูกนํามาดัดแปลงเปนภาพยนตรเรื่อง
โฮมสเตย (Home Stay) เปนภาพยนตรไทยแนวดรามา แฟนตาซี ระทึกขวัญ ผลิตโดยบริษัทจีดีเอช หาหาเกา เขาฉายในโรง
ภาพยนตรเมื่อเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งภายในเวลาไมนานสามารถทํารายไดทั้งหมดเปนเงิน121 ลานบาท (วิกิพีเดีย: ออนไลน)
จะเห็นไดวานิยาย Colorful ไดรับการกระแสตอบรับในประเทศไทยเปนอยางดี เพราะมีเนื้อหาที่โดดเดนดวยเรื่องราวของตัว
ละครสําคัญ คือ เด็กชายโคบายาชิ มาโคโตะ ซึ่งเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาเปนลูกชายคนเล็กของครอบครัว
และมีความคิดอยูเสมอวาพอแมไมรักเขา รักแตพี่ชายของเขาซึ่งเปนคนที่เรียนเกงมาก มาโคโตะจึงรูสึกวาตนเองมีปมดอยจน
นําไปสูปญหาทางบุคลิกภาพ เชน กาวราว ไมสามารถเขากับเพื่อนที่โรงเรียนได และสุดทายมาโคโตะฆาตัวตายเพราะคิดวาทุก
คนในโลกลวนทําผิดตอเขา แตโชคชะตากลับเลนตลกเมื่อเขาไดรับรางวัลจากปูระปูระ (เทวดา) ใหกลับมามีชีวิตใหมอีกครั้ง
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด การกลับมามีชีวิตอีกครั้งนี้ทําใหเขาไดรูจักบุคลิกภาพของตนเอง มองผูอื่นในมุมมองที่ตางจากเดิม
นําไปสูการทําความเขาใจ และปรับตัว จนในที่สุดเขาสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของตนเอง และนําไปสูการมีบุคลิกภาพที่ดี
ดังนั้นตัวละครเอก คือ มาโคโตะ จึงถูกนําเสนอในสองบุคลิกภาพ คือ บุคลิกภาพกอนที่จะฆาตัวตายและบุคลิกภาพหลังจากฆา
ตัวตาย
บุคลิกภาพ หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมซึ่งเกิดขึ้นซ้ํา ๆ และเปนลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลที่ใชเปนแนวทางใน
การปรับตัวตอสิ่งแวดลอม แบบแผนพฤติกรรมประกอบดวยพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออก และพฤติกรรมภายในของบุคคล
ซึ่งทําใหบุคคลนั้นแตกตางจากบุคคลอื่น (จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ, 2557) นวนิยาย เรื่อง Colorful มีองคประกอบเดนที่ตัว
ละครเอก คือ มาโคโตะ ซึ่งเปน เด็กวัยรุ นที่มีปญหาดานบุค ลิกภาพ ปญหาดัง กลาวเกิ ดจากหลายปจจัย เชน ครอบครั ว
สภาพแวดลอม กอทําใหเกิดความวิตกกังวล นําไปสูความตองการในดานตาง ๆ กอใหเกิดความเปน “ตัวตน” หรือบุคลิกภาพ
ของบุคคลนั้น ๆ ดังที่ คาเรน ฮอรนาย นักจิตวิเคราะห ไดอธิบายบุคลิกภาพของมนุษยวา บุคลิกภาพของมนุษยสามารถ
ปรับเปลี่ยนได เขาชี้ใหเห็นความสําคัญและอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมและการหลอหลอมบุคลิกภาพของมนุษยทั้ง
ปกติและผิดปกติ ทั้งในแงบวกและแงลบ ทั้งนี้ทฤษฎีของ คาเรน ฮอรนาย อธิบายการวิเคราะหบุคลิกภาพวาประกอบดวย 3
สวน คือความหวาดกังวลพื้นฐาน (Basic Anxiety) เปนการกลาววาประสบการณในวัยเด็ก ความเก็บกดทําใหคนรูสึกวิตก
กังวล ความตองการ 3 ประการ (Neurotic Needs) ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากความพยายามแกปญหาความสับสนในมนุษย
สัมพันธ และสุดทายความเปน “ตน” (The Self) มีอยู 2 ภาวะคือ ตนจริง กับตนในอุดมคติ โดยอธิบายวาคนที่มีปญหา
บุคลิกภาพมักจะสรางภาพตนในอุดมคติอยางเพอฝน ซึ่งกอใหเกิดปญหาทางบุคลิกภาพ ดังนั้นจึงตองพยายามแสดงตนจริง
ออกมาใหแจมชัดและยอมรับความเปนจริงและความดีเกี่ยวกับตนเองใหได (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2561) ดังนั้นบุคลิกภาพของ
ตัวละครดังกลาวหากมีการอธิบายโดยทฤษฎีจิตวิเคราะห นาจะทําใหผูอานไดรับประโยชนมากขึ้น
จะเห็นวานวนิยายเรื่องดังกลาวมีความโดดเดนทั้งทางดานกลวิธีในการดําเนินเรื่อง เนื้อหาที่ชวนติดตามโดยเฉพาะ
แกนเรื่อง ดังที่ขวัญชนก นัยจรัญ (2561) ไดวิจารณแกนเรื่องของนวนิยาย เรื่อง Colorfulในตอนหนึ่งของบทความ “มอง
โฮมสเตยอยางมีความหมาย” วา “เพราะชีวิตจริงไมใชเรื่องราวของตัวละครในภาพยนตรที่จะมีผูวิเศษมาแสดงปาฏิหาริย
ดังนั้นจึงตระหนักไวเสมอวา “ลมหายใจและการมีชีวิตอยู” คือของขวัญที่ยิ่งใหญสําหรับคนทุกคน ที่สําคัญคือของขวัญนั้นจะมี
คาเพียงใดขึ้นอยูกับเราจะแตงแตมและคนหาความหมายของขวัญชิ้นสําคัญนี้ใหพบเทานั้นเอง” ผูวิจัยจึงคิดวาตัวละครเอกของ
เรื่องมีความโดดเดนมากโดยเฉพาะปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่หลอมรวมกลายเปนบุคลิกภาพของตัวละครเอก ดังนั้น

475

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ผูวิจัยจึงสนใจการวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละครเอกตามทฤษฎีจิตวิเคราะห ของ คาเรน ฮอรนาย เพื่ออธิบายลักษณะ
บุคลิกภาพ และการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวละคร
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละครเอกตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของคาเรน ฮอรนาย ที่ประกอบไปดวย ความกังวล
พื้นฐาน ความตองการ และความเปนตัวตน
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครังนี้ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชขอมูลจากนวนิยายเรื่อง Colorfulฉบับจัดพิมพโดย
บริษัท แจมใส พับลิชชิ่งจํากัด และวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละครเอกไดแก มาโคโตะ ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของคาเรน
ฮอรนาย ที่ประกอบไปดวย ความกังวลพื้นฐาน ความตองการ และความเปนตัวตน และนําเสนอในรูปแบบของการพรรณนา
วิเคราะห โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้
ทฤษฎีจิ ตวิ เคราะห ของคาเรน ฮอรน าย (ศรี เรื อน แก วกั งวาน, 2561) ประกอบไปด วย ลั กษณะบุค ลิก ภาพ 3
ประการ ดังนี้
1. ความหวาดกังวลพื้นฐาน (Basic Anxiety)เปนภาวะของจิตที่มีวิตกกังวล เปนอารมณที่ไมพึงประสงคที่เกิด
ออกมาจากภายในจิต ใจมัก จะเกิด กับ คนที่ มีค วามกัง วลทางประสาทหรือ คนที่ชอบคิ ดมากและคนที่เก็ บกดมาก ๆ และ
สภาพแวดลอมและสังคมที่ผูใหญตามใจจนไรเหตุผลจนทําใหทําอะไรไมไดคิดอะไรไมเปนแบบคนอื่นจึงสงผลใหทั้งทางดาน
จิตใจและยังทําใหเกิดความเครียดและทําใหคิดมากกวาคนปกติ
2. ความตองการ (Neurotic Needs) ประกอบไปดวยพฤติกรรม 3 ลักษณะ ไดแก
2.1 การเขาหาบุคคล ลักษณะของการแสดงพฤติกรรม มีดังนี้ ความตองการผูกรักและความตองการยอมรับ ผู
มีความตองการชนิดนี้แรงจัดแสดงออกโดยการผูกรักเอาใจคนอื่นทําใหตนไดอยางที่คนอื่นเขาคาดหวัง วาจะไดจากตน คนพวก
นี้ รูสึกสะเทือนใจไวมากเมื่อคนอื่นไมยอมรับตน
2.2 การถอยหนีจากบุคคล ลักษณะของการแสดงพฤติกรรม มีดังนี้ ความตองการเปนคนสมถะมักนอย คือเปน
ผูไมเรียกรองอะไรจากใคร ๆ ไดอะไรเล็กนอยก็พอใจแลวยกยองคุณคาความออนนอมถอมตัว สูงยิ่งกวาคุณสมบัติใด ๆ ทั้งสิ้น
2.3 การเขาปะทะบุคคล ลักษณะของการแสดงพฤติกรรม มีดังนี้ ความตองการทําลายผูอื่นคือความอยาก
ทําลายลางผูอื่นทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม ความทะเยอทะยานอยาก (Neurotic Ambition) เพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จ
เฉพาะตน
3. ความเปน “ตน” (The Self) ประกอบดวย2 ลักษณะคือ
3.1 ตนจริง คือ สภาพที่เกี่ยวกับตัวเองที่แสดงออกมาใหเห็นอยางชัดเจน ทั้งทางดานพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
และยอมรับความเปนจริง และยอมรับผูอื่น
3.2 ตนในอุดมคติ คือ สภาพการไมยอมรับตัวตนของตนเองและพยายามสรางตัวตนใหเปนไปอยางเพอฝนตรง
ขามกับความเปนจริง
ผลการวิจัย
มาโคโตะ เปนเด็กหนุมอายุ 14 ป เปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพผิดปกติ โดยเฉพาะความคิดของเขาที่มักคิดไปในทางลบ
เปนผลมาจากอุปนิสัยที่เปนคนเก็บตัวและขี้กลัว ขาดความมั่นใจในตัวเอง ประกอบกับปจจัยดานสิ่งแวดลอม คือ คนใน
ครอบครัวไมคอยมีปฏิสัมพันธกันจึงทําใหมาโคโตะคิดแตดานลบนําไปสูการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม และสงผลใหมาโคโตะ
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ตองจบชีวิตลงดวยการฆาตัวตาย สิ่งที่สงผลใหมาโคโตะมีพฤติกรรมที่แตกตางจากคนทั่วไปสามารถวิเคราะหตามทฤษฎีจิต
วิเคราะหของคาเรน ฮอรนาย ซึ่งประกอบไปดวย ความหวาดกังวลพื้นฐาน (Basic Anxiety) ความตองการ (Neurotic
Needs) และความเปนตน (The Self) ที่เขาสรางขึ้น ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
ความหวาดกังวลพื้นฐาน (Basic Anxiety)
จากสภาพแวดลอมทางครอบครัวทําใหมาโคโตะกลายเปนเด็กที่มีปญหาเขามักมีความคิดในดานลบตอบุคคลและ
สิ่งแวดลอมรอบตัว และสิ่งที่เขาวาดหวังมักตรงขามกับความเปนจริง มาโคโตะตัดสินคนอื่นเพียงแคความคิดของตนเองเทานั้น
เพราะมาโคโตะไมมีปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวจึงไมสามารถแลกเปลี่ยนทัศนคติ หรือความคิดเห็นตาง ๆ เพื่อเปนการ
ระบายความเก็บกดในใจได จึงสงผลใหความคิดของมาโคโตะแตกตางจากคนทั่วไป นอกจากนี้ความคิดดังกลาวยังสงผลให
มาโคโตะมีความวิตกกังวลทั้งเรื่องของพอ แมและพี่ของเขา จนเกิดความหวาดกังวลที่รุนแรงมากขึ้น จนสุดทายถึงขั้นจบชีวิต
ลงดวยการฆาตัวตาย ตัวอยางเชน
มาโคโตะ (คนใหม) คิดทบทวนวาการที่มาโคโตะ (คนเกา) ฆาตัวตายเพราะเรื่องราวราย ๆตาง ๆ ในความคิดของเขา
ทั้งความเลวรายของคนในครอบครัว เพื่อนรวมถึงรูปลักษณของตัวเขาเองอีกดวย สิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่สงผลใหเขาเกิดความ
วิตกกังวล เนื่องจากมีทัศนคติที่ไมดีตอคนรอบขาง รวมถึงตัวเองดวย ดังขอความวา
“เรื่องฮิโรกะ เรื่องแม เรื่องพอ เรื่องพี่ชายนิสัยไมดี เรื่องสวนสูงที่ไมเคยเพิ่มขึ้น ความโดดเดี่ยวในโรงเรียน
เรื่องไหนที่บีบคั้นมาโคโตะมากที่สุด ผมเองก็ไมรู ทุกเรื่องเหลานั้นอาจทับถมมากขึ้นทุกวันพอคืนวันอันเลวราย
เหลานั้นสะสมมากเขา สุดทายมาโคโตะคงขยับไปไหนไมได”
(Mori Eto, 2561)
ความตองการ (Neurotic Needs)
ความตองการที่พบในบุคลิกภาพของมาโคโตะ มี3 ลักษณะ คือ ความตองการเขาหาบุคคล เชน ตองการเขาสังคม
เปนที่ยอมรับ ความตองการที่จะถอยหนีจากบุคคล เชน เมื่อบุคคลไมเปนดังหวังมาโคโตะจะถอยหนีและเก็บตัวและความ
ตองการเขาปะทะบุคคลเมื่อผิดหวังจากสิ่งที่คิด เชน ตองการปะทะกับผูอื่นแตเมื่อทําอะไรผูอื่นไมไดจึงเลือกปะทะกับตนเอง
ยกตัวอยางเหตุการณในตัวบทมาประกอบบุคลิกภาพของมาโคโตะทั้งสองบุคลิกภาพ อธิบายไดดังนี้
ความตองการเขาหาบุคคล การถอยหนีจากบุคคล และการเขาปะทะของมาโคโตะกอนฆาตัวตาย
มาโคโตะเปนคนเก็บตัวและขี้กลัวตั้งเด็ก แตเขามีพรสวรรคเรื่องการวาดภาพ ในสมัยประถมปที่ 3-4 เขาจึง
กลายเปนขวัญใจเพื่อน เขาวาดภาพใหกับเพื่อนหลาย ๆ คน เขาคิดวาการวาดภาพใหทําใหกลายเปนขวัญใจของเพื่อน ๆ ได
ในชวงเวลาหนึ่ง ดังขอความ
ผมชอบวาดภาพมาตั้งแตจําความได และตอนเด็ก ๆ ผมยังชอบออกไปเลนนอกบานกับเพื่อน ถึงจะเปนคน
เก็บตัวและขี้กลัว แตพรสวรรคที่มีทําใหเพื่อน ๆ ชอบผม ตอนอยูประถมสามประถมสี่เพื่อนในหองจะมาลอมรอบ
โตะผมทุกชวงพัก แลวผมจะวาดรูปตัวการตูนหรือตัวละครในเกมใสกระดาษที่เพื่อนยื่นมาให ดูแลวนับไดวาตอนนั้น
เปนยุคทองของผมทีเดียว
(Mori Eto, 2561)
จะเห็นวามาโคโตะตองการเปนคนสําคัญ ตองการความสนใจจากเพื่อน เมื่อเพื่อน ๆ ใหความสนใจมาโคโตะจึงรูสึก
วาตัวเองมีคา แสดงใหเห็นวามาโคโตะตองการเปนสวนหนึ่งของสังคมและตองการเปนคนสําคัญเขาจึงเขาหาบุคคลโดยใชการ
วาดภาพ แตเมื่อชวงอายุที่มากขึ้นความสนใจของเด็กจึงมีการเปลี่ยนแปลง แตมาโคโตะรับความเปลี่ยนแปลงนั้นไมได เพราะ
เขายั งคงยึ ดติ ดและตอ งการที่จ ะเปน คนสํา คัญ ของเพื่อ น เมื่ อเพื่อ น ๆ ไม สนใจทํา ให มาโคโตะเกิด ปมในใจ ดั งข อความ
“เหตุการณเริ่มแยลงตอนผมอยูประถมหาประถมหก เพื่อน ๆ ในหองเริ่มโตขึ้น ไมมีใครตองการภาพวาดของผมอีกตอไป ...
ผมสูญเสียความมั่นในในตนเอง ชวงนั้นรางกายผมหยุดสูงพอดี เพื่อนที่เคนตัวเตี้ยกวาสูงแซงหนาไปกันหมด ... จากนั้นทุกคนก็

477

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

เริ่มพูด “นาเบื่อวะ” เดิมทีผมเปนคนพูดนอยอยูแลวพอเกิดเรือ่ งนี้จึงทําใหพูดนอยลงไปอีก และถาจะถูกเพื่อรังแกก็คงไมแปลก
แลวในที่สุดมันก็เริ่มขึ้นจนได” (Mori Eto, 2561) เมื่อความหวังไมเปนดังที่หวัง มาโคโตะไมสามารถเปนคนสําคัญได และ
นอกจากนี้ยังเปนเหมือนสวนเกินและตัวตลกของเพื่อน ๆ ทําใหมาโคโตะแสดงบุคลิกภาพใหม คือ การเก็บตัวและถอยหนีจาก
บุคคล
มาโคโตะเขาสังคมกับเพื่อน ๆ ไมได เขาจึงเลือกที่จะอยูคนเดียว คิดคนเดียว เกิดความวิตกกังวลอยูตลอดเวลาวาจะ
ถูกเพื่อนปฏิเสธ ดังขอความวา
หลังจากขึ้นชั้นมัธยมสองผมถูกรังแกนอยลง แตยังคงเขากับเพื่อนในหองใหมไมได คราวนี้ผมเปนฝายหลบ
เลี่ยงทุกคน เพราะกลัววาถาเผลอพูดอะไรออกไป จะถูกใสหนาวา “นาเบื่อวะ”อีก ซึ่งอาจจะทําใหผมถูกรังแกอีก ไม
มีใครหยุดมันได ไมมีใครชวยผมได ไมมีใครพึ่งได ผมเชื่อใจใครไมไดเลย
ผมเก็บตัวอยูในโลกของตัวเอง
ผมวาดภาพดวยสีมืดทึมและเยือกเย็นมากขึ้น
กระทั่งผมเองยังรูตัววาชักจะไมดีแลว
แคอยูในโลกของตัวเองคงไมมีปญหามากนัก แตสวนลึกในใจผมยังคงคนหาบางอยาง ผมกลายเปนคน
ซึมเศราไปทีละนอย พออยูมัธยมสามก็เริ่มอาเจียนโดยไมมีสาเหตุ
(Mori Eto, 2561)
มาโคโตะเริ่มถอยหนีจากบุคคล เพื่อน และคนในครอบครัว เนื่องจากมีปมในใจวาเพื่อนรังเกียจ อีกทั้งเขาคิดไปเอง
วาพอและแมเปนคนขี้วิตกกังวล “ผมไมบอกพอกับแมเพราะทั้งคูเปนคนขี้กังวล” (Mori Eto, 2561)จิตของเขาจึงไมไดรับ
การบําบัด การวาดภาพเปนโลกสวนตัวเพียงอยางเดียวที่เขามีอยู มาโคโตะคิดวาจะใชการวาดภาพเพื่อบําบัดจิตใจของตนเอง
“ผมเริ่มวาดภาพดวยความมุงมั่น ตั้งใจวาถาวาดภาพนี้เสร็จเมื่อไรผมนาจะออกไปพนความมืดมิดและลึกล้ํานี้ได” (Mori Eto,
2561)แตในขณะนั้นเขาเจอเรื่องราวเลวรายจากบุคคลรอบตัว ความคิดลบของเขาทํางานอยูตลอด จนหลอหลอมใหเกิดผล
ตอเนื่องจากการถอยหนีจากบุคคลกลายเปนการเขาปะทะกับบุคคล เชน ตอนที่แมสงจดหมายใหมาโคโตะ แมพูดออนวอนมา
โคโตะ แตมาโคโตะกลับเลือกที่จะปะทะโดยการพูดจาประชดประชันกอนจะรับจดหมายนั้น ดังขอความวา
“แมคิดวาลูกอาจจะไมควรอานจดหมายนี้” แมบอก “คนเปนแมไมควรคุยเรื่องแบบนี้กับลูกชาย แตมาถึง
ขั้นนี้แลว แมคงไมมีคุณสมบัติความเปนแมเหลือใหสูญเสียอีก ลูกตัดสินใจเองเถอะวาจะอานหรือไมอาน ถาไมอยาก
อาน จะทิ้งไปหรือจะเผาจดหมายนี้ซะก็ได”
“เอาใสขวดไปทิ้งทะเลไดหรือเปลา”
“นั่นแลวแตลูก”
ผมพูดจาประชดประชันกวานี้มากไมได เนื่องจากแมไมมีทีทาเงอะงะอยางเคย แตกลับดูสงบนิ่ง แววตา
มุงมั่น”
(Mori Eto, 2561)
เมื่อการปะทะกับบุคคลอื่นไมสามารถระบายอารมณไดมากพอ ประกอบกับความเก็บกด และวิตกกังวลที่ไมได
ระบายออกมาใหผูอื่นรู ทําใหมาโคโตะเลือกความตายภายใตการตัดสินใจวา “เปนไงเปนกัน” ตามทีส่ มองสั่งการวาความตาย
นาจะเปนการยุติปญ
 หาไดดีทสี่ ุด ดังขอความวา
ตัวอักษรคําวา “ตาย” ที่เคยคิดถึงตอนอยูมัธยมหนึ่งกลับมาปรากฏชัดเจนอีกครั้ง ...
ตายซะดีไหม
แลววันหนึ่งผมก็คดิ เรื่องนี้อยางจริงจัง แลวมันก็ติดอยูในสมองตลอดเวลา เวลาคิดเรื่องตายผมจะรูส ึก
สบายใจกวาคิดเรื่องมีชีวิตอยูหลายเทา จนผมอยากตายมากกวามีชวี ิตอยู...
ผมกินยานอนหลับทั้งหมดที่มีอยูดว ยความรูส ึกสบาย ๆ ไมไดรูสึกฝนใจแตอยางใด
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แลวผมก็ตาย ...
(Mori Eto, 2561)
จากตัวอยางที่ยกมา จะเห็นวาบุคลิกภาพของมาโคโตะกอนที่จะตายมีสาเหตุมาจากความวิตกกังวลที่มีอยางรุนแรง
อีกทั้งความวิตกกังวลดังกลาวไมไดถูกกําจัด จึงหลอหลอมกลายเปนบุคลิกภาพในดานของความตองการ 3 ลักษณะ
ความตองการดังกลาวจะเชื่อมโยงกันเมื่อความตองการขั้นแรกไมไดรับการตอบสนอง จึงกอใหเกิดการตั้งกําแพงนําไปสูความ
ตองการในขั้นตอไปซึ่งเปนไปในทางลบ และทางเลือกสุดทายคือความตองการที่จะปะทะบุคคล แสดงความกาวราวตอบุคคล
อื่น ดวยความปรารถนาที่จะทําใหผูอื่นเจ็บปวด นอกจากในตัวบทจะปรากฏการปะทะบุคคลแลวยังปรากฏการปะทะที่
รายแรงกวาปะทะบุคคล คือการปะทะกับตัวเองดวยการฆาตัวตายอีกดวย
ความตองการเขาหาบุคคล การถอยหนีจากบุคคล และการเขาปะทะของมาโคโคโตะภายหลังการกลับมามีชีวิตใหม
หลังจากที่มาโคโตะฆาตัวตาย เขาไดรับรางวัลจากปูระปูระ “ขอแสดงความยินดีดวยครับ คุณคือผูไดรับรางวัลจาก
การจับสลาก” (Mori Eto, 2561)ซึ่งมาโคโตะไมรูเลยวารางที่ดวงวิญญาณของตนตองไปสิงอยูเพื่อหาคําตอบวาเด็กชายเจาของ
รางฆาตัวตายเพราะเหตุผลใด แทจริงแลวเปนรางของตนเอง “จากนี้ไปคุณคือโคบายาชิ มาโคโตะ เปนเด็กผูชายที่เพิ่งกินยาฆา
ตัวตายไปเมื่อสามวันกอน ... ตอนที่เขาตายวิญญาณจะหลุดจากราง แลวคุณก็ถือโอกาสเขารางเขาทันที” (Mori Eto, 2561)
การกลับมาของมาโคโตะครั้งนี้ เขาเปลี่ยนบุคลิกภาพจากเดิมไปอยางสิ้นเชิง เขาไมยึดติดกับความคิดดานลบ เพื่อน หรือคน
รอบขางอีกตอไป เนื่องจากเขาคิดวาเขาเปนเพียงใครก็ไมรูที่ไมไดผูกพันกับคนเหลานี้ และที่สําคัญไมเกี่ยวกับมาโคโตะ เขา
เลือกใชชีวิตอยางมีเหตุผล สงผลใหเขามีความสุขมากขึ้น มีเพื่อน เขาใจพอ เขาใจแม และเขาใจพี่ชายคือมิซึรุ มาโคโตะคนเกา
ตัดสินใจฆาตัวตายเพราะคิดวาไมมีใครรัก แตวิญญาณมาโคโตะที่กลับมาสิงราง เขามองตัวเองในฐานะคนนอกและคิดไดวา
“ผมรับรูไดถึงความรักอยางแทจริงของคนในครอบครัวนี้” (Mori Eto, 2561)
มาโคโตะพยายามปรับตัวเขาหาคนในครอบครัว เขามองทุกคนอยางเปนกลางตามแบบคนที่เพิ่งรูจักกันเปนครั้งแรก
เขาเห็นความเอาใจใสที่พอและแมมีใหแกเขา เขาเห็นวามิซึรุพี่ชายของเขาถึงจะเปนคนพูดจาไมคอยดี แตก็รักนองชาย ดัง
ขอความวา
ตอนนี้ไมมีปญหาอะไร ครอบครัวนี้เปนคนดีกันทั้งนั้น คุณปาทําอาหารเกง หองนี้ก็พอใชได ดีกวาที่คิด
เอาไวเยอะเลย ผมยังงงอยูเลยวาทําไมมาโคโตะถึงไดฆาตัวตายทั้งที่มีครอบครัวดีขนาดนี้
(Mori Eto, 2561)
แตพอปูระปูระบอกความจริงกับมาโคโตะวาแทจริงแลวครอบครัวนี้ไมไดไปเสียหมดทุกอยางแบบที่มาโคโตะเขาใจ
เชน บอกเรื่องราวของแมมาโคโตะวามีชู ดังขอความวา “แมก็เปนชูกับครูสอนเตนระบําฟลามิงโกเมื่อไมนานมานี้เอง” (Mori
Eto, 2561) ทําใหมาโคโตะเกิดความตองการถอยหนีบุคคล ดังนั้นเมื่อแมใสใจเขา ทําอาหารให มาโคโตะจะปฏิเสธ ดัง
ขอความวา
แมผูทําอาหารอยูในครัว ดูดรี าวกับคุณนายไฮโซเกเหมาะกับผากันเปอนสีมวงออน ไมมีเคาของหญิงคนชู
ใหเห็น เชิญแสดงบทบาทเมียผูแสนดีและแมตัวอยางตอไปเรื่อย ๆ เลยนะ แตถาจะใหผมแสดงเปนลูกชายสนดีละก็
เสียใจดวย ผมรูสึกขยะแขยง อาหารที่เธอทําจนกินขาวไมลง เหลือทิง้ บานเบอะ
…
ตั้งแตวางตัวหางจากครอบครัว ผมก็เอาแตเก็บตัวอยูในหองของมาโคโตะ ... ผมจะลงไปขางลางก็ตอเมื่อ
ถึงเวลากินขาวเทานั้น กินนิด ๆ หนอย ๆ แลวกลับหองทันที ... ทุกคนในครอบครัวไมมีทาทีประหลาดใจกับการ
กระทําดังกลาวของผม นั่นหมายความวา มาโคโตะทําตัวแบบนี้มาตั้งแตกอนฆาตัวตายแลว
(Mori Eto, 2561)
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ทั้งนี้ แม วา โคโตะก อนตายจะมี พฤติก รรมเก็บ ตัว เหมือ นวิ ญญาณมาโคโตะที่ มาอยู ในรา ง แต มาโคโตะคนเกา มี
พฤติกรรมการเก็บตัวมาเปนเวลานานจนเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเขา สวนวิญญาณของมาโคโตะเก็บตัวไดไมนานก็เบื่อ
“ผมใชชีวิตแบบนั้นไดไมกี่วันก็รูสึกเบื่อ ผานไปแคสี่วันผมก็ชักเซ็งเต็มที่” (Mori Eto, 2561)จึงตองการออกไปหาเพื่อน ไปพบ
กับสังคมที่โรงเรียน ดังขอความที่มาโคโตะบอกแมของเขาวา “พรุงนี้ผมจะไปโรงเรียน” (Mori Eto, 2561)ทําใหแมประหลาด
ใจมาก เพราะมาโคโตะคนเกาไมเคยอยากไปโรงเรียนไดแตเก็บตัวอยูคนเดียว
เมื่อมาโคโตะไมพอใจเขาเลือกที่จะปะทะกับบุคคล เพื่อระบายความอัดอั้นตันใจ เชน เขาไมพอใจที่ทราบวาแมมีชู
เปนครูสอนเตนระบําฟลามิงโก เขาเลือกใชคําพูดแรง ๆ เพื่อใหแมรูในสิ่งเขาคิด ดังตัวอยางตอนที่
“มาโคโตะ แมขอรองละ พูดออกมาเถอะ อยาทนทรมานอยูคนเดียวเลย พอบอกใหรอจนกวามาโคโตะจะ
ยอมเปดใจดวยตัวเอง แตแมรอไมไหวแลว...”
“ถางั้นจะบอกใหก็ได ... ครูสอนเตนระบําฟลามิงโกสบายดีไหมละ” ผมเงยหนามองแมแลวยิ้มเยาะ
(Mori Eto, 2561)
มาโคโตะเลือกปะทะกับบุคคลโดยใชคําพูดเพื่อระบายอารมณ ถือเปนการปลดปลอยความเครียดและวิตกกังวลใน
ลักษณะหนึ่ง แตเขาก็ไมไดหมกมุนกับความคิดลบและทํารายตัวเองแบบมาโคโตะคนเกา เมื่อเวลาผานไปแมตองการอธิบาย
เขาก็รับฟง โดยแมเขียนจดหมายเพื่ออธิบายเหตุผลของแมวาแมคนหาตัวเองมาตั้งแตเด็ก เพราะรูสึกวาตัวเองไรคา จนกระทั่ง
มาเจอกับคุณไอซาวาที่รูจักกันตอนเรียนเตนระบําฮาวายและชวนแมไปเรียนเตนระบําฟลามิงโก แตแมก็เลิกกับครูทันที
หลังจากลูกพยายามฆาตัวตาย (Mori Eto, 2561) เขาไมไดขยําจดหมายของแมทิ้งลงถังขยะ นั่นหมายความวาเขารับฟงเหตุผล
เมื่อเวลาผานไปมาโคโตะเห็นวาแมเอาใจใสเขา และทําหนาที่ของแมไมขาดตกบกพรอง มาโคโตะเลือกเดินไปขอโทษแม ดัง
ขอความ
“ผมขอโทษ”
“เรื่องอะไรลูก”
“แมอุตสาไปเอาเอกสารที่โรงเรียนมาให”
แมอึ้งไปครูหนึ่ง กอนจะยิ้มนอย ๆ “ไมเปนไรจะ” รอยยิ้มของแมสดใสราวกับหมอกที่ปกคลุมอยูไดสลาย
ไปจนสิ้น
(Mori Eto, 2561)
มาโคโตะรูจักการขอโทษ เขาใจเหตุผล เขาใจคนอื่น ดังขอความวา “มาโคโตะตัวจริงควรไดฟงเรื่องราวจากพอใน
วันนี้ ผมอยากใหมาโคโตะที่ตายไปไดยินน้ําเสียงจากของมิซึรุ” (Mori Eto, 2561)มาโคโตะผูกลับมาจากความตายมีความรัก
ตัวเอง รักผูอื่น สามารถมอบมิตรภาพที่ดีใหกับคนรอบขางไดอยางจริงใจ มองคนอื่นดวยความมีเหตุผล ซึ่งตรงกันขามกับมาโค
โตะคนเกา ซึ่งตองการความรักอยางเต็มเปยมจากทุกคนในครอบครัว และคาดหวังวาทุกคนจะเปนไปตามที่ตนตองการและ
เมื่อผิดหวังเขาจึงฆาตัวตาย ดังนั้นจึงนําไปสูการสรางความเปนตนในบุคลิกภาพของมาโคโตะกอนฆาตัวตาย และภายหลังจาก
ที่ไดโอกาสใหกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
ความเปนตัวตน (The Self)
ความเปนตัวตนของมาโคโตะ แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ตนจริงและตนในอุดมคติ กลาวคือ ตนจริงปรากฏใน
ตัวบท ในบทบาทของมาโคโตะกอนที่จะฆาตัวตาย เขามีความคิดทางลบกับทุกสิ่งรอบตัว จนกอใหเกิดความวิตกกังวล ทั้งนี้
วิเคราะหไดวาความวิตกกังวลดังกลาวมาจากความคิดที่ยึดติดกับผูอื่น รวมถึงความคาดหวังที่จะใหผูอื่นเปนดังที่ตนตองการ
และเมื่อทุกสิ่งไมเปนดังที่หวังมาโคโตะก็ไดแตโทษวาคนอื่นไมดีแตไมเคยคิดโทษตัวเองนําไปสูความเก็บกด เก็บตัว หลีกหนี
ผูคน และเมื่อความวิตกกังวลหลอมรวมกลายเปนความเครียดอยางรุนแรงจึงทําใหมาโคโตะฆาตัวตายดังขอความ
ผมเริ่มวาดภาพดวยความมุงมั่น ตั้งใจวาถาวาดภาพนี้เสร็จเมื่อไรผมนาจะออกไปพนความมืดมิดและลึกล้ํา
นี้ได
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ทวาวันอันเลวรายไดโหมกระหน่ําเขามากอนที่ผมจะวาดภาพเสร็จ ฮิโรกะ แม พอ ผูซึ่งเปนที่ยึดเหนี่ยวของ
ผม กลับเรียงหนากันเขาทํารายผมทีละคน เหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเพิ่มตัดสินใจจะสูตอ จึงยิ่งทําให
ช็อกมากขึ้นไปอีก ...
ตัวอักษรคําวา “ตาย” ที่เคยคิดถึงตอนอยูมัธยมหนึ่งกลับมาปรากฏชัดเจนอีกครั้ง
(Mori Eto, 2561)
ตนในอุดมคติ ปรากฏในตัวบทในบทบาทของมาโคโตะที่ไดรับรางวัลจากปูระปูระ (เทวดา) ใหกลับมาใชชีวิตในโลก
มนุษยอีกครั้ง บุคลิกภาพของมาโคโตะคนนี้เปนตนในอุดมคติที่มาโคโตะคนเกาตองการ ดังนั้นในการเลาเรื่องจึงเปนไปใน
ลักษณะของคูตรงขามระหวางมาโคโตะคนเดิมและมาโคโตะคนใหม จากเรื่องมาโคโตะไมรูวารางที่วิญญาณของตนไดลงมาสิง
อยูค ือตัวของเขาเอง ปูระปูระกําหนดเงื่อนไขการกลับมาอยูในโลกมนุษยอีกครั้งของมาโคโตะวาใหหาเหตุผลวาทําไมเด็กชาย
คนนี้จึงฆาตัวตาย ดวงวิญญาณของมาโคโตะไดมาสิงอยูในรางเด็กชาย (ซึ่งเปนตัวของเขาเอง) แตการกลับมาในครั้งนี้เขาไมยึด
ติดกับบุคคล เพราะเขาคิดวารางนี้ไมใชตัวเขา เขามาแคเพื่อทําภารกิจที่ปูระปูระมอบใหใหสําเร็จ เขาจึงใชชีวิตอยางสนุกสนาน
เปลี่ยนบุคลิกภาพใหมตามที่เขาอยากจะเปน เขากลายเปนคนมีเหตุผล ไมยึดติดความคิดลบจากพฤติกรรมของผูอื่น มีมนุษย
สัมพันธที่ดีขึ้น ปมดอยเรื่องสวนสูงของเขาลดลงเพราะเขาไมยึดติดสิ่งนั้น สงผลใหมาโคโตะใชชีวิตอยางมีความสุข
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละครเอกคือ มาโคโตะ ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของคาเรน ฮอรนาย สามารถ
สรุปไดดังนี้
1. ความหวาดกังวลพื้นฐาน
มาโคโตะมีความหวาดกังวลพื้นฐานที่ผิดปกติกลาวคือ ความหวาดกังวลที่มากจนเกินไป อันเปนผลมาจาก
ปจจัยดานครอบครัวคือ คนในครอบครัวขาดปฏิสัมพันธกัน เพราะตางคนตางก็มุงมั่นในสิ่งที่ตนเองปรารถนา และปจจัยดาน
รูปลักษณที่ไมสงางาม สงผลใหเกิดความหวาดกังวลนําไปสูความคิดในแงลบ
2.ความตองการ มาโคโตะแสดงออกถึงความตองการใน 3 ลักษณะที่เชื่อมโยงกัน ดังนี้
2.1 การเขาหาบุคคล
มาโคโตะมีความตองการที่จะเขาหาบุคคลอื่น แตดวยความเปนคนเก็บตัวและขี้กลัว จึงใชความสามารถ
พิเศษเพื่อเรียกรองความสนใจ เมื่อไมมีคนตองการเขาจึงรูสึกวาตนเองกลายเปนสวนเกิน เกิดเปนความหวาดระแวง ไมไวใจ
ใคร ไมมีเหตุผล หลอมหลอมจนกลายเปนคนที่ชอบเก็บตัว ไมมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
2.2การถอยหนีจากบุคคล
เมื่อผิดหวังจากการสรางสัมพันธภาพกับคนอื่น เมื่อการเขาหาบุคคลไมประสบความสําเร็จทําใหมาโคโตะเปลี่ยน
บุคลิกภาพจากเขาหาเปนถอยหนีโดยการแยกตัวออกจากคนอื่น ๆ และเมื่อการถอยหนีทวีความรุนแรงทําใหเขากลายเปนคน
โดดเดี่ยวอางวาง สงผลโดยตรงตอบุคลิกภาพและนําไปสูการฆาตัวตาย
2.3 การเขาปะทะบุคคล
มาโคโตะเลือกใชการปะทะเมื่อเขาคาดหวังกับบุคคลคนนั้น แตบุคคลนั้นไมเปนไปตามที่เขาตองการ เขาจึง
แสดงความกาวราว โดยผานการกระทําและคําพูดหลาย ๆ ครั้งที่มาโคโตะเขาปะทะบุคคลอยางไมมีเหตุผลยิ่งนานวันก็ย่ิงทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ทุกอยางลวนมาจากความผิดหวังนําไปสูความสิ้นหวังกระทั่งเขาตัดสินใจฆาตัวตาย
3.ความเปนตัวตน แบงออกเปน 2 ลักษณะดังนี้
3.1 ตนจริง
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ตนจริงปรากฏในบทบาทของมาโคโตะกอนที่จะฆาตัวตาย เขามีความคิดทางลบกับทุกสิ่งรอบตัว จนกอใหเกิดความ
วิตกกังวล ทั้งนี้วิเคราะหไดวาความวิตกกังวลดังกลาวมาจากความคิดที่ยึดติดกับผูอื่น รวมถึงความคาดหวังที่จะใหผูอื่นเปน
ดังที่ตนตองการ และเมื่อทุกสิ่งไมเปนดังที่หวังมาโคโตะก็ไดแตโทษวาคนอื่นไมดีแตไมเคยคิดโทษตัวเองนําไปสูความเก็บกด
เก็บตัว หลีกหนีผูคน และเมื่อความวิตกกังวลหลอมรวมกลายเปนความเครียดอยางรุนแรงจึงทําใหมาโคโตะฆาตัวตาย
3.2 ตนในอุดมคติปรากฏในบทบาทของมาโคโตะที่ไดรับรางวัลจากปูระปูระ (เทวดา) ใหกลับมาใชชีวิตในโลก
มนุษยอีกครั้ง บุคลิกภาพของมาโคโตะคนนี้เปนตนในอุดมคติที่มาโคโตะคนเกาตองการ ดังนั้นในการเลาเรื่องจึงเปนไปใน
ลักษณะของคูตรงขามระหวางมาโคโตะคนเดิมและมาโคโตะคนใหม การกลับมาในครั้งนี้เขาไมยึดติดกับบุคคล เขาจึงใชชีวิต
อยางสนุกสนาน เปลี่ยนบุคลิกภาพใหมตามที่เขาอยากจะเปน สงผลใหเขากลายเปนคนมีเหตุผล ไมยึดติดความคิดลบจาก
พฤติกรรมของผูอื่น มีมนุษยสัมพันธที่ดีขึ้น และใชชีวิตอยางมีความสุข
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหบุคลิกภาพของตัวละครเอก คือ มาโคโตะ ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของคาเรน ฮอรนาย ที่พบวา
มาโคโตะเกิดความหวาดกังวลพื้นฐาน ซึ่งเปนผลมาจากคนในครอบครัวที่ไมมีเวลาแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุงมั่นหาแตความสุข
ใหกับตนเองจึงสงผลใหมาโคโตะกลายเปนคนเก็บตัว เก็บกด ผลการวิจัยสอดคลองกับผลงานวิจัยของอุไรวรรณ สิงหทอง
(2561) ที่ทําวิจัยเรื่องการวิเคราะหพฤติกรรมดานมืดของตัวละครที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง บวงหงส ของกิ่งฉัตร เพื่อศึกษา
วิเคราะหเฉพาะพฤติกรรมดานมืดของตัวละครเอก ตัวละครรอง ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหพฤติกรรมดานมืดของตัวละคร
พบวาตัวละครไดแสดงพฤติกรรมดานมืดจํานวน 12 ดาน โดยมีสาเหตุหลักมาจากแรงขับภายในและสิ่งเราภายนอก
บุค คลทั่ ว ไปมี ความต อ งการ 3 ประการคือ การเข า หาบุ ค คล การถอยหนี จ ากบุ คคลและการเข า ปะทะบุ ค คล
ผลการวิจัยพบวามาโคโตะเขาหาบุคคลเพื่อตองการการยอมรับ ถอยหนีจากบุคคลเพราะผิดหวังจากการสรางสัมพันธภาพที่ดี
และปะทะบุคคลเพื่อตอบสนองความตองการของตนที่ไมเปนไปตามแบบที่เขาคาดหวังไว จึงสงผลใหมาโคโตะมีความคิดที่
รุนแรงมากกวาคนปกติเนื่องจากมาโคโตะเปนคนชอบเก็บตัว ขี้กลัวตั้งแตยังเด็ก เมื่อมีปจจัยแวดลอมที่มากระทบจิตใจทําให
เขากลายเปนโรคซึมเศราเพราะความเครียดไมไดถูกระบายออก เมื่อสิ่งที่คาดหวังไมเปนไปอยางที่ตองการเขาจึงตัดสินใจจบ
ชีวิตลงดวยการฆาตัวตาย ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของรตติกา กรรณิกา (2559) ที่ศึกษาเรื่องความขัดแยงของตัว
ละครในวรรณกรรมซีไรต เพื่อศึกษาสาเหตุความขัดแยงของตัวละครในวรรณกรรมซีไรตและวิธีการจัดการความขัดแยงของตัว
ละครเอก ผลการวิจัยพบวาสาเหตุความขัดแยงของตัวละครเอกในวรรณกรรมซีไรตตามทฤษฎีทางจิตวิทยาของซิกมันดฟรอยด
คารลจุงและอัลเฟรด แอดเลอรพบวามีอยู 7 แบบ คือสาเหตุเกิดจากบุคลิกภาพ การปองกันตัวเอง สิ่งแวดลอม จิตสํานึก
การทดแทน การเก็บกดและจิตใตสํานึก สาเหตุที่กลาวทั้งหมดนี้เปนความขัดแยงเกิดจากโครงสรางของบุคลิกภาพ
ไดแก อิด อีโก และซุปเปอรอีโกที่ไมสมดุลกัน สวนแนวทางการจัดการความขัดแยงของตัวละครเอกตามแนวคิดของ โทมัส
และคิลแมนนพบวามีการจัดการความขัดแยงอยูที่ 5 แนวทาง คือ การเอาชนะ การรวมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง
และการยอมให ซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาเพื่อทําใหความขัดแยงที่เกิดขึ้นยุตลิ งหรือเกิดความเขาใจไปในทางเดียวกันโดย
ใชการเจรจาตอรองเพื่อใหเกิดการยอมรับฟงกันมากขึ้น
ตัวตนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ ตนจริงและตนในอุดมคติ มาโคโตะมีสภาวะที่เรียกวาตนจริงทั้งขอดีขอเสีย
ความสามารถที่บงบอกถึงความเปนจริง และมีสภาวะที่เรียกวาตนในอุดมคติที่มีแตการเพอฝนและไมสามารถทําใหเกิดขึ้นจริง
ตามสภาพของตนจริงได สงผลใหมาโคโตะมีพฤติกรรมที่แตกตางจากคนทั่วไป ผลการวิจัยสอดคลองกับผลงานวิจัยของประมูล
บุญปกกัลยา กุลสุวรรณและสถาพร พันธมณี (2560) ศึกษาเรื่องความซับซอนของบุคลิกภาพตัวละครเอกจากนวนิยายโบตั๋น
ในหาทศวรรษ เพื่อวิเคราะหความซับซอนของบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายในตัวละครเอกจากนวนิยายโบตั๋นในหา
ทศวรรษ ผลการวิจัยพบวาความซับซอนของบุคลิกภาพภายนอกของตัวละครเอกชายมีความซับซอนดานความมีเสนห ความ
ไมนาเชื่อถือ ความสุภาพ ความมัธยัสถ และตัวละครเอกหญิงมีความซับซอนดานความมีเสนห ความออนเยาว ความมี
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ปฏิภาณไหวพริบ สําหรับความซับซอนของบุคลิกภาพภายใน ตัวละครเอกชายมีความซับซอนดานความเอื้อเฟอเผื่อแผมาก
ที่สุด สวนตัวละครเอกหญิงมีความซับซอนดานความเก็บกดมากที่สุด รองลงมาความเอื้อเฟอเผื่อแผ และความเอื้ออาทรตอ
ครอบครัว
จากการวิจัยกลาวไดวาตัวละครเอกจากนวนิยายเรื่อง Colorful มีบุคลิกภาพเปนไปตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของ
คาเรน ฮอรนาย ซึ่งจากบุคลิกภาพของตัวละครสามารถเชื่อมโยงไปสูบ ุคลิกภาพของวัยรุนที่อยูในสังคมจริง ๆ ได การแกปญหา
และการสรางตัวตนของตัวละครอาจเปนภาพแทนที่ทําใหคนในสังคมตระหนักถึงการแกปญหาอยางมีเหตุผล ความอบอุนใน
ครอบครัว และการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน ทั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปและการนําผลการวิจัยไป
ใช คือ นวนิยายเรื่อง colorful นาจะเปนทางเลือกหนึ่งของการใชวรรณกรรมเพื่อแกปญหาการฆาตัวตายของวัยรุน และ
แนะนําแนวทางใหผูอานไดใชชีวิตอยางมีความหมายและมีความสุข เปลี่ยนความคิดเชิงลบใหเปนเชิงบวกตอตนเองและ
สิ่งแวดลอมรอบตัว ดังนั้นจึงควรมีการทําวิจัยเพื่อนําตัวบทหรือตอยอดผลงานวิจัยฉบับนี้ไปใชในชั้นเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาซึ่งเปนวัยรุน โดยอาจจะศึกษาตัวแปรดานเจตคติที่มีตอการใชชีวิตของวัยรุน แนวทางการแกปญหาชีวิตผานทักษะ
การอาน หรือที่เรียกวาใชวรรณกรรมเปนฐาน (Literature - Based Approach)
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Second Language (L2) Motivation, Language Learning Strategies and Learning
Achievement: A Study of Thai University Non-English Majors in Large Classrooms
แรงจูงใจในภาษาที่ 2 กลยุทธในการเรียนภาษาและผลสัมฤทธิทางการเรียน : กรณีศึกษาผูเรียนที่ไมใชเอก
ภาษาอังกฤษในหองเรียนขนาดใหญ ณ มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในเมืองไทย
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
psrinusen25@gmail.com
บทคัดยอ
แรงจู ง ใจและกลยุ ท ธทางการเรี ย นเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเรี ย นรู งานวิ จั ย นี้ ไ ด ทํ า การสํ า รวจ
ความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจและกลยุทธการเรียนรูวามีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม ในหองเรียนที่มีผูเรียน
มากกวา 100 คน มีการใชแบบสอบถามและสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลจากผูเรียน 385 คน ที่ไมใชวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประกอบดวยผูเรียนสายวิทย 125 คน และสายสังคมศาสตร 260 คน ผลการวิจัยระบุวา แรงจูงใจและกลยุทธการเรียนรู
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้แลวผูเรียนสายวิทยและสายสังคมศาสตรไมมีความแตกตางกันใน
การใชแรงจูงใจและกลยุทธการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพบงชี้วา มีลักษณะเฉพาะตอรูปแบบ
การเลือกใช กลยุทธการเรียนรูระหวางผูเรียนสายวิทยและสายศิลป เชน นิสิตสายวิทยใชกลยุทธการดูหนังตางประเทศ
ในขณะที่นิสิตสายศิลปเลือกฝกอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ นอกจากนี้พบวามีลักษณะเฉพาะระหวางผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับสูงและผูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนตอความคมชัดของแรงจูงใจ กลาวคือผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับสูงจะรับรูถึงความจําเปนที่ตองใชภาษาอังกฤษในอนาคตมากกวา
คําสําคัญ: แรงจูงใจ กลยุทธการเรียนภาษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 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 Selfdiscrepancy. 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 “instrumentalitypromotion”. 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 lessinternalised 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-toselves (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. Second Language Selves

1

2

1

.569**

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

Science

3.3570

.73433

125

Selves

Humanities and Social Sciences

3.3937

.70339

260

Total

3.3818

.71283

385

Language learning

Science

3.1564

.64505

125

strategies

Humanities and Social Sciences

3.1167

.60356

260

Total

3.1296

.61678

385

Learning

Science

3.5429

.69142

125

achievement

Humanities and Social Sciences

3.5988

.59297

260

.62627

385

Total

3.5807

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
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายคือศึกษาประเภทของแรงจูงใจของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษตอการเรียนภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบ
ความแตกตางของแรงจูงใจของนิสิตชั้นปที่ 1-4 และศึกษาความสัมพันธระหวางประเภทของแรงจูงใจของนิสิตและระดับภาษาอังกฤษ
ของนิสติ กลุมตัวอยางในงานวิจัยมีจํานวน 276 คนทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562 เครื่องมือวิจัยที่ใชคือ
แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบวานิสิตเอกวิชาภาษาอังกฤษมีแรงจูงใจทั้ง 2 ประเภทในการเรียนภาษาอังกฤษอยูใ นระดับสูง อนึ่งนิสิตมี
แรงจูงใจเชิงเครื่องมือสูงกวาแรงจูงใจเชิงบูรณาการ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวามีความแตกตางของแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษใน
กลุมของนิสิตแตละชั้นปอยางมีนยั สําคัญทางสถิติและผลการวิจยั ยังชี้ใหเห็นวาไมพบความสัมพันธระหวางประเภทของแรงจูงใจกับ
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

496

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

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; Dörnyei & 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 & Dörnyei, 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
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50

Interpretation
Strongly agree
Agree
Moderate
Disagree
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Motivational Level Meaning
Very high
High
Moderate
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
Q1. Studying English is important to me because I can understand their
culture and tradition.
Q2. Studying English is important because I can understand English
stories, novels, and literature.
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
Q7. Studying English helps me to better understand the ways of life of
native English speakers.
Q8. Studying English helps me to easily make friends with foreigners.
Q9. Studying English helps me to associate with foreigners and learn
about their values and beliefs.
Q13. Studying English helps me to be an open-minded and friendly
person like native English speakers.
Q16. The American and British are kind and cheerful.
Q17. I enjoy watching English news and movies.
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Mean

S.D.

Motivational
Level

4.33

0.68

High

4.46

0.68

High

4.65

0.66

Very high

3.95
4.16

0.75
0.79

High
High

4.33

0.73

High

3.65
3.49
3.98

0.93
0.79
0.82

High
Moderate
High
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Q18. I enjoy reading English books, articles, newspapers, and magazines.
Total

3.68
4.07

0.88
0.77

High
High

Mean

S.D.

Motivation
Level

4.55

0.69

Very high

4.70

0.63

Very high

4.56

0.71

Very high

3.56

0.91

High

4.62

0.59

Very high

4.64

0.61

Very high

4.60

0.62

Very high

3.95

0.82

High

4.25

0.89

High

4.79
4.42

0.53
0.70

Very high
High

Table 2 Mean scores of instrumental motivation items
Instrumental Motivation Items
Q4. Studying English can be important for me because it will help me to
get an ideal job in the future.
Q5. Studying English can be important for me because I will need it for
my future career.
Q6. Studying English can be important for me because it will make me a
more knowledgeable person.
Q10. Studying English can be important for me because other people will
respect me more if I know a foreign language.
Q11. Studying English can be important for me because it will help me
to further my studies.
Q12. Studying English can be important for me because it will help me
search for information and materials in English on the internet.
Q14. Studying English is important to me because it will help me when I
travel aboard.
Q15. Studying English is important to me because it will help me to
achieve at school.
Q19. I study English diligently because I want to earn a university degree.
Q20. I study English diligently because it is an important tool for
communication.
Total

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 𝑥̄
=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
Q20. I study English diligently because it is an important tool for
communication.
Q5. Studying English can be important for me because I will need it
for my future career.
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

Mean

S.D.

Motivational
Level

4.79

0.53

Very high

4.70

0.63

Very high

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 (𝑥̄ = 4.79, S.D. = 0.53), question 5: Studying English can be important for
me because I will need it for my future career (𝑥̄ = 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 (𝑥̄ = 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.

Q16. The American and British are kind and cheerful.
Q10. Studying English can be important for me because other
people will respect me more if I know a foreign language.
Q13. Studying English helps me to be an open-minded and friendly
person like native English speakers.

3.49
3.56

0.79
0.91

Motivational
Level
Moderate
High

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 (𝑥̄ = 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 (𝑥̄ = 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
(𝑥̄ = 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
1
2
3
4
Total

Number of
participants
83
72
74
47
276

Mean

SD

4.42
4.25
4.11
4.16
4.24

0.34
0.37
0.58
0.39
0.42

Level of
motivation
High
High
High
High
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
Mean
SD
Interpretation

Mean
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1
2
3
4
total

4.26
4.05
3.90
4.02
4.06

0.41
0.40
0.58
0.42
0.45

High
High
High
High
High

4.57
4.45
4.31
4.30
4.41

0.33
0.42
0.62
0.40
0.44

High
High
High
High
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), Öztürk and Gürbüz (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
Students’
college years
Error
Total

Sum of
Squares
79.654

df
46

239.168
318.822

229
275

Mean
Square
1.732

F

Sig.

1.658

.009

1.044

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
Integrative
Instrumental

Significant Correlations
r = 0.053
*p = 0.383
r = -0.056
*p = 0.359

Interpretation
No correlation*
No correlation*

* 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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การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการวิเคราะหการแสดงแหลงที่มาของความรูในบทผลการวิจัยและอภิปรายผล
ของงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทที่เขียนเปนภาษาอังกฤษโดยผูเขียนชาวไทยและเจาของภาษา โดยกลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้คือ วิทยานิพนธที่เขียนเปนภาษาอังกฤษโดยผูเขียนชาวไทยจํานวน 5 เรื่อง และวิทยานิพนธที่เขียนเปน
ภาษาอังกฤษโดยเจาของภาษาจํานวน 5 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 10 เรื่อง ซึ่งผลการศึกษาพบวา ทั้งผูเขียนชาวไทยและเจาของภาษามี
การใชการแสดงแหลงที่มาของความรูในบทผลการวิจัยและอภิปรายผลอยางหลากหลายเหมือนกัน แตมีความถี่ในการใชการ
แสดงแหลงที่มาของความรูแตละประเภทตางกัน นอกจากนี้ จากการวิเคราะหพบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางผูเขียนชาวไทยและเจาของภาษาในการแสดงแหลงที่มาของความรูในงานเขียน
คําสําคัญ : การแสดงแหลงที่มาของความรู 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?

Frequency

Figure 1: Frequency of evidential types in Findings and Discussion chapters by Thai and English native
writers
30
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0
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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
Frequency
Realization of
Evidential type
evidentials
Thai
English native
(author+year) or
2.76
3.96
(website+year) (E1)
Verb that structure or be
10.02
5.28
verbed structure (E2.1)
It is verbed structure
2.05
0.29
(E2.2)
Reporting
As structure (E2.3)
2.24
0.54
Verbed by author or be
0.45
0.05
verbed by author (E2.4)
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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การศึกษาอัตลักษณ์จุดเดํนของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ประการที่ 1 เพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย และประการที่ 2
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย เพื่อการออกแบบลวดลายการเรียนรู๎ใ ห๎
เกิดความเข๎าใจในวัฒนธรรม และการจัดวางองค์ประกอบ เทคนิคออกแบบกราฟฟิก ด๎านความนําสนใจ ดาเนินการสร๎าง
แบบสอบถามตามตัวแปรทาการศึกษานาแบบสอบถามเสนอผู๎เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบในข๎อคาแนะนามาปรับปรุงแก๎ไข เพื่อ
นาไปใช๎ตํอไป ดาเนินขั้นตอนการออกแบบ นาข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสาร ตารา หลักการออกแบบทาการ
ออกแบบรํางตามแนวคิดที่สอดคล๎องกับตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย เพื่อแสดงเอกลักษณ์ที่ชัดเจน โดยการตัดทอนรูปรําง
รูปทรงของศีรษะของทศกัณฐ์ใช๎การวางซ้า และการจัดจังหวะ สีสันที่ใช๎ดึงมาจากฉากละครที่เป็นจุดเดํนของการแปลงกาย
ตํางๆ จากนั้นผู๎ดาเนินการวิจัยได๎ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูลเพื่อทราบถึงความต๎องการและการ
ออกแบบลวดลายทศกัณฐ์ประเภทของใช๎ของที่ระลึกและเอกสารแนะนาโดยมีความพึงพอใจการศึกษาอัตลักษณ์จุดเดํนของตัว


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 ซึ่งคุณคําที่ได๎จากการวิจัยครั้งนี้เป็นการสํงเสริมให๎เกิด ความสนใจในวรรณคดีไทย และ
ซึมซับโดยรูปแบบของการสะท๎อนของผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน
คาสาคัญ : 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
บทนา
วรรณคดีเป็นเรื่องที่แตํงเป็นหนังสือทาให๎เราได๎ศึกษาสิ่งตํางๆ ได๎สัมผัสเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในแตํละยุคสมัยโดยผําน
ทางกวี สภาพสังคม วัฒนธรรม และให๎คุณคําทางอารมณ์ เพราะวรรณคดีเป็นเรื่องศิลปะของการถํายทอดความรู๎สึกและ
อารมณ์และชํวยสะท๎อนภาพสังคม สภาพชีวิตวัฒนธรรม และความเป็นอยูํของบรรพบุรุษ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ
และคํานิยมตํางๆ ซึ่งรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่ง ทศกัณฐ์ เป็นกษัตริย์แหํงกรุงลงกา นับวําเป็นตั วเอกของเรื่อง
รามเกียรติ์ ทศกัณฐ์เดิมเป็นยักษ์นนทกกลับชาติมาเกิด ลักษณะลวดลายทศกัณฐ์เป็นยักษ์รูปรํางงามมีกายสีเขียว มี 10 พักตร์
20 กร ทรงมงกุฏชัย ลักษณะปากแสยะ ตาโพลง
จึงได๎มีความคิดเห็นวําลวดลายของทศกัณฐ์มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์มีจุดเดํน การนาลวดลายจากตัวละคร
ยักษ์ทศกัณฐ์มาเป็นต๎นแบบเพื่อพัฒนาลวดลายลงผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตํางๆ เชํนกระเป๋าผ๎า เคสโทรศัพท์ เพื่อให๎ผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกนั้นนําใช๎ มีจุดเดํนและมีความแตกตํางของเรื่องราวมากขึ้น มีความทันสมัยกับสังคมยุคปัจจุบันที่สังคมยุคปัจจุบันนี้
ไมํคํอยมีให๎เห็นถึงวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย จึงเป็นการซึมซับและถํายทอดรูปแบบของที่ระลึกแบบไทยประเพณีไปในตัวอีก
ด๎วย ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเรํงเห็นวํา ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีลวดลายจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณดีไทยที่นามาประยุกต์พัฒนา
ลวดลายขึ้นมาใหมํแล๎ว มีความเหมาะสมตํอสังคมยุคปัจจุบัน ที่เริ่มจะสนใจเรื่องวรรณคดีของไทยลดลง ได๎พบเห็นลวดลายจาก
ตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยมากขึ้นในชีวิตประจาวัน จึงอยากให๎ตัวละครทศกัณฐ์นี้เป็นตัวแทนของการรักษาวรรณคดีไทย
และวัฒนธรรมไทยและทาให๎ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนั้นมีความสวยงามนําใช๎งานมากยิ่งขึ้นและให๎วรรณคดีไทยได๎เข๎าถึงผู๎คนได๎
งํายขึ้น และซึมซับเข๎าไปในสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งผู๎จิจัยจะดาเนินการจัดจาหนํายในพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลกเพื่อให๎
ผู๎บริโภคที่มาเยี่ยมชมพระราชวังจันทน์ได๎ใช๎สินค๎าที่เป็นตัวแทนของการรักษาวรรณคดีไทยและวัฒนธรรมไทยฃ
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วิธดี าเนินการวิจัย
การศึ กษาอั ตลั ก ษณ์จุ ด เดํน ของตั ว ละครทศกัณ ฐ์ ใ นวรรณคดี ไ ทยเพื่ อพั ฒ นาลวดลายผลิ ตภั ณ ฑ์ ของที่ ระลึ ก มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย และเพื่อประเมินความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได๎แกํ นักทํองเที่ยวพระราชวังจันทน์และผู๎ที่สนใจในของที่ระลึกแบบไทยประเพณี
กลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ นักทํองเที่ยวพระราชวังจันทน์และผู๎ที่สนใจในของที่ระลึกแบบไทยประเพณี จานวน 50 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น ได๎แกํ รูปแบบ ลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย
ตัวแปรตาม ได๎แกํ ได๎แกํ ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวและผู๎ที่ สนใจในของที่ระลึกแบบไทยประเพณี 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
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อออกแบบออกแบบลวดลายตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยใน รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย
ผู๎ดาเนินโครงการได๎ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูลเพื่อทราบถึงการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดี ใช๎กรอบแนวคิดของ อารยะ ศรีกัลยาณบุตร(2550) มีทั้งหมด 5 ด๎านโดยกาหนด
ประเด็นการสัมภาษณ์ประกอบด๎วย
1. ด๎านเอกภาพ
2. ด๎านการเน๎นและการสร๎างลาดับความสาคัญ
3. ด๎านสัดสํวน
4. ด๎านขนาด
5. ความสมดุล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู๎ดาเนินโครงการได๎ดาเนินการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย โดยมี
ขั้นตอนการออกแบบดังนี้
1. นาข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย
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2. ทาการออกแบบภาพรํางตามพื้นฐานข๎อมูลที่ศึกษา ข๎อมูล และจากแบบสอบถามมาข๎างต๎น
3. นาแบบรํางการออกแบบลวดลายจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยประเภทของที่ระลึก เพื่อไปประเมินตาม
คาแนะนาเกี่ยวกับการออกแบบจากผู๎เชี่ยวชาญ
4. นาแบบรํางจากการออกแบบพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย ไปทาการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยําง
5. สรุปแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย
6. ทาการสร๎างต๎นแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก ตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจ รูปแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม นาไปสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับ การพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยที่ได๎รับการออกแบบมาแล๎ว และนาข๎อมูลมาสรุปประเมินผลจากความคิดเห็น
ของผู๎ที่สนใจลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ทาการทาแบบสอบถามสืบค๎นมา โดยตรวจแบบสมบูรณ์จาก
แบบสอบถามแล๎วนาข๎อมูลที่ได๎ไปวิเคราะห์คําทางสถิติกลุํมตัวอยํางได๎แกํ นักทํองเที่ยวพระราชวังจันทน์และผู๎ที่สนใจในของที่
ระลึกแบบไทยประเพณี จานวน 50 คน
ผลการวิจัย
การศึกษาอัตลักษณ์จุดเดํนของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อให๎
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์ข๎อมูลได๎ ดังนี้
พัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย
กาหนดแนวคิด
นาต๎นแบบของตัวละครทศกัณฐ์ซึ่งที่มีลักษณะเดํนในเรื่องของสีของตัวละครทศกัณฐ์มาเลํน เชํน ตอนทศกัณฐ์
ปกติจะเป็นสีเขียวแตํตอนที่ ทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ ทศกัณฐ์ก็สามารถเนรมิตรํางตนให๎เป็นสีทองได๎และมีการวิเคราะห์
กันวําทศกัณฐ์หรือยักษ์ในเรื่องเป็นตัวแทนของชาว "ทราวิฑ" หรือทัสยุ ซึ่งเป็นชาวผิวดา (อยูํทางตอนใต๎ของอินเดียในสมัย
โบราณ) ดังนั้น การนาตัวละครทศกัณฐ์ มาพัฒนาในการเลํนสีและลวดลายมาผสมผสานกับลายเส๎น ซึ่งลายเส๎นนั้นทาให๎เกิด
ความแมํนยาในเรื่องของขนาดและสัดสํวนทาให๎การจัดองค์ประกอบของภาพทาได๎งํายขึ้น
ผู้วิจัยได้ออกแบบร่างผลิตภัณฑ์ทั้งหมดดังนี้
การรํางแบบและปรับปรุงแบบการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย

ภาพที่ 1 แสดงแบบรํางลักษณะศีรษะทศกัณฐ์

518

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

จากการศึกษาจุดเดํนบนในหน๎าและลักษณะศีรษะทศกัณฐ์ผู๎วิจัยได๎ทาการรํางแบบ sket ศรีษะ เพื่อทางานนามา
ออกแบบเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ดังภาพแสดง ภาพที่ 1 แสดงแบบรํางลักษณะศีรษะทศกัณฐ์

ภาพที่ 2 แสดงแบบรํางลักษณะใบหน๎าทศกัณฐ์
จากการศึกษาจุดเดํนบนในหน๎าทศกัณฐ์ผู๎วิจัยได๎ทาการรํางแบบ sket ภาพลักบนในหน๎าทศกัณฐ์ โดยมีจุดเดํนในสํวน คิว ตา
จมูก และปาก จึงนามาเป็นสํวนลวดลายเพื่อทางานนามาออกแบบเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ดังภาพแสดง ภาพที่ 2 แสดง
แบบรํางลักษณะใบหน๎าทศกัณฐ์

ภาพที่ 3 แสดงแบบรํางลักษณะสํวนปากทศกัณฐ์
จากการศึกษาจุดเดํนบนในสํวนปากของทศกัณฐ์ผู๎วิจัยได๎ทาการรํางแบบ sket ภาพในสํวนปากทศกัณฐ์ โดยมีจุดเดํน
ในสํวน เคี่ยว ฟัน และมุมปาก จึงนามาเป็นสํวนลวดลายเพื่อทางานนามาออกแบบเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ดังภาพแสดง
ภาพที่ 3 แสดงแบบรํางลักษณะสํวนปากทศกัณฐ์

ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบลักษณะจุดเดํนศีรษะทศกัณฐ์
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จากการศึกษาจุดเดํนบนในหน๎าและลักษณะศีรษะทศกัณฐ์ผู๎วิจัยได๎ทาการรํางแบบ sket ศีรษะ โดยมีจุดเดํน ในสํวน
โครงสร๎างของศีรษะและสํวนหูที่มีความเข๎ากับโครงหน๎าจึงนามาเป็นสํวนลวดลาย เพื่อทางานนามาออกแบบเป็นลวดลายบน
ผลิตภัณฑ์ ดังภาพแสดง ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบลักษณะจุดเดํนศีรษะทศกัณฐ์

ภาพที่ 5 แสดงรูปแบบลายเส๎นเฉพาะใบหน๎าทศกัณฐ์
จากการศึกษาจุดเดํนบนในหน๎าทศกัณฐ์ผู๎วิจัยได๎ทาการรํางแบบ sket ภาพลักบนในหน๎าทศกัณฐ์ โดยมีจุดเดํนใน
สํวน คิว ตา จมูก และปาก จึงนามาเป็นสํวนลวดลายเพื่อทางานนามาออกแบบและตัดทอนนามาเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์
ดังภาพแสดง ภาพที่ 5 แสดงรูปแบบลายเส๎นเฉพาะใบหน๎าทศกัณฐ์

ภาพที่ 6 แสดงรูปแบบลายเส๎นสํวนปากทศกัณฐ์
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จากการศึกษาจุดเดํนบนในสํวนปากของทศกัณฐ์ผู๎วิจัยได๎ทาการรํางแบบ sket ภาพในสํวนปากทศกัณฐ์ โดยมีจุดเดํน
ในสํวน เคี่ยว ฟัน และมุมปาก จึงนามาเป็นสํวนลวดลายเพื่อทางานนามาออกแบบเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ดังภาพแสดง
ภาพที่ 6
การพัฒนาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย

ภาพที่ 7 แสดงต๎นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากการวิ เ คราะห์ แ ละรวบรวมข๎ อ มู ล รวมถึ งการท าแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ความพึ งพอใจแบบประเมิ น
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการศึกษาอัตลักษณ์จุดเดํนของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จาก
การออกแบบทั้งหมด 3 แบบ พบวํารูปแบบที่ ใช๎ลักษณะจุดเดํนของศีรษะทศกัณฐ์ มีลวดลายรูปทรงสีสันมีความสวยงาม
กลมกลืนกันมีคําเฉลี่ยที่ (xˉ = 4.63, SD = 0.48) อยูํในระดับมากที่สุด รูปแบบสวยงามเป็นเอกลักษณ์อยํางเห็นได๎ชัดมีคําเฉลี่ย
ที่ (xˉ = 4.42, SD = 0.57) อยูํในระดับมาก รูปแบบสามารถสร๎างแรงดึงดูดในการตัดสินใจเลือกมีคําเฉลี่ยที่ (xˉ = 4.22, SD =
0.77) อยูํในระดับมาก รูปทรง ได๎สัดสํวนและเหมาะสมมีคําเฉลี่ยที่ (xˉ = 4.42, SD = 0.67) อยูํในระดับมาก ขนาดสัดสํวน
ของลวดลายเหมาะกับกระเป๋าและเคสโทรศัพท์หรือไมํมีคําเฉลี่ยที่ (xˉ =4.40, SD = 0.64) อยูํในระดับมาก

ภาพที่ 8-9 แสดงแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
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ภาพที่ 10 แสดงแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาอัตลักษณ์จุดเดํนของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สรุปผล
โครงการวิจัยได๎ดังนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย ในรูปแบบการจัดวางตามหลักของ
องค์ป ระกอบศิล ป์ภายใต๎ แนวคิ ดของการตัดทอนรู ปรํางและรูปทรงจากตัว ละครในลั กษณะเดํน ตํางๆ ที่ สามารถรั บรู๎ไ ด๎
อยํางเชํนรูปแบบลักษณะจุดเดํนศีรษะทศกัณฐ์ การวางภาพแบบจัดจังหวะและการทาซ้า และดึงสีสันจากฉากในละครการ
แปลงการมาใช๎ จากนั้นนาลวดลายไปจัดวางลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต๎นแบบ ความพึงพอใจของผู๎บริโภคที่สนใจการศึกษา
อัตลักษณ์จุดเดํนของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ด๎านความงามลวดลายรูปทรง
สีสันมีความสวยงามกลมกลืนกัน รูปแบบสวยงามเป็นเอกลักษณ์อยํางเห็นได๎ชัด สามารถสร๎างแรงดึงดูดในการตัดสินใจเลือก
ด๎านขนาดสัดสํวน รูปทรงได๎สัดสํวนและมีเหมาะสม ลวดลายเหมาะกับกระเป๋าและเคสโทรศัพท์
อภิปรายผล
เพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย
จากผลงานวิจัยพบวําโครงสร๎างรูปแบบการศึกษาอัตลักษณ์จุดเดํนของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนา
ลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก มีคําอยูํในระดับมากที่สุด ซึ่งตรงกับ สนไชย ฤทธิโชติ (2551 : 34-35) ที่กลําววํา กาหนด
หลักการออกแบบหรือจัดการองค์ประกอบศิลปะ คือ การนาเอาเส๎น รูปทรง ของน้าหนักสี และพื้นผิว มาจัดวางลงในที่วําง
สํวนประกอบของการออกแบบได๎มากฎตัวอยูํในที่วําง ซึ่งกลําวได๎ในเรื่องการสร๎างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติที่วํางของภาพ ซึ่ง
เรียกวําองค์ประกอบทางรูปธรรม และยังมีองค์ประกอบนามธรรม ซึ่งหมายถึงเนื้อหาสาระอีกสํวนหนึ่งด๎วย
การพัฒนาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย
จากผลงานวิจัยพบวําในด๎านขนาดสัดสํวน มีคําอยูํในระดับมาก ซึ่งตรงกับ (สมชาย พรหมสุวรรณ 2548 : 191-193)
ที่กลําววํา การเลือกหัวข๎อที่หน๎าสนใจ ภาพและเสียง ซึ่งจะต๎องรวบรวมข๎อมูลตํางๆ ให๎เพียงพอแล๎วนามาสรุป วิเคราะห์เรียบ
เรียงแสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูดความนําสนใจได๎ดี ชํวยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกที่ใช๎ อาจเป็นภาพลายเส๎น
สัญลักษณ์ สัดสํวน ในทางทัศนศิลป์ ไมํสามารถกาหนด ให๎เป็นสูตรแนํนอนตายตัวได๎ เป็นหน๎ าที่ของผู๎สร๎างงานศิลปะ จะต๎อง
พิจารณาเองวํา ขนาดและสัดสํว นใดจึงจะแลดูงดงาม เหมาะสมกับงานแตํละลักษณะ เพราะศิลปะนั้นมิได๎สร๎างขึ้นเพื่อ
จุดประสงค์ของความงามของรูปทรง เพียงอยํางเดียว แตํสร๎างสรรค์ขึ้นเพื่อเพื่อการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู๎สึกด๎าน
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อื่น อีกมาก ขนาดและสัดสํวน ก็เป็นสิ่งสาคัญสํวนหนึ่งที่จะชํวยเน๎นอารมณ์ ความรู๎สึกของงานศิลปะ ให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของศิลปิน หรือผู๎ออกแบบ และการที่จะเป็นผู๎พิจารณา ตัดสินงานศิลปะได๎ดี ถูกต๎องนั้น จะต๎องอาศัย ประสบการณ์และศึกษา
จากผลงานที่มีความงามอันเป็นที่ยอมรับ
กิตติกรรมประกาศ
การทาวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุลํวงไปด๎วยดี เพราะได๎รับความอนุเคราะห์จากคณะอาจารย์หลายทําน ที่ได๎ให๎คาแนะนา ให๎
คาปรึกษา และข๎อคิดเห็นเพื่อให๎โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้สมบูรณ์ คณะผู๎จัดทาขอขอบพระคุณ
เป็นอยํางสูง ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ซึ่งคอยให๎คาปรึกษาดูแล และให๎คาแนะนาในการทาโครงการ
พิเศษเป็นอยํางดี ขอขอบพระคุณ อาจารย์ผู๎สอนโครงการพิเศษ ซึ่งคอยให๎คาแนะนาการทาโครงการพิเศษ กราบขอบพระคุณ
บิดา มารดา ที่มอบทุนการศึกษาจนจบการศึกษาเป็นอยํางยิ่ง ขอบคุณญาติพี่น๎อง และเพื่อนๆ ที่เป็นกาลังใจมาด๎วยดีตลอดมา
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาหน้าที่ของอาจารย์บกในหมู่บ้านมะขามค่อม ตาบลยางซ้าย อาเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย 2) ศึกษาอิทธิพลของความเชื่อและพิธีกรรมกับความสัมพันธ์ต่อวิถีการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน
บ้านมะขามค่อม ตาบลยางซ้าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ เก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ที่เคยมารักษาหรือมา
ให้ช่วยเหลือ 62 คน แบ่งเป็น 3 เกณฑ์ช่วงอายุ ด้วยการสัมภาษณ์และสังเกตจากสถานการณ์จริง
ผลการศึกษาพบว่า หมวดกรณีศึกษาโรคภัยไข้เจ็บมีจานวนผู้ที่เข้าไปให้รักษาหรือช่วยเหลือมากที่สุด คือ
18 คน อยู่ในเกณฑ์ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์วัยผู้สูงอายุ ส่วนหมวดกรณีศึกษาหน้าที่การงานกับโชค
ลาภความร่ารวยมีจานวนผู้ที่เข้าไปรักษาเท่ากัน คือ 12 คน อยู่ในเกณฑ์ช่วงอายุ 26-49 ปี ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์วัย
ทางาน และหมวดกรณีศึกษาการเรียนกับความรักมีจานวนผู้ที่เข้าไปรักษาเท่ากันอีกเช่นกัน คือ 10 คน อยู่ในเกณฑ์
ช่วงอายุวัยเด็ก-25 ปี ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์วัยเด็กและวัยรุ่น
ทั้งนี้ ห มวดกรณี ก ารศึ ก ษาโรคภั ย ไข้ เจ็ บ มี จ านวนผู้ ใ ห้ ค วามสนใจในการเข้ า ไปรั ก ษาหรื อ ให้
ช่วยเหลือมากที่สุด เพราะเป็นวัยผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นวัย ที่ให้ความสนใจกับเรื่องของสุขภาพและครอบครัวเป็นสาคัญ
จึงพบผลของการวิจัยในด้านนี้มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าหมวดกรณีศึกษาทั้ง 5 หมวดนี้ เป็นด้านที่ชาวบ้านให้ความ
สนใจในการเข้าไปให้อาจารย์บกรักษาหรือช่วยเหลือ สะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือและ
ศรัทธาในปราชญ์ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติขึ้นกับตนเองหรือคนในครอบครัว สิ่ง
แรกที่สันนิษฐานก่อน คือ อาจเกิดจากอานาจผีหรือสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ ที่ทาให้เกิดอาการขึ้น เช่น การเจ็บไข้ได้
ป่วยต่าง ๆ ตามร่างกาย ซึ่งเมื่อเกิดอาการขึ้นแล้ว ก็จะไปให้ปราชญ์ชาวบ้านหรืออาจารย์บกช่วยทานายทายทัก หาก
ผลการทานายดี ไม่พบสิ่งลี้ลับใด ๆ กระทา ก็จะเสริมสิริมงคลขับไล่สิ่งที่ไม่ดีโดยการให้อาจารย์บกทาพิธีอาบน้ามนต์
สะเดาะเคราะห์ให้ เพื่อความสบายใจ แต่หากผลการทานายออกมาไม่ดี หรือมีผีกระทาจริง ก็จะให้อาจาร ย์บกหา
วิธีการรักษาเพื่อให้หายเป็นปกติด้วยวิธีการท้องถิ่นแบบของอาจารย์บกเอง คือ การรักษาด้วยคาถาอาคม จึงแสดงให้
เห็นว่าอาจารย์บกนั้น มีความสาคัญกับการดาเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านมาก ทั้งการประกอบอาชีพการงาน และ
การอยู่รอดปลอดภัยของชีวิตตนเองและคนในครอบครัว
คาสาคัญ : 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
บทนา
ความเชื่อและพิธีกรรมเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านาน โดยความเชื่อเกิดจาก
ความพยายามของมนุษย์ในการแสวงหาคาตอบ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และสิ่ง ต่าง ๆ ที่ตนไม่รู้ (อารี ถาวรเศรษฐ์,
2546, หน้า 94) ซึ่งมีปรากฏให้เห็น หลากหลายรูปแบบในสังคมไทย มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของคนไทยใน
หลาย ๆ ด้าน ซึ่งความเชื่อนั้น คนไทยเรารับและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมามากมาย และปรากฏอยู่ทุกภาค (สุมามาลย์
พงษ์ไพบูลย์, 2542, หน้า83) โดยเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าเราทุกคนมีความเชื่อเป็นของตัวเอง ซึ่งก็ขึ้นอยู่
กับว่าบุคคลใดมีความคิดและทัศนคติ รวมถึงการมองโลกในด้านนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด ส่วนในด้านของพิธีกรรมนั้น
เป็นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งสาหรับวิถีการดารงชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยมีความเชื่อเป็นหลักพื้นฐานในการดาเนิน
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ชีวิต และเมื่อเกิดความเชื่อขึ้นแล้ว จึงมีการคิดและการริเริ่มสร้างสรรค์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มากขึ้นในการดารงชีวิต ให้มี
ความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสภาพการดารงชีวิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้อย่าง
เหมาะสม (ผาสุก มุทธเมธา, 2535, หน้า 6) จึงมีการสรรค์สร้างพิธีกรรมให้เกิดขึ้นมาในสังคม ซึ่งพิธีกรรมก็มีมากมาย
หลากหลายพิธีกรรมเหมือนอย่างกับความเชื่อ โดยพิธีกรรมนั้นก็จาแนกได้หลายประเภทและหลายการปฏิบัติออกไป
ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ของพิธีกรรมนั้น ๆ
ในปัจจุบันนั้นความเชื่อและพิธีกรรมยังมีความสัมพันธ์กับทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งพิธีกรรม
และความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันในสังคมไทย เพราะหลักคาสอนของศาสนาไปสอดคล้องกับแนวความเชื่อ
เดิมในเรื่อง ผี วิญญาณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถดลบันดาลให้เกิดคุณและโทษต่อผู้ที่มีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ (พวง
ผกา ประเสริฐศิลป์, 2543, หน้า 48) โดยเป็นปัจจัยเป็นองค์ประกอบ เป็นอิทธิพลที่สาคัญที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ของคนในสังคม ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของความเชื่อและพิธีกรรมในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งคนไทยมีความ
เชื่อในเรื่องของสิ่งลี้ลับ ความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเทวดา การเกิด-การตาย ฤกษ์ยาม ความฝัน เวทมนตร์ ไสยศาสตร์
เกี่ยวกับมงคลและอัปมงคล (ภูมิจิต เรืองเดช, 2542, หน้า 391) รวมถึงตานานผีต่าง ๆ อยู่มาก ซึ่งบุคคลหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญและได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีวิชาแกร่งกล้ามากผู้หนึ่งในท้องถิ่น หมู่บ้านมะขามค่อม จังหวัดสุโขทัย นั่นก็คือ
นายประสาร คาพวง หรือ อาจารย์บก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านของวิชาอาคม การรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ
การเสริมดวงเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคนในหมู่บ้าน โดยที่ความเชื่อและพิธีกรรมก็จะเป็นไปในแบบของอาจารย์
บกเอง ซึ่งเป็นอีกแง่มุมความเชื่อหนึ่งในสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความมีอานาจเหนือธรรมชาติที่ในทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่
อาจหาข้อพิสูจน์ได้ โดยผู้ที่จะสามารถเข้าใจในความเชื่อนี้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่พบเจอเรื่องราวนี้กับตัวเอง ครอบครัว
หรือคนรอบข้าง ซึ่งการจะเข้าใจความเชื่อและพิธีกรรมเหล่านี้ได้นั้น จะต้องเปิดใจยอมรับอย่างแท้จริง โดยเรื่องของ
ความแกร่งกล้าในด้านวิชาอาคมของอาจารย์บกนั้น เป็นที่โด่งดังและผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตุผลที่
ผู้วิจัยสนใจค้นคว้าและศึกษาหาข้อมูล เพื่อที่ จะได้ศึกษาพิธีกรรม ความเชื่อ และถ่ายทอดให้แก่คนในสังคมได้รับรู้
และเข้าใจในศาสตร์ด้านนี้มากยิ่งขึ้น
จากความเชื่อ และการประพฤติ ปฏิบัติ ต่าง ๆ จนท าให้ เกิด พิธีก รรมขึ้ นในสังคม ท าให้ ผู้วิจั ยเล็ งเห็ น
ความสาคัญของท้องถิ่นในเขตพื้นที่หมู่บ้านมะขามค่อม ซึ่งเป็นหมู่บ้ านที่มีความชัดเจนในเรื่องของความเชื่อและ
พิธีกรรมท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้าน จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหน้าที่ของอาจารย์บกในหมู่บ้านมะขามค่อม ตาบลยางซ้าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และ
เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเชื่อและพิธีกรรมกับความสัมพันธ์ต่อวิถีการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน บ้านมะขามค่อม
ตาบลยางซ้าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยจะทาให้เข้าใจความเชื่อและพิธีกรรมเหล่านี้ได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจในความเชื่อนี้ได้ดียิ่ งขึ้น และสามารถนาเอาข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้และ
วางแผนพัฒนาต่อยอด และเผยแพร่ความเชื่อนี้ให้เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาหน้าที่ของอาจารย์บกในหมู่บ้านมะขามค่อม ตาบลยางซ้าย อาเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย และเพื่อศึกษาอิทธิพลของความเชื่อและพิธีกรรมกับความสัมพันธ์ต่อวิถีการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน บ้าน
มะขามค่อม ตาบลยางซ้าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นเตรียมการ
ศึกษาเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวกับความเชื่ อและพิธีกรรม บทสวดมนต์และคาถาที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบพิธีกรรม ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรมท้องถิ่น และทาการรวบรวมเอกสาร หนังสือ
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และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจึงคัดเลือกข้อมูลจากเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเรียบเรียงทาเล่ม
วิจัย
2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลในลักษณะที่เป็ นข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลการวัดจากกลุ่มตัวอย่าง
โดยตรง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ คือ ข้อความที่เป็นความคิดเห็นของชาวบ้านและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและข้อมูลพฤติกรรม
เก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะของการสัมภาษณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งมีการกาหนด
คาถามไว้ล่วงหน้าตามลาดับ และนาคาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดมาเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ประเด็นคาถามมีดังนี้
1. เป็นอะไรมา มารักษา มาให้ช่วยเรื่องอะไร
2. ทาไมถึงมารักษากับอาจารย์บกที่นี่ มาเพราะอะไร
3. รู้จักอาจารย์บกได้อย่างไร มีคนแนะนามาหรือเปล่า
4. มีความเชื่อเกี่ยวกับอาจารย์บกอย่างไรบ้าง
5. ตอนที่รักษาหรือช่วย อาจารย์บกรักษาและช่วยแบบไหน ทาอย่างไรบ้าง
6. รักษาหรือช่วยแล้วหายไหม ดีขึ้นไหม ประสบความสาเร็จไหม
7. คิดว่าการช่วยเหลือหรือการรักษาของอาจารย์บก มีความสาคัญต่อเราและผู้คนคนอื่น ๆ ไหม ควรที่จะมี
การสืบสานวิธีการรักษาในแบบท้องถิ่นแบบนี้ต่อไปหรือไม่ อย่างไร
และการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกลักษณะหนึ่ง คือ การสังเกตโดยเป็นการสังเกตแบบมีโครงสร้าง ซึ่งจะสังเกต
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของอาจารย์บก การรักษาคน การประกอบพิธีกรรมในการรักษา สิ่งของเครื่องใช้ ในการ
ประกอบพิธีกรรมของอาจารย์บก และพฤติกรรมของคนที่มารักษา รวมถึงสังเกตสิ่งที่ไม่ใช่พิธีกรรม คือ ภาพและ
เสียงที่ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ โดยมีการสังเกตแบบผู้มีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ และเป็นผู้สังเกตในฐานะผู้มี
ส่วนร่วม คือ จะสังเกตแบบเปิดเผยตัวและไม่เปิดเผยตัวในการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาจะเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง โดยต้องเป็นบุคคลที่เคยมาให้อาจารย์บกรักษาหรือเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บก โดยไม่จากัด เพศ อายุ
หรือการศึกษาใด ๆ ซึ่งกาหนดจานวนผู้ที่จะสัมภาษณ์ โดยประมาณ คือ 20 คนเป็นอย่างน้อย
วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้คือ ประเด็นการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมของอาจารย์บก โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากชาวบ้านในหมู่บ้านมะขามค่อม ตาบลยางซ้าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งภายในประเด็นสัมภาษณ์ จะ
ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ประเด็นคือ 1) หน้าที่ของอาจารย์บกในหมู่บ้าน 2) ความเชื่อของชาวบ้านที่มีต่ออาจารย์
บก 3) ผลการรักษาหลังจากที่อาจารย์บกรักษาแล้ว ว่ามีผลของการรักษาเป็นอย่างไร สาเร็จหรือไม่ ซึ่งจะให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ตอบคาถามแบบเปิด ซึ่งตอบตามความเข้าใจของตัวบุคคลนั้น ๆ ส่วนเครื่องมือที่ใช้อีกลักษณะหนึ่งคือการ
สังเกต ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของอาจารย์บก และพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมของอาจารย์
บก และผู้ที่มารักษา
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3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หน้าที่ของอาจารย์บกในหมู่บ้านมะขามค่อม คือ นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกต
โดยตรง มาทาการวิเคราะห์เพื่อนาข้อมูลมาเรียบเรียง
2. วิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมของอาจารย์บก คือ นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตดูโดยตรง
มาวิเคราะห์ เพื่อนาข้อมูลมาเรียบเรียง
3. วิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมกับความสัมพันธ์ต่อวิถีการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน โดยศึกษาข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์และการสังเกตจากการลงพื้ นที่ โดยนามาวิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลเชิงพรรณนา เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธ์ต่อวิถีการดาเนินชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้าน
4.
ตรวจสอบและเรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล ทั้ ง หมด และท าการน าเสนอ ซึ่ ง เป็ น การน าเสนอแบบ
เชิงพรรณนาและการอธิบายประกอบร่วมด้วย
4. ขั้นสรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยมีทั้งหมด 5 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ประวัติ หน้าที่ และพิธีกรรมของอาจารย์บก
บทที่ 4 อิทธิพลของความเชื่อและพิธีกรรมกับความสัมพันธ์ต่อวิถีการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน บ้านมะขาม
ค่อม ตาบลยางซ้าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
บทที่ 5 การสรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์แล้ว สามารถสรุปหมวดหัวข้อการสัมภาษณ์ได้ 5 หมวด ดังนี้
1) ความรัก 2) หน้าที่การงาน 3) การเรียน 4) โรคภัยไข้เจ็บ 5) โชคลาภ-ความร่ารวย ทั้ง 5 หมวดนี้ พบว่า
จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ในการสัมภาษณ์ชาวบ้านบ้านมะขามค่อม และชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง คือ ชาวบ้าน
บ้านบางหว่าน และจากต่างจังหวัดบางส่วน ที่เคยมารักษาและมาให้อาจารย์บกช่วยเหลือ โดยตั้งเกณฑ์กาหนดผู้ให้
สัมภาษณ์ไว้ โดยประมาณคือ 20 คนขึ้นไป โดยจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์นั้น เราได้แบ่งผู้ให้สัมภาษณ์ออกเป็นหมวด
หมวดละไม่ต่ากว่า 10 คน บางหมวดมีทั้งรักษา และเคยรักษาเกินจานวนเกณฑ์ที่ตั้งไว้บ้าง โดยรวมแล้วทั้งสิ้น มี
จานวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 62 คน ดังนี้
1) ความรัก 10 คน
2) หน้าที่การงาน 12 คน
3) การเรียน 10 คน
4) โรคภัยไข้เจ็บ 18 คน
5) โชคลาภ-ความร่ารวย 12 คน
จากจานวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ในแต่ละหมวดมีความสัมพันธ์กับเรื่องของช่วงอายุ จึงสามารถสรุปแบ่ง
ตามเกณฑ์ช่วงอายุได้ ดังนี้
ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป สนใจในเรื่องของสุขภาพ คือ ด้านของโรคภัยไข้เจ็บ
ช่วงอายุ 26-49 ปี สนใจในเรื่องของหน้าที่การงาน ตาแหน่งการทางาน และเรื่อง
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โชคลาภกับความร่ารวยของตน คือ ด้านของหน้าที่การงานกับด้านโชคลาภ-ความร่ารวย
ช่วงอายุ วัยเด็ก-25 ปี สนใจในเรื่องของการเรียน การศึกษา และเรื่องความรัก คือ ด้านของการเรียน
กับด้านความรัก แสดงให้เห็นว่า หมวดที่ผู้คนให้ความสนใจในการเข้าไปรักษากับอาจารย์บก คือ ด้านโรคภัย
ไข้เจ็บ ซึ่งเป็นเกณฑ์ช่วงอายุของวัยผู้สูงอายุ ด้านหน้าที่การงานพร้อมทั้งด้านโชคลาภ-ความร่ารวย จะอยู่ในเกณฑ์
ช่วงอายุของวัยทางาน และสุดท้ายคือด้านการเรียนกับด้านความรัก จะอยู่ในเกณฑ์ช่วงอายุของวัยเด็กและวัยรุ่น
ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านและผู้คนที่ไปรักษานั้น จะไปให้ช่วยเหลือและรักษาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
มากกว่าด้านอื่น ๆ เพราะส่วนมากคนที่รู้จักอาจารย์บก จะเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เคยไปรักษา
หรือให้อาจารย์บกช่วยเหลือ จึงเป็นในด้านของโรคภัยไข้เจ็บเป็นส่วนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนให้ความสนใจ
และให้ความสาคัญในเรื่องของสุขภาพเป็นสาคัญ เมื่อเจ็บป่วยใด ๆ ขึ้นมา ก็เ ลือกที่จะไปหาอาจารย์บกก่อน เพื่อไป
ให้ดูดวง ไปให้ทานายทายทัก และช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของตนเองและคนในครอบครัว โดยเชื่อว่าผีและวิญญาณ
ต่าง ๆ มีอานาจในการกาหนดความเจ็บป่วย โดยการทาให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ทางร่างกาย โดยทาให้ส่วนต่าง
ๆ ของร่างกายผิดปกติไปจากเดิม รวมไปถึงเชื่อว่าผีและวิญญาณเหล่านั้นเป็นผู้บันดาลสุขและทุกข์ให้กับตนเองได้
ในส่วนของประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์นั้น สามารถสรุปประเด็นคาถามที่สัมภาษณ์ได้ ดังนี้
1. เป็นอะไรมา มารักษา มาให้ช่วยเรื่องอะไร
ชาวบ้านได้ตอบคาถามการสัมภาษณ์ สรุปโดยรวม คือ ให้อาจารย์ช่วยทานายทายทัก และรักษาใน
เรื่องของความรักของตนเองและครอบครัว หน้าที่การงานและการเลื่อนตาแหน่งในเรื่องต่าง ๆ การเรียนของลูกและ
หลานของตน เรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับทั้งตนเองและญาติพี่น้องของตน และเรื่องโชคลาภ-ความร่ารวย ซึ่งจะไป
ถาม และไปให้ดูในเรื่องของโชคลาภ ความร่ารวยของครอบครัว ทั้งการเจิมรถ เจิมบ้าน และการจัดตาแหน่งหิ้งพระ
ในบ้าน เป็นต้น
2. ทาไมถึงมารักษากับอาจารย์บกที่นี่ มาเพราะอะไร
ชาวบ้านได้ตอบคาถามการสัมภาษณ์ สรุปโดยรวม คือ เพราะเห็นว่าอาจารย์บกมีชื่อเสียงโด่ งดัง มี
ผู้คนจากต่างพื้นที่มารักษามากมาย รวมถึงอาจารย์บกมีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง ทักแม่น ทักตรง พอได้ไปรักษาหรือไป
ให้ดูดวงให้ครั้งหนึ่งก็เลยไปอีก รวมถึงคนในหมู่บ้าน ในพื้นที่ใกล้เคียง เห็นว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านของตน จึงลองไปดู
ไปให้อาจารย์รักษาอาการป่วยต่าง ๆ ของตนเองและครอบครัว พอรักษาหายหรือดีขึ้น จึงเดินทางไปรักษาอีก
3. รู้จักอาจารย์บกได้อย่างไร มีคนแนะนามาหรือเปล่า
ชาวบ้านได้ตอบคาถามการสัมภาษณ์ สรุปโดยรวม คือ มีคนในหมู่บ้านหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือ
มีญาติพี่น้องมารักษาแล้วหาย อาการดีขึ้น ก็บอกเล่าต่อกัน และแนะนากันมา รวมถึงบางส่วนมีความนับถือและ
ศรัทธาในความแกร่งกล้าของวิชาอาคมอาจารย์บกอยู่แล้ว จึงนับถืออาจารย์มาตั้งแต่ตอนอาจารย์ยังบวชเป็นพระ
และมาเปิดสานักของตนเองจนถึงทุกวันนี้
4. มีความเชื่อเกี่ยวกับอาจารย์บกอย่างไรบ้าง
ชาวบ้านได้ตอบคาถามการสัมภาษณ์ สรุปโดยรวม คือ เชื่อว่าอาจารย์บกมีวิชาอาคมแกร่งกล้า
รักษาอาการเจ็บป่วยของคนได้ ซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากผีหรือวิญญาณต่าง ๆ กระทา เชื่อว่าอาจารย์บกไล่ผีได้ ทั้งผีที่
แฝงหรือคุมชาวบ้าน เข้าชาวบ้าน หรือทาร้ายในเรื่องของการเจ็บป่วยต่าง ๆ ซึ่งหมอไม่สามารถหาสาเหตุได้ หรือ
รักษาแล้วไม่หาย จึงเดินทางมาให้อาจารย์บกรักษา เพราะเชื่อว่าอาจารย์บกจะรักษาหาย รวมถึ งในเรื่องของการเจิม
รถ เจิมบ้าน ดูดวง ดูฤกษ์งามยามดี การตั้งชื่อการตั้งศาลพระภูมิต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าอาจารย์บกสามารถรักษา
และช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้ได้
5. ตอนที่รักษาหรือช่วย อาจารย์บกรักษาและช่วยแบบไหน ทาอย่างไรบ้าง
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ชาวบ้านได้ตอบคาถามการสัมภาษณ์ สรุปโดยรวม คือ ในการดูดวงและการจะช่วยเหลือหรือช่วย
รักษาให้ชาวบ้านนั้น อาจารย์บกจะดูวันเดือนปีเกิดของผู้ที่จะดู หรือทาการรักษาก่อน รวมถึงดูเส้นลายมือด้วยแว่น
ขยาย ซึ่งเส้นลายมือสามารถทาให้มองเห็นขนาดที่ทาง ที่ทามาหากิน ที่ของบ้าน ซึ่งเห็นทุกอย่างชัดเจนมาก โดยการ
ดูเส้นลายมือของผู้ที่ไปรักษา โดยที่การรักษาในลาดับต่อไปนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการไปให้ช่วย หรือรักษาว่าให้ไปช่วยเรื่อง
อะไร รักษาในเรื่องอะไร แล้วแต่กรณีไป แต่โดยส่วนมาก อาจารย์บกจะรักษาด้วยการอาบน้ามนต์ให้ ซึ่งคาถาในการ
สวดทาน้ามนต์นั้น เป็นคาถาที่ควบคุมสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ นั้นออกไป โดยขับไล่ออกไปทางการอาบน้ามนต์ ซึ่งเป็นการไล่
เสนียดจัญไร และสิ่งอัปมงคล ไล่สิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ให้ออกไปจากตัวผู้ที่อาบน้ามนต์
6. รักษาหรือช่วยแล้วหายไหม ดีขึ้นไหม ประสบความสาเร็จไหม
ชาวบ้านได้ตอบคาถามการสั มภาษณ์ สรุปโดยรวม คือ ทุกคนที่ให้สัมภาษณ์ต่างตอบออกมาเป็น
เสีย งเดี ยวกั นว่า ดีขึ้ นหมด เพียงแต่ ว่าจะดีขึ้ นมากน้อ ยเพี ยงใดเท่ านั้น ซึ่ งบางคนก็เรี ยกว่ าประสบความสาเร็ จ
หลังจากที่ได้ไปให้อาจารย์บกช่วยเหลือ
7. คิ ด ว่ า การช่ ว ยเห ลื อ หรื อ การรั ก ษาของอาจารย์ บ ก มี ค วาม ส าคั ญ ต่ อ เราและผู้ ค น
คนอื่น ๆ ไหม ควรที่จะมีการสืบสานวิธีการรักษาในแบบท้องถิ่นแบบนี้ต่อไปหรือไม่ อย่างไร
ชาวบ้านได้ตอบคาถามการสัมภาษณ์ สรุปโดยรวม คือ ทุกคนที่ให้สัมภาษณ์เห็นว่ามีความสาคัญทุก
คน และควรที่จะมีการสืบสานการรักษาเอาไว้ ซึ่งเหตุ ผลของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปบ้างเพราะเชื่อ เพราะ
ศรัทธา จึงอยากให้มีวิธีการรักษาในแบบท้องถิ่นแบบนี้ต่อไปอีก บ้างก็อยากให้มีหมอแบบอาจารย์บกเยอะ ๆ เพื่อจะ
ได้มีให้รักษาได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งคาตอบของแต่ละคนล้วนมองเห็นความสาคัญของการให้มีหมอท้องถิ่นแบบนี้ต่อไป
ทั้งสิ้น พร้อมทั้งเห็นว่าควรมีการสืบสานเอาไว้ เพื่อความคงอยู่และไม่สูญหายไปของหมอท้องถิ่นในอนาคต
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษานายประสาร คาพวง (อาจารย์บก)
หมู่บ้านมะขามค่อม ตาบลยางซ้าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า
1. หน้ า ที่ ข องอาจารย์ บ กในหมู่ บ้ า นมะขามค่ อ มนั้ น มี ห น้ า ที่ ห ลากหลายมาก โดยการ
ลงพื้นที่สังเกต และสัมภาษณ์คนที่มารักษาจากหลาย ๆ บุคคล พบว่า หน้าที่ทั้งหมดนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องผี
เรื่องเหนือธรรมชาติ และฤกษ์งามยามดีต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 1) ดูดวงวันเดือนปีเกิด 2) ดูดวงลายมือ 3) ดูฤกษ์งามยามดี
งานสิริมงคลต่าง ๆ เช่น งานแต่ง งานบวช เป็นต้น 4) ดูของหาย 5) ดูที่บ้าน ที่ทาง 6) การตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อมงคล 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) ทาน้ามนต์เพื่ออาบเสริม
ดวง สะเดาะเคราะห์ รวมถึงเพื่อไล่ผีให้กับคนเจ็บไข้ และอีกหลาย ๆ พิธีกรรมที่อาจารย์บกช่วยรักษาให้ได้ ซึ่งเป็น
พิธีกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับผี วิญญาณ สัมภเวสี หรือสิ่งที่ไม่ดี สิ่งอัปมงคลต่าง ๆ
2. อิทธิพลของความเชื่อและพิธีกรรมกับความสัมพันธ์ต่อวิถีการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน บ้านมะขาม
ค่อม ตาบลยางซ้าย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่า
2.1 จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ในการสัมภาษณ์ชาวบ้านบ้านมะขามค่อม และชาวบ้านหมู่บ้าน
ใกล้เคียง คือ ชาวบ้านบ้านบางหว่าน และจากต่างจังหวัดบางส่วน ที่เคยมารักษาและมาให้อาจารย์บกช่วยเหลือมี
ทั้งหมด 62 คน โดยใช้ประเด็นหัวข้อการสัมภาษณ์ทั้งหมด 7 ประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้ 1) เป็นอะไรมา มารักษา
มาให้ช่วยเรื่องอะไร 2) ทาไมถึงมารักษากับอาจารย์บกที่นี่ มาเพราะอะไร 3) รู้จักอาจารย์บกได้อย่างไร มีคนแนะนา
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มาหรือเปล่า 4) มีความเชื่อเกี่ยวกับอาจารย์บกอย่างไรบ้าง 5) ตอนที่รักษาหรือช่วย อาจารย์บกรักษาและช่วยแบบ
ไหน ทาอย่างไรบ้าง 6) รักษาหรือช่วยแล้วหายไหม ดีขึ้นไหม ประสบความสาเร็จไหม 7) คิดว่าการช่วยเหลือหรือการ
รักษาของอาจารย์บก มีความสาคัญต่อเราและผู้คนคนอื่น ๆ ไหม ควรที่จะมีการสืบสานวิธีการรักษาในแบบท้องถิ่น
แบบนี้ต่อไปหรือไม่ อย่างไร ซึ่งคาตอบที่ได้ก็จะแตกต่างออกไปตามแต่ละความคิดเห็นของบุคคลนั้น ๆ
2.2 การเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์นั้น แบ่งประเด็นหมวดหัวข้อคาตอบของการสัมภาษณ์ออกได้เป็น 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-ความร่ารวย 12 คน
2.3 จากจานวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ในแต่ละหมวดมีความสัมพันธ์กับเรื่องของช่วงอายุ จึงสามารถ
สรุปแบ่งตามเกณฑ์ช่วงอายุได้ ดังนี้
- ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป สนใจในเรื่องของสุขภาพ คือ ด้านของโรคภัยไข้เจ็บ
- ช่วงอายุ 26-49 ปี สนใจในเรื่องของหน้าที่การงาน ตาแหน่งการทางาน และเรื่องโชคลาภกับ
ความร่ารวยของตน คือ ด้านของหน้าที่การงานกับด้านโชคลาภ-ความร่ารวย
- ช่วงอายุ วัยเด็ก-25 ปี สนใจในเรื่องของการเรียน การศึกษา และเรื่องความรัก คือ ด้านของ
การเรียนกับด้านความรัก
2.4 การวิเ คราะห์ข้อมู ลการสัมภาษณ์ พบว่า หมวดที่ผู้คนให้ความสนใจในการเข้ าไปรักษากั บ
อาจารย์บก คือ ด้านโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็นเกณฑ์ช่วงอายุของวัยผู้สูงอายุ ด้านหน้าที่การงานพร้อมทั้ งด้านโชคลาภความร่ารวย จะอยู่ในเกณฑ์ช่วงอายุของวัยทางาน และสุดท้ายคือด้านการเรียนกับด้านความรัก จะอยู่ในเกณฑ์ช่วง
อายุของวัยเด็กและวัยรุ่น ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านและผู้คนที่ไปรักษานั้น จะไปให้ช่วยเหลือและรักษาใน
เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าด้านอื่น ๆ
อภิปรายผลการวิจัย
การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจดังนี้
1. นายประสาร คาพวง หรืออาจารย์บก เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ผู้คนในพื้นที่และหลาย ๆ พื้นที่ให้ความ
เคารพนับถือ และศรัทธาเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของคาถาอาคมและเวทมนตร์ต่าง ๆ โดยมี
หน้าที่ช่วยเหลือและรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับชาวบ้าน รวมถึงเสริมดวงเสริมบารมีให้กับผู้ที่ไปให้ช่วยเหลือด้วย ซึ่ง
ลักษณะที่เฉพาะของอาจารย์บก คือ การถือในเรื่องของอาหารการกิน คือ จะไม่กินสัต ว์ใหญ่ และเนื้อ และในการจะ
ประกอบพิธีกรรมในแต่ละวันนั้น จะต้องทาการสวดมนต์เช้าก่อนทุกครั้ง จึงถือว่าอาจารย์บกเป็นผู้ที่ถือศีลอยู่เป็น
นิตย์และมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ และรักษาโรคภัยหรืออาการต่าง ๆ ที่เชื่อว่าเกิดจากผีหรือสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ
รวมถึงการถูกของ ถูกมนต์ดาจากอวิชชาทั้งหลาย โดยงานวิจัยอื่น ๆ จะมีพิธีกรรมและการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ออกไป ตามแต่ละพื้นที่ แต่ละความเชื่อและพิธีกรรมของบุคคลนั้น ๆ
2. ในการประกอบพิธีกรรมของอาจารย์บกนั้น ในทุก ๆ กรณีการมาให้ช่วยเหลือหรือรักษานั้น อาจารย์บก
จะใช้คาถาอาคม ตาราคาถา และความเชี่ยวชาญในความรู้ที่เรียนมา นามาใช้ในการช่วยเหลือทั้งหมดในทุก ๆ กรณี
ซึ่งในทุก ๆ พิธีกรรมนั้น การจะทาการรักษาเจ้าทุกข์หรือผู้ที่มาขอให้ช่วยเหลือได้นั้น จะต้องมีวันเดือนปีเกิดของผู้ที่
จะมาดูดวง หรือรักษา และเพื่อความแม่นยาที่มากขึ้น คือ ต้องเป็นตัวเจ้าทุกข์ที่มาเอง โดยจะใช้การดูลายมือของเจ้า
ทุกข์ และดูสีหน้า ลักษณะของเจ้าทุกข์ประกอบ ซึ่งจะทาให้ทานายทายทักได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถ้าหากผลการทานาย
ทายทักไม่ดี อาจารย์บกก็จะหาวิธีแก้เพื่อเปลี่ยนจากหนักให้กลายเป็นเบาที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่พิธีกรรมต่าง ๆ จะใช้
วิธีการอาบน้ามนต์ในการรักษา ได้แก่ การสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา การไล่ผี การถอนของ ถอนคุณไสยต่าง ๆ เป็นต้น
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ซึ่งคาถาและรูปแบบที่ใช้ก็จะแตกต่างกันไป ตามแต่ละกรณีนั้น ๆ โดยในงานวิจัยอื่น ๆ จะใช้พราหมณ์ ใช้ปราชญ์
ชาวบ้านที่หลากหลายกันออกไป มีการกาหนดพิธีกรรมที่ ต่างกัน รวมถึงมีการใช้อุปกรณ์และคาถาที่แตกต่างกัน
ออกไปตามความเหมาะสมของอาการเจ้าทุกข์และลักษณะการเลือกวิธีทาพิธีกรรมของปราชญ์คนนั้น ๆ
3. อิทธิพลของความเชื่อและพิธีกรรมกับความสัมพันธ์ต่อวิถีการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน ในหมู่บ้านนั้น
อาจารย์บกมีความสัมพันธ์กั บคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งคนในหมู่บ้านให้ความเคารพและศรัทธาในฐานะของ
ปราชญ์ชาวบ้าน ในด้านของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การเสริมดวงเสริมบารมี การไล่ผี ไม่ว่าจะเป็นผีคุม ผีเข้า หรือ
แม้กระทั่งการถอนของ การตั้งศาลพระภูมิ การดูฤกษ์งามยามดีต่าง ๆ ซึ่งความเชื่อและพิ ธีกรรมท้องถิ่นของอาจารย์
บกนั้น มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของชาวบ้านที่เคารพศรัทธาในหลาย ๆ ด้าน โดยในงานวิจัยอื่น ๆ ผู้ที่
ประกอบพิธี ก็เป็นผู้ที่ชาวบ้านแต่ละพื้นที่ให้ความเคารพและศรัทธามาก่อนเช่นเดียวกัน มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญโดยเฉพาะตามแต่ลักษณะของบุคคลผู้ทาพิธีกรรมนั้น ๆ
4. ในการไปรักษาหรือไปให้อาจารย์บกช่วยเหลือนั้น จากผลการวิจัยพบว่า ช่วงอายุที่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าไป
รักษาและไปให้ช่วยเหลือมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งถือเป็นวัยผู้สูงอายุ โดยหมวดที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจ
และเข้าไปให้อาจารย์บกช่วยเหลือ คือ หมวดของโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งผู้สูงอายุนั้น เมื่ออายุมากขึ้น ก็จะให้ความสนใจใน
เรื่องของสุขภาพตนเองและครอบครัวเป็นสาคัญ เพราะเป็นห่วงในความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัว
รวมถึงคนในช่วงอายุนี้ ส่วนใหญ่มีความเชื่อในเรื่องของผี เวรกรรม และเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย รวมถึงการตาย
ของทุกชีวิต จึงพบผลของการวิจัยในด้านนี้มากที่สุด
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า ผู้คนที่รู้จักอาจารย์บกและไปรักษากับอาจารย์บกนั้น จะเป็นญาติพี่น้องกัน
ซึ่งเมื่อมีคนในครอบครัวเคยไปรักษา แล้วพบว่าทานายทายทักได้แม่น ทักตรง แล้วรั กษาหาย หรือไปให้ช่วยเหลือ
แล้วดีขึ้น ประสบความสาเร็จ และก้าวหน้าในเรื่องที่ปรารถนาก็บอกต่อกัน โดยเล่ากันปากต่อปาก จึงทาให้มีคนรู้จัก
และแนะนาต่อกันมาเป็นทอด ๆ จนถึงปัจจุบัน คล้ายกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่ทาเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม ปราชญ์
ชาวบ้าน แต่จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ลักษณะเด่นของงานวิจัยนั้น ๆ และตามแต่วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยที่ตั้งไว้ในการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ
กิตติกรรมประกาศ
วิจัยเรื่องนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยได้รับคาแนะนาจาก อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง หัวหน้าโครงการ ซึ่งเป็นที่
ปรึกษาวิจัย ช่วยให้คาปรึกษา ตรวจสอบแก้ไขวิจัยฉบับนี้ รวมถึงเป็นผู้ที่มุ่งผลักดันให้คณะผู้วิจัยมุ่งผลิตผลงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยอันเป็นดินแดนเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ และยังคงมีการดาเนิน
ชีวิตตามวิถีความเชื่อของชาวบ้านแบบท้องถิ่นให้เห็นอย่างชัดเจน
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ที่เป็นผู้ริเริ่มให้ผลิตงานวิจัยขึ้นจนทาให้เกิดเป็น
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับนี้
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ บ กหรื อ นายประสาร ค าพวง ผู้ เ ป็ น ปราชญ์ ท้ อ งถิ่ น ของหมู่ บ้ า น
มะขามค่อม จังหวัดสุโขทัย และขอบขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน ทั้งในหมู่บ้านมะขามค่อม หมู่บ้านใกล้เคียง
หรือหมู่บ้านบางหว่าน รวมถึงต่างจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ทางด้านความเชื่อ
ความศรัทธาและความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์บก รวมถึงความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะผู้จัดทา
โดยเฉพาะคุณธนดล อ่อนกล ลูกศิษย์ของอาจารย์บก ผู้เสียสละเวลาทั้งการหาข้อมูลและนาพาคณะผู้จัดทาวิจัยลง
พื้นที่ในการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมของอาจารย์บก
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วิจัยเรื่องนี้เป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากท้องถิ่นและความรู้เหล่านี้จะย้อนกลับไปหาท้องถิ่นคือ หมู่บ้าน
มะขามค่ อ ม ต าบลยางซ้ า ย อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด สุ โ ขทั ย นั บ ได้ ว่ า เป็ น การสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ส าคั ญ ผ่ า น
กระบวนการทางวิชาการแล้วย้อนกลับไปสู่ท้องถิ่นอันเป็นแม่แบบองค์ความรู้ที่สาคัญของการวิจัยในครั้งนี้
คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิจัยเรื่องนี้จะเป็น “แรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจ” ที่สาคัญในการปลูกสร้าง
จิตสานึกและชี้นาให้เห็นความสาคัญในท้องถิ่นของตนเอง หากตัวเรามีองค์ความรู้ของเราอยู่ เราก็จะสามารถที่จะ
พัฒนา ต่อยอดเพื่อความก้าวหน้าสู่อนาคตที่มั่นคงต่อไปได้ตามอัตลักษณ์หรือลักษณะที่โดดเด่นของตนเองในแต่ละ
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การประเมินศักยภาพและความคาดหวังในการจัดตั้งคลังปญญาของสถาบันการพลศึกษา
Potential Assesment and Expectaion of Establishment Institutional Repository at
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินศักยภาพและความคาดหวังของบุคลากรในสังกัดสถาบันการพล
ศึกษาในการมีสวนรวมการดําเนินงานและการจัดตั้งคลังปญญาของสถาบัน ประชากรที่ใชในการศึกษาเปน
บุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต แบงเปนกลุมอาจารย/ผูบริหาร จํานวน 556 คน และ
หัวหนางานศูนยวิทยบริการ จํานวน 17 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล การตรวจสอบความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามใชวิธีครอนบาซแอลฟา ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาอยูที่ระดับ 0.81 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา สถาบันไม
มีศักยภาพในการจัดตั้งคลังปญญาทั้งจํานวนผลงานทางวิชาการและบุคลากรที่ไมมีความรูดานการใชโปรแกรม
และการลงรายการMetadata แตมีความคาดหวังใหมีการจัดตั้งคลังปญญาในระดับมาก เชนเดียวกับความ
คาดหวังการมีสวนรวมในการจัดตั้งคลังปญญาสถาบัน( x =4.19 ; S.D.=0.72; x = 4.23 ; S.D. = 0.69) โดย
มี ความต องการบุ คลากรที่ มีวุ ฒิ บ รรณารั กษศาสตรที่ มีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิว เตอรเพื่ อ
ปฏิบัติงานประจํา มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ และปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติใหสามารถ
ใชงานได
คําสําคัญ : คลังปญญา ศักยภาพ ความคาดหวัง สถาบันการพลศึกษา
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

536

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

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 ทั้งนี้เพราะสารสนเทศมีความสําคัญตอบุคคลและองคกรในทุกระดับ ทั้งในมิติของการ
ดํารงชีวิตหรือการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองคกร สําหรับแวดวงทางวิชาการ โดยเฉพาะผูสอนในระดับอุดมศึกษา
ที่มีบทบาทความรับผิดชอบในการสอนควบคูไปกับการคนควาวิจัย อันเปนหนาที่หลักของบุคลากรในสังกัดอุดมศึกษา และยัง
สงผลทางออมในการสะทอนใหเห็นคุณภาพของการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษาที่กําหนดใหมีการสรางสรรคผลงานทาง
วิ ช าการ ไม ว า จะเป น เอกสารประกอบการสอน ตํ า รา บทความทางวิ ช าการ หรื อ แม แ ต ผ ลงานวิ จั ย ล ว นเป น หนึ่ ง ใน
องคป ระกอบของการแสดงศั กยภาพทางวิ ช าการให ป รากฏแก สาธารณชน ซึ่ งคุ ณภาพงานผลงานทางวิ ชาการดัง กล า ว
จําเปนตองอาศัยสารสนเทศที่มีคุณสมบัติที่ดีทั้งความถูกตองของเนื้อหาและความทันสมัยกับสภาวการณปจจุบัน จากการกาว
รุกของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทําใหรูปแบบของสื่อบันทึกขอมูลความรูอันเปนปจจัยพื้นฐานของการสรางสรรคผลงานวิชาการ
ไดเปลี่ยนแปลงรูปลักษณและชองทางการเผยแพรไปจากการการตีพิมพในรูปของเอกสารกลับกลายเปนสื่อดิจิทัลที่สงผลทําให
การนําเสนอเนื้อหาตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว ครอบคลุม ทันสมัยและสะดวกตอการสืบคนขอมูลสําหรับผูใชสารสนเทศ (The
University Library of University of Illinois. 2014 ; พรชนิตว ลีนาราช. 2560).
ความเปลี่ยนแปลงของสื่อสารสนเทศดังกลาวสงผลใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาและใหบริการสารสนเทศ
เกิดแนวคิดในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บและรวบรวมสารสนเทศดิจิทัลขึ้นในสถาบันตางๆ โดยเฉพาะกลุม
หองสมุดมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสําคัญในการจัดหา รวบรวม และดําเนินการใหบริการแกสมาชิกในหนวยงานซึ่งเดิมเรียกวา
คลังสารสนเทศ และตอมาไดปรับเปลี่ยนเปนคลังปญญา (Institutional Repository : IR) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการ
รวบรวม จัดเก็บ สารสนเทศที่เปนงานสรางสรรคของบุคลากรในหนวยงานในรูปแบบฐานขอมูลดิจิทัลเพื่อใหบริการสารสนเทศ
ดังกลาวแกสมาชิกของหองสมุดและบุคคลภายนอก
กลาวไดวาพัฒนาการของการดําเนินงานดานคลังปญญาในประเทศไทยเกิดจากการสมาชิกของเครือขายหองสมุด
อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ก ารเข า ร ว มโครงการสร า งฐานข อ มู ล เพื่ อ การจั ด เก็ บ เอกสารฉบั บ เต็ ม ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (digital
collection) โดยเปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (Thailis) อันเปนเครือขายความ
รวมมือระหวางหองสมุด มหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง สวนกลางและสวนภูมิภ าคที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ฐานขอมูลดวยการจัดเก็บและแสดงขอมูลจากเอกสารฉบับเต็มพรอมภาพประกอบอื่นๆ โดยเนนขอมูลที่เปนวิทยานิพนธและ
งานวิจัยที่มีการจัดเก็บของหองสมุดในประเทศ ตลอดจนใหบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวางหองสมุดดวยการสืบคนในรูป
ของเครือขายสารสนเทศ
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และจากผลการศึ ก ษาด า นการใช ส ารสนเทศของบุ ค ลากรในสั ง กั ด สถาบั น การพลศึ ก ษาในงานงานวิ จั ย พบว า
พฤติกรรมการใชสารสนเทศจากแหลงและทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ สําหรับการดําเนินงานเพื่องานวิจัยของบุคลากร
ในสังกัดสถาบันการพลศึกษาในภาพรวมอยูในระดับนอย (อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค. 2561) โดยสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากปญหา
การเขาถึงสารสนเทศและการใชทรัพยากรสารสนเทศที่มีขอจํากัดทั้งดานการใหบริการและจํานวนของทรัพยากรสารสนเทศ
ของแตละวิทยาเขต การจัดตั้งคลังปญญาของสถาบันจึงอาจเปนสวนสําคัญในการขยายโอกาสของการเขาถึงสารสนเทศที่ผูใช
ตองการเพื่อใชเปนขอมูลในการสรางสรรคงานวิชาการของบุคลากรในสถาบันฯ การศึกษาในครั้งนี้จึงเปนการประเมินความ
ศักยภาพและความคาดหวังของบุคลากรและศูนยวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษาในการมีสวนรวมการดําเนินงานคลังปญญา
ของสถาบันเพื่อจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของการดําเนินงานและพัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนคลังปญญาของสถาบันเพื่อ
ทําหนาที่เปนแหลงสารสนเทศสําคัญสําหรับการคนควาขอมูลของบุคลากรและผูสนใจที่เกี่ยวของไดตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ บุ ค ลากรในสั ง กั ด สถาบั น การพลศึ ก ษา 17 วิ ท ยาเขต
ประกอบดวยกลุมคณาจารย/ผูบริหาร และหัวหนางานศูนยวิทยบริการ โดยประชากรที่ใชในการศึกษาจํานวน 675 คน ตาม
หลักเกณฑสําหรับใชในการศึกษาวิจัยซึ่งผูวิจัยไดกําหนดไวดังนี้
1. เปนผูปฎิบัติงานภายในสังกัดสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต ที่เปนอาจารยประจํา
2. เปนผูปฎิบัติหนาที่สอนและ/หรือรับผิดชอบงานบริหารทั้งในระดับ รองคณบดี ผูชวยอธิการบดี หัวหนาสํานักงาน
หัวหนาศูนยกีฬา หรือหัวหนางานตางๆ ตามคําสั่งของสถาบันการ
พลศึกษาแตละวิทยาเขต
3. ประชากรที่ตอบแบบสอบถามสําหรับการไดมาซึ่งขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนไปตามที่สถาบันการพลศึกษาแตละ
วิทยาเขตเปนผูดําเนินการแจกจายและยินดีใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. เปนการสํารวจเพื่อประเมินศักยภาพดานทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร รวมทั้งองคประกอบพื้นฐานอื่นๆ ในการ
ดําเนินงานของคลังปญญา และความคาดหวังของบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาในการจัดตั้งคลังปญญาสถาบัน
2. การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยนี้ใชแบบสอบถามที่แจกจายไปยังสถาบันการพลศึกษาทั้ง 17 วิทยาเขต โดยใช
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลาในการเก็บขอมูล 5 เดือน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามดวยตนเองโดยสังเคราะหจากองคความรูที่ไดมาจากทฤษฎีและขอเขียน
ที่เกี่ยวของกับคลังปญญาเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามที่สรางขึ้นมีทั้งหมด 2 ชุด ประกอบดวย
ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามสําหรับอาจารย/ผูบริหาร มีทั้งหมด 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
จัดแบงออกเปน 2 กลุมไดแก
กลุมที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของตัวแทนประชากร เชน เพศ อายุ การทํางาน
ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด ระดับการศึกษาสูงสุด
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กลุมที่ 2 เปนขอมูลของตัวแทนประชากรดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน หรือประสบการณการ
ใชบริการคลังปญญา เชน ผลิตทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัล จํานวน 10 ขอ คําตอบเปน
แบบเลือกตอบ ประสบการณที่เกี่ยวของกับการสืบคนหรือใชบริการคลังปญญาจากสถาบันตางๆ ไดแก ประเภททรัพยากร
สารสนเทศที่เคยสืบคน จํานวน 12 ขอ คําตอบเปนแบบเลือกตอบใช หรือ ไมใช วัตถุประสงคของการใชบริการ จํานวน 7
ขอ คําตอบเปนแบบเลือกตอบ ใช หรือไมใช เพื่อหาขอมูลสําหรับประเมินศักยภาพของบุคลากรในสถานภาพเปนผูสนับสนุน
ดานการจัดทําทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการที่เปนตัวปอนในการดําเนินงานฐานขอมูล และเปนผูใชบริการคลังปญญา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและทัศนะของบุคลากรที่มีตอการจัดตั้งคลังปญญาใน
สถาบันการพลศึกษาแตละวิทยาเขต ทั้งดานการดําเนินงานและบทบาทความสําคัญของคลังปญญาในการใชประโยชนตางๆ
ดานการปฏิบัติงานและการสรางสรรคผลงานวิชาการ คําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานจัดตั้ง
คลังปญญาในสถาบันการพลศึกษาแตละวิทยาเขต ทั้งดานการดําเนินงาน การใชบริการ และความรวมมือในดานอื่นๆ จํานวน
7 ขอ คําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามสําหรับหัวหนางานศูนยวิทยบริการ มีทั้งหมด 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปประกอบดวย ดานขอมูลพื้นฐานของศูนยวิทยบริการ
จัดแบงออกเปน 2 กลุมไดแก
กลุมที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของหัวหนางานศูนยวิทยบริการทั้ง 17 แหง เชน เพศ อายุการทํางาน ตําแหนง
หนวยงานที่สังกัด ระดับการศึกษา
กลุมที่ 2 เปนขอมูลการปฏิบัติงานในศูนยวิทยบริการ เชน จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนยวิทยบริการ
ขอมูลดานทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ ขอมูลของโปรแกรมที่ใชดําเนินงานคลังปญญา รวมทั้งขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ
คําตอบเปนแบบเลือกตอบและเติมคํา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและทัศนะของบุคลากรในศูนยวิทยบริการที่มีตอการ
จัดตั้งคลังปญญาในสถาบันการพลศึกษาแตละวิทยาเขต ทั้งดานการดําเนินงานและความพรอมในการดําเนินงาน คําตอบเปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการสิ่งสนับสนุนตอการดําเนินงานจัดตั้งคลังปญญาใน
สถาบันการพลศึกษาแตละวิทยาเขต จํานวน 3 ดาน คําตอบเปนคําถามปลายเปด
เกณฑในการแปลผลขอมูล สําหรับคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใชคาเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง คาดหวัง/เห็นดวยมากที่สุด
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 กําหนดไวดังนี้
คารอยละ 80 ขึ้นไป
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

การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ใชการหาคาดัชนีความเที่ยงตรง (content validity) โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน เพื่อนําไปหาคาดัชนี
ความสอดคลองของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค ดวยการหาคา IOC ( Index of item objective congruence) โดย
พิจารณาขอคําถามดังนี้
ใหคะแนน +1 ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
ใหคะแนน 0 ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
ใหคะแนน -1 ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค
และนําผลคะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณ หาคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งตองมีคาไมต่ํากวา 0.67 จึงจะ
นําไปใชเก็บขอมูลได ทั้งนี้แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยนี้มีคา IOC ดังนี้
แบบสอบถามชุดที่ 1
ดานขอมูลทั่วไป มีคา IOC เทากับ 1.00
ดานความคาดหวังและทัศนะของบุคลากรที่มีตอการจัดตั้งคลังปญญามีคา IOC เทากับ 1.00
ดานความคาดหวังตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานจัดตั้งคลังปญญา มีคา IOC เทากับ 1.00
แบบสอบถามชุดที่ 2
ดานขอมูลทั่วไป มีคา IOC เทากับ 1.00
ดานความคาดหวังและทัศนะของบุคลากรที่มีตอการจัดตั้งคลังปญญามีคา IOC เทากับ 0.67
ดานความตองการสิ่งสนับสนุนตอการดําเนินงานจัดตั้งคลังปญญาในสถาบันการพลศึกษาแตละวิทยาเขต
มีคา IOC เทากับ 1.00
การตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability testing) ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้ไดแบบสอบถามไปทดสอบคุณภาพโดย
ทดลองใช (try out) กับบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร ที่มีบริบทใกลเคียงกับประชากรที่ใชศึกษา
จํานวน 30 คน แลวนําแบบสอบถามที่ไดจากการทดลองใช มาทดสอบโดยวิธีครอนบาซแอลฟา (Cronbach's Alpha
coefficient) เพื่อวัดคุณภาพความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามวาแตละขอคําถามมีความสอดคลองกันหรือไม โดย
กําหนดเกณฑยอมรับคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นอยูที่ 0.80 ขึ้นไป
สําหรับแบบสอบถามที่นําไปทดลองใชเปนแบบสอบถามฉบับที่ 1 ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับอยูท่ีระดับ 0.81
สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได
การเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. สํารวจจํานวนบุคลากรที่เปนกลุมเปาหมายในการศึกษาของแตละวิทยาเขตเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดสงเพื่อใหได
แบบสอบถามกลับคืนมามากที่สุดแบบสอบถาม
2. ทําหนังสือชี้แจงวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลผานรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาวิทยา
เขตชุมพร ถึงรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการจัดสงแบบสอบถามไปทางไปรษณียพรอมแนบซองเอกสารเพื่อสงกลับ และ
ติดตามเมือ่ ครบระยะเวลาที่กําหนดสง
4. ทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนกอนนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสถิติตอไป โดยจํานวน
แบบสอบถามชุดที่ 1 (สําหรับอาจารย/ผูบริหาร) ที่ไดรับคืนจากสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต จํานวน 556 ฉบับ สวน
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แบบสอบถามสําหรับหัวหนาศูนยวิทยบริการไดรับจากการสงคืนทางไปรษณียและสําหรับวิทยาเขตที่ไมไดสงแบบสอบถามคืน
ใชการสอบถามทางโทรศัพท ครบทั้ง 17 วิทยาเขต
การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหเนื้อหา(content analysis) สําหรับคําตอบที่เปนปลายเปด
ผลการวิจัย ขอนําเสนอเปน 2 สวน
สวนที่ 1 ศักยภาพและความคาดหวังของบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาในการมีสวนรวมการดําเนินงาน
คลังปญญาของสถาบัน พบวา
บุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาที่เปนตัวแทนประชากร สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 54.30) อายุการทํางานใน
สถาบันมากกวา 30 ปขึ้นไป (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) โดยจํานวนผลงานทางวิชาการที่จัดทําหรือมีสวนรวมจํานวน 1-3
รายการ (รอยละ 61.30) ซึ่งเปนผลงานที่จัดทําเปนดิจิทัลจํานวน 1-3 รายการ (รอยละ40.30) และเคยมีประสบการณดานการ
คนควาสารสนเทศจากคลังปญญาของสถาบันตาง ๆ (รอยละ 65.80)
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่บุคลากรในสถาบันเคยใชจากคลังปญญาภายนอกสถาบัน พบวาทรัพยากร
สารสนเทศที่ใชเพื่อการศึกษาคนควา สวนใหญเปนวิทยานิพนธออนไลนมากที่สุด (รอยละ 91.90) โดยใชรายงานการประชุม/
สัมมนาออนไลน/และชุดสไลดการนําเสนอผลงานนอยที่สุด (รอยละ59.90) โดยวัตถุประสงคใชในการศึกษาคนควาจากคลัง
ปญญาภายนอกสถาบันฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการทําวิจัยมากที่สุด(รอยละ 90.80) รองลงมาเปนการใชเพื่อประโยชน
ทางการเรียนการสอนและการบริหารงาน
ดานความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอการจัดตั้งคลังปญญาสถาบันฯ บุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาทั้ง 17
วิทยาเขตที่ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใหสถาบันดําเนินการจัดตั้งคลังปญญาในระดับมากทุกรายการ ( x =4.19 ;
S.D.=0.72) โดยคาดหวังใหสถาบันฯกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการดําเนินงานเพื่อเก็บรวบรวม/จัดเก็บ ผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรซึ่งเปนชองทางของการสงวนรักษาทรัพยสินทางปญญาของบุคลากรในสถาบันและเปนชองทางของการเผยแพรผลงาน
ทางวิช าการอี กรู ปแบบหนึ่ง รวมทั้ ง การกํา หนดใหบุค ลากรในสถาบัน ฯ จั ดส งผลงานทางวิชาการเพื่อใหศู นย วิทยบริ การ
ดําเนินการรวบรวม/จัดเก็บ เปนสิ่งที่ควรดําเนินการอยางจริงจัง
สวนความคาดหวังตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานคลังปญญาในสถาบัน พบวาอาจารย/ผูบริหารในสถาบันการ
พลศึกษาทั้ง 17 วิทยาเข ตมีความคาดหวังตอการมีสวนรวมในการจัดตั้งคลังปญญาสถาบันในระดับมากทุกรายการ ( x =
4.23 ; S.D. = 0.69) โดยเฉพาะความรวมมือในการสงมอบผลงานวิชาการใหกับศูนยวิทยบริการ รวบรวม/จัดเก็บ เพื่อเปน
แหลงรวบรวมองคความรูของสถาบันฯ และยินดีสงเสริมใหนักศึกษาใชบริการสืบคนผลงานวิชาการของสถาบันฯ เพื่อสงเสริม
การเรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ รวมทั้งคาดหวังวา การดําเนินงานเก็บรวบรวม/
จัดเก็บ ผลงานทางวิชาการของบุคลากรในสถาบันฯจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหบุคลากรมีการจัดทําผลงานทางวิชาการเพิ่มมาก
ขึ้นเพราะมีแหลงเผยแพรที่เอื้อตอการเขาถึงขอมูลไดสะดวกและครอบคลุมในเรื่องที่ตองการขอมูลและความคาดหวังที่มีตอ
การจัดตั้งคลังปญญาสถาบันของหัวหนางานศูนยวิทยบริการสถาบันการพลศึกษา
สวนที่ 2 ศักยภาพและความคาดหวังของศูนยวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษาในการจัดตั้งคลังปญญาของ
สถาบัน พบวา
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หัวหนางานศูนยวิทยบริการในสถาบันการพลศึกษาทั้ง 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
ศูนยวิทยบริการทั้ง 17 วิทยาเขตไมมีเจาหนาที่คอมพิวเตอรปฏิบัติงานประจํา และมีลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว
ปฎิบัติงานประจําศูนยวิทยบริการจํานวน 1 คน ใน 3 วิทยาเขต จํานวน 2 คน ใน 1 วิทยาเขต
ดานการจัดเก็บรวบรวมผลงานวิชาการที่จัดทําโดยบุคลากรในสถาบันฯที่มีในศูนยวิทยบริการมีการจัดเก็บเปน
บางสวนอจํานวน 14 วิทยาเขต (รอยละ 82.35) แตไมมีการจัดเก็บผลงานวิชาการในรูปดิจิทัล ทั้งนี้ ศูนยวิทยบริการสวนใหญ
รอยละ 58.82 ไมมีแผนงาน/โครงการในการเก็บรวบรวมผลงานวิชาการของบุคลากรในสถาบัน
ดานเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการสืบคนสารสนเทศสวนใหญศูนยวิทยบริการมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอ
ตอความตองการของผูใชบริการ (รอยละ 82.35) และยังคงใชโปรแกรม Alice for Window ในการดําเนินงานภายในศูนย
วิทยบริการ (รอยละ 64.71)
ดานความพรอมของบุคลากรพบวา บุคลากรในศูนยวิทยบริการทั้ง 17 วิทยาเขตไมมีความรูเกี่ยวกับโปรแกรม
DSpace แตมีความรูเกี่ยวกับMetadata จํานวน 4 คนจาก 17 วิทยาเขต หรือรอยละ 23.53
ดานการประสานงานระหวางศูนยวิทยบริการกับฝายหรือคณะวิชาเพื่อจัดเก็บผลงานวิชาการที่มีการผลิตจาก
บุคลากรในสถาบัน มีการดําเนินงานจํานวน 8 วิทยาเขต (รอยละ 47.06)
ดานบริการสืบคนสารสนเทศผานรายการสืบคนสาธารณะออนไลน (OPAC) มีเพียง 1 แหงจาก 17 วิทยาเขต หรือ
รอยละ 5.88 ที่สามารถใชบริการผานโทรศัพทมือถือได
ภาพรวมของการประเมินศักยภาพที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของคลังปญญาสถาบันการพลศึกษาสรุปไดดังนี้
รายการประเมิน
คารอยละ การแปลผล
จํานวนผลงานวิชาการในรูปแบบดิจิทัล
40.30
ไมมีศักยภาพในการจัดตั้ง
บุคลากรที่มีวุฒิบรรณารักษศาสตร
ระดับปริญญาตรี
41.18
ไมมีศักยภาพในการจัดตั้ง
ระดับปริญญาโท
29.14
ไมมีศักยภาพในการจัดตั้ง
จํานวนผลงานวิชาการในรูปแบบดิจิทัลที่มีการจัดเก็บ
0.00
ไมมีศักยภาพในการจัดตั้ง
นโยบายในการจัดเก็บรวบรวมผลงานวิชาการ
58.82
มีศักยภาพในระดับนอย
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่พรอมใชงาน
82.35
มีศักยภาพในระดับสูงมาก
ความพรอมในการปฏิบัติงานคลังปญญาของบุคลากร
ความรูและทักษะดานการใชโปรแกรม
0.00
ไมมีศักยภาพในการจัดตั้ง
ความรูและทักษะดานการลงรายการMetadata
23.53
ไมมีศักยภาพในการจัดตั้ง
ระดับการประสานกับฝาย/คณะวิชาเพื่อเก็บรวบรวมผลงาน
วิชาการ
47.00
ไมมีศักยภาพในการจัดตั้ง

สําหรับความคาดหวังตอการจัดตั้งคลังปญญาในสถาบันฯ พบวา บุคลากรงานศูนยวิทยบริการมีความคาดหวังตอการ
จัดตั้งคลังปญญาในสถาบันฯอยูในระดับมาก ( x = 3.98; S.D. = 0.68) โดยคาดหวังในระดับมากที่สุดคือ ใหสถาบันฯใหการ
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สนับสนุนในดานตางๆ เชน การสนับสนุนเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมการจัดตั้งคลังปญญาของสถาบันฯ การสนับสนุนดานจํานวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติม การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของศูนยวิทยบริการเขารับการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช
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 เปนภาระที่
เพิ่มขึ้นสําหรับศูนยวิทยบริการ 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 ศูนยวิทยบริการทั้ง 17 แหงมีความตองการใหสถาบันจัดสรรอัตรากําลังผูปฏิบัติงานที่มีวุฒิ
บรรณารักษศาสตรที่มีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อปฏิบัติงานประจําในศูนยวิทยบริการ ดานวัสดุอุปกรณ
ศูนยวิทยบริการจํานวน 3 แหงยังมีความตองการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชภายในศูนยวิทยบริการ และศูนยวิทยบริการจํานวน
6 แหงตองการใหสถาบันฯสวนกลางดําเนินการในการปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติใหสามารถใชงานได ดานการบริหาร
จัดการ ศูนยวิทยบริการทั้ง 17 แหงมีความตองการใหสถาบันกําหนดนโยบายที่ใชเปนแนวทางในการประสานงานใหบุคลากร
ที่จัดทําผลงานวิชาการสงมอบงานใหกับศูนยวิทยบริการเพื่อจัดเก็บในคลังปญญาของสถาบัน
อภิปรายผล จากขอคนพบดังกลาวสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ดานทรัพยากรสารสนเทศที่เปนองคประกอบสําคัญหนึ่งในการดําเนินงานคลังปญญา ในภาพรวมจํานวนผลงาน
วิชาการที่มีการจัดทําเปนดิจิทัล มีจํานวนระหวาง 1 – 3 รายการ (รอยละ 40.30) ซึ่งอยูในระดับไมมีศักยภาพสําหรับการ
จัดตั้งคลังปญญา ดังนัน้ ในการจัดตั้งคลังปญญาของสถาบันในแตละวิทยาเขตจําเปนตองมีการดําเนินงานถายโอนรูปแบบของ
ผลงานวิชาการจากสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อดิจิทัล ซึ่งเปนรูปแบบของการจัดเก็บในระบบคลังปญญา (Crow. 2002; สมาน ลอยฟา.
2553: 121) ดานประสบการณของบุคลากรที่เคยใชคลังปญญาของสถาบันตาง ๆ เพื่อการศึกษาคนควาสารสนเทศ มีจํานวน
รอยละ 65.80 เกินกึ่งหนึ่งของตัวแทนประชากร อันสะทอนใหเห็นถึงบริบทของการใชสารสนเทศจากคลังปญญาวา หากมีการ
จัดตั้งภายในสถาบันนับเปนโอกาสใหบุคลากรไดมีชองทางในการมีสวนรวมเผยแพรผลงานวิชาการของตนและมีแหลงในการ
เขาใชบริการผลงานวิชาการที่เปนการสรางสรรคของประชาคมในสถาบัน (สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ. 2553; วัชรี เพ็ชรวงษ.
2561) ซึ่งประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่เคยใชจากคลังปญญาภายนอกสถาบันสวนใหญเปนวิทยานิพนธออนไลน(รอยละ
91.90) และใชรายงานการประชุม/สัมมนาออนไลน/และชุดสไลดการนําเสนอผลงานนอยที่สุด (รอยละ59.90) เกินกึ่งหนึ่งของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการจัดเก็บและใหบริการในคลังปญญาของสถาบัน (Sambhu Nath Halder. 2019; จันทรา เทพ
อวยพร. 2553: 144) โดยมีวัตถุประสงคของการคนควาสารสนเทศจากคลังปญญาเปนการใชเพื่อเปนขอมูลประกอบการทํา
วิจัยและเพื่อประโยชนทางการเรียนการสอนและการบริหารงานในทุกดาน ซึ่งเปนลักษณะของการใชประโยชนจากการสืบคน
สารสนเทศจากคลังปญญา
สรุปผลการวิจัย
โดยภาพรวมจากการประเมินศักยภาพของสถาบันการพลศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นวาสถาบันการพลศึกษาทั้ง 17
วิทยาเขตไมมีศักยภาพในการจัดตั้งคลังปญญาสถาบัน แมวาบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาทั้ง 17 วิทยาเขตที่มีความ
คาดหวังใหสถาบันดําเนินการจัดตั้งคลังปญญาในระดับมากทุกรายการ ( x =4.19 ; S.D.=0.72) เชนเดียวกับความคาดหวังตอ
การมีสวนรวมในการจัดตั้งคลังปญญาสถาบันอยูใ นระดับมากทุกรายการ ( x = 4.23 ; S.D. = 0.69) เชนเดียวกับศักยภาพของ
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ศูนยวิทยบริการในสถาบันการพลศึกษายังไมมีศักยภาพเพียงพอตอการจัดตั้งคลังปญญาสถาบันที่ควรประกอบดวยจํานวนของ
ผลงานวิชาการดิจิทัลในปริมาณที่เพียงพอตอการจัดเก็บและใหบริการ บุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนินงานไมมี/ขาดความรู
เกี่ยวกับโปรแกรมและการลงรายการในการดําเนินงาน แมวาจะมีการกําหนดนโยบายในการจัดเก็บรวบรวมผลงานวิชาการ
และมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในปริมาณที่สามารถรองรับการดําเนินงานคลังปญญาได ซึ่งองคประกอบตางๆ ดังกลาว
นับเปนคุณลักษณะที่สําคัญตอการจัดดําเนินงานคลังปญญา (Johnson. 2002; น้ําทิพย วิภาวิน. 2556: 44) แมวาความ
คาดหวังตอการจัดตั้งคลังปญญาในสถาบันฯของบุคลากรงานศูนยวิทยบริการจะอยูในระดับมาก ( x = 3.98; S.D. = 0.68) กล
ยุทธในการขับเคลื่อนใหเกิดการจัดตั้งคลังปญญาใหเกิดขึ้นไดควรเริ่มจากการใหสิ่งสนับสนุนการดําเนินงานจัดตั้งคลังปญญาใน
สถาบั น การพลศึ ก ษาแต ล ะวิ ท ยาเขตทั้ ง ด า นบุ ค ลากรที่ มี วุ ฒิ บ รรณารั ก ษศาสตร ซึ่ ง มี ค วามรู แ ละทั ก ษะด า นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเพื่อปฏิบัติงานประจําในศูนยวิทยบริการ จัดใหมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชภายในศูนยวิทยบริการอยาง
เพียงพอ และสถาบันฯสวนกลางควรดําเนินการในการปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติใหสามารถใชงานได ทั้งนี้สถาบันฯ ควร
กําหนดนโยบายที่ใชเปนแนวทางในการประสานงานใหบุคลากรที่จัดทําผลงานวิชาการสงมอบงานใหกับศูนยวิทยบริการเพื่อ
จัดเก็บในคลังปญญาของสถาบัน ซึ่งเปนความตองการที่สอดคลองกับผลการศึกษาของวัชรี เพ็ชรวงศ และกุลธิดา ทวมสุข
(2554 : 56 - 60) ที่พบวาคลังปญญาที่มีการดําเนินงานในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรประกอบดวยหนวยงานที่
รับผิดชอบในการดําเนินงานคลังปญญา โครงสรางชุมชนวิชาการ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บ รวมทั้งการกําหนดนโยบาย
เพื่ อให เกิ ด ความร วมมื อระหว า งศู น ยวิ ทยบริก ารและคณะวิ ชาที่ เป น ชุม ชนวิ ช าการเพื่อ ส งมอบผลงานวิ ช าการและร ว ม
พัฒนาการบริการ (Johnson. 2002; Armstrong. 2014:1-2)
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การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา การดําเนินการวิจัยโดยการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาดวยแบบสอบถาม ประชากรคือ สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 197 แหง และกลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
132 แหง โดยกลุมผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 132 คน และ ครูผูสอน จํานวน 132 คน รวมจํานวน
264 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x =2.51,
S.D.=0.84) สําหรับปญหารายดานเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุดคือ 1) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
( 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)การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ( x =2.33,
( x =2.31, S.D.=0.88)

S.D.=0.80)

และป ญ หาต่ํ า สุ ด คื อ 6)การนิ เ ทศการศึ ก ษา

คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ, การศึกษาปญหา, ปญหาการบริหารงานวิชาการ
Abstract
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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
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต พ.ศ. 2523 และไดทรงงานอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลามากกวา 30 ป มีเด็กและเยาวชน
จํานวนมากจบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และทําประโยชนใหแกสังคมประเทศชาติ
เมื่องานพัฒนาไดขยายกวางขึ้น อีกทั้งมีผูมาสนับสนุนมากขึ้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีจึงโปรดเกลาฯ ใหจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับแรกขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2535 เพื่อใช
เปนกรอบแนวทางในการทํางานพัฒนา จนถึงปจจุบัน แผนฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560–2569 ประกอบดวย 8 เปาหมายหลักโดย
หนึ่งในแปดเปาหมายหลักนั้น คือการใหความสําคัญดานการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ
และทางจริยธรรม เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการเรียนรูและพัฒนาเทาเทียมผูอื่น (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2560)
สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ป 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 197 แหง
กระจายอยูทั่วประเทศไทย โดยมีเปาหมายหลัก คือการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ
ประกอบดวย 4 เปาหมาย 1)มุงเนนการแกปญหาวิกฤตเรื่องภาษาไทย 2)พัฒนาครูผูสอนใหสามารถใชรูปแบบการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ของเด็กนักเรียนดานภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
3)ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4)ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 อื่น ๆ โดยเปาหมายจะประสบผลสําเร็จไดนั้นเกิด
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จากการบริหารงานโรงเรียนดานวิชาการ (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5, 2560)
การบริหารสถานศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2545 ที่ระบุไวในมาตรา 39 วาใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาโดยประกอบดวย 1)งานการบริหาร
วิชาการ 2)งานการบริหารงบประมาณ 3)งานการบริหารงานบุคคล 4)งานการบริหารทั่วไป ซึ่งในการบริหารงานดานตาง ๆ
นั้น ถือวาเปนหนาที่ผูบริหารตองรับผิดชอบโดยตรง ผูบริหารตองใหความสําคัญกับการบริหารใหมากขึ้น โดยเฉพาะงาน
วิชาการ
งานวิชาการถือเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษาที่มีความสําคัญที่สุด เปนหัวใจของการจัดการศึกษาจาก
ปจจัยดังกลาวทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการสามารถจัดการศึกษา ไดอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะงานวิชาการเปนงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนและพั ฒ นาสติ ป ญ ญา ความรู ความสามารถ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพิ่ ม ศั ก ยภาพให กั บ เด็ ก และเยาวชน
สรางผูเรียนใหมีคุณคาในสังคม ตามเปาหมายของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560–2569 โดยมีเปาหมายสําคัญคือ
การเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ ดังนั้นสถานศึกษาจึงตองใหความสําคัญและถือเปน
หนาที่หลักของสถานศึกษา ในการบริหารจัดการงานวิชาการใหบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีฉบับที่ 5,
2560) และสอดคลองกับตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 10 “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอย
กวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” และมาตรา 6 “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับงานวิชาการ ตองมีความรอบรูในดาน
การบริหาร มีศิลปะและเทคนิคในการดําเนินงาน ติดตาม กํากับดูแล เพื่อใหภาระงานตาง ๆ ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสวนใหญเปนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และเปนโรงเรียนขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็ก
ประสบปญหาขาดแคลนปจจัยที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอน เชน อาคารสถานที่ สื่อ วัสดุและอุปกรณที่จําเปน การใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การสื่อสารมาชวยในการจัดการศึกษา อุปกรณการเรียนการสอน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จากสรุปผลรายงานจากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2569 พบวาคะแนนผลสอบ คาเฉลี่ยผลการ
สอบ (Ordinary National Educational Test : O-NET) ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของสถานศึกษาในโครงการ
ตามพระราชดําริฯ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มาเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระดับประเทศ พบวาจากสถิติ
ผลสอบตั้งแตปการศึกษา 2551-2559 พบวา มีคาเฉลี่ย ต่ํากวาของประเทศมาอยางตอเนื่อง มีบางวิชาใกลเคียงกับคาเฉลี่ย
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ระดับประเทศ (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ฉบับที่ 5, 2560)
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา วามีปญหาการบริหารวิชาการอยางไร และมีแนวทางในการพัฒนาอยางไร เพื่อเปนแนวทางการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนอันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาในโครงการ
ตามพระราชดําริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาปญหาบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โดยมีขั้นตอนใน การดําเนินการวิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ไดแก สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 197 แหง
(สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2561)
2. กลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 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
ทั้งสิ้น 264 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน 6 ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
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เรียนรู การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดผลประเมินผลการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) มี 5 ระดับ สูงสุด
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด,2554) โดยมีการกําหนดคาคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ สูงสุด
4 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ นอยทีส่ ดุ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึ ก ษาค น คว า แนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในการจัดทํารางเครื่องมือแบบสอบถามให
สอดคลองกับวัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและแกไขให
ถูกตองสมบูรณ ทั้งความถูกตองทางดานโครงสราง เนื้อเรื่อง และภาษาที่ใช และครอบคลุมเรื่องที่ตองการศึกษาแลวนํามา
ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
2. นํ า แบบสอบถามเสนอผู เ ชี่ ย วชาญจํ า นวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ข อ ความใน
แบบสอบถามเปนขอคําถามที่ตรงกับสิ่งที่ตองการศึกษาถูกตอง และครอบคลุมเนื้อหาเชิงทฤษฎีที่ไดศึกษาวิเคราะหและ
กําหนดไวเปนนิยามศัพทเฉพาะ
3. นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนําผลการพิจารณาจาก
ผูเชี่ยวชาญมาหาคาความเที่ยงตรง IOC (Index of Item Objective Congruence) นําขอมูลลงตารางวิเคราะหคา IOC ของ
ผูเชี่ยวชาญ มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง โดยไดคา IOC ทั้งฉบับ อยูระหวาง 0.6 -1.0
4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุง ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับผูบริหารและครูจากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําผลการทดลองมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
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โดยวิธีการหาสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficcient) มีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามไดคาเทากับ 0.82
6. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ และดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดําเนินการออก
หนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหใหการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
2. ผูวิจัยดําเนินการสงและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และทางไปรษณีย
3. เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา เพื่อ
นํามาวิเคราะหขอมูล จํานวน 210 ฉบับ คิดเปนรอยละ 79
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบแบบสอบถามที่มคี วามสมบูรณ เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล หาคาทางสถิติ โดยดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดคืนมา และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดําเนินการวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยมีการแปลคาเฉลี่ยตามเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีปญ
 หาการบริหารงานวิชาการระดับสูงสุด
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
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) จากแบบสอบถามผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับหาคาสถิติ ดังนี้ คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
ตาราง 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาการบริหารวิชาการเปนรายภาพรวมและรายดาน
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องคประกอบของการบริหารวิชาการ
1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
4.การวัดผลประเมินผลการศึกษา
5.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
6.การนิเทศการศึกษา
รวม

คาเฉลี่ย
2.33
2.63
2.62

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.80
0.90
0.97

ระดับปญหา
ต่ํา
ปานกลาง
ปานกลาง

อันดับ
5
2
3

2.44
2.64

0.93
1.01

ต่ํา
ปานกลาง

4
1

2.31
2.50

0.88
0.84

ต่ํา
ต่ํา

6
-

จากตาราง 1 พบวา ปญหาการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็ กและเยาวชนตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับต่ํา เมื่อพิจารณารายดานเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุดไดแก
1)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2)การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3)การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 4)การวัดประเมินผลการศึกษา 5)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ6)การนิเทศการศึกษา
ตาราง 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารวิชาการรายขอสูงสุดขององคประกอบของการบริหาร
วิชาการรายดาน
องคประกอบของการบริหารวิชาการ
1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
4.การวัดผลประเมินผลการศึกษา

5.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

รายขอที่มีปญหาสูงสุด

คาเฉลี่ย

สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
เพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยางเหมาะสม
สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการสงเสริม
ผูเรียนใหเกิดการฝกทักษะ และกระบวนการคิด
สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการพัฒนา
สื่อในการสอนที่สอดคลองกับศักยภาพผูเรียน
สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการสงเสริม
ใหครูดําเนินการวัดผล และการประเมินผลการ
เรียนการสอนโดยสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู
สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการมีการ
จัดอบรมใหครูมีความรูความเขาใจในการวิจัยใน
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ระดับปญหา

2.53

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.12

2.81

1.14

ปานกลาง

2.74

1.15

ปานกลาง

2.61

1.21

ปานกลาง

2.74

1.15

ปานกลาง

ปานกลาง
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6.การนิเทศการศึกษา

ชั้นเรียน
สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูประสบการณการจัดระบบ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นหรือเครือขายการนิเทศภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา

2.45

0.80

ต่ํา

จากตาราง 2 พบว า ปญ หาการบริ ห ารงานวิช าการของสถานศึก ษาในโครงการพัฒ นาเด็ก และเยาวชนตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในดานที่ 1)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขอปญหาที่สูงสุดคือ สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ใน
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยางเหมาะสม 2)การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ขอปญหาที่สูงสุดคือ สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการสงเสริมผูเรียนใหเกิดการฝกทักษะ และ
กระบวนการคิด 3)การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอปญหาที่สูงสุดคือ สถานศึกษามีอุปสรรค
ขอขัดของ ในการพัฒนาสื่อในการสอนที่สอดคลองกับศักยภาพผูเรียน 4)การวัดผลประเมินผลการศึกษา ขอปญหาที่สูงสุดคือ
สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5)การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอปญหาที่สูงสุดคือ สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการมีการจัดอบรมใหครูมีความรูความ
เขาใจในการวิจัยในชั้นเรียน 6)การนิเทศการศึกษา ขอปญหาที่สูงสุดคือ สถานศึกษามีอุปสรรค ขอขัดของ ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นที่
การศึกษา
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พบประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลไดดังนี้
ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาพรวมอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีแผนการปฏิบัติงานประจําป บริบทของโรงเรียนที่มีขนาด
ตางกัน จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ลักษณะงาน ปริมาณงาน และพื้นที่ตางกันทําใหสถานศึกษามีปญหาในการ
บริหารวิชาการที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อภิชา พุมพวง (2559) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา
ปญหาการบริหารวิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ พงคศักดิ์ จิตสะอาด (2560) ไดศึกษา
ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1-2
พบวาปญหาการบริหารวิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับ ประภาพร แฝดสูงเนิน
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(2561) ไดศกึ ษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พบวาปญหาการบริหารวิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับปาน
กลาง
1)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( x =2.64) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
สถานศึกษาและครูมีอุปสรรค ขอขัดของ ในการวิเคราะหปญหาในการกําหนดหัวขอวิจัย การสงเสริมใหครูวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น ตลอดจนการจัดอบรมใหครูมีความรูความเขาใจในการ
วิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับ มลชยา จี้สละ (2558) ที่ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวาปญหาการบริหารงานวิชาการดานการวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือการสงเสริมและสนับสนุนใหครูดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารควรสงเสริม
ใหครูดํา เนินการวิจัยในชั้นเรียน เปดโอกาสใหครูศึกษา หาความรูใหมๆเพื่อนํามาพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนใหครู
พัฒนาตนเองหาความรูดานการวิจัยอยางตอเนื่อง
2)การพัฒนากระบวนการเรียนรู ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( x =2.63) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
สถานศึกษาและครูมีอุปสรรค ขอขัดของ ในการสงเสริมผูเรียนใหเกิดการฝกทักษะ กระบวนการคิด การออกแบบการเรียนการ
สอนโดยจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ตลอดจนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ซึ่งสอดคลองกับ อภิชา พุมพวง (2559) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวาปญหาในการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยู
ในระดับปานกลาง เพราะสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกระบวนการเรียนรูให
สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู ตามลําดับ
3)การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( x =2.62)
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถานศึกษาและครูมีอุปสรรค ขอขัดของ ในการพัฒนาสื่อในการสอนที่สอดคลองกับศักยภาพผูเรียน และ
การ สงเสริมใหครูผลิตและใชสื่อในการทําการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ ประภาพร แฝดสูงเนิน (2561) ไดศึกษาปญหา
และแนวทางการแกปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต พบวาปญหาในการจัดอบรมครูใหมีความรูในการทําวิจัยเพื่อผลิตสื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน สงเสริมใหครูผลิตสื่อประเภทตาง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนรายบุคคลและ
รายกลุม
4)การวัดประเมินผลการศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย ( x =2.44) ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษา
และครูมีอุปสรรค ขอขัดของ ในการสงเสริมใหครูดาํ เนินการวัดและประเมินผลโดยสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการ
เรียนรู และหนวยการเรียนรู และวัดผลตามสภาพจริง ตลอดจนมีการปรับปรุงเครื่องมือวัดผลและนําผลที่ไดมาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ ภัคนันท มวงแจม (2557) ไดศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พบวาปญหาในการสงเสริมใหครูมีการวัด
และประเมินผลโดยสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู และมีความหลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียน
5)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย ( x =2.33) ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษา
และครูมีอุปสรรค ขอขัดของ ในการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
อยางเหมาะสมนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 และการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีชุมชนเขามามีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับ อภิชา พุมพวง
(2559) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวาปญหาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษา การจัดทํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีชุมชนเขามามีสวนรวม
6)การนิเทศการศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย ( x =2.31) ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษา และครูมี
อุปสรรค และขอขัดของ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา
อื่นหรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา ไดมีการวางแผนการนิเทศ กําหนดตารางการนิเทศ และมีรูปแบบในการ
นิเทศที่หลากหลายตลอดจนการนําผลการนิเทศไปปรับใชในการจัดการสอน ซึ่งสอดคลองกับ ภัคนันท มวงแจม (2557) ได
ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2 พบวา สถานศึกษามีการกําหนดแนวทางการใชกิจกรรมที่หลากหลาย การสงเสริมใหครูนิเทศซึ่งกันและกัน และ
นําผลที่ไดมาพัฒนาดานการเรียนการสอน
สรุปผลการวิจัย
ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x =2.51, S.D.=0.84) เมื่อพิจารณารายดาน 6 ดาน พบวาอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน
และต่ํา 3 ดาน เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุด พบวาดานที่มีปญหาสูงสุด ไดแก 1)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
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
งานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยดี ดวยความกรุณาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา
กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนําเปนอยางดียิ่ง จนทําใหสําเร็จ และขอขอบคุณสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ใหการตอบรับตอบแบบสอบถาม
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของนิทานใน “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง
ชุมสาย ณ อยุธยา จานวน 200 เรื่อง ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางคติชนวิทยามาใช้วิเคราะห์นิทานสมัยใหม่ ในฐานะที่
เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่มีบทบาทหน้าที่ตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม 4 ประการ ผลการวิจัยพบว่า
“นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ทาหน้าที่ตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของนิทาน สามารถ
จาแนกได้เป็น 1) การสะท้อนภาพ จานวน 41 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.5 2) การให้การศึกษา จานวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
10.5 3) การทาให้เกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม จานวน 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21 และ 4) การเป็น
ทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล จานวน 24 เรื่อง คิดเป็นร้ อยละ 12 แสดงให้เห็นว่านิทานสมัยใหม่ ในปัจจุบัน ก็
สามารถแสดงบทบาทหน้าที่ของนิท านตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลี ยม บาสคอม ได้เช่นเดียวกัน กับข้อมูลคติชน อัน
แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยในการสร้างสรรค์วรรณกรรมประเภทนิทานในปัจจุบัน
คาสาคัญ : บทบาทหน้าที่ 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
บทนา
นิทานถือเป็นข้อมูลทางคติชนวิทยาอย่างหนึ่ง และมีบทบาทหน้าที่ของข้อมูลทางคติชนวิทยา คือ 1) บทบาทที่มีต่อ
บุคคลในฐานะที่ตอบสนองความต้องการทางจิตใจของคนในสังคม เมื่อคนในสังคมมีความขัดแย้งในจิ ตใจ โดยทาหน้าที่เป็น
“ทางออก” สาหรับความกดดัน 2) บทบาทที่มีต่อกลุ่มชน ต่อชุมชน หรือต่อท้องถิ่น ในฐานะเป็นเครื่องบอกเอกลักษณ์ของ
กลุ่ม 3) บทบาทในฐานะเป็นกลไกทางสังคมในการอบรมระเบียบสังคมกับการถ่ายทอดจารีตและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง บทบาทหน้าที่ที่ 3 การอบรมระเบียบสังคมกับการถ่ายทอดจารีตและวัฒนธรรม เช่น ความกตัญญู อานาจจิตศรัทธา และ
การสั่งสอนจริยธรรม (วาสนา ศรีรักษ์, 2559)
ดังนั้น นิท านจึงมีคุ ณค่ าแก่ก ารศึ กษาเพราะเป็ นการสร้ า งสรรค์ข องมนุ ษย์ ในแต่ ละวั ฒนธรรม เป็น ผลผลิ ตทาง
จินตนาการ และปัญญาของมนุษยชาติ กล่าวได้ว่า นอกจากภาษาหรือศิลปะการใช้ภาษาในการแต่งนิทานให้สนุกสนานแล้ว
สิ่งสาคัญที่ผู้อ่านหรือผู้ฟังนิทานจะได้รับก็คอื คุณค่าทางจริยศาสตร์ที่ผู้แต่งหรือผู้เล่านิทานต้องการสอดแทรกไว้ในเรื่องเพื่อที่จะ
ปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนนั่นเอง
ความสาคัญของนิทานข้างต้น แสดงให้เห็นว่านิทานมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในช่วง
อายุ 2-12 ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่เด็กและเยาวชนจะรับฟังและรับสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการจะปลูกฝังแนวคิดและคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชน ดังที่ บลูม (Bloom, 1964) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่จะพัฒนาความสามารถในการเรียนรูค้ ุณธรรม
ได้มากที่สุด การพัฒนาระยะเริ่มแรกของชีวิตมีผลต่อการพัฒนาในระยะอื่น ๆ ที่ตามมา การปลูกฝังคุณธรรม ลักษณะนิสัยหรือ
บุคลิกภาพที่ดีในช่วงปฐมวัยจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้ยังไม่มีรูปแบบของพฤติกรรมหรือแนวคิด ค่านิยมที่เป็น
ของตัวเอง เป็นวัยที่กาลังแสวงหาความรู้และทิศทางจากสภาพแวดล้อม รอบตัวเพื่อพัฒนาตนเอง ดังนั้นการปลูกฝังคุณธรรมที่
ถูกต้องเหมาะสมให้เกิดขึ้ นกับตัวเด็กในระยะแรกเริ่ม จึงมีความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวนี้ถือเป็น
คุณธรรมสาคัญที่ควรส่งเสริมให้เกิดกับเด็กปฐมวัยและเด็กในวัยอื่น ๆ (รัฐดาว พิศาลพงศ์, 2549)
นอกจากนี้นิทานยังมีบทบาทหน้าที่สาคัญตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ (Functionalism) ของ บาสคอม (Bascom,
1965) โดยได้เขียนบทความเรื่อง “Four Functions of Folklore” ที่ชี้ให้เห็นว่า เราควรสนใจบริบททางสังคมของคติชน ซึ่ง
ข้อมูลทางคติชนมีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และนิทาน โดยวิลเลียม บาสคอม ได้จาแนก
บทบาทหน้าที่ของคติชนในภาพรวมใน 4 ประการ คือ ประการแรก ใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการทาพิธีกรรม ประการที่ 2
ทาหน้าที่ให้การศึกษาในสังคมที่ใช้ประเพณีบอกเล่า ประการที่ 3 รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม และ
ประการที่ 4 ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล (ศิราพร ณ ถลาง, 2552)
ศิราพร ณ ถลาง (2552) ใช้บทบาทหน้าที่ของคติชนทั้ง 4 ประการข้างต้น เป็นกรอบกว้างๆ ในการอธิบายบทบาท
หน้าที่ของคติชนในสังคม โดยนาเสนอบทบาทหน้าที่ของคติชนเป็น 3 ประการใหญ่ ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
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1. บทบาทคติชนในการอธิบายกาเนิดและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและพิธีกรรม
2. บทบาทคติชนในการให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคมและรักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม
3. บทบาทคติชนในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคม
จากทฤษฎีบทบาทหน้าที่ ดังกล่า ว ผู้วิจั ย เห็นว่า นิทานเป็นวรรณกรรมที่เกิดจากภูมิปัญ ญาของมนุษย์ และเป็ น
เครื่อ งมื อที่ มนุ ษย์ ใช้ ในการอบรมสั่ งสอนคุณ ธรรมจริ ยธรรม ให้ข้ อคิ ดและแนวทางการด าเนิน ชีวิ ตในสั งคม รวมทั้ งเป็ น
วัฒนธรรมหนึ่งของมนุษย์ในแต่ละกลุ่มชนด้วย ฉะนั้นนิทานจึงถือเป็นข้อมูลทางคติชนวิทยาอย่างหนึ่ ง ผู้วิจัยจึงนาทฤษฎี
บทบาทหน้าที่ (Functionalism) ของวิลเลียม บาสคอม มาใช้ในการวิเคราะห์นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของอาจอง
ชุมสาย ณ อยุธยา เพื่อให้เห็นบทบาทหน้าที่ของนิทานที่มีต่อสังคมและมนุษยชาติ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ออกเป็น 4 ประการ
ได้แก่ การสะท้อนภาพสั งคม การให้การศึกษา การทาให้เกิดยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม และการให้ความ
บันเทิงและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทบาทหน้าที่ของนิทาน
ขวั ญใจ ฟองมู ล (2557) ศึก ษาโครงสร้ างและบทบาทหน้า ที่ข องนิ ทานพื้น บ้า นไทใหญ่ อ าเภอแม่ อาย จั งหวั ด
เชีย งใหม่ มี วัต ถุประสงค์ เพื่ อรวบรวมนิท านพื้น บ้า นไทใหญ่ใ นอ าเภอแม่อ าย จั งหวัด เชีย งใหม่ และเพื่อ ศึก ษาวิเ คราะห์
โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของนิทานพื้นบ้านไทใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า นิทานพื้นบ้านไทใหญ่ในอาเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ รวบรวมได้ทั้งหมด 69 เรื่อง จาแนกได้ 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
เรื่ อ ง และ 8) นิ ทานศาสนา 1 เรื่ อง เมื่ อ นามาวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งโดยใช้ ทฤษฎี โ ครงสร้ า งนิท านของวลาดิ มี ร์ พรอพพ์
(Vladimir Propp) ผู้ศึกษาพบโครงสร้างของนิทานพื้นบ้านไทใหญ่ทั้งหมด 9 โครงสร้าง ซึ่งโครงสร้างของนิทานพื้นบ้านไทใหญ่
แต่ละประเภทมีตัวกาหนดพฤติกรรมและการดาเนินเรื่องของนิทานตามแนวความคิด 2 ประการ คือ 1) ความคิดสากล ที่เป็น
เช่ นนี้ เพราะนิท านพื้ นบ้ านในทุ กชนชาติทุ กภาษาจะมีพ ฤติก รรมที่เ หมื อนกั บโครงสร้ างหลั ก ของนิ ท านรัส เซี ย ที่พ รอพพ์
(Vladimir Propp) ใช้จึงเป็นความคิดที่มีความเป็นสากล และ 2) ความคิดที่สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นเช่นนี้
เพราะชาวไทใหญ่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้นิทานพื้นบ้านไทใหญ่มีโครงสร้างนิทานที่มีความเป็นพื้นบ้านไท
ใหญ่ที่เป็นตัวกาหนดการดาเนินเรื่องซึ่งไม่เหมือนกับนิทานที่มีความเป็นสากลทั่วไป
ผลการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของนิทานพื้นบ้านไทใหญ่โดยใช้ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ (Functionalism) ของวิลเลียม
บาสคอม (William Bascom) พบว่านิทานพื้นบ้านไทใหญ่อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทหน้าที่สาคัญ 4 ประการ
ได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่ในการอธิบายที่มา อธิบายเหตุผลของสิ่งต่าง ๆ 2) บทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษาทางสังคมและ
ท้องถิ่น 3) บทบาทหน้าที่ในการรักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม 4) บทบาทหน้าที่ให้ความบันเทิง
ซึ่งบทบาทหน้าที่ทั้ง 4 ประการนี้เป็นพื้นฐานของบทบาทหน้าที่ของนิทานพื้นบ้านทั่วไปและเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการ
ยึดมั่นในความดี ต้องการสร้างบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันในชุมชน นอกจากนี้นิทานยังสะท้อนความเป็นพื้นบ้านไทใหญ่ ซึ่ง
จะมีความแตกต่างจากนิทานพื้นบ้านของชาติพันธุ์อื่น คือ 1) ชาวไทใหญ่เป็นผู้ที่ชอบทาบุญและเชื่อในผลของการทาบุญ เชื่อ
ในผลของการทาบาป 2) ชาวไทใหญ่ดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ซึ่งจะเห็นได้จากการประกอบอาชีพของตัวเอก 3) ชาวไทใหญ่
รักความสงบ แต่หากมีใครมาทาร้ายก็จะเกิดความอาฆาตแค้นและจะทาร้ายกลับไป 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
ของไทยมีความหลากหลายด้านประเพณีที่มีรากฐานมาจากพุทธศาสนาและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสาคัญ
ประการหนึ่งต่อการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายพลวัติบทบาทหน้าที่ของการแข่ง
เรือยาวซึ่งเป็ นประเพณีท้อ งถิ่นในภาคอี สาน การวิจั ยนี้เป็น งานวิจั ยเชิงคุณภาพ ใช้ก รอบการวิเคราะห์ท างคติชนวิทยา
(Folklore) โดยประยุก ต์จากทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิ ยม (Functionalism) ของวิลเลีย ม บาสคอม (1965) ข้อ มูลการวิจั ย
รวบรวมจากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชน นักท่องเที่ยวบริษัทห้างร้าน และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐผู้จัด
งาน การจัดการแข่งเรือยาวประจาปีของตาบลกุมภวาปี อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็น
กรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้
ผลการวิจัยพบว่าแม้ว่าการแข่งขันเรือยาวจะเปลี่ยนแปลงไปด้านการจัดการจากอดีตที่หมู่บ้านหรือวัดเป็นผู้จัดการ
แข่งขันมาสู่การจัดโดยหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน แต่การแข่งขันเรือยาวนี้ยังคงทาหน้าที่ทั้ง 4 ประการตามแนวคิดของ
วิลเลียม บาสคอม คือ หน้าที่การเป็นกระจกสะท้อนสังคม หน้าที่ด้านการให้การศึกษาแก่สมาชิกชุมชน หน้าที่ทาให้เกิดการ
ยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม และหน้าที่ด้านการให้ความบันเทิง โดยพบว่ายังคงรักษาหน้าที่การให้ความบันเทิง
เด่นชัดที่สุด แต่หน้าที่ด้านการให้การศึกษามีบทบาทลดลงจากรูปแบบการจัดการแข่งขันเรือยาวที่เปลี่ยนแปลงจากอดีต
เกษร ยอดแก้ว (2560) ศึกษาอัตลักษณ์ของคนล้านนาและบทบาทหน้าที่ของเพลงลูกทุ่งคาเมืองที่ขับร้องโดยอบเชย
เวียงพิงค์ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเพลงลูกทุ่งคาเมือง ที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์ จานวน 43 เพลง โดยใช้
เครื่องมือในงานวิจัยคือ แบบบันทึกการวิเคราะห์อัตลักษณ์ และแบบบันทึกการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ผลการวิจัยพบว่า
อัตลักษณ์ ในเพลงลูกทุ่งคาเมืองมี 8 อัตลักษณ์ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ อัตลักษณ์ด้านภาษา รองลงมา คือ อัตลักษณ์ด้าน
ประเพณี อัตลั กษณ์ด้านอุปนิสั ยของคนล้านนา อัตลักษณ์ข องสตรีล้านนา อัตลักษณ์ด้านสถานที่ อัตลัก ษณ์ด้านอาหาร
อัตลักษณ์ด้านดนตรี และอัตลักษณ์ด้านการประกอบอาชีพตามลาดับ ส่วนด้านบทบาทหน้าที่ของเพลงลูกทุ่งคาเมือง พบว่ามี
4 บทบาท บทบาทหน้าที่โดดเด่น คือ บทบาทหน้าที่ด้านการอธิบายกาเนิดอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและพิธีกรรม รองลงมาคือ
บทบาทหน้าที่ด้านการเป็นกระจกส่องให้เห็นวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ด้านการรักษาแบบแผนพฤติกรรมของบุคคล และ
บทบาทหน้าที่ด้านความสนุกสนานบันเทิงตามลาดับ
ขวัญชนก นัยจรัญ และกฤษณา ชาญณรงค์ (2561) ศึกษาบทบาทหน้าที่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการ
สร้างอัตลักษณ์ชุมชนตาบลหนองกะท้าว อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ดาเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
สืบค้นข้อมูลมรดกวัฒนธรรมโดยใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR : Community Based Research) ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และอธิบายผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตาบลหนองกะท้าว มีปรากฏจานวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) วรรณกรรม
พื้นบ้าน 2) ศิลปะการแสดง 3) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล 4) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล 5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม และ 6) กีฬาภูมิปัญญา เมื่อนามาวิเคราะห์คุณค่าอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรม
พบว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวตาบลหนองกะท้าว มีบทบาทหน้าที่ในการอธิบายกาเนิดอัตลักษณ์ของกลุ่มชน
และพิธีกรรม มีบทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคม รักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม และมีบทบาท
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หน้าที่ในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้ช่วย
สร้างอัตลักษณ์ของคนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ให้มีความเข้มแข็ง มีปฏิสัมพันธ์ และสามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละกลุ่มชน
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทบาทหน้าที่ (Functionalism) ของวิลเลียม บาสคอม ข้างต้นผู้วิจัย
จะนามาศึกษานิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ในฐานะที่เป็นข้อมูลทางคติชนวิทยาประเภท
หนึ่ง ถึงแม้ว่านิทานสีขาวถือเป็นนิทานสมัยใหม่ เนื่องจากเป็นนิทานที่ไม่มีรูปภาพประกอบเหมือนกับนิทานทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้
เข้าถึงผู้อ่านได้ทุกช่วงวัย นิทานสีขาวตีพิมพ์เผยแพร่และได้รับความนิยมในยุคปัจจุบั น แต่ผู้เขียนได้ตั้งใจสอดแทรกวิธีคิดและ
อบรมสั่งสอนคนไว้ในเนื้อเรื่อง เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนิทานสีขาวได้นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ในสังคมได้อย่างสงบ
สุข อันแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ที่สาคัญของนิทานที่มีต่อสังคมตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิทานสีขาว
กันทิมา ธานี (2556) ได้วิเคราะห์เคราะห์แนวคิดและกลวิธีการนาเสนอแนวคิดทีป่ รากฏในวรรณกรรมนิทานชุดด้ วย
รักบันดาล...นิทานสีขาวของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา จานวน 4 เล่ม รวมทั้งสิ้น 96 เรื่อง โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
แนวคิดในวรรณกรรมและกรอบแนวคิดเกี่ ยวกับกลวิธีนาเสนอแนวคิดมาใช้วิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนา
วิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรมนิทานทั้ง 96 เรื่อง ปรากฏแนวคิดด้านต่างๆ โดยสามารถจาแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)
แนวคิดคุณธรรม 2) แนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต 3) แนวคิดเกี่ยวกับการปกครอง 4) แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งแนวคิดที่
พบมากที่สุดคือแนวคิดด้านคุณธรรม ทั้งนี้เพราะ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ใช้กระบวนการศึกษาเป็นแหล่งผลิตให้มนุษย์เป็น
คนดี โดยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้น จากนั้นเยาวชนจะสามารถนาไปใช้เป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิตและสร้างสังคม
ให้สงบสุขต่อไป
ส่วนนกลวิธีการนาเสนอแนวคิดนั้น พบว่า ปรากฏทั้งหมด 5 กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธีการนาเสนอแนวคิดโดยการตั้งชื่อ
เรื่อง พบ 2 ลักษณะ คือ กลวิธีการนาเสนอแนวคิดผ่านการตั้งชื่อเรื่องโดยตรง และกลวิธีการนาเสนอแนวคิดผ่ านการตั้งชื่อ
เรื่องโดยนัย 2) กลวิธีการนาเสนอแนวคิดโดยการเล่าเรื่อง พบ 2 ลักษณะ คือ การเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมาและการเล่าเรื่อง
โดยใช้น้าเสียงแสดงความรู้สึก 3) กลวิธีการนาเสนอแนวคิดโดยการสร้ างตัวละคร พบ 4 ลักษณะ คื อ (1) ตัวละครที่เป็ น
ตัวแทนของความดีงาม (2) ตัวละครที่เป็นตัวแทนของความไม่รู้ (3) ตัวละครที่เป็นตัวแทนของผู้ทรงความรู้ และ (4) ตัวละคร
ที่เป็นตัวแทนของธรรมชาติ 4) กลวิธีการนาเสนอแนวคิดโดยใช้บทสนทนา พบ 2 ลักษณะ คือบทสนทนาระหว่างตัวละครที่มี
วัยต่างกัน และบทสนทนาระหว่างตัวละครที่มีวัยใกล้เคียงกัน และ 5) กลวิธีการนาเสนอแนวคิดโดยการใช้ ภาษา กลวิธีการ
นาเสนอแนวคิดที่พบมากที่สุด คือ กลวิธีการนาเสนอแนวคิดโดยการตั้งชื่อเรื่อง ทั้งนี้เพราะสิ่งที่ง่ายต่อการจดจาในวรรณกรรม
สาหรับเด็กคือ การตั้งชื่อเรื่อง เพราะเมื่อผู้ อ่านได้อ่านชื่อเรื่องก็จะเข้าใจแนวคิดหลักของเรื่องได้ทันที รองลงมาคือกลวิธีการ
นาเสนอแนวคิดโดยการสร้างตัวละคร ทั้งนี้เพราะตัวละครคือผู้ดาเนินเรื่องให้เป็นไปตามแนวคิดหลักของเรื่อง ซึ่งกลวิธีนี้
สามารถใช้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ ง่ายต่อการทาความเข้าใจสาหรับผู้อ่านและเป็นการใช้หลักจิตวิทยาการเลือกข้างมาใช้เลือก
พฤติกรรมของผู้อ่านเอง
ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร และบุปผา บุญทิพย์ (2559) ที่ได้ศึกษาแนวคิดด้านคุณธรรมใน “นิทานสีขาว” ชุดด้วยรัก
บันดาล ของอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พบว่า การวิเคราะห์แนวคิดคุณธรรมในสารัตถะของนิทานสีขาว แบ่ง ออกเป็น 3
ประเภท ประกอบด้วย นิทานสุคตินิยม นิทานทุคตินิยม และนิทานที่ปรากฏทั้งสุคตินิยมและทุคตินิยม 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 ยังเป็นวรรณกรรมที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ที่แฝงอยู่ในนิทานแต่ละ
เรื่องอย่างแนบเนียน
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการวิเคราะห์ตัวบทของวรรณกรรมประเภทนิทานในแง่ของบทบาท
หน้าที่ของนิทาน ตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของนิทานใน
“นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต จานวน 4 เล่ม ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา รวมเป็นนิทานทั้งหมดจานวน 200 เรื่อง
โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม
2) วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของนิทานจากตัวบทใน “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ องอาจ ชุมสาย ณ
อยุธยา
3) สถิติที่ใช้ในการทาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
4) นาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต มีบทบาทหน้าที่ตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลี ยม
บาสคอม 4 ประการ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 การสะท้อนภาพ คือ เนื้อเรื่องของนิทานกล่าวถึงสภาพชีวิต อธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิต พบ
ทั้งหมด 41 เรื่อง ได้แก่
นิทานสีขาว
เล่มที่ 1 จานวน 7 เรื่อง

เล่มที่ 2 จานวน 11 เรื่อง

ชื่อเรื่อง
1. อีกากี่ตัว
2. อีกาสองหัว
3. ด้านหลังกาแพง
4. ค่าหัวมนุษย์
1. พลังแห่งความดี
2. มือเปล่าจากโรงศพ
3. ชายเน่
4. ข้อความในเศษกระดาษ
5. แร้งแทนคุณ
6. วันที่ได้พบกับพระเจ้า
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ชื่อเรื่อง
5. อีกาผอมแห้งกับนกคุ่มสมบูรณ์
6. คนละครึ่ง
7. กระเป๋าเงินเศรษฐี
7. นั่นล่ะคือมายา
8. ขอบคุณที่ทาร้ายกัน
9. น้าใจเพื่อน
10. ชายหนุ่ม เนยใส และการบูชาไฟ
11. สองพ่อค้ากับถาดทองคา
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นิทานสีขาว
เล่มที่ 3 จานวน 10 เรื่อง

เล่มที่ 4 จานวน 13 เรื่อง

ชื่อเรื่อง
1. นกกระทุงกับปลาปู
2. เพื่อน
3. มรดกเศรษฐี
4. ชายผู้ตามหาชื่อ
5. เติมน้าใส่โอ่ง
6. เศรษฐีกับช่างตัดผม
1. สมบัติของพ่อ
2. ตะเกียงนาทางของชายตาบอด
3. เมล็ดข้าวสารหนึ่งเท่าตัว
4. ไร่นาหน้าแล้ง
5. หมาป่าเจ้าเล่ห์กับจระเข้หัวทึบ
6. ตาบอดคลาช้าง
7. ขนมปังสองก้อนของหญิงคนยาก

ชื่อเรื่อง
7. ใครทาราชรถพัง
8. พระอาจารย์ผู้มีเพชรพลอยไหลหลั่ง
9. ความยาวของสัญญาเงินกู้
10. โรคที่รักษาไม่หาย
12. สี่สหายวัยชรา
8. หนูบ้านนอกกับหนูเมืองใหญ่
9. เสียงหัวเราะของสิงโตน้อย
10. ฉันสิ สวยที่สุด
11. ชายเป่าขลุ่ย
12. หญิงชาวบ้าน
13. พระราชากับสหายคนสนิท

ตารางที่ 2 การให้การศึกษา คือ เนื้อเรื่องของนิทานได้อบรมและให้ปัญญาในการคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พบทั้งหมด
21 เรื่อง ได้แก่
นิทานสีขาว
เล่มที่ 1 จานวน 5 เรื่อง

เล่มที่ 2 จานวน 7 เรื่อง

เล่มที่ 3 จานวน 3 เรื่อง
เล่มที่ 4 จานวน 6 เรื่อง

ชื่อเรื่อง
1. สมบัตสิ าหรับชาติหน้า
2. สามีขี้เซา
3. ค่าหัวมนุษย์
1. ช้างวิเศษพระราชาผู้มีหัวใจริษยา
2. นั่นล่ะคือมายา
3. ซากหนูตัวเดียว
4. สุนัขจิ้งจอกกับคนครัว
1. ผักสดจากอาณาจักรทางใต้
2. นกกระทุงกับปลาปู
1. กองทัพกับสมบัติที่ถูกฝัง
2. เห็นอูฐของฉันไหม
3. เสือซุ่มกับต้นไม้ติดหนึบ

ชื่อเรื่อง
4. คาตอบสามข้อ
5. มอเตอร์ไซค์ของแดน
5. ครอบครัวหมาป่ากับนางสิงโต
6. ปลาสามตัว
7. สุนัขจิ้งจอกรักสบาย
3. น้าหนักช้าง
4. คาตอบของบีบาว
5. มหาดเล็กคนโปรดกับช่างตัดพระเกศาขี้อิจฉา
6. อีกาช่างคิด

ตารางที่ 3 การทาให้เกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม คือ เนื้อเรื่องในนิทานมีการปลูกฝังค่านิยมและ
คุณธรรมในการดาเนินชีวิตเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม พบทั้งหมด 42 เรื่อง ได้แก่
นิทานสีขาว
เล่มที่ 1 จานวน 15 เรื่อง

ชื่อเรื่อง
1. หมีใหญ่ผู้มีใจช่วยเหลือ

ชื่อเรื่อง
9. ค่าหัวมนุษย์
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นิทานสีขาว

เล่มที่ 2 จานวน 11 เรื่อง

เล่มที่ 3 จานวน 11 เรื่อง

เล่มที่ 4 จานวน 5 เรื่อง

ชื่อเรื่อง
2. อีกากี่ตัว
3. เอาอย่างอาจารย์
4. นกยูงไฟ
5. มีผลไม้ขายที่นี่
6. อีกาสองหัว
7. นกสองตัว นายพราน และนักบวช
8. ผู้มีศิลปะในหัวใจ
1. แร้งแทนคุณ
2. รอยรั่วบนกาแพง
3. วันที่ได้พบกับพระเจ้า
4. มะพร้าวสี่บาท
5. นั่นล่ะคือมายา
6. หมูป่าจอมซ่า
1. กาลกัลลี
2. ตุ๊กตาทองคา
3. เจ้าหญิงกบ
4. สีดาผู้ตามหาความสุข
5. เศรษฐีขี้ตืดกับทากิเลิศรส
6. เมืองกลัวเมีย
1. ใครเอาอาหารของเราไป
2. ธนูเลือกคู่
3. ผลไม้แสนสวย

ชื่อเรื่อง
10. คาถามหาอดทน
11. สิงโตกับนกหัวขวาน
12. ศิษย์โง่
13. คนละครึ่ง
14. ฟา
15. นกน้อยปีกหักกับต้นไม้ใหญ่ทใี่ กล้ตายซาก
7. ขอบคุณที่ทาร้ายกัน
8. น้าใจเพื่อน
9. ชายหนุ่ม เนยใส และการบูชาไฟ
10. หอกเล่มที่ห้า
11. ครอบครัวหมาป่ากับนางสิงโต
7. ปลาใหญ่ในบ่วงรัก
8. ความฝันของดอน
9. อาฟาน เด็กชายผู้ไม่มีขาขวา
10. เจ้าหญิง เกลือ และพริกไทย
11. ชาวีคนดี
4. เมล็ดพันธุ์จากคุณปู่
5. ซัมบูกับวัวบ้า

ตารางที่ 4 การเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล คือ เนื้อเรื่องของนิทานแสดงออกให้เห็นถึงการระบายความคับ
ข้องใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ พบทั้งหมด 24 เรื่อง ได้แก่
นิทานสีขาว
เล่มที่ 1 จานวน 11 เรื่อง

เล่มที่ 2 จานวน 11 เรื่อง

ชื่อเรื่อง
1. เอาอย่างอาจารย์
2. ก๊อกน้าทองคา
3. นกยูงไฟ
4. สมบัตสิ าหรับชาติหน้า
5. ด้านหลังกาแพง
6. แท่งชอล์กที่หมดไป
1. พลังแห่งความดี
2. มือเปล่าจากโรงศพ
3. ชายเน่

ชื่อเรื่อง
7. ศิษย์โง่
8. กระเป๋าเงินเศรษฐี
9. สามสิ่งที่ดีทสี่ ุด
10. มอเตอร์ไซค์ของแดน
11. นกน้อยปีกหักกับต้นไม้ใหญ่ทใี่ กล้ตายซาก
7. รอยรั่วบนกาแพง
8. นั่นล่ะคือมายา
9. เต่าเฝ้าหนอง
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นิทานสีขาว

เล่มที่ 3 จานวน 1 เรื่อง
เล่มที่ 4 จานวน 1 เรื่อง

ชื่อเรื่อง
4. ข้อความในเศษกระดาษ
5. แร้งแทนคุณ
6. หลุมศพที่ตามหา
1. จิ้งจอกลมกรด
1. เจ้าหนูอยากเป็น

ชื่อเรื่อง
10. ป่าบ้านเรา
11. ความฝันของนนทะ

จากผลการวิเคราะห์ตัวบทนิทานสีขาว จานวน 200 เรื่ อง สามารถคิดค่าร้อยละของนิทานที่มีบทบาทหน้าที่ ตาม
ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม รวมทั้งหมด 129 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64.5 ของนิทานทั้งหมด ดังตารางแสดงผล
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของนิทานที่มีบทบาทหน้าที่ตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ใน “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต
บทบาทหน้าที่ 4 ประการ
จานวนนิทาน/เรื่อง
1. การสะท้อนภาพสังคม
41
2. การให้การศึกษา
21
3. การทาให้เกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม
42
4. การให้ความบันเทิงและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล
24
รวมค่าเฉลี่ยของนิทานที่มีบทบาทหน้าทีต่ ามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ

ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ)
20.5
10.5
21
12
64

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยข้างต้น จะสังเกตได้ว่า “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้ทา
หน้าทีต่ ามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม โดยพบว่าบทบาทหน้าที่ในการทาให้เกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรม
ของคนในสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ บทบาทหน้าที่การสะท้อนภาพ บทบาทหน้าที่ในการให้ความบันเทิงและเป็นทางออก
ให้กับความคับข้องใจของบุคคล และบทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษาพบน้อยที่สุด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้เขียนมี
จุดประสงค์ที่ต้องการชี้แนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของคนในสังคมให้อยู่ในแบบแผนที่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
คือ “การประพฤติตนเป็นคนดี” เพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นเยาวชนและบุคคลทั่วไปในซึมซับวิธีคิดและข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทานสี
ขาว เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและดารงชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข เห็นจากที่ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2559) ได้
กล่าวไว้ในบทจากใจผู้เล่าเรื่องว่า “เราต้องการสร้างเด็กที่มีเมตตา มีใจคิดช่วยเหลือผู้อื่น สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และสิ่ง
สาคัญคือ ต้องรู้จักเอาชนะใจตน อีกทั้งนิทานจะฝังคุณธรรมเข้าไปใจจิตใจของเด็ก นิทานที่ฝังในจิตใต้สานักจะกลายเป็นนิสัย
ติดตัวเขาไป เป็นรากฐานแห่งทัศนคติ เป็นเข็มทิศให้เขาใช้นาทางบนถนนสายชีวิต ” ฉะนั้นเรื่องราวที่ผู้แต่งชี้แนะจึงเป็นเรื่อง
ของการประพฤติตนด้วยการใช้สติปัญญาและอยู่บนหลักของพระพุทธศาสนา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และทาตนให้
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 จากนั้นเยาวชนจะสามารถนาไปใช้เป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิตและสร้างสังคมให้สงบสุข
ต่อไป
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ยังเป็นวรรณกรรมที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม
ความคิด ความเชื่อ ที่แฝงอยู่ในนิทานแต่ละเรื่องอย่างแนบเนียน ส่งผลให้นิทานสีขาวเปรียบเสมือนภูมิปัญญาของผู้เขียนและ
เปรียบเสมือนเป็นวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
ขวัญใจ ฟองมูล (2557) การศึกษาโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของนิทานพื้นบ้านไทใหญ่ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
พบว่านิทานพื้นบ้านไทใหญ่อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทหน้าที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่ในการ
อธิบายที่มา อธิบายเหตุผลของสิ่งต่าง ๆ 2) บทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษาทางสังคมและท้องถิ่น 3) บทบาทหน้าที่ในการ
รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม 4) บทบาทหน้าที่ให้ความบันเทิง ซึ่งบทบาทหน้าที่ทั้ง 4 ประการนี้เป็น
พื้นฐานของบทบาทหน้าที่ของนิทานพื้นบ้านทั่วไปและเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการยึดมั่นในความดี ต้องการสร้างบรรทัด
ฐานในการอยู่ร่วมกันในชุมชน ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชนก นัยจรัญ และกฤษณา ชาญณรงค์ (2561) ที่ศึกษา
บทบาทหน้าที่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนตาบลหนองกะท้าว อาเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า มีบทบาทหน้าที่ในการอธิบายกาเนิดอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและพิธีกรรม มีบทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษา
อบรมระเบียบสังคม รักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม และมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของ
บุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้ช่วยสร้างอัตลักษณ์ของคนในชุมชนที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ให้มีความเข้มแข็ง มีปฏิสัมพันธ์ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของแต่ละกลุ่มชน จะเห็นได้ว่างานวิจัยทั้งสองเรื่องแสดงให้เห็นว่า นิทานพื้นบ้านไทใหญ่กับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้
ทาหน้าที่ในฐานะที่เป็นข้อมูลทางคติชนวิทยาได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับ “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของอา
จอง ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งถือเป็นนิทานสมัยใหม่ แต่ยังสามารถเป็นข้อมูลทางคติชนวิทยาที่ทาหน้าที่ตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่
ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับนิทานพื้นบ้านและมรดกทางวัฒนธรรมอื่น ๆ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทหน้าที่ของนิทานใน “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง ชุมสาย ณ
อยุธยา จานวน 200 เรื่อง ในฐานะที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่มีบทบาทหน้าที่ตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลี ยม บาสคอม
4 ประการ ผลการวิจัยพบว่า “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ทาหน้าที่ตามทฤษฎีบทบาท
หน้าที่ของนิทานของวิลเลียม บาสคอม สามารถจาแนกได้เป็น 1) การสะท้อนภาพ จานวน 41 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.5 2)
การให้การศึกษา จานวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.5 3) การทาให้เกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม
จานวน 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21 และ 4) การให้ความบันเทิงและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล จานวน 24
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เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12 แสดงให้เห็นว่านิทานสมัยใหม่ในปัจจุบันที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนก็สามารถแสดงบทบาทหน้าที่ของ
นิทานตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม เช่นเดียวกันกับนิทานพื้นบ้านที่เป็นข้อมูลเชิงคติชนวิทยา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร ที่ให้ ทุนอุดหนุนการวิ จัยจากงบประมาณรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2563
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บทคัดย่อ
วิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบคาประพันธ์ ภาษาและเนื้อหาที่ปรากฏ ผลการวิจัยพบคาประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ภาษาไทย
พบตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรค จานวน 114 ตัวยา พบสมุนไพรทั้งหมด 421 ชนิด ส่วนประกอบที่ไม่ใช่สมุนไพรทั้งหมด 31
ชนิด และพบกรรมวิธีที่ใช้ในการปรุงยาทั้งหมด 40 วิธี วรรณกรรมเภสัชกรรมนี้มีเนื้อหาสะท้อนบริบทของสังคมได้หลาย
ประการ คือ การรักษาโรคของคนในอดีต อัตราส่วนของยาแต่ละชนิด และสะท้อนสรรพคุณทางยาสมุนไพรแต่ละตัว ดังนั้น
วรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องนี้จึงเป็นวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การศึกษา และอนุรักษ์ในด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
คาสาคัญ : 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
บทนา
คนไทยในอดีตยังไม่มีเทคโนโลยีการรักษาทางการแพทย์เหมือนเช่นในปัจจุบัน เพราะในอดีตนั้นไม่มีโรงพยาบาลไม่มี
แพทย์ในการรักษาโรคหรือเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้าน วัดจึงเป็นศูนย์กลางในหลายๆ ด้านและเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ
และยังใช้วัดเป็นแหล่งสอนความรู้ อีกทั้งยังเก็บรวบรวมตาราในเรื่องต่าง ๆ รวมไปถึงตารายาที่มีการเขียนบันทึกไว้ในใบลาน
หรือเอกสารโบราณอื่น ๆ และวัดก็ยังเป็นที่พึ่งพาทางการรักษาโรคอีกด้วย เมื่อมีการเจ็บป่วยจึงใช้สมุนไพรรักษาโรค การรักษา
โรคที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากในอดีต การรักษาอาการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากสิ่งใกล้ตัวหรือธรรมชาติ
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รอบๆ ตัว โดยการใช้สมุนไพรในการบาบัดโรคและอาการเจ็บป่วยซึ่งนับว่าได้ผลดีมาก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความสามารถของ
แพทย์แผนโบราณ ที่ยึดเอาสมุนไพรมาเป็นหลักในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ปัจจุบันจะมี
เทคโนโลยีท างการแพทย์ม าใช้ ในการรั กษาโรคมากขึ้ น แต่ก็ ยังพบเห็ นการใช้ สมุ นไพรควบคู่ไ ปกั บการรัก ษาในปัจ จุบั น
เนื่องจากโรคบางโรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่สามารถรักษาได้ แต่สมุนไพรพื้นบ้านสามารรักษาได้ จึงทาให้
กระแสการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค มีการตื่นตัวและได้รับความสนใจมากขึ้น (มณิสร วังคีรีและคณะ, 2561: 1)
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า วรรณกรรมเภสัชกรรมมีความสาคัญ คือ วิชาแพทย์แผนโบราณถือได้ว่ามีความจาเป็นเป็น
ต่อมนุษย์ยุคก่อนอย่างมาก ดังครั้งเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามมหาเอเชียบูรพา มีความขาดแคลนยามาก ทาให้ยา
ต่าง ๆ มีราคาสูง แม้แต่โรงพยาบาลยังขาดแคลนยา ยิ่ งชนบทที่ห่างไกลความเจริญแล้วไม่ต้องพูดถึงยาเหล่านี้เลย จึงทาให้
ชาวบ้านจาเป็นที่ต้องพึ่งพายาสมุนไพรในการรักษาอย่างมาก (สมพร ช้างเผือก, 2553: 13)
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา เดิมถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดท่านา ตาบลไผ่ล้อม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แต่
ในปัจจุบันได้ถูกนามาจัดเก็บไว้ที่สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการ
ดูแล อนุรักษ์ และสืบทอดให้คงอยู่และปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดสนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง และเผยแพร่วรรณกรรมเภสัชกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา ตาบลไผ่ล้อม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยเรียกชื่อนี้ตามต้นฉบับที่พบ
วัดท่านา ตาบลไผ่ล้อม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยต้นฉบับเป็นสมุดไทยขาว ชาวบ้านทั่วไป เรียกว่า สมุดข่อย
เพราะทามาจากเปลือกของต้นข่อย ใช้อักษรไทย ภาษาไทยในการบันทึก ไม่ระบุอายุหรือวันที่เขียนเอกสาร มีจานวน 78 หน้า
ใช้หมึกดาในการบันทึก หน้าละประมาน 12 บรรทัด โดยลักษณะที่พบเป็นภาษาไทยแต่ใช้อักขรวิธีที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน
เช่น เปรื่อกมะเดื่อ (เปลือกมะเดื่อ), ย้าบากควาย (หญ้าปากควาย), หัวคู่น (หัวคูน) เป็นต้น โดยความแตกต่างนั้นคือพยัญชนะ
การวางสระ และวรรณยุกต์ที่ไม่ตรงกับภาษาไทยในปัจจุบัน
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องนี้ อีกทั้งยังเล็งเห็นความสาคัญของตารายา
การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมาเป็นยารักษาโรค และทาให้รู้คุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว หากเราสามารถวิเคราะห์สมุนไพรใน
ตารายา วิธีการใช้ในการรักษา ตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรค วิธีนายามาปรุงเข้าด้วยกัน ก็จะทาให้รู้ถึงสรรพคุณยาที่ชัดเจนมาก
ขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่าการวิเคราะห์วรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการแพทย์แผนไทยและเป็นการฟื้นฟู
เผยแพร่ตารายาสมุนไพรพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป
วิธดี าเนินการวิจัย
1. ขั้นเตรียมการ
1.1. ศึกษาเอกสารงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/บทความที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเภสัชกรรม
1.2. ปริวรรตวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา ตาบลไผ่ล้อม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตาม
ต้นฉบับทุกประการ
1.3. ปริวรรตวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา ตาบลไผ่ล้อม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตาม
ต้นฉบับทุกประการให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน หากคาใดไม่แน่ใจจะคงไว้ตามต้นฉบับ
1.4. จัดทาเชิงอรรถอธิบายตัวยาสมุนไพรบางชนิดที่เป็นชื่อพื้นบ้านด้วยการเพิ่มเนื้อหาในส่วนของชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้สนใจง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าต่อยอดต่อไป
2. ขั้นตอนการดาเนินการ/วิเคราะห์ข้อมูล
2.1. ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา ตาบลไผ่ล้อม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ด้านสรรพคุณของสมุนไพรที่ปรากฏในเนื้อหา
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2.2. ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับพจนานุกรมสมุนไพร
3. ขั้นสรุปและนาเสนอผลอภิปราย
3.1. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย
ในหัวข้อนี้คณะผู้วิจัยยกตัวอย่างตารางยาแก้โรคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ยาแก้โรคแก้มัว (อาการมึนศีรษะ)
ปริวรรตตามต้นฉบับ
ปริวรรตเป็นภาษาไทยปัจจุบัน
เปรื อ กมะกอก (1 ) 1 เปรื่ อ กมะเดื่ อ 1 หั ว คร้ า 1 ย้ า บาก
ควาย 1 หัวคู่น 1 หัวตะไคร้ 1 สีฟันนางแอ่ 1 หญ้าแพ่ก 1
รากต่าน 1 รากมะพร้าว 1 รากหมาก1 รากกร้วยตีบ1 ยา+
แช่แก้เชื่อมแก้มัว แช่กิ่นอ้าบ
หน้าที่ 1

เปลือกมะเดื่อ 1เปลือกมะกอก (1) 1 หัวคล้า 1 หญ้าปาก
ควาย 1 หัวคูน 1 หัวตะไคร้ 1 สีฟันนางแอ 1 หญ้าแพรก 1
รากตาล 1 รากมะพร้าว 1 รากหมาก1 รากกล้วยตีบ1 ยา
แช่แก้เชื่อม แก้มัว แช่กินอาบ
หน้าที่ 1

จากตารางข้างต้นเป็ นการรักษาโรค แก้มัว (อาการมึน ศีรษะ) 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 บารุงธาตุไฟ แก้กระษัย ขับลมในลาไส้ แก้ปัสสาวะพิการ แก้นิ้ว (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540:
203)
6. สีฟันนางแอ สรรพคุณคือ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2556: 75)
7. หญ้าแพรก สรรพคุณคือ แก้ร้อนใน กระหายน้า (นันทวัน บุณยะประภัศร, 2543: 66)
8. รากตาล สรรพคุณคือ แก้ไข้ร้อน แก้พิษตานซาง ชูกาลัง ขับพยาธิ แก้ร้อนใน กระหายน้า (วุฒิ วุฒิธรรมเวช,
2540: 213)
9. รากมะพร้าว สรรพคุณคือ แก้ไข้รากสาด แก้ไข้พิษ แก้ไข้สันนิบาต แก้อุจจาระพิการ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540:
359)
10. รากหมาก สรรพคุณคือ แก้พิษไข้ร้อน สมานลาไส้ ถอนพิษบาดแผล (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540:476)
11. รากกล้วยตีบ สรรพคุณคือ แก้ไข้ ร้อนในกระหายน้า แก้ท้องเสีย แก้บิด แก้ผื่นคัน สมานภายใน (วุฒิ วุฒิธรรม
เวช, 2540: 68)
ใช้กรรมวิธีในการปรุงยา คือ นาตัวยาทั้งหมดไปแช่น้า ดื่มกินและอาบ
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ตารางที่ 2 ยาแก้โรคยาดันไข้กระทุ้งไข้ ขนานที่ 1
ปริวรรตตามต้นฉบับ
ปริวรรตเป็นภาษาไทยปัจจุบัน
ท่านให้เอารากน้านอง 1 รากมะเดือชุมพอน 1 รากหญ้านาง ท่านให้เอารากน้านอง 1 รากมะเดื่อชุมพร 1 รากหญ้านาง
1 รากสีฟันคนทา 1 รากท่าวยายมอม1 ตมกิ่นมิ่เทาไรออก 1 รากสีฟันคนทา 1 รากเท้ายายมอม 1 ต้มกินมิเท่าไร (ไข้)
สินแล
ออกสิ้นแล
หน้าที่ 6
หน้าที่ 6
จากตารางข้างต้นเป็นการรักษาโรคยาดันไข้กระทุ้งไข้ พบตัวยาที่ใช้ในการรักษา คือ รากน้านอง 1 รากมะเดื่อ
ชุมพร 1 รากหญ้านาง 1 รากสีฟันคนทา 1 รากเท้ายายมอม 1 โดยปรากฏสมุนไพร ดังนี้
1. รากน้านอง สรรพคุณคือ ดับพิษร้อนในโลหิต บารุงโลหิต ฟอกโลหิต แก้โลหิตเป็นพิษ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540:
118)
2. รากมะเดื่อชุมพร สรรพคุณคือ กระทุ้งพิษไข้ กล่อมเสมหะและโลหิต แก้ไข้หัวกาฬ แก้พิษร้อน (วุฒิ วุฒิธรรม
เวช, 2540: 354)
3. รากย่านาง สรรพคุณคือ แก้พิษเมาเบื่อ ถอนพิษผิดสาแดง 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 นาตัวยาทั้งหมดไปต้ม แล้วน้ามาดื่มกิน
ตารางที่ 3 ยาแก้โรคยาดันไข้กระทุ้งไข้ ขนานที่ 2
ปริวรรตตามต้นฉบับ
แล้วยาเอาคะน่านนี้พ่นให้ขึ้นเอาไบหญ้านาง 1 ใบมะข่าม
2 ดิ่ประสิ่วข้าว 1 เฟื้อง ต่าพ่นระลายน้าเช้าเข้าจะให้จ่มลง
เอาคัดเค้า 1 ขี้กาแดง 1 ดีนประสิวข้าวเท่ากันตาลายน้าเช้า
เข้าพ่นให้ล่งแล
หน้าที่ 6

ปริวรรตเป็นภาษาไทยปัจจุบัน
แล้วยาเอาขนานนี้พ่นให้ขึ้นเอา ใบหญ้านาง 1 ใบมะขาม 2
ดินประสิวขาว 1 เฟื้อง ตาพ่นละลายน้าซาวข้าวจะให้จมลง
เอาใบคัดเค้า 1 ขี้กาแดง 1 ดินประสิวขาวเท่ากัน ตาลาย
น้าซาวข้าวพ่นให้ลงแล
หน้าที่ 6

จากตารางข้างต้นเป็นการรักษาโรคยาดันไข้กระทุ้งไข้ พบตัวยาที่ใช้ในการรักษา คือ ใบหญ้านาง 1 ใบมะขาม 2 ดิน
ประสิวขาว 1 เฟื้อง ตาพ่นละลายน้าซาวข้าวจะให้จมลง เอาใบคัดเค้า 1 ขี้กาแดง 1 ดินประสิวขาวเท่ากัน โดยปรากฏ
สมุนไพร ดังนี้
1. ใบหญ้านาง สรรพคุณคือ แก้ลิ้นกระด้างคางแข็ง แก้ไข้รากสาด แก้ไข้สันนิบาต (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 380)
2. ใบมะขาม สรรพคุณคือ เป็นแก้ยาไอ ลดการกระหายน้า ขับเสมหะในลาไส้ แก้โรคบิด (วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ,
2537: 598)
3. ใบคัดเค้า สรรพคุณคือ แก้โลหิตซ่าน (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 150)
4. ขี้กาแดง สรรพคุณคือ แก้ผิดหนังอักเสบ บารุงหัวใจ แก้ปวดศีรษะ แก้ตานขโมย แก้ไอเป็นเลือด (วุฒิ วุฒิธรรม
เวช, 2540: 136)
ใช้กรรมวิธีในการปรุงยา คือ นาตัวยาทั้งหมดตาละลายกับน้าซาวข้าว แล้วแล้วพ่นให้ลงแล
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อภิปรายผล
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา ตาบลไผ่ล้อม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นวรรณกรรมเภสัชกรรมที่มี
เขียนบันทึกไว้ตั้งแต่อดีตของคนในพื้นที่โดยเนื้อทั้งหมดเป็นคาประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ภาษาไทย และภาษาขอมบางส่วน มี
เนื้อหาเกี่ยวกับสมุนไพรที่นามารักษาโรค อาการของโรค และวิธีการนามารักษา โดยพบตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคทั้งหมด 114
ตัวยา พบสมุนไพรทั้งหมด 413 ชนิด ตัวยาที่ไม่ใช่สมุนไพร 31 ชนิด และกรรมวิธีในการปรุงยา 40 วิธี ดังนั้นวรรณกรรมเภสัช
กรรมวัดท่านา ตาบลไผ่ล้อม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จึงเป็นวรรณกรรมที่สะท้อน ให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ด้านของการรักษาโรค โดยเฉพาะสมุนไพรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
สรุปผลการวิจัย
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา ตาบลไผ่ล้อม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นวรรณกรรมเภสัชกรรมที่มี
เขียนบันทึกไว้ตั้งแต่อดีตของคนในพื้นที่โดยเนื้อทั้งหมดเป็นคาประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ภาษาไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมุนไพร
ที่นามารักษาโรค อาการของโรค และวิธีการนามารักษา โดยพบตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคทั้งหมด 114 ตัวยา พบสมุนไพร
ทั้งหมด 413 ชนิด ตัวยาที่ไม่ใช่สมุนไพร 31 ชนิด และกรรมวิธีในการปรุงยา 40 วิธี ดังนั้นวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา
ตาบลไผ่ล้อม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จึงเป็นวรรณกรรมที่สะท้อน ให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านของการ
รักษาโรค โดยเฉพาะสมุนไพร ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โรคที่พบทั้งหมด 114 ตัวยา ตัวอย่าง เช่น
1. ยาแก้โรคไข้ทั้งปวง 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. ยาแก้โรคปานดาปานแดง 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. หอยสังข์ 8. กระดูกงูเหลือม 9. ดีเกลือ 10. กระดูกหมู
กรรมวิธีในการปรุงที่พบทั้งหมด 40 วิธี เช่น
1. บดแล้วปั้นเป็นแท่งละลายน้าดอกไม้ชโลม
2. นาตัวยาทั้งหมดไปต้มกิน
3. ตาเป็นผงละลายน้ากิน
4. ฝนน้ากิน
5. ตาเป็นผงละลายสุรากิน
6. บดแล้วปั้นเป็นแท่งผสมน้าลูกทับทิมกิน
7. ตาเป็นผงบดแทรกดีจระเข้กิน
8. ตาเป็นผงละลายน้าดอกไม้แทรกพิมเสนกิน
9. ตาเป็นผงยัดเข้าในลูกทับทิม หมกไฟให้สุก บดให้หมดทั้งลูกทับทิม แล้วปั้นแท่งละลายน้าปูนใสกิน
10. ตาเป็นผงยัดเข้าในลูกทับทิม หมกไฟให้สุก บดให้หมดทั้งลูกทับทิม แล้วปั้นแท่งละลายน้าไพลกิน
11. ตาเป็นผงละลายกับน้าเครือเขามวกกิน
12. ตาเป็นผงละลายกับน้าโคนมกิน
13. ฝนแล้วทา
14. ทาเป็นผงนัด
15. ต้มด้วยมูตรวัวดากิน
16. ตาเป็นผงละลายน้าผึ้งปั้นเท่าลูกพุทรากิน
17. ฝนด้วยน้าจันทน์กิน
18. ปั้นเป็นแท่งฝนกับน้าดอกไม้ พิมเสน ชะมด จันทั้ง 2 กิน
19. ละลายน้าซาวข้าวกิน
20. ละลายน้าแล้วอม
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้ให้คาเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด จนงานวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอกราบ
ขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งเป็นกาลังใจที่ดีเสมอมา
สุดท้ายขอบคุณสมาชิกในกลุ่มทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนคาแนะนาที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินงานวิจัย
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จังหวัดพิษณุโลก: การศึกษาเชิงวิเคราะห
PHARMACY LITERATURE OF WAT SRAMAIDANG, TAMBOL ARANYIK, AMPHOE MEUANG
PHITSANULOK, PHITSANULOK PROVINCE: AN ANALYTICAL STUDY
เกศินี แกวนิล นิสิต เมฆแจง เพ็ญพิชชา พรมแตง และภัครพล แสงเงิน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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บทคัดยอ
วิจัยเรื่องนี้มุงศึกษารูปแบบคําประพันธ ภาษาที่ปรากฏและเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา วรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องนี้
ใชคําประพันธชนิดรอยแกว ภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาการของโรค วิธีการรักษาโรคดวยสมุนไพร ผลการศึกษาพบวา
พบตัวยาที่ใชในการรักษาโรคตาง ๆ ทั้งหมด 117 โรค พบสมุนไพรทั้งหมด 408 ชนิด พบสวนประกอบในการปรุงยาทั้งหมด
11 ชนิด และพบกรรมวิธีในการปรุงยาทั้งหมด 9 วิธี วรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องนี้จึงเปนวรรณกรรมที่ควรคาแกการศึกษา
และอนุรักษในดานภูมิปญญาของยาทองถิ่นภาคเหนือตอนลางใหคงอยูสืบไป
คําสําคัญ : วรรณกรรมเภสัชกรรม วัดสระไมแดง จังหวัดพิษณุโลก 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 เปนผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษยรูจักนํามาใชเปนประโยชน เพื่อรักษาโรคภัยไขเจ็บตั้งแตโบราณกาล
สามารถรักษาโรคบางชนิดไดโดยไมตองใชยาแผนปจจุบัน ซึ่งบางชนิดอาจมีราคาแพงและตองเสียคาใชจายมากอีกทั้งยังอาจ
หาซื้อไดยากในทองถิ่น ซึ่งแตกตางจากสมุนไพรนั้นสามารถหาไดงายในทองถิ่นเพราะสวนใหญไดจากพืช ซึ่งมีอยูทั่วไปทั้งใน
เมืองและชนบทใชเปนยาบํารุงรักษาใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรง ใชเปนยาฆาแมลงในสวนผัก ใชปรุงแตงกลิ่น สี รส ของ
อาหาร เปนการอนุรักษมรดกไทยใหประชาชนแตละทองถิ่นรูจักชวยตนเองในการนําพืชสมุนไพรในทองถิ่นของตนมาใชใหเกิด
ประโยชนตามแบบแผนโบราณ ทําใหคนเห็นคุณคาและกลับมาดําเนินชีวิตใกลชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น ทําใหเกิดความภูมิใจใน
วัฒนธรรมและคุณคาของความเปนไทย
ศูนยกลางสําคัญของคนในสมัยโบราณ คือ วัด วัดเปนทุกสิ่งของคนไทย ดังนั้น วัดจึงเปนศูนยรวมทางดานจิตใจ เปน
สถานที่ใชในการทําพิธีกรรม เชน การเขาพรรษา การอุปสมบท ทอดกฐิน และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ในอดีตเปนแหลง
ใหความรูทางการศึกษาในตํารา จริยธรรม วัดยังใชเปนสถานที่พบปะสังสรรคและทํากิจกรรมตางๆ เชน การประชุมหมูบาน
รวมไปถึงสถานที่รักษาพยาบาล โดยใชสมุนไพรพื้นบาน ผสมผสานกับภูมิปญญาในทองถิ่น นอกจากนี้มีการใชความเชื่อทาง
ไสยศาสตรเขามาชวยในการรักษาอีกดวย (กรณรินทร สรอยมี และคณะ, 2561: 1)
สํา นั ก ศิ ล ปะและวั ฒนธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม มี คั ม ภี ร ใบลาน สมุ ด ข อ ยที่ ไ ด รั บ มอบจากวั ด
ประชาชน เก็บสะสมไวเปนจํานวนมาก หากไมเรงดําเนินการอนุรักษใหเปนไปตามกระบวนการกรรมวิธีที่ถูกตองเหมาะสมแลว
ภูมิปญญาทองถิ่นที่แฝงอยูกับคัมภีร ใบลาน สมุดขอยเหลานั้นยอมเสื่อมสูญตามไปดวย นับวาเปนการเสียประโยชนตอทองถิ่น
และประเทศชาติอยางไมสามารถประเมินคาได ดังนั้นเพื่อใหมีการอนุรักษปริวรรตคัมภีร ใบลาน สมุดขอย ออกเปนองคความรู
ที่ไดรับการสืบสานตอและใชประโยชนในฐานะภูมิปญญาทองถิ่นที่สามารถนาไปตอยอดในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชยไดอยาง
หลากหลายและไดรั บการยอมรั บ รั บรู และนํา ขอมู ลไปใช ใหเ ปนประโยชนทั้ง ในระดับ ทอ งถิ่น ภูมิ ภาค ระดับ ชาติ และ
นานาชาติตอไป
วรรณกรรมลายลักษณเปนวรรณกรรมที่ถูกถายทอดโดยผานลายลักษณอักษร ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของ การบันทึก
และถายทอดเรื่องเลา ตํานาน ประสบการณ รวมถึงคําสอนของผูคนในยุคสมัยนั้นผานตัวหนังสือ โดยการขีดเขียนหรือจารลง
ในวัสดุตางๆ เพื่อเปนการเก็บรวบรวมเรื่องราวที่เลาขานสืบตอกันมาหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในยุคสมัยนั้นไวเปนหลักฐาน เพื่อ
การจดจํ า และส งต อ ให แก คนรุ นหลัง อาจโดยการเขี ยน การจารหรื อ จารึก ลงในวั สดุ ตา งๆ เช น แผน ศิล า แผน ไม แผ น
ทองเหลือง ฐานพระพุทธรูป ผา ใบลาน หรือสมุดขอย เปนตน และวัสดุที่ใชในการจารอาจจะแตกตางกันไปตามบริบทของ
พื้นที่ วัตถุประสงคและการใชสอย รวมถึงตัวอักษรที่ใชในการจารอาจจะ แตกตางกันดวยซึ่งเดิมเรามักพบหลักฐานการสราง
วรรณกรรมประเภทนี้จากแผนศิลา เชน จารึกอักษรปลลวะซึ่ง ไดรับอิทธิพลจากอินเดียตอนใต อักษรหลังปลลวะซึ่งพัฒนามา
เปนอักษรขอมโบราณ อักษรมอญโบราณหรืออักษร ธรรมลานนา อักษรธรรมลานชาง และอักษรไทยนอย ซึ่งพบหลักฐานทั้ง
ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน วรรณกรรมลายลักษณนั้นเปนรูปแบบหนึ่งของการบันทึกและถายทอดเรื่องเลา ตํานาน
ประสบการณ รวมถึงคําสอน ของผูคนในแตละสมัยผานตัวหนังสือ โดยการขีดเขียนหรือจารลงในวัสดุตาง ๆ เพื่อเปนการเก็บ
รวบรวมเรื่องราวที่เลา ขานสืบตอกันมาหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นไวใหเปนหลักฐาน เพื่อการจดจําและสงตอใหแกคน
รุนหลัง (จาก https://www.aco-psru.com/info.php?cc=1803271850199 สืบคนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562)
วรรณกรรมเภสัชกรรม คือ วรรณกรรมที่บันทึกเกี่ยวกับความรูในการรักษาโรคโดยปรากฏตัวยาตางๆ ซึ่งสวนใหญ
เปนสมุนไพรหรือสิ่งของที่หาไดในทองถิ่น วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไมแดง ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เปนวรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องหนึ่งในทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง ที่รวบรวมการรักษาดวยตัวยาตางๆ นับไดวาเปนความรูจาก
ภูมปิ ญญาทองถิ่นที่คนโบราณสามารถนํามาใชรักษาโรคไดจริง ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงตองการศึกษาวรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่อง
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วรรณกรรมวัดสระไมแดง ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในดานรูปแบบภาษาและเนื้อหาตลอดจนคุณคาของ
วรรณกรรมเรื่องนี้ที่มีในทองถิ่นและสังคมไทยและเปนการนําเอกสารโบราณอันเปนมรดกทางภูมิปญญาไทยมาเผยแพรตอ
สาธารณชนอีกดวย (กรณรินทร สรอยมี และคณะ, 2561: 2)
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัย/วิทยานิพนธ/บทความที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมเภสัชกรรม
1.2 ปริวรรตวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไมแดง ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ตามตนฉบับทุกประการ
1.3 ปริวรรตวรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไมแดง ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ที่ตามตนฉบับทุกประการใหเปนภาษาไทยปจจุบัน หากคําใดไมแนใจจะคงรูปตามตนฉบับ
1.4 จัดทําเชิงอรรถาธิบายตัวยาสมุนไพรบางชนิดที่เปนชื่อพื้นบานดวยการเพิ่มเนื้อหาในสวนของชื่อทาง
วิทยาศาสตร เพื่อใหผูสนใจงายตอการศึกษาคนควาตอยอดตอไป
2. ขั้นดําเนินการ/วิเคราะหขอมูล
2.1 ปริวรรตวรรณกรรมเภสัชกรรมใหเปนภาษาไทยปจจุบัน
2.2 ศึกษาเปรียบเทียบสรรพคุณกับพจนานุกรมสมุนไพร
3. ขั้นสรุปและนําเสนอผลการวิจัย
3.1 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
ผลการวิจัย
ในหัวขอนี้คณะผูวิจยั ยกตัวอยางตารางยาแกโรคตาง ๆ ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ยารักษาโรคแกปวดหัว แกปวดเมื่อยขอกระดูก
ปริวรรตตามตนฉบับ
ปริวรรตเปนภาษาไทยปจจุบัน
หเปรอิ่กโพก 1 เปรอิ่กราชะพริ่ก 1 รากชัง 1 ทามิ่ไดเอาราก เปลือกโพก 1 เปลือกราชพฤกษ 1 รากชัน 1 ถามิไดเอาราก
ฝายแดง 1 ไสแทรกยา 4 สิ่งลายนําขิ่งทาแกปวดหัวแกเม ฝายแดง 1 ใสแทรกยา 4 สิ่งนี้ลายน้ําขิงถาแกปวดหัวแก
เมื่อยขอกระดูกแล
อิ่ยขวกะดูกแล
หนา 17
หนา 17
จากตารางดังกลาวเปนการรักษาโรคแกปวดหัว แกปวดเมื่อยขอกระดูก พบตัวยาในการรักษา คือ เปลือกราชพฤกษ
1 รากชัน 1 รากฝายแดง 1 โดยปรากฏสมุนไพร ดังนี้
1. เปลือกราชพฤกษ มีสรรพคุณ แกฝในทอง (ชยันต พิเชียรสุนทร และคณะ, 2544: 289)
2. รากชัน มีสรรพคุณ แกไอ (พงษศักดิ์ พลเสนา, 2550: 137)
3. รากฝายแดง มีสรรพคุณ ขับน้ําคาวปลา ทําใหประจําเดือนมาปกติ บีบมดลูก ทําใหแทงบุตรได ขับปสสาวะ (พงษ
ศักดิ์ พลเสนา, 2550: 129)
ใชกรรมวิธีในการปรุงยา คือ ลายตัวยาดวยน้ําขิงแลวดื่ม
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ตารางที่ 2 ยาแกอาเจียน
ปริวรรตตามตนฉบับ
ปริวรรตเปนภาษาไทยปจจุบัน
ไบเงิ่น 1 ไบทอง 1 ไบมภู 1 ไบมเมีย 1 บดนิ่ลานําเสาเขาเช ใบเงิน 1 ใบทอง 1 ใบมะผู 1 ใบมะเมีย 1 บดนี้ลายน้ําซาว
ดรอนกิ่นแกรากแล
ขาวเช็ดรอนกินแกรากแล
หนา 18
หนา 18
จากตารางดังกลาวเปนแกอาเจียน พบตัวยาในการรักษา คือ ใบเงิน 1 ใบทอง 1 ใบมะผู 1 ใบมะเมีย 1 โดยปรากฏ
สมุนไพร ดังนี้
1. ใบเงิน มีสรรพคุณ แกไขหวัด ไขพิษ ลดไข (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 269)
2. ใบทอง มีสรรพคุณ แกไขหวัด ไขพิษ ลดไข (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 269)
3. ใบมะผู มีสรรพคุณ แกตัวรอน แกรอนในกระหายน้ํา แกอาการคันตามผิวหนัง (เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, 2549:
295)
4. ใบมะเมีย มีสรรพคุณ แกไข แกไขพิษกาฬ แกตัวรอน แกรอนในกระหายน้ํา แกอาการคันตามผิวหนัง (เพ็ญนภา
ทรัพยเจริญ, 2549: 295)
ใชกรรมวิธีในการปรุงยา คือ บดลายน้ําซาวขาวแลวดื่ม
ตารางที่ 3 ยารักษาโรคขี้เรื้อนใหญ
ปริวรรตตามตนฉบับ
ปริวรรตเปนภาษาไทยปจจุบัน
ยาคิ่เลอิ่นไญยเอาไปรัก 1 ไบยาไทร 1 รากเจดบูน 7 รากตํา ยาขี้เริอ้ นใหญเอาใบรัก 1 ใบหญาไทร 1 รากเจตมูล 7 ราก
เอานํา เทากั นหุ ง พิก ไทไหสุก ดากเหงตํ าเปนผ ง ลายนํา พิ่ ง ตําเอาน้ํ าเท ากัน หุง พริก ไทยใหสุ กตากแหงตํ าเป นผงลาย
น้ําผึ้งเทาลูกพุทราหายแล
เทาลรูกพุดทราหายแล
หนา 19
หนา 19
จากตารางดังกลาวเปนการรักษาโรคขี้เลื่อนใหญ พบตัวยาในการรักษา คือ ใบรัก 1 ใบหญาไทร 1 รากเจตมูล 7 ราก
พริกไทย น้ําผึ้ง โดยปรากฏสมุนไพร ดังนี้
1. ใบรัก มีสรรพคุณ แกคุดทะราด รักษาแผลติดเชื้อ รักษาริดสีดวง (พงษศักดิ์ พลเสนา, 2550: 34)
2. ใบหญาไทร มีสรรพคุณ แกพิษไข พิษกาฬ แกช้ําใน (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. น้ําผึ้ง มีสรรพคุณ ขับพยาธิไสเดือน ขับพยาธิตัวตืด แกผอมแหง (พงษศักดิ์ พลเสนา, 2550: 158)
ใช กรรมวิธี ใ นการปรุ งยา คื อ ตํา เอาน้ํา เท ากั นหุ ง พริ กไทยใหสุ กตากแห ง ตํา เป นผงลายน้ํ าผึ้ งเทา ลู กพุ ทราแล ว
รับประทาน
อภิปรายผล
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไมแดง ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พบรูปแบบคําประพันธ
ชนิดรอยแกว ภาษาไทยและภาษาขอมบางสวน มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาการของโรคสมุนไพร และสวนประกอบที่ใชในการรักษา
โรค โดยผลวิจัยพบการรักษาโรคทั้งหมด 117 โรค พบสมุนไพรจํานวน 408 ชนิด พบสวนประกอบที่ใชปรุงยาชนิดตาง ๆ
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จํานวน 10 ชนิด และพบกรรมวิธีในการปรุงยาทั้งสิ้น 9 วิธี แสดงใหเห็นวา วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไมแดง ตําบล
อรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เปนวรรณกรรมที่บันทึกความรูในเรื่องของยาอันแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญา
ของคนในอดีตที่สามารถนาความรู เกี่ยวกับสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคไดอยางดียิ่ง
สรุปผลการวิจัย
วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไมแดง ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบรูปแบบคําประพันธชนิดรอย
แกว ภาษาไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาโรคและสวนประกอบที่ใชในการรักษาโรค โดยผลวิจัยพบการรักษาโรคทั้งหมด 117
โรค พบสมุนไพรจํานวน 408 ชนิด พบสวนประกอบที่ใชปรุงยาชนิดตาง ๆ จํานวน 10 ชนิด และพบกรรมวิธีในการปรุงยา
ทั้งสิ้น 9 วิธี แสดงใหเห็นวา วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไมแดง ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เปน
วรรณกรรมที่บันทึกความรูในเรื่องของยาอันแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของคนในอดีตที่สามารถนําความรูเกี่ยวกับสมุนไพรมาใช
ในการรักษาโรคไดอยางดียิ่ง
โรคที่พบทั้งหมดจํานวน 117 โรค ตัวอยาง เชน 1. โรคลอมตับ 2. โรคแกรอนแก 3. โรครากสาด 4. ไขไฟเดือน
5. ไขละอองไฟ 6. ไขมหาเมฆ 7. ไขมหานิล 8. ไขสังวาลพระอินทร 9. ไขดาวเรือง 10. ไขฟองสมุทร
สมุนไพรที่ปรากฏทั้งหมด 408 ชนิด เชน 1. ลูกประคําดีควาย 2. ยานาง 3. มะขาม 4. มะเดื่อชุมพร
5. เทายายมอม 6. ผักคาด 7. ขี้กาแดง 8. มะตูม 9. มะเฟอง 10. หญาปากควาย
สวนประกอบในการปรุงยา มีทั้งสิ้น 10 ชนิด (ที่ไมใชสมุนไพร) คือ 1. เกลือสินเธาว 2. ดินประสิว 3. เขากระบือ
4. หัวปลาชอน 5. น้ํามันหุง 6. น้ํามันหมู 7. น้ําผึ้ง 8. ตาตั๊กแตน 9. เหลา 10. เกล็ดหอย
วิธีการปรุงยา ใชกรรมวิธีทั้งหมด 9 วิธี คือ
1. ตม
2. ตํา
3. บดเปนแทงละลายน้ําซาวขาว น้ํามะเขือ น้ํารอน น้ําดอกไม น้ําขิง น้ําไพล น้ําผักชีลอม ดีงูเหลือม
4. ฝนดวยน้ําซาวขาว น้ํากานตาล น้ําผักชี
5. เผาใหไหม
6. ละลายน้ําปูน กลวยตีบ เหลา น้ําจัน น้ําดอกไม มะพราว การบูร ขัณฑสกร
7. คั่วใหเกรียมใหกรอบ
8. ดองเหลา
9. พอกหรือทาทั่วรางกาย
กิตติกรรมประกาศ
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ความคาดหวังและพฤติกรรมของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความคาดหวังและพฤติกรรมของประชาชนตอการใชบริการรานขายยา
แผนโบราณ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังของ
ประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก
ประชาชนที่ใชบริการรานขายยาแผนโบราณ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 390 คน โดยการสุมแบบเจาะจง
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เก็บขอมูลในชวงเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 สถิติในการ
วิเคราะหไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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 รูจักรานขายยาแผนโบราณสวนใหญจากเพื่อน/คนรูจัก รอยละ 69.7 รูปแบบยาที่ซื้อจากรานขายยา
แผนโบราณบอยที่สุด คือ ยาแคปซูล รอยละ 34.4 กลุมยาที่ซื้อจากรานขายยาแผนโบราณมากที่สุด คือ ยาแกปวดเมื่อย
รอยละ 41.0 ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาแผนโบราณมากที่สุด คือ ตนเอง รอยละ 47.7 โดยปกติ
แลวเขารานขายยาแผนโบราณ 1-2 ครั้งตอเดือน รอยละ 45.6 คาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ
อยูในชวง 1-100 บาท รอยละ 36.4 และความคาดหวังของประชนชนที่เขารับบริการรานยาแผนโบราณ โดยรวมทั้ง 6 ดานอยู
ในระดับมาก ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีความสัมพันธกับความความคาดหวัง
ของประชาชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 งานวิจัยนี้เปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนารานขายยาแผนโบราณ
ใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น

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
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ไดกําหนดธรรมนูญไว 5 ขอ โดยมีขอที่ 3 กําหนดให
ประชาชนมีสิทธิเลือกใชและเขาถึงบริการการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือกอื่น และการบริโภค
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสมและมีความปลอดภัย และขอที่ 4 ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยการแพทยพื้นบานไทย
และสมุนไพรไทยตองไดรับการคุมครองอยางเหมาะสมในทุกระดับ โดยใหมีกลไกการคุมครองตั้งแตระดับชุมชน ระดับชาติและ
ระดับสากล (ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 2, 2559) จากนโยบายขางตนจะเห็นไดวารัฐบาลมีนโยบายดานการ
20

ดูแลสุขภาพของประชาชนโดยใชภูมิปญญาแพทยแผนไทยและการใชสมุนไพรไทย ซึ่งไดกําหนดใหยาแผนไทยอยูในบัญชียา
หลักแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระจายยาใหประชาชนไดรับยาแผนไทย ในทุกหนวยบริการของ
รัฐบาล สําหรับชองทางการกระจายยาจากสมุนไพรจากผูผลิตไปสูผูบริโภค ไดแก การจําหนายยาทั้งแผนโบราณและแผน
ปจจุบันที่ตองมีผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งใบอนุญาตจําหนายยาแผนโบราณทั่วประเทศในป พ.ศ. 2561 มีจํานวน 2,250 ใบและ
20

รานขายยาแผนปจจุบัน 18,900 ใบ และ การใชยาในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีการใหบริการดานการแพทยแผนไทย
ทั้งในระดับโรงพยาบาลและสถานีอนามัยที่มีบริการรักษาดวยสมุนไพรของสถานบริการสาธารณสุขที่กระจายอยูท่ัวประเทศ
มีจํานวนถึง 2,058 แหง จะเห็นไดวาชองทางการกระจายยาแผนโบราณเปนสัดสวนที่มากกวาการกระจายยาทางสถานบริการ
ของรัฐ รานขายยาจึงเปนหนวยหนึ่งของระบบสุขภาพที่อยูใกลชิดประชาชน ไมเพียงแตทําหนาที่ดานการกระจายยาเทานั้น
แตยังมีบทบาทสําคัญเปรียบเสมือนเปน “ที่พึ่งดานสุขภาพของชุมชน” เปนทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใชบริการเมื่อมี
อาการหรือเจ็บปวยเบื้องตน (common illness) นอกจากนี้ รานยายังเปนแหลงที่สามารถใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง การแนะนําและสงตอไปยังแพทยผเู ชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ประชาชนเขาถึงบริการไดงาย ประกอบกับรานยาเปน
หนวยหนึ่งในภาคเอกชน การบริหารจัดการหรือการดําเนินการตาง ๆ จึงสามารถชวยประหยัดงบประมาณการคลังของรัฐใน
การดูแลสุขภาพของคนไทยซึ่งมีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด (สํานักงานรับรองคุณภาพรานยา, 2562)
กกกกกกกกจากขอมูลสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย ปจจุบันมีจํานวนรานขายยาแผนโบราณที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา จํานวน 2,250 แหง สําหรับจังหวัดพิษณุโลก ปจจุบันมีรานขายยาแผนโบราณจํานวน
19 แหง โดยแบงออกเปนรานยาในเขต อําเภอเมือง 11 แหง นอกเขตอําเภอเมือง 8 แหง (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา, 2561) สวนใหญเปนรานขายยาที่อยูในชุมชน เปดขายมานาน เปนที่ไววางใจของชุมชน และในปจจุบันแนวโนมการ
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เติบโตของรานขายยามีอัตราการเติบโตในเกณฑสูง และจากพฤติกรรมความนิยมซื้อยาทานเองทําใหรานขายยาเปนทางเลือก
แรกๆ ของประชาชนที่นิยมใชบริการเมื่อเจ็บปวยเบื้องตน ประกอบกับโอกาสที่สามารถทําตลาดไดเพิ่มมากขึ้นจากการเปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําใหผูประกอบการคายตางๆ เรงขยายสาขาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับตลาดที่เพิ่มมากขึ้น โดย
รานขายยาในปจจุบันนี้มีทั้งรานขายยาปลีกและสงโดยเปดจากทุนเจาของคนเดียวเชนสโตรและเปนเฟรนไชส (วารี สุทักษิณา,
2558)
กกกกกกกกนอกจากรานยาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแลวประชาชนมีพฤติกรรมและความคาดหวังตอการใชการบริการรานขายยา
คอนขางสูง โดยพบวา 3 ใน 4 ของคนไทยใชบริการรานขายยาอยางนอย 1 ครั้ง ในชวง 1 ป เมื่อมีอาการเจ็บปวยทั่วไป เชน
ปวดหัว ไอ/มีน้ํามูก เสมหะ เจ็บคอ ไขหวัด ทองเสีย ปวดกลามเนื้อ คนไทยสวนใหญ (รอยละ 70) จะเลือกซื้อยาจากรานขาย
ยามากกวาการไปโรงพยาบาลหรือคลินิก ในขณะที่ผูที่มีอาการจากโรคประจําตัวสวนใหญ (รอยละ 72) จะเลือกเขา รับการ
รักษาจากโรงพยาบาลมากกวา ซึ่งหลักเกณฑ 4 อันดับแรกในการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคไทย คือ ความสะดวก
ในการเดินทาง เภสัชกรมีความรูและใหคําแนะนําไดดี ราคาเหมาะสม และ คุณภาพของยาที่จําหนาย นอกจากนั้นแลว
ผูบริโภคยังคาดหวังใหรานขายยาเปนรานที่เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีคลินิกแพทย ใหบริการในราน มีการใหบริการ
ตรวจสุขภาพฟรีเบื้องตน และสามารถใชประกันสังคม หรือหลักประกันสุขภาพ (สปสช) ได และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคไทย 6 ดาน คือ ดานที่ตั้ง ดานเภสัชกรและการใหบริการ ดานสภาพราน ดานผลิตภัณฑ
ยา ดานราคา และดานมูลคาเพิ่มของการบริการ (แสงสุข พิทยานุกูล ,2560) สําหรับคุณภาพและมาตรฐานรานขายยา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ได ส ง เสริ ม ให ร า นขายยามี ก ารพั ฒ นาภายใต วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ท างเภสั ช กรรม
(Good Pharmacy Practice : GPP) เพื่อยกระดับมาตรฐานของรานขายยาใหพรอมตอการรวมเปนสวนหนึ่งในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อใหรานขายยามีการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองสิทธิของผูใชยามากขึ้น และทําใหผูใชยามี
ความปลอดภัยในการใชยามากขึ้น โดยปรับปรุงขอกําหนดมาตรฐานดานสถานที่ และอุปกรณ เครื่องมือในการควบคุมเก็บ
รักษาคุณภาพยา อาทิ การจัดบริเวณใหคําปรึกษาดานยา การจัดพื้นที่ตามประเภทยาอยางชัดเจน แยกเก็บยาอันตรายยา
ควบคุมพิเศษ ยาสําหรับสัตว เปนสัดสวนจากยาอื่นๆกําหนดใหมีการแสดงปายชื่อพรอมรูปถายเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
กําหนดใหผูรับอนุญาต (เจาของราน) และ ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ (เภสัชกรผูสงมอบยา)ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม
(GPP)กําหนดเงื่อนไขในการตออายุใบอนุญาตและการตรวจประเมิน วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาใน
การออกใบอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาตของผูรับอนุญาต กําหนดใหผูรับอนุญาตรานขายยาที่เปดกอนกฎกระทรวงมีผลบังคับ
ใช ตองปรับปรุง สถานที่ อุปกรณ และการปฏิบัติตาม GPP อยางเปนขั้นตอน ภายในระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ตองไมเกิน 8 ป นับ
จากกฎกระทรวงมีผลใชบังคับ(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2557)
กกกกกกกกจากเหตุผลขางตนประกอบกับการมีงานวิจัยเกี่ยวกับรานขายยาแผนโบราณนอยมากดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและพฤติกรรมของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อศึกษาเปนแนวทางในการปรับปรุงและการใหบริการใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษา
ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังและพฤติกรรมของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก และ 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการราน
ขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดําเนินการวิจัย
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ประชากร คือ ประชาชนที่มารับบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่มารับบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง ขนาดกลุมตัวอยาง ไดจากการคํานวณกลุมตัวอยางที่ไมทราบสัดสวนของประชากร ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 390 คน ขนาดกลุมตัวอยาง ไดจากการคํานวณ จากสูตรของ Cohen (Cohen ,1977)
กลุมตัวอยางที่ไมทราบสัดสวนของประชากร ดังนั้น จึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณประชากรใชระดับ
ความเชื่อมั่น 95% คาความผิดพลาดสูงสุดที่จะเกิดขึ้น 0.05 คาสัดสวนประชากร 0.5 โดยใชสูตรการคํานวณหาขนาดตัวอยาง
ผลจากการคํานวณจะไดขนาดกลุมตัวอยาง n=384.16 แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการลดคลาดเคลื่อนของขอมูล จึงกําหนด
กลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยนี้ไวเทากับ 390 คน
กกกกกกกn = P (1-P) Z2
กกกกกกกกกกกก d2
กกกกกกกn = จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
กกกกกกกP = สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการสุม
กกกกกกกZ = ระดับความมั่นใจทีก่ ําหนด หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ
กําหนด Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เทากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น95%)
กกกกกกกd = สัดสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได
กกกกกกกn = 0.5 (1-0.5) 1.962
กกกกกกก

0.052

กกกกกกกn = 384.16 หรือ 385 ตัวอยาง
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
กกก_เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและพฤติกรรมของประชาชนตอการใช
บริการรานขายยาแผนโบราณ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก
กกกกกกกสวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) และเติมขอความในชองวาง
กกกกกกกสวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับบริการของประชนที่รับบริการรานยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)
กกกกกกกสวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของประชนชนที่รับบริการรานยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยใช Likert’s scale มีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ คะแนน 5
หมายถึง มากที่สุด คะแนน 4 หมายถึง มาก คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง คะแนน 2 หมายถึง นอย คะแนน 1 หมายถึง
นอยที่สุด
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3
ทาน จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และความเชื่อมั่น ( Reliability )ของแบบสอบถามโดยวิธีการ
วัดความสอดคลองภายใน (Internal Consistency Method) ของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha) วิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาไดคา 0.974
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง : การวิจัยนี้ไดรับอนุมัติจริยธรรมในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ SCPHPL 6/2562-5 ใหไว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผูวิจัยได
ชี้แจงขอมูลสําคัญใหกับกลุมตัวอยางและการนําเสนอวิจัยในภาพรวม
การวิเคราะหขอมูล
กกกกการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้แบงการวิเคราะหออกเปน 5 ตอน ประกอบดวย
กกกกกกกตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชคา ความถี่ รอยละ
กกกกกกกตอนที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรมการรับบริการ ใชคา ความถี่ รอยละ
กกกกกกกตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของผูที่มารับบริการ ลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ ใชคาเฉลีย่ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานกกก
กกกกกกกเมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลวจะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบงระดับความคาดหวังออกเปน 5
ระดับ ( บุญชม ศรีสะอาด,2533 )คือ
กกกกกกก4.50 – 5.00 หมายความวา มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด
กกกกกกก3.50 – 4.49 หมายความวา มีความคิดเห็นระดับมาก
กกกกกกก2.50 – 3.49 หมายความวา มีความคิดเห็นระดับปานกลาง
กกกกกกก1.50 – 2.49 หมายความวา มีความคิดเห็นระดับนอย
กกกกกกก1.00 – 1.49 หมายความวา มีความคิดเห็นระดับนอยทีส่ ดุ
กกกกกกกตอนที่ 4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังตอการใชบริการรานยาแผนโบราณโดย
ใชสถิติ ไคสแคว Chi-Square

ผลการวิจัย
1.ขอมูลทั่วไปจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไดดังนี้
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป

จํานวน (คน)

รอยละ

98

25.1

เพศ
ชาย
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หญิง
รวม

292
390

74.9
100

อายุ
15-30 ป
92
23.6
31-45 ป
132
34
46-60 ป
122
31.2
61 ปขึ้นไป
44
11.4
รวม
390
100
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
85
21.8
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)
56
14.4
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช
83
21.3
ปวส.หรืออนุปริญญา
36
9.2
ปริญญาตรี
116
29.7
สูงกวาปริญญาตรี
14
3.6
รวม
390
100
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
1,000-10,000
237
58.5
10,001-20,000
78
20.2
20,001-30,000
43
11.3
30,001 ขึ้นไป
32
8.5
รวม
390
100
จากตารางที่ 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 ขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 1 ตามลําดับ
2. พฤติกรรมของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พฤติกรรมการใชบริการของประชาชน
1. ทานเคยรูจักรานขายยาแผนโบราณจากแหลงขอมูลใดบาง
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
เพื่อน/คนรูจัก
อินเตอรเน็ต
โทรทัศน
วิทยุ
หนังสือพิมพ
นิตยสาร
อื่นๆ (จากการประชาสัมพันธ)
รวม
2. สินคาประเภทใดที่ทานซื้อจากรานขายยาแผนโบราณบอยที่สุด
ยาแคปซูล
ยาดม
ยาตมเฉพาะราย
น้ํามัน
ชาชง
ขี้ผึ้ง
ลูกประคบ ชุดอบ
ยาเม็ด
ครีม
ยาลูกกลอน
ยาเครื่องสําอาง
สเปรย
อื่นๆ (ยาหอม)
รวม
3. กลุมยาประเภทใดที่ทานซื้อจากรานขายยาแผนโบราณมากที่สดุ
ยาแกปวดเมื่อย
ยาแกไข
ยาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิต
ยาบํารุงโลหิต
ยาบํารุงธาตุ ยาปรับธาตุ
ยาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
ยารักษาโรคผิวหนัง
ยาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
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จํานวน (คน)

รอยละ

272
115
98
74
19
18
2
598

45.5
19.2
16.4
12.4
3.2
3.0
0.3
100

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

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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ยาลดความอยากบุหรี่
ยาถอนพิษเบื่อเมา
อื่นๆ (ลางทําความสะอาด)
รวม

3
2
1
390

0.8
0.5
0.3
100

ตารางที่ 2 ( ตอ ) พฤติกรรมของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พฤติกรรมการใชบริการของประชาชน
จํานวน (คน)
รอยละ
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาแผนโบราณ
ของทานมากที่สุด
ตนเอง
186
47.7
ครอบครัว
91
23.3
เภสัชกร/คนขายยา
68
17.4
เพื่อนหรือคนรูจัก
45
11.5
รวม
390
100
5. โดยปกติแลวทานเขารานขายยาแผนโบราณกี่ครั้งตอเดือน
1-2 ครั้ง
178
45.6
นอยกวา 1 ครั้ง
172
44.1
3-4 ครั้ง
36
9.2
5-6 ครั้ง
2
0.5
มากกวา 6 ครั้งขึ้นไป
2
0.5
รวม
390
100
6. คาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ
1-100
141
36.4
101-200
124
31.9
201-300
54
13.9
301-400
17
4.5
401-500
32
8.2
500 ขึ้นไป
22
6.0
รวม
390
100
จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักรานขายยาแผนโบราณจากเพื่อนและคนรูจัก คิดเปนรอยละ 69.7
รองลงมา จากอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 19.2 และแหลงขอมูลที่ทําใหประชาชนรูจักรานขายยานอยที่สุดคือ จากการ
ประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 0.3
ประเภทยาแผนโบราณสวนใหญที่ซื้อบอยที่สุด คือ ยาแคปซูล คิดเปนรอยละ 34.4 รองลงมา คือ ยาดม คิดเปนรอย
ละ 20.3 และนอยที่สุดคือ สเปรย คิดเปนรอยละ 0.3
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กลุมยาแผนโบราณที่ซื้อมากที่สุดคือ ยาแกปวดเมื่อย คิดเปนรอยละ 41 รองลงมา คือ ยาแกไข 14.4 และนอยที่สุด
คือ ยาลางทําความสะอาด คิดเปนรอยละ 0.3
ผูที่ มีส ว นร ว มในการตั ด สิน ใจเลือ กใช บ ริก ารร านขายยาแผนโบราณมากที่ สุด คื อ ตนเอง คิด เปน รอ ยละ 47.7
รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเปนรอยละ 23.3 และนอยที่สุดคือ เพื่อนหรือคนรูจัก คิดเปนรอยละ 11.5
ผูใชบริการสวนใหญเขารานขายยาแผนโบราณ 1-2 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 45.6 รองลงมา นอยกวา 1 ครั้งตอ
เดือน คิดเปนรอยละ 44.1 และนอยที่สุดคือ มากกวา 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.5
คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อยาตอครั้ง 1-100 บาท คิดเปนรอยละ 36.4 รองลงมา 101-200 บาท คิดเปนรอยละ 31.9
และนอยที่สุดคือ 500 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 6.0

3.ความคาดหวังของประชนชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตารางที่ 3 ความคาดหวังของประชนชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ความคาดหวังของประชนชนตอการใชบริการรานยาแผนโบราณ
คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน ระดับความ
(mean)
มาตรฐาน (S.D)
คาดหวัง
ดานผลิตภัณฑ
1. ชนิดและประเภทของยาในรานขายยามีความหลากหลาย
3.92
0.87
มาก
2. ลักษณะบรรจุภัณฑปลอดภัยไดมาตรฐาน
4.04
0.82
มาก
3. ยาที่จําหนายภายในรานขายยามีคุณภาพตามาตรฐาน
4.08
0.77
มาก
4. ยาที่จําหนายเปนยาใหม ไมหมดอายุ
4.12
0.84
มาก
5. ยาที่จําหนายครอบคลุมทุกกลุมโรค
3.45
1.14
ปานกลาง
รวม
3.92
0.89
มาก
ดานราคา
1. มีการติดปายบอกราคายาภายในราน
3.94
1.02
มาก
2. ราคายามีความเหมาะสมกับคุณภาพของยา
3.96
0.86
มาก
3. ความชัดเจนของปายราคา
3.94
0.99
มาก
4.. ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของผลิตภัณฑอื่นๆ เชน อาหาร
3.64
0.94
มาก
เสริม เครื่องสําอาง
5. คาใชจายในการเดินทางมาซื้อยาไมแพง
3.54
0.99
มาก
รวม
3.80
0.96
มาก
ดานสถานที่ อุปกรณและสิ่งสนับสนุน
1. สถานที่ตั้งของรานขายยามีความสะดวกในการเดินทาง
4.04
0.92
มาก
2. สภาพแวดลอมภายนอกรานมีที่จอดเพียงพอ
3.89
0.95
มาก
3. สภาพแวดลอมภายในรานขายยามีความสะอาด
4.16
0.79
มาก
4. แสดงใบอนุญาตและปายวิทยะฐานะไวในที่เปดเผย
4.21
0.84
มาก
5. มีอุปกรณ เชน เครื่องชั่งยา เครือ่ งชั่งน้ําหนักครบครัน
3.91
0.93
มาก
6. ขนาดปายของรานขายยาชัดเจน หางาย
4.12
0.88
มาก

591

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

รวม
4.06
0.86
มาก
ดานบุคลากร
1. เภสัชกรมีความรู มีความเขาใจ การใชยา
4.18
0.71
มาก
2. เภสัชกรมีมนุษยสมั พันธที่ดี พูดไพเราะ แตงกายสะอาดเรียบรอย
4.11
0.70
มาก
3. เภสัชกรมีใบประกอบโรคศิลปะ
4.12
0.80
มาก
4. มีเภสัชกรประจําตลอดเวลาทําการอยางสม่ําเสมอ
3.92
0.84
มาก
5. สามารถใหคําแนะนําเรื่องการใชยาและการปฏิบัตติ ัวอื่นๆ
4.02
0.75
มาก
6. เภสัชกรใสเสื้อกาวนขณะปฏิบตั ิงานเสมอ
3.66
0.92
มาก
รวม
4.00
0.79
มาก
ดานบริการ
1. บริการดวยความเต็มใจ
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
ตารางที่ 3 ( ตอ )ความคาดหวังของประชนชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ความคาดหวังของประชนชนตอการใชบริการรานยาแผนโบราณ
คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน ระดับความ
(mean)
มาตรฐาน (S.D)
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 ทั้ง 6 ดาน
3.95
0.86
มาก
จากตารางที่ 3 พบวา ความคาดหวังของประชนชนตอการใชบริการรานยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก พบวา ประชาชนมีคาดหวังตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 อยูในระดับ
มาก หากพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานระยะเวลา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 อยูในระดับมาก รองลงมา
คือ ดานสถานที่อุปกรณและสิ่งสนับสนุนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 อยูในระดับมาก ดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 อยูใน
ระดับมาก ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 อยูในระดับมาก ดานบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 อยูในระดับมาก และ
ดานราคามีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 อยูใ นระดับมาก ตามลําดับ
4.ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผน
โบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได

Chi-Square
1.649
8.902
5.657
13.750
12.157

p-value
0.438
0.427
0.834
0.317
0.889

จากตารางที่ 4 พบวา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ถาหากจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลีย่ ตอเดือน ไมมีความสัมพันธ
กับความความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
กกกกกกกขอมูลดานพฤติกรรม
กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักรานขายยาแผนโบราณจากเพื่อนและคนรูจัก อาจเนื่องมาจากรานขายยาแผนโบราณใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนรานที่เปดมาเปนระยะเวลาที่ยาวนานและมีจํานวนจํากัด กระจายอยูในชุมชนเปนที่
ไววางใจเมื่อเจ็บปวย ผูใชบริการสามารถแนะนําเพื่อนหรือคนรูจักมาใชบริการ
สินคาที่ผูใชบริการซื้อมากที่สุด คือ ยาประเภทแคปซูล คิดเปนรอยละ 34.4 สอดคลองกับการศึกษาของ พรศักดิ์
มธุรส (2558) ที่ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคตอรานขายยาแผนปจจุบัน ในอําเภอเมือง จังหวัดพังงา พบวา
ลักษณะการใชบริการรานขายยาแผนปจจุบัน สวนใหญจะซื้อยา รอยละ 56.89 เนื่องมาจากเมื่อผูบริโภคเกิดการเจ็บปวยจะ
ขวนขวายหาวิธีการ ดูแลรักษาเพื่อใหหายจากอาการปวยสิ่งที่คิดถึงเปนอันดับแรกคือรับประทานยาจึงจะหาย แตปจจัยที่ไป
พบแพทย บางคนอาจคิดวาใชเวลานานไมสะดวกมีขั้นตอนมากผูบริโภคจึงเลือกใชวิธีการซื้อยามารับประทานเอง
กลุมยาที่ผูใชบริการมากที่สุด คือ ยาแกปวดเมื่อย คิดเปนรอยละ 41.0 สอดคลองกับการศึกษาของ พรศักดิ์ มธุรส
(2557) ที่ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคตอรานขายยาแผนปจจุบัน ในอําเภอเมือง จังหวัดพังงาที่พบวากลุมยา
ประเภทที่ซื้อจากรานขายยาแผนปจจุบัน สวนใหญเปนประเภทยาแกปวดลดไข รอยละ 77.0 เนื่องมาจากแนวโนมการ
เจ็บปวยของประชากรไทยเปนโรคไมติดตอ เปนโรคที่พบในชุมชน โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยจากการทํางาน ทั้งอาชีพ
เกษตรกรรมและคนที่ทํางานในสํานักงาน
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ขอมูลดานบุคคลที่มีสวนในการตัดสินใจเลือกซื้อยา สวนใหญ คือ ตนเอง คิดเปนรอยละ 47.7 สอดคลองกับ
การศึกษาของ อานนท ศรีพงษ (2556 ) ที่ทําการศึกษาพฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอําเภอวังสมบูรณ
จังหวัดสระแกว ผูทีมีอิทธิพลมากที่สุดไดแก ตนเอง อาจเนื่องมาจากประสบการณของผูใชบริการ เมื่อครั้งแรกใชบริการแลว
หายจากการเจ็บปวยก็จะมีความเชื่อถือและไววางใจที่จะไปใชบริการที่รานขายยาเดิมอีก
จํานวนครั้งของการเขารับบริการสวนใหญ 1-2 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 45.6 สอดคลองกับการศึกษาของวารี
สุทักษิณา (2558) และพรศักดิ์ มธุรส (2558) เนื่องจากการใชบริการรานขายยาจะสามารถรักษาอาการเจ็บปวยที่ไมรุนแรง มี
ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการเนื่องจากรานยาอยูในชุมชน
คาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ สวนใหญ 1-100 บาท คิดเปนรอยละ 36.4 สอดคลอง
กับการศึ กษาของวารี สุทั กษิณ า (2558) ที่ พบว า สวนใหญ ค าใชจา ยโดยเฉลี่ ยในการใช บริก ารรานขายยาแผนโบราณ
100-300 บาท จะเห็นไดวา คาใชจายในใชบิการไมสูงมาก คาใชจายเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ เลือกใชบริการ
กกกกกกกขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับความ
คาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สอดคลองกับของวารี
สุทักษิณา (2558) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยาในรานขายยาแผนปจจุบัน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบวาความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตร ทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน มีการตัดสินใจซื้อยาไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากรานขายยาแผนโบราณในจังหวัดพิษณุโลก ยังไมไดมีการจัดตาม
มาตรฐาน GPP ซึ่งประชาชนที่รับบริการยังคุนเคยกับการใชบริการรานขายยาแผนโบราณแบบเดิมใชบริการมาเปนเวลา
ตอเนื่อง ซึ่งสะดวกในการรับบริการและสามารถรักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตนได สอดคลองกับทฤษฎีการวางเงื่อนไขดวยการ
กระทําของ Skinner (B.F. Skinner, 1904-1990) ที่วา การเสริมแรงเปนสิ่งที่สําคัญที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมซ้ํา และ
พฤติกรรมของบุคคลสวนใหญเปนพฤติกรรมแบบเรียนรูปฏิบัติและการตอบสนองตอสิ่งเราใดๆของบุคคล สิ่งเรานั้นจะตองมีสิ่ง
เสริมแรงอยูในตัว หากลดสิ่งเสริมแรงลงเมื่อใด การตอบสนองจะลดลงเมื่อนั้น
สรุปผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล
กลุมตัวอยางจํานวน 390 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.9 สวนใหญมีอายุอยูในชวงอายุ 31-45 ป
คิดเปนรอยละ 34 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 29.7 สวนใหญมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว คิดเปน
รอยละ 30.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญอยูที่ชวง 1000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 58.5
พฤติกรรมของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักรานขายยาแผนโบราณจากเพื่อนและคนรูจัก คิดเปนรอยละ 69.7 ประเภทยาแผน
โบราณสวนใหญที่ซื้อบอยที่สุด คือ ยาแคปซูล คิดเปนรอยละ 34.4 รองลงมา คือ ยาตมเฉพาะราย คิดเปนรอยละ 17.4 กลุม
ยาแผนโบราณที่ซื้อมากที่สุดคือ ยาแกปวดเมื่อย คิดเปนรอยละ 41 รองลงมา คือ ยาแกไข 14.4 ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานขายยาแผนโบราณมากที่สุดคือ 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
ความคาดหวังของประชนชนที่รับบริการรานยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กกกกกความคาดหวังของประชนชนตอการใชบริการรานยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวา
ประชาชนมีคาดหวังตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 อยูในระดับมาก หากพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานระยะเวลา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานสถานที่
อุปกรณและสิ่งสนับสนุนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 อยูในระดับมาก ดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 อยูในระดับมาก ดาน
ผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 อยูใ นระดับมาก ดานบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 อยูใ นระดับมาก และดานราคามีคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 อยูใ นระดับมาก ตามลําดับความคาดหวังของประชนชนที่รับบริการรานยาแผนโบราณในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวา ประชาชนมีคาดหวังการรับบริการรานขายยาแผนโบราณในภาพรวมอยูระดับมาก แ
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของรานขายยาแผนโบราณ ที่เปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพเมื่อประชาชนเจ็บปวย งานวิจัยนี้เปน
ขอมูลเบื้องตน ของความคาดหวังของประชาชนตอการรับบริการรานขายยาแผนโบราณ ซึ่งขอมูลสามารถนําไปใชในการ
พัฒนาการใหบริการรานยาแผนโบราณอยางมีมาตรฐานสอดคลองกับวิธีการที่ดีทางเภสัชกรรม Good Pharmacy Practice
(GPP)
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณ
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พบวาปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับความความ
คาดหวังของประชาชนตอการใชบริการรานขายยาแผนโบราณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เอกสารอางอิง
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ.ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559.
(ออนไลน) สืบคนเมื่อ 7 กรกฎาคม2562,จาก https://kbphpp.nationalhealth.or.th
วารี สุทักษิณา.(2558).ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยาในรานขายยาแผนปจจุบัน ในเขต กรุงเทพมหานคร.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะพานิชยและการบัญชี.
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.(2558).สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ประจําป พ.ศ. 2561.
(ออนไลน) สืบคนเมื่อ 28 มิถุนายน 2562,จากhttp://www.fda.moph.go.th
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.(2557).กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานตามหลัก GPP.
(ออนไลน).สืบคนเมื่อ 7กรกฎาคม 2562,จากhttps://www.hfocus.org/content
สํานักงานรับรองคุณภาพรานยา.(2562).ความเปนมาของรานยาคุณภาพ.(ออนไลน) สืบคนเมื่อ
7 กรกฎาคม2562,จากhttps://papc.pharmacycouncil.
พรศักดิ์ มธุรส.(2557).การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคตอรานขายยาแผนปจจุบนั ในอําเภอเมือง จังหวัด
พังงา.วารสารอาหารและยา 5, 1 (มกราคม–เมษายน): 32–40.

595

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

อานนท ศรีพงษ.(2556 ).พฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอําเภอวังสมบูรณจังหวัดสระแกว.ปริญญา
นิพนธ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
B.F. Skinner, (1904-1990) .ทฤษฎีการวางเงื่อนไขดวยการกระทํา. (ออนไลน) สืบคนเมื่อ
10 ตุลาคม 2562,จาก https://sampao07.blogspot.com

596

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

การศึกษาการใช้หน่วยคาเติมหลังภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมาย “ค่า”
A Study of Usage of Japanese Suffix Meaning “Cost”
ฐิติกา ตาปิ๋วเครือ สุวรรณดีอุ่นเต่า และ ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*corresponding author e-mail : tor402001@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หน่วยคาเติมหลังในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมาย “ ค่า ” ค้นหาและ
รวบรวมหน่วยคาเติมหลังที่มีความหมาย “ค่า” จานวน 5 คาได้แก่ 費 (ひ : hi), 代 (だい : dai) , 料 (りょう: ryou), 賃 (ち
ん :chin) และ 金 (きん : kin) รวบรวมและคัดเลือกคานามหลักที่ปรากฏร่วมกับหน่วยคาเติมหลังจากเว็บไซต์ Tsukuba
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้หน่วยคาเติมหลังที่มีความหมาย “ค่า” ทั้ง 5 คา ใน
ความหมายย่อยค่าธรรมเนียมมากที่สุด ร้อยละ 50.85 รองลงมาเป็นความหมายย่อยค่าบริการ และค่าใช้จ่าย ร้อยละ 28.82
และร้อยละ 20.33 ตามลาดับ ส่วนความหมายย่อยค่าเช่าพบว่า ไม่มีการใช้ และเมื่อพิจารณาจากหน่วยคาเติมหลังพบว่า 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 สาหรับ
金 (きん : kin) มีการใช้น้อยที่สุด และใช้ในความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม” เพียงความหมายเดียว
คาสาคัญ : หน่วยคาเติมหลัง, 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 submeanings, "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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บทนา
ปัจจุบันศาสตร์เฉพาะด้านต่างๆ เช่น การสอนภาษา การแปลภาษา มีความซับซ้อนเกินกว่า เนื้อหาเบื้องต้นที่ผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นควรรู้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างมากต่อผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะจะ
ช่วยทาให้ผู้เรียนเข้าใจปรากฏการณ์ของภาษาญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้น (ณัฏฐิรา ทับทิม, 2557)
คาในภาษาญี่ปุ่นมีโครงสร้างของคาแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ คาที่มีการผัน คาประสาน และคาประสม คา
ประสานเกิดจากหน่วยคาอิสระหรือหน่วยคาหลัก และหน่วยคาไม่อิสระหรือหน่วยคาเติม หน่วยคาเติมในภาษาญี่ปุ่นแบ่งเป็น
หน่วยคาเติมหน้า และหน่วยคาเติมหลัง (ณัฏฐิรา ทับทิม , 2557 น.90) ซึ่งหน่วยคาเติมหลังในภาษาญี่ปุ่นมีเป็นจานวนมาก
และทาให้เกิดปัญหาอย่างมากแก่ผู้เรียน ปัญหาหนึ่งที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นได้ประสบจากการเรียนวิชาการแปล และจากการอ่าน
บทความนิตยสาร หนังสือเรียน ข่าวต่างๆ แม้กระทั่งบทสนทนาในชีวิตประจาวันก็คือ ในภาษาญี่ปุ่นนั้นมีการใช้คาหน่วยคา
เติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” หลายคา ซึ่งมีทั้งความหมายที่หมายถึงเงินหรือสิ่งอื่นที่จ่ายเป็นราคาของสินค้าหรือบริการ
และหมายถึงคุณประโยชน์ในตัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คิดเป็นเงินได้และไม่ได้ ซึ่งเมื่อแปลความหมายเป็นภาษาไทยแล้ว มีความหมาย
ว่า “ค่า” เหมือนกัน ทาให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและสับสนในการเลือกใช้หน่วยคาเติมหลังในภาษาญี่ปุ่น ดังผลวิจัยของพิทวัส
รัชตเสถียร(2554) ที่ศึกษาเรื่องคาในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “ค่า” ที่พบว่า คาที่มีความหมายว่า “ค่า” มีหลายตัว แต่มี
วิธีการใช้ที่แตกต่างกัน และมีการแยกใช้อย่างชัดเจน ถ้าหากพิจารณาจากบริบทแล้วพบว่าคาเหล่านี้ใช้แทนกันไม่ ได้ แต่
สามารถเติมซ้อนกันได้ซึ่งความหมายยังเหมือนเดิม
หน่วยคาเติมหลังจะเกิดร่วมกับหน่วยคาหลักซึ่งเป็นส่วนที่ให้ความหมายหลักหรือความหมายพื้นฐานของคา หน่วย
คาหลักจะเป็นฐานให้หน่วยคาอื่นเกาะเพื่อสร้างคาอื่นๆเพิ่มขึ้น โดยหน่วยคาหลักจะไม่มีการเปลี่ยนรูปร่าง ไม่ มีการผัน และไม่
เปลี่ยนความหมาย ซึ่งหน่วยคาเติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” มักจะเกิดขึ้นกับหน่วยคาหลักที่เป็นคานาม เมื่อปรากฏร่วมกับ
หน่วยคาเติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” แล้วจะเกิดความหมายย่อยของคาว่าค่าได้ 4 ความหมาย ได้แก่ ค่าบริการ หมายถึง
ความสะดวกจากการได้รับบริการ และมีการเสียค่าใช้บริการ ค่าเช่า หมายถึง เป็นค่าตอบแทนที่ผู้เช่าจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อ
เป็นการตอบแทนที่ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าชั่วระยะเวลาอันมีจากัด ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าบริการที่เรียกเก็บตาม
กฎหมาย และค่าใช้จ่าย หมายถึง การชาระเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีพ
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหน่วยคาเติมหลังในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมาย
ว่า “ค่า” ว่ามีวิธีการใช้อย่างไร ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือผู้เรียนสามารถใช้หน่วยคาเติมหลังที่มีความว่า “ค่า” ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับคานามหลัก และสามารถเป็นแนวทางสาหรับผู้สอนในการนาไปใช้อธิบายวิธีการใช้หน่วยคาเติมหลัง
ในภาษาญี่ปุ่นให้เหมาะสมกับคานามหลักเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวิธีดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาความหมายย่อยของคาว่า “ค่า” จากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ค้นหาและรวบรวมหน่วยคาเติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” ทั้ง 5 คา
3. ค้นหาและรวบรวมคานามหลักทั้งหมดที่ปรากฏร่วมกับหน่วยคาเติมหลังทั้ง 5 คา จากเว็บไซต์ Tsukuba
4. เลือกคานามหลักที่ปรากฏร่วมกับหน่วยคาเติมหลังในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “ค่า” โดยพิจารณาจาก
ประโยคตัวอย่างจากเว็บไซต์ Tsukuba
5. วิเคราะห์ความหมายย่อยหน่วยคาเติมหลังในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “ค่า” จากประโยคตัวอย่าง
6. วิเคราะห์ความถี่ในการใช้หน่วยคาเติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” โดยแยกตามความหมายย่อยและหาค่าร้อยละ
7. นาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย สรุป และอภิปรายผล
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ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ดังตารางและแผนภูมิแท่งต่อไปนี้
ตาราง 1 แสดงความถี่ ร้อยละของหน่วยคาเติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” โดยแยกตามความหมายย่อย
ความถี่ความหมายย่อยคาว่า “ค่า”
หน่วยคาเติม
รวม
หลัง
ค่าบริการ
ค่าเช่า
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่าย
金

(きん : kin)
料

(りょう: ryou)
賃

(ちん :chin)
代

(だい : dai)
費

(ひ : hi)
รวม
ค่าร้อยละ

ค่าร้อยละ

0

0

2

0

2

3.39

3

0

9

2

14

23.73

3

0

1

0

4

6.78

11

0

3

4

18

30.51

0

0

15

6

21

35.59

17
28.82

0
0

30
50.85

12
20.33

59
100

100

จากตาราง 1 พบว่าหน่วยคาเติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” ทั้ง 5 คา มีการใช้ในความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม”
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.85 รองลงมาเป็นความหมายย่อย “ค่าบริการ”และ “ค่าใช้จ่าย” คิดเป็นร้อยละ 28.82 และ
20.33 ตามลาดับ ส่วนความหมายย่อย “ค่าเช่า” พบว่าไม่มีการใช้ และถ้าพิจารณาจากหน่วยคาเติมหลังพบว่า หน่วยคาเติม
หลัง 費 (ひ : hi) มีการใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.59 ใช้ในความหมายย่อย 2 ความหมายคือ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
รองลงมาเป็นหน่วยคาเติมหลัง 代 (だい : dai) และหน่วยคาเติมหลัง 料 (りょう: ryou) คิดเป็นร้อยละ 30.51 และ 23.73
ตามลาดับ ใช้ในความหมายย่อย 3 ความหมายเหมือนกันคือ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย สาหรับหน่วยคาเติมหลัง
賃 (ちん: chin) คิดเป็นร้อยละ 6.78 ใช้ ในความหมายย่อย 2 ความหมายคือ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ส่วนหน่วยคา
เติม 金 (きん : kin) มีการใช้น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.39 ใช้ในความหมายย่อย ค่าธรรมเนียม เพียงความหมายเดียว

ภาพ 1 แผนภูมิแท่งแสดงค่าร้อยละของการใช้หน่วยคาเติมหลังทั้ง 5 คา ในความหมายย่อย
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จากภาพ 1 พบว่าหน่วยคาเติมหลังใช้ในความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.85 รองลงมา
เป็นความหมายย่อย “ค่าบริการ” คิดเป็นร้อยละ 28.82 น้อยที่สุดคือความหมายย่อย “ค่าใช้จ่าย” คิดเป็นร้อยละ 20.33
สาหรับความหมายย่อย “ค่าเช่า” พบว่าไม่มีการใช้
ตาราง 2 แสดงคานามหลักที่ปรากฏร่วมกับหน่วยคาเติมหลัง 金 (きん : kin)
ความหมายย่อยของคาว่า “ค่า”
หน่วยคาเติม
คาที่ปรากฏร่วม
ค่าบริการ
ค่าเช่า
ค่าธรรมเนียม
損害金

(ค่าเสียหาย)
金
(きん : kin)

ค่าใช้จ่าย


2

入会金
(ค่าแรกเข้า)

รวม

จากตาราง 2 พบว่าหน่วยคาเติมหลัง 金 (きん : kin) ปรากฏร่วมกับคานามหลักทั้งหมด 2 คา และมีการใช้ใน
ความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม”มากที่สุด
ตาราง 3 แสดงคานามหลักที่ปรากฏร่วมกับหน่วยคาเติมหลัง 料 (りょう: ryou)
หน่วยคาเติม

คาที่ปรากฏร่วม

ค่าบริการ

ค่าเช่า

ค่าธรรมเนียม

保険料
(ค่าประกัน)



利用料
(ค่าการใช้)



受信料
(ค่าต้อนรับ)



通話料
(ค่าโทร)

料
(りょう: ryou)

ความหมายย่อยของคาว่า “ค่า”




許可料
(ค่าอนุญาต)
経営料
(ค่าการจัดการ)

ค่าใช้จ่าย



祭料
(ค่าเทศกาล)



検査料
(ค่าตรวจสอบ)




戒名料
(ค่าใช้จ่ายที่กาหนด)
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契約料
(ค่าสัญญา)

หน่วยคาเติม

คาที่ปรากฏร่วม

ความหมายย่อยของคาว่า “ค่า”
ค่าบริการ

ค่าเช่า

ค่าธรรมเนียม


受講料
(ค่าเล่าเรียน)



処置料
(ค่ารักษา)

料
(りょう: ryou)



使用料
(ค่าใช้)
速達料
(ค่าขนส่งด่วน)

รวม

ค่าใช้จ่าย


3

9

2

จากตาราง 3 พบว่าหน่วยคาเติมหลัง 料 (りょう: ryou) ปรากฏร่วมกับคานามหลักทั้งหมด 14 คา และมีการใช้ใน
ความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม” มากที่สุด รองลงมาคือ ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
ตาราง 4 แสดงคานามหลักที่ปรากฏร่วมกับหน่วยคาเติมหลัง 賃 (ちん :chin)
หน่วยคาเติม

คาที่ปรากฏร่วม
加工賃
(ค่าดาเนินการ)

ค่าบริการ

รวม

ค่าใช้จ่าย




地賃
(ค่าที่ดิน)

賃
(ちん :chin)

ความหมายย่อยของคาว่า “ค่า”
ค่าเช่า
ค่าธรรมเนียม

前払い賃
(ค่าล่วงหน้า)



電車賃
(ค่าโดยสารรถไฟ)


3

1

จากตาราง 4 พบว่าหน่วยคาเติมหลัง 賃 (ちん :chin) มีปรากฏร่วมกับคานามหลักทั้งหมด 4 คา และมีการใช้ใน
ความหมายย่อย “ค่าบริการ” มากที่สุด รองลงมาคือ ค่าธรรมเนียม
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ตาราง 5 แสดงคานามหลักที่ปรากฏร่วมกับหน่วยคาเติมหลัง 代 (だい : dai)
หน่วยคาเติม

คาที่ปรากฏร่วม

代
(だい : dai)

ความหมายย่อยของคาว่า “ค่า”
ค่าบริการ

ค่าเช่า

ค่าธรรมเนียม

印紙代
(ค่าประทับตรา)



電気代
(ค่าไฟฟ้า)



修理代
(ค่าซ่อม)



印刷代
(ค่าพิมพ์)



病院代
(ค่าโรงพยาบาล)



衣装代
(ค่าเครื่องแต่งกาย)



クリーニング代
(ค่าทาความสะอาด)



残業代
(ค่าล่วงเวลา)



映画代
(ค่าภาพยนตร์)



食事代
(ค่าอาหาร)



ค่าใช้จ่าย

電話代
(ค่าโทรศัพท์)



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 พบว่าหน่วยคาเติมหลัง 代 (だい : dai) มีการใช้ในความหมายย่อย “ค่าบริการ” ปรากฏร่วมกับคานาม
หลักทั้งหมด 18 คา และ มากที่สุด รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม
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ตาราง 6 แสดงคานามหลักที่ปรากฏร่วมกับหน่วยคาเติมหลัง 費 (ひ : hi)
ความหมายย่อยของคาว่า “ค่า”
หน่วยคาเติม
คาที่ปรากฏร่วม
ค่าบริการ
ค่าเช่า
ค่าธรรมเนียม
必要経費
(ค่าใช้จ่ายที่จาเป็น)
年会費
(ค่าธรรมเนียมรายปี )



月会費
(ค่าธรรมเนียมรายเดือน )



対象経費
(ค่าใช้จ่ายเป้าหมาย)



間接経費
(ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)



運営経費
(ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน)



研究経費
(ค่าใช้จ่ายในการวิจัย )



賛助会費
(ค่าธรรมเนียมสมาชิกสนับสนุน)



自治会費
(ค่าธรรมเนียมสมาคมผู้อยู่อาศัย)



町内会費
(ค่าธรรมเนียมสมาคมเมือง )



年間学費
(ค่าเทอม)



費
(ひ : hi)

ค่าใช้จ่าย


全額学費
(ค่าเล่าเรียนเต็ม
จานวน )



初年度学費
(ค่าเล่าเรียนปีแรก)



建設工費
(ค่าก่อสร้าง)



期学費
(ค่าเล่าเรียน)



毎月学費
(ค่าเล่าเรียนทุกเดือน)



概略工費
(ค่าก่อสร้างโดยประมาณ )




陸海軍費
(ค่าใช้จ่ายของกองทัพบกและกองทัพเรือ)
追加工費
(ค่าก่อสร้างเพิ่มเติม)



建築工費
(ค่าก่อสร้าง )



基礎工費
(ค่าก่อสร้างพื้นฐาน )



รวม

15

6

จากตาราง 6 พบว่าหน่วยคาเติมหลัง 費 (ひ : hi) ปรากฏร่วมกับคานามหลักทั้งหมด 21 คา และมีการใช้ใน
ความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม” มากที่สุด รองลงมาคือ ค่าใช้จ่าย
อภิปรายผล
จากผลวิจัยที่พบว่า หน่วยคาเติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” ทั้ง 5 คา มีการใช้ในความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม”
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ “ค่าธรรมเนียม” เป็นความหมายย่อยพื้นฐานของคาว่า “ค่า” และในชีวิตประจาวันมักมีการใช้
จ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมที่บังคับต้องจ่าย สอดคล้องตามนิยามของค่าธรรมเนียมทีห่ มายถึง ค่าบริการที่เรียกเก็บตามกฎหมาย
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(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554) งานวิจัยนี้ไม่พบการใช้หน่วยคาเติมหลังที่ใช้ในความหมายย่อย “ค่าเช่า” ซึ่ง
แตกต่างจากผลการวิจัยของ พิทวัส รัชตเสถียร (2554) ที่พบว่า 賃 จะแสดงความหมายว่า “ค่าเช่า” เป็นค่าตอบแทนที่ผู้เช่า
จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าชั่วระยะเวลาอันมีจากัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล และการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากหน่วยคาเติมหลังพบว่า 費 (ひ : hi) มี
การใช้มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 費 (ひ : hi) ปรากฏร่วมกับคานามหลักมากกว่าหน่วยคาเติมหลังอื่น ๆ และส่วนใหญ่ใช้ใน
ความหมาย “ค่าธรรมเนียม” ซึ่งเป็นความหมายย่อยพื้นฐานของหน่วยคาเติมหลัง ที่มีความหมายว่า “ค่า” ทั้ง 5 คา
สรุปผลการวิจัย
พิจารณาจากความหมายย่อยพบว่า
หน่วยคาเติมหลังที่มีความหมายว่า “ค่า” ทั้ง 5 คา ใช้ในความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม”มากที่สุด รองลงมาคือ
ความหมายย่อย “ค่าบริการ” และ “ค่าใช้จ่าย” ส่วนความหมายย่อย “ค่าเช่า” พบว่าไม่มีการใช้
พิจารณาจากหน่วยคาเติมหลังพบว่า
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”
สาหรับ 金 (きん : kin) มีการใช้น้อยที่สุด และใช้ในความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม” เพียงความหมายเดียว
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
ที่ให้การสนับสนุนในการทาวิจัยครั้งนี้ และขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านที่ช่วยให้งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
ณัฏฐิรา ทับทิม. (2557). ภาษาศาสตร์ญี่ปุ่นเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย.
พิทวัส รัชตเสถียร. (2554). คาในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “ค่า” ในภาษาไทย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานปี 2554. (สืบค้นเมื่อวันที่ 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 ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

คําทํานายเรื่องการลางโลก : อิทธิพลตอความคิดของประชาชน
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : Kanyarat.ip5@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาคําทํานายเกี่ยวกับการลางโลกที่ปรากฏในอินเทอรเน็ตและ
ศึกษาความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับคําทํานายที่ไดแสดงความคิดเห็นในชวงเวลาที่นั้น ผลการศึกษาพบวา
คําทํานายเกี่ยวกับการลางโลกที่ปรากฏในอินเทอรเน็ตจากเว็บไชตที่ผูวิจัยไดเลือกมา มีบทความที่เกี่ยวของ
กับคําทํานายการลางโลก จํานวน 30 บทความ ผูวิจัยไดวิเคราะหแยกสาเหตุที่ ทําใหโลกแตกไดสามสาเหตุ
คือ เกิดจากภัยพิบัติ ลักษณะทางวิทยาศาสตรและสงคราม สวนผลการศึกษาความเชื่อของประชาชน
เกี่ยวกับคําทํานายการลางโลก ที่ไดแสดงความคิดเห็น ในชวงเวลาที่คําทํานายปรากฏในอินเทอรเน็ตนั้น
พบวา ประชาชนมาแสดงความคิดเห็น *จํานวน 400 ความคิดเห็น มีความเชื่อมากที่สุด จํานวน 225 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 56.25 โดยสามารถแบงตามประเภทของความเชื่อได 6 ประเภท คือ ความเชื่อเรื่อง
หมอดู โหราศาสตร ความเชื่อเรื่องบุคคล ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ ความเชื่อเรื่องสิ่งแวดลอม ความเชื่อ
เรื่องนรก สวรรค และความเชื่อเรื่องความฝน
คําสําคัญ : คําทํานาย ภัยพิบัติ ความคิดเห็น ความเชื่อ 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 เปนสิ่งที่ฝงแนนอยูในความรูสึกของมนุษย เพราะชวยใหเขาใจวิถีชีวิตที่มนุษยดํารงอยู
บนโลก ถือวาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษยเลยก็วาได คําทํานายจึงเปนแนวทางในการปฏิบัติตนหรือการ
ปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยดวยกัน แตกอนที่มนุษยยังไมไดรับการพัฒนาทางการติดตอสื่อสารหรือเครื่องมือทาง
เทคโนโลยี มนุ ษ ย ไ ด ใ ช ก ารเล า เรื่ อ ง เป น ช อ งทางในการสื่ อ สารเพื่ อ ถ า ยทอดความรู ความคิ ด และ
ประสบการณที่พบเจอจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกคนอีกรุนหนึ่ง
ในอดีตมีหลากหลายคําทํานายที่เกี่ยวของกับมนุษยปรากฏขึ้นเปนจํานวนมาก แตที่นากลัวและ
สงผลกระทบทางจิตใจของมนุษยมากที่สุดคือ คําทํานายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่คุกคามแผนดินโลก
มีการเกิดขึ้นมากอนหนา ไมวาจะเปนอุทกภัยครั้งใหญ วาตภัยครั้งรุนแรง แผนดินไหวที่เขยาผืนแผนดินใน
หลายทวีป หรื อแมแต คลื่นสึ นามิที่ กลืนกิน ชีวิตของมนุษย อีกหลายประเทศนับ หมื่นคน แตเหตุการณ
ทั้งหมดที่กลาวมาก็เปนเพียงสัญญาณเตือนภัยเบื้องตนวาจะเกิดการลางโลก ปจจุบันหลายคนพากันสงสัยวา
เกิดอะไรขึ้นกันแนกับโลกมนุษยของเราธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอยางวิปริตผิดฤดูกาล หลายๆ พื้นที่ไมเคย
ประสบปญหากับภัยธรรมชาติมากอน แตกลับเกิดขึ้นอยางไมทันตั้งตัว เชน ข าวไฟปาลามหนักภาค
ตะวันตกออสซี่ ดับแลว 2 สูญหายอีก 1 (ไทยรัฐ 2562) หรือขาว ระทึก! พบแผนดินแยกในเม็กซิโก ยาว
นับกิโล เชื่อไมไดเกิดจากแผนดินไหว (sanook 2562) และมฤตยูคลื่นยักษสนึ ามิ ถลมอินโดฯ ตายพุง 281
ศพ เจ็บ 1,016
ขาวดังกลาวลวนทําใหมีผูหวาดวิตกวา ภัยธรรมชาติเหลานี้อาจเปนสัญญาณบอกถึงชวงใกลวันสิ้น
โลก ตามที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการลางโลกไวจํานวนมาก ซึ่งปรากฏเหตุการณลักษณะนี้ตั้งแตโบราณกาลใน
คัมภีรภควัทคีตา พระกฤษณะผูเปนอวตารของพระวิษณุหรือพระนารายณ ไดประกาศกับพระอรชุนถึง
การอวตารของพระองคลงมาสูโลกมนุษยวา (กฤษณะทฺวปายนวฺยาส, 2509) “ภารต! เมื่อธรรมเสื่อมเสียไป
อธรรมเจริญขึ้นในกาลใด ๆ อาตมายอมสําแดงตนใหปรากฏในกาลนั้น ๆ เพื่อรักษาสาธุชน เพื่อบําราบ
ทุรชน และเพื่อผดุงธรรม อาตมาจึงไดสําแดงตนใหปรากฏในทุก ๆ ยุค” สอดคลองกับดังคํากลาวถึง เหตุ
ที่โลกทําลาย ที่ปรากฏในหนังสือ ไตรภูมิพระรวง (2543) วา “เหตุที่โลกทําลายลางกัลป ดวยไฟ น้ํา ลม นั้น
ก็เพราะวาคนทั้งหลายกระทําบาปดวยกาย วาจา ใจ ไมรูจักบุญ ไมรูจักธรรมวินัย ไมรูจักบิดามารดา ไมรูจัก
สมณพราหมณ ไมรูจักผูทรงธรรม ไมรูจักวา พี่หรือนอง ญาติหรือมิตรสหาย ดวยอํานาจของบาปกรรมที่
กระทํานี้ ทําใหเกิดอุบัติไมดี ไปทั่วจักรวาล” หรือแมแตกระทั่งคํากลาวใน คัมภีรพระคริสตธรรมใหม
(มัทธิว, 2528) ที่ไดกลาวโดยสรุปวา
“การทําลายพระวิหารเปนหมายสําคัญกอนอวสานโลก ซึ่งเปนบทความที่มีจุดประสงคใหมนุษย
รูจักความสามัคคีหากไมมีความสามัคคีแลวจะเกิดความพินาศไปทั่วจักรวาล”
คํากลาวที่ปรากฏในพระคัมภีรหรือคําสอนขางตน รุจน มัณฑิรา (2554) ไดอธิบายเพิ่มเติมไวใน
หนังสือ ชั่วเกินไปจึงทําลายใหสิ้นตามนัยของคริสตศาสนา ตอน โนอาหตอนาวา วา “โนอาหเปนคนที่ชอบ
ทําดีพรอมปฏิบัติตนไมผิดธรรมชาติ “พระเจาจึงตรัสแกโนอาหวา เราตัดสินใจแลววาจะใหบรรดามนุษยถึง
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ความพินาศเสียที ดวยเหตุวาโลกเต็มไปดวยความทารุณ เพราะการกระทําของมนุษย และใหเจาเขาไปอยูใน
เรือโนอารนั้น”
แมในปจจุบันจะมีเทคโนโลยีกาวไกลแคไหน แตก็ยังปรากฏคําทํานายการลางโลกอยู เทคโนโลยี
จึงถือเปนชองทางของการเผยแพรคําทํานายใหกระจายไปสูคนกลุมใหญไดมากขึ้น จากที่อดีตมีการบอกเลา
ตอ ๆ กันมา จนกลายเปนหนังสือตาง ๆ จนกระทั่งมาปรากฏในอินเตอรเน็ตอยูในปจจุบัน และเมื่อมีคํา
ทํานายปรากฏขึ้น ก็เกิดการวิพากษวิจารณตาง ๆ มากมาย เพราะคนในสังคมมีความคิดเห็นและความเชื่อ
ที่แตกตางกัน จึงกลายเปนกระแสทีก่ ลาวถึงเปนอยางมากในโลกออนไลน ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาคําทํานายเกี่ยวกับการลางโลกที่ปรากฏในอินเทอรเน็ต และศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่ได
แสดงความคิดเห็นในชวงเวลาที่เรื่องเลาหรือคําทํานายนั้นเกิดขึ้นในอินเทอรเน็ต เพื่อทําใหเห็นสาระสําคัญ
ของการทํานายเกี่ยวกับการลางโลกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
วิธีดําเนินการวิจัย
มีขั้นตอนการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําทํานายการลางโลกและความเชื่อ
2. รวบรวมบทความที่เกี่ยวกับคําทํานายการลางโลกที่ปรากฏในอินเตอรเน็ต (เดือนมีนาคม
2562 ถึง เดือนเมษายน 2562) โดยเลือกศึกษาจากเว็บไซตที่มีการกลาวถึงคําทํานายการลางโลกและเปดให
แสดงความคิดเห็นทายบทความ
3. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ในการวิจัย คือ ประชาชนที่แสดงความ
คิดเห็นในอินเทอรเน็ตชวงเวลาที่เกิดคําทํานายเกี่ยวกับการลางโลกขึ้น โดยศึกษาความคิดเห็นตอเรื่องที่
ปรากฏ จํานวน 30 บทความ
4. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1. การศึกษาคําทํานายการลางโลกที่ปรากฏในอินเทอรเน็ต คือ คําทํานายที่มีผูรูถึงอนาคตของ
โลกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจเปนผูท ี่ไดฟงคําทํานายนั้นนําบทความมาเผยแพรในอินเทอรเน็ต โดย
ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมบทความที่เกี่ยวกับคําทํานายการลางโลก พบวา มีบทความที่เกี่ยวกับคําทํานาย
การลางโลก ทั้งหมด 30 บทความ และสามารถแยกสาเหตุที่ทําใหโลกแตกในเนื้อหาของแตละบทความนั้น
ได 3 สาเหตุใหญ คือ
1.1) สาเหตุเกี่ยวกับภัยพิบัติ จํานวน 19 บทความ ประกอบดวย
1) อุทกภัย เปนภัยที่เกิดมาจากสาเหตุน้ําทวม น้ําปาเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักและตก
อยางตอเนื่องเปนเวลานาน ทําใหเกิดดินถลม หรือมีสาเหตุมาจากพายุ อากาศแปรปรวน น้ําทะเลหนุน
แผนดินไหว เขื่อนพัง ทําใหเกิดอุทกภัยไดหลายรูปแบบ มี 9 บทความ ซึ่งมีตัวอยางบทความ ดังนี้
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1.1) บทความเรื่อง น้ําทวมประเทศไทย ซึ่งเปนการเกิดน้ําทวม คนทําดีนั้นจะอยู
รอด คนชั่วจะหมดสิ้นไป ( https://pantip.com. 23 เมษายน 2562 )
1.2) บทความเรื่อง สอเคาแลวตามคําเตือนภัยพิบัติของหลวงปูสังวาล จะเกิดฝนจะ
ตก 7 วัน 7 คืน ฟามืด และน้ําทวมกรุงเทพ ( https://pantip.com. 23 เมษายน 2562 )
1.3) บทความเรื่อง คําทํานายหลวงปูสรวง คือการเกิดน้ําทวมใหญเกิดจากน้ําพญานาค
บันดาลน้ําทวมพวกทําลายศาสนา ตายกอนคนดีมีศีลธรรม ( https://www.youtube.com. 23 เมษายน
2562 )
2) ธรณีพิบัติภัย คือ ภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการธรณีวิทยาเกิดขึ้นโดยฉับพลัน
และรุนแรง เชน แผนดินไหว สึนามิ ดินถลม และภูเขาไฟระเบิด กอเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน ชีวิต
และที่อยูอาศัย มี 8 บทความ ยกตัวอยางดังนี้
2.1) บทความเรื่ อง ‘สึ น ามิ ’ ลางบอกเหตุวั น สิ้น โลก สอดคล องกับ เหตุ น้ํ าท ว ม
การขยับตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดสึนามิ ( https://www.facebook.com. 23 เมษายน 2562 )
2.2) บทความเรื่อง สยบอํานาจแหงหายนะ เปดกรุ “พุทธคาถาวันโลกดับ”เชื่อพบ
จากศิลาจารึกวัดพระเซตุวัน คือการเกิดแผนดินไหว หากเราหมั่นทองพุทธคาถาวันโลกดับ แมจะพบภัยใดก็
จะผานไปได ( https://www.facebook.com. 23 เมษายน 2562 )
2.3) บทความเรื่อง “เกษม วัฒนชัย” หวงภัยพิบัติทางคุณธรรมไทย แรงกวาภัย
พิบัติธรรมชาติ เปนการเกิดแผนดินไหว คนที่รอดคือคนรักษาศีล
( https://www.facebook.com/moremovemag/ . 23 เมษายน 2562 )
4) อัคคีภัย คือ ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟ ทําใหเกิดการลุกลามไปบริเวณอื่นๆ สภาวะ
ไฟจะรุนแรงมากถามีเชื้อเพลิง และไฟอีกรูปแบบหนึ่งคือไฟบรรลัยกัลป ไฟนี้เกิดขึ้นเมื่อมีจิตบาป การไม
ปฏิบัติตามศีล 5 และไฟจะลางโลกเมื่อสิ้นกัป ทําใหโลกนั้นหมดความชั่ว สามารถเผาโลกไดทั้งใบใหหมดสิ้น
ได คือเปลวไฟที่ทําลายทุกสิ่งบนโลกแตไมไดทําลายโลก มี 2 บทความ ดังนี้
4.1) บทความเรื่อ ง พุท ธทํา นายมหั นตภั ยโลก เป นการเกิด เพลิ งเผาผลาญ ไฟ
ลุกลามเผาผลาญมนุษย เกิดจากลูกระเบิดจากเครื่องบิน ( https://www.youtube.com. 23 เมษายน
2562 )
4.2) บทความเรื่อง ไฟลางโลก และพระศรีอาริยตรัส เปนการเกิดไฟบรรลัยกัลป
ไฟลางโลกนี้ จะลางแตมนุษยเทานั้น โดยลางคนทีส่ รางอกุศลกรรมมาก ไมทําความดี
( https://palungjit.org . 23 เมษายน 2562 )
1.2) สาเหตุของโลกแตกตามหลักวิทยาศาสตร เปนความรูเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในธรรมชาติทั้งที่มี
ชีวิตและไมมีชีวิต รวมถึงกระบวนการประมวลความรูเชิงประจักษ ที่เรียกวากระบวนการทางวิทยาศาสตร
จากขอมูลที่ทดลองหรือสังเกตจากธรรมชาติ ในการทํานายสิ่งที่เกิดขึ้นในปรากฏการณธรรมชาติได ในเรื่อง
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ของฟสิกส เชน กลุมพลังงานตางๆ จํานวน 8 บทความ ในแตละบทความจะมีความคลายกันในสวนของ
การผิดเพี้ยนของพลังงานจนเกิดโลกแตก โดยมีตัวอยางบทความดังนี้
1) บทความเรื่อง ทามกลางภาวะโลกรอนและความเสีย่ งจากดาวเคราะหนอยพุงชนโลก
เกิดจากอุกาบาตรชนโลก สงผลกระทบตอชีวิตละทรัพยสิน โดยการเผาไหมเมืองดวยลูกระเบิดนิวเคลียร
(https://www.facebook.com . 23 เมษายน 2562 )
2) บทความเรื่อง คําทํานายการลางโลก การที่ดาวเคราะหนอยวิ่งชนโลกในครั้งนี้ทําให
สรางความสูญเสียและโศกนาฏกรรม ตอชีวิตและทรัพยสินจํานวนมาก ( https://www.facebook.com .
23 เมษายน 2562 )
3) บทความเรื่อง ภัยพิบัติใกลตัว การสับเปลี่ยนขั้วเหนือขั้วใตของสนามแมเหล็กทําให
เกิดหายนะ ( https://www.youtube.com . 23 เมษายน 2562 )
4) บทความเรื่อง 10 อันดับ สิ่งที่ทําลายลางโลกของเราได เปนสิ่งที่รวม 10 อยางของ
การลางโลก เชน เปนการสลับขั้วของแมเหล็ก เกิดหลุมดํา เอเลี่ยน พายุสุริยะ การเกิดโรคระบาดและอื่นๆ
ซึ่งทําใหโลกมีการเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดผลราย เพราะการทํางานของพลังงานผิดปกติ โดยการกระทําของ
คน ( https://www.youtube.com . 23 เมษายน 2562 )
5) บทความเรื่อง ดวน!! แชรกันไปเพื่อประกาศใหมนุษยคนอื่นๆรูเกี่ยวกับภัยของรังสีที่
จะทําลายลางโลกของเรา คือดวงอาทิตยถึงจุดระเบิดจนเกิดรังสีที่ทําใหมนุษยปวยดวยอาการเดียวกันจน
เกิดเปนแผลพุพอง ( https://www.facebook.com . 23 เมษายน 2562 )
1.3) สาเหตุจากการทําสงคราม เปนพฤติกรรมมนุษยที่กอเหตุวุนวายในการทําสงคราม มีการ
เสียเลือดดวยเหตุที่เกิดมาจากความเห็นแกตัวและตองการของคนอื่นมาเปนของตน โดยพบบทความจํานวน
3 บทความ ไดแก
1) บทความเรื่อง การชําระลางโลกของพระบิดา ซึ่งเปนการเกิดเหตุรบและการฆากัน
ของพวกไมนับถือศาสนาเห็นไดวาเปนการฆากันโดยไมคิดในเรื่องของศีลธรรม ผิดชอบชั่วดี
( https://www.dek-d.com . 23 เมษายน 2562 )
2) บทความเรื่อง วันสิ้นโลกและชาวยิว เปนการสูร บของมุสลิมและชาวยิว ดวยความ
โกรธแคนและเปนศัตรูกันตลอดกาลโดยไมนึกถึงความถูกตองเชนเดียวกัน ( https://pantip.com . 23
เมษายน 2562 )
3) บทความเรื่อง โลกในอนาคตตอจากนี้ อีก 7 ปคื ออวสานวัน สิ้นโลก ซึ่งปลอ ย
เครื่องบินไรคนขับ เปนสัญญาณ Free Wi-Fi สงผลเสียตอนายทุนบางสวน จนเกิดการจลาจลโดยสงกองทัพ
มายิงประชาชน ( https://pantip.com . 23 เมษายน 2562 )
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2. การศึ กษาความเชื่ อของประชาชนเกี่ย วกับ คํา ทํ านายการลา งโลก ที่ไ ดแ สดงความ
คิดเห็นในชวงเวลาที่คําทํานายนั้นเกิดขึ้นในอินเทอรเน็ต
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอบทความเกี่ยวกับคําทํานายการลางโลกที่ปรากฏใน
อินเทอรเน็ตทายบทความเกี่ยวกับคําทํานายนั้น ๆ มีผูแสดงความคิดเห็น 400 ความคิดเห็น (โดยผูวิจัยได
คัด เลือ กความคิ ดเห็ นที่ ไ ม เกี่ ย วขอ งกับ บทความออก) ผลการศึก ษาพบว า มี ความคิ ด เห็น ที่ แ สดงถึ ง
ความเชื่อ จํานวน 225 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 56.25 และไมเชื่อ จํานวน 175 ความคิดเห็น คิดเปน
รอยละ 43.75 และเมื่อศึกษาประเภทของความเชื่อตามแนวการศึกษาของเสนหา บุญยรักษ ปรากฏความ
คิดเห็นตามประเภทความเชื่อ 6 ประเภท ไดแก ความเชื่อเรื่องหมอดู โหราศาสตร พบมากที่สุด จํานวน
66 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 29.33 รองลงมาคือ ความเชื่อเรื่องบุคคล จํานวน 51 ความคิดเห็น คิดเปน
รอยละ 22.67 ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ จํานวน 48 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 21.33 ความเชื่อเรื่อง
สิ่งแวดลอม จํานวน 43 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 19.11 ความเชื่อเรื่องนรก สวรรค จํานวน 16
ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 7.11 และประเภทของความเชื่อที่พบนอยที่สุดคือ ความเชื่อเรื่องความฝน
จํานวน 1 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 0.44
อภิปรายผลและบทสรุป
จากผลการศึกษาคําทํานายเรื่องการลางโลก : อิทธิพลตอความคิดของประชาชนในปจจุบัน
ปรากฏคําทํานายเกี่ยวกับการลางโลกที่ปรากฏในอินเทอรเน็ต จํานวน 30 บทความ ประเด็นที่นาสนใจคือ
คําทํานายเกี่ยวกับการลางโลกเหลานี้ ไดมีการยกขอความที่ปรากฏทั้งในคัมภีรไ บเบิล คัมภีรอัลกุรอาน และ
พุทธทํานาย มาประกอบในบทความดวย ซึ่งคัมภีรทั้งหมดที่กลาวมาเปนคัมภีรที่มีความสําคัญมาตั้งแต
โบราณแต ยังไดรับความสนใจจากคนในปจจุบัน โดยมีจุดประสงคเพื่อออกมาเตือนใหประชาชนตระหนัก
ถึ ง ภั ย ที่ กํ า ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง การล า งโลกโดยส ว นมากจะเกิ ด ขึ้ น ต อ เมื่ อปรากฏความไม ดี ใ นโลกนี้ ม าก
สอดคลองกับ คัมภีร มหัศจรรยพลังอํานาจแมเหล็กโลก พฤติกรรมมนุษยกับจิตและจักรวาล ของ ปริญญา
ตันสกุล ในตอนที่กลาวถึง ผลแหงพลังงานพฤติกรรมตอโลก (2542) ความวา
“พฤติก รรมใดๆที่ มนุษย กระทําหรื อแสดงตอ กันไมวาพฤติก รรมภายนอกหรื อภายในถ าเป น
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแมเพียงแคการคิดโดยยังไมกระทําหรือแสดงออกก็ตามพลังงานของพฤติกรรมอ
เหลานั้นจะเกิดขึ้นทันทีซึ่งเปนพลังงานที่มีสภาพเปนลบในทํานองเดียวกันถาเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคก็
จะเปนพลังงานดานบวกไมวาพลังงานจะเปนดานลบหรือบวกจะถูกสงผานออกมาภายนอกรางกายมนุษย
หลายๆกับการเกิดพลังงานผลกรรมของมนุษยในแตละภพชาติที่จะคงตัวอยูในจักรวาลชั่วนานเทานาน
จนกวาเจาของผลกรรมนั้นสามารถจะกําจัดมันไปไดทั้งผลกรรมและพฤติกรรมจะปรากฏอยูในรูปของ
พลังงานทั้งสิ้นเพียงแตพลังงานจากพฤติกรรมจะมีสภาพของความเปนบวกลบทาง”
และสอดคลองกับคํากลาวของ บุญมี แทนแกว ที่ปรากฏในหนังสือ ประวัติศาสนาตาง ๆ และ
ปรัชญาธรรม (2546) ความวา “ในทรรศนะเรื่องการสรางโลกของศาสนาอิสลาม มีการกลาวถึงการทําลาย
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ลางโลกโดยการใหน้ําทวมโลก หลังจากอาดัมและอีวารูจักความผิดที่เก็บผลไมที่พระเจาทรงหวงหามไวนั้น
มาบริโภค จึงทรงขับไลอาดัมและอีวาออกจากสวนสวรรคนั้น เมื่ออาดัมและนางอีวาผูเปนบิดามารดาคน
แรกของมนุษยถูก อัลเลาะหขับไลจากสวนสวรรคก็พลัดพรากจากกันไปคนละทาง อาดัมตองตกไปอยูที่
ภูเขาเกาะสิเรนทีป อีวาตกไปอยูในประเทศอาหรับใกลฝงทะเลแดง ครั้นสามีภรรยาคูนี้ไดพลัดพรากจากกัน
ครบ 200 ปแลวอัลเลาะหเห็นวาสมควรแกความผิดแลว จึงทรงบันดาลใหกลับมาพบกันที่ยอดเขาอาระฟต
ซึ่งอยูไมไกลจากเมืองเมกกะ และสามีภรรยาคูนี้ไดสืบเผาพันธุมนุษยใหแพรหลายขึ้นไปทั่วโลก แตโดยที่คํา
สาปของพระเจาติดเนื่องมาแตบรรพบุรุษ มนุษยก็ไดกระทําบาปหยาบชาเขาทุกที อัลเลาะหพิโรธ จึงทรง
บันดาลใหน้ําทวมโลก”
การที่ผูเผยแพรคําทํานายไดยกขอความสวนหนึ่งมาจากคัมภีรทางศาสนานั้น นัยสําคัญของการ
เผยแพรนี้คงมีวัตถุประสงคเพื่อใหคนเชื่อและเตือนเพื่อนมนุษยใหทําความดี เพราะสุดทายแลวถาสิ่งเหลานี้
จะเกิดขึ้นจริงตามคําทํานายเราก็ทําอะไรไมทัน ดังนั้นถาวันนี้เราไมทําความดี
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคําทํานายการลางโลก ความคิดเห็นประชาชนที่อยูใน
ชวงเวลาที่คําทํานายเกิดขึ้น พบวา คนที่อยูในชวงที่เหตุการณนั้นกําลังจะเกิดขึ้น จะมีความเชื่อมาก
เนื่องจากเคยผานเหตุการณหรือแนวโนมวาจะมีเหตุการณนั้นเกิดขึ้นจริงมาแลว แสดงใหเห็นวาคนที่เชื่อ
เรื่องคําทํานายนี้จะเปนคนที่อยูในชวงเวลาที่จะเกิดเหตุการณขึ้น เชน คําทํานายการลางโลกในชวงป 2012
ดังเหตุการณที่ปรากฏในบทความในตํานานคริสตศาสนา เกี่ยวกับเหตุการณการลางโลกแตมีผูรอดชีวิต
ดังคํากลาวของ รุจน มัณฑิรา (2554) ที่กลาวถึงตอน ปฏิทินมายาสิ้นสุด ความวา
“โลกแตกป 2012 เพราะปฏิทินมายาสิ้นสุด เรื่องนี้ดังมากถึงขนาดมีคนเชื่อไปเกือบครึ่งโลกได ถึง
ขนาดมีภาพยนตรออกมาฉาย เรื่อง 2012 เกี่ยวกับวันสิ้นโลก ซึ่งความเชื่อเรื่องนี้เกิดจากการที่ปฏิทินมายา
สิ้นสุดลงในวันที่ 21 ธันวา ป 2012 ทําใหคนคิดวาที่สิ้นสุดลงปนี้ เพราะโลกจะตองแตกอยางแนนอน แถม
มีหลายทฤษฎีมาเชื่อมโยง คือ ความเชื่อในเรื่องเลาตํานานตางๆเกี่ยวกับการลางโลกจนเปนเรื่องเปนราว แต
สุดทายพอพนวันที่ 21 ธันวาคมในปนั้นไปได โลกก็ยังอยูดี ไมไดแตกแบบที่หลายคนกลัว ทําใหเกิดการ
วิพากษวิจารณตางๆนาๆ เกิดการถกเถียงกันวา คําทํานายการลางโลกที่ปรากฏมานั้นอาจจะไมเกิดขึ้นจริง
ตามคําทํานายหรือเรื่องเลาในตํานานตางๆ หรืออาจจะเกิดขึ้นจริงอีกครั้งหากมนุษยประพฤติตนที่ผิดไปจาก
ธรรมชาติ คนในสังคมมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน มีรูปแบบความคิดพฤติกรรมที่แสดงถึงความแตกตาง
ทางดานความเชื่อ”
ถึงแมจะไมเกิดเหตุการณตามคําทํานายจริง แตก็มีผลกระทบในเรื่องตาง ๆ เชน ภาวะโลกรอน
ภาวะเรือนกระจก ฯลฯ ซึ่งเหตุการณเหลานี้ทําใหคนที่อยูในชวงเวลานั้น ๆ มีความเชื่อมากยิ่งขึ้น และเมื่อ
เชื่อในคําทํานายแลว คําทํานายจะมีอิทธิพลตอความคิดของคนเหลานั้น ดวยการตั้งใจที่จะทําความดี ดัง
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คํากลาวของ พูลสุข เตมิยานนท (2546) ที่กลาวไวในหนังสือ เทพเจากรีก – โรมัน เกี่ยวกับความเชื่อคํา
ทํานายการลางโลก คือ ความเชื่อของกรีกโบราณ ที่กลาวถึงเทพเจาซุส ความวา
“จะทําการลางโลกเพราะมนุษย มีจิตใจเหี้ยมโหด จากรุนพอไปสูรุนลูกก็ยิ่งเลวลง ทุกคนบูชา
อํานาจ ไมมีการรักษาความดี ไมมีการอายในการทําความชั่ว ในที่สุดซุสจะทําลายลางมนุษยเหลานี้ โดย
บันดาลใหน้ําทวมโลก เกิดฝนตกไปทั่วเปนเวลาเกาวันเกาคืน แมน้ําไหลบา โลกทั้งโลกจมอยูใตน้ําเหลือเพียง
ยอดเขาพารแนเซอส”
และบทความที่เปนความเชื่อสุดทายที่ผูวิจัยจะขอยกมากลาวนั้น คือกลาวถึง วันโลกาวินาศตาม
นัยแหงพุทธ ดังคํากลาวของ รุจน มัณฑิรา (2554) ความวา
“ในทางพระพุทธศาสนาถือวาขึ้นอยูกับตัวมนุษยเองวาจะดํารงอยูในศีลธรรมหรือไม จะประพฤติ
ธรรมหรือไม จะมั่นคงในศาสนาหรือไม เมื่อมนุษยไมประพฤติธรรม มุงทําลายสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
ฤดูกาลตาง ๆ ก็ผิดเพี้ยนไป สรางความหายนะใหแกมนุษยท่ัวโลก เมื่อมนุษยประพฤติผิดศีลธรรม ทําราย
เขนฆากัน เอารัดเอาเปรียบกัน ชีวิตมนุษยก็จะสั้นลง ปญหาทุกขยากทั้งหลายก็อุบัติขึ้นในโลกมากมายจน
โลกมีแตความวุนวายทั่วไปหมด”
สอดคลองกับวิจัย ของ พิมพรภัช ศรีจิราพงศ และปรีชาวุฒิ อภิระติง (2554) เรื่อง ความเชื่อ
เรื่องน้ําทวม ในนิทานขุนบรม โดยผลการวิจัยพบวา ความเชื่อเรื่องน้ําทวมในนิทานขุนบรมนั้นไดแสดงถึง
ลักษณะความสัมพันธในเชิงอํานาจและความสัมพันธในเชิงตอรองระหวางพญาแถนกับมนุษยวาเมื่อมนุษย
ไมมีความเคารพและเชื่อฟง พระบัญญัติของพญาแถนจึงทําใหพระยาแถนตองทําการลงโทษบรรดาเหลา
มนุษยนั้นดวยการทํา ใหเกิดน้ําทวมโลก เพื่อเปนการกําจัดมนุษยที่มีกิเลสทั้งหมด โดยผลการศึกษานี้
สอดคลองกันในเรื่องของพฤติกรรมมนุษยทเี่ ปนสาเหตุทําใหเกิดการลางโลกได กลาวคือ ถามนุษยไมตั้งอยู
ในความดี ความถูกตอง ไมนึกถึงศีลธรรม คิดถึงแตตัวเองเปนใหญ สิ่งเหลานี้ทําใหโลกเต็มไปดวยกิเลส ก็
จะปรากฏเหตุการณที่ผิดธรรมชาติขึ้น เชน แผนดินไหว ไฟไหมปา น้ําทวม ซึ่งเหตุการณเหลานี้ทําใหผูคน
ลมตายเปนจํานวนมาก โดยคนเชื่อวานี้คือ การลางมนุษยที่ประพฤติผิด ทําแตสิ่งชั่วราย ออกจากโลกให
เหลือเพียงคนที่ทําแตความดี รักษาศีล ไมทําลายธรรมชาตินั้นเอง
คําทํานายการลางโลก จึงมีบทบาทสําคัญอีกบทบาทหนึ่ง คือ บทบาทในการควบคุมพฤติกรรม
ของคนในสังคมใหประพฤติตัวใหดี เมื่อคนสวนใหญกระทําความดี มีความประพฤติที่ดี ก็จะทําใหสังคม
สงบสุขมากขึ้น ทําใหสอดคลองกับ ความเชื่อในสังคมไทย ของ คําพลูหลวง (2546) กลาวไววา ความเชื่อใน
สังคมไทย มีอิทธิพลครอบคลุมพฤติกรรมหลายอยางของคนสวนใหญในสังคมที่มีผลตอการดําเนินชีวิตมา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปจนเปนที่ยอมรับ
สิ่งที่เปนนัยสําคัญของการปรากฏขึ้นในเรื่องคําทํานายเกี่ยวกับการลางโลกนั้น ในทุก ๆ บทความ
จะสอดแทรกเรื่องของการดํารงชีวิตอยางรอบคอบและมีสติ เพราะสุดทายแลว หากเราพิจารณาดวย
ปญญาตามที่พระพุทธองคไดตรัสสอนไว เราจะทราบวา แมโลกนี้จะแตกหรือไมแตสิ่งที่ควรกระทําอยูเสมอ
คือ การทําความดี ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เพื่อใหมนุษยนั้นอยูรวมกันอยางสันติ
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การศึกษาชื่อไมมงคลของกัมพูชา
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บทคัดยอ
การศึกษาชื่อไมมงคลของกัมพูชา มีวัตถุประสงค 2 ขอคือ เพื่อศึกษาชื่อไมมงคลในดานความหมาย และความเชื่อ
ดานคานิยมของกัมพูชาที่สะทอนผานชื่อไมมงคล เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณชาวกัมพูชา ไดชื่อไมมงคลจํานวน 22 รายชื่อ
ผลการวิจัยพบวา ชื่อไมมงคลของกัมพูชาดานความหมาย จําแนกได 3 ประเภทคือ สัมพันธกับคําพองเสียง สัมพันธกับ
บทบาทหน า ที่ และสั ม พั น ธ กั บ รู ป ลั ก ษณ สํ า หรั บ ด า นความเชื่ อ ค า นิ ย มจํ า แนกได 4 ด า นคื อ ด า นความความเจริ ญ
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
ต้นไม้ คือ พืชยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นไม้มอี ายุยนื ยาวเมื่อเปรียบเทียบกับพืชในลักษณะอื่น ๆ บางสายพันธุ์
สามารถสูงได้ถงึ 115 เมตร และบางพันธุส์ ามารถมีอายุยนื ยาวสองถึงสามพันปี ต้นไม้ทุกชนิดจัดว่าเป็ นพืช แต่พชื บาง
ชนิดอาจไม่จดั ว่าเป็ นต้นไม้ เช่น พืชเถาขนาดเล็ก หญ้า สาหร่าย เป็ นต้น
ต้นไม้ ทีม่ ผี ถู้ อื ว่าจะเป็ นมงคลแก่บา้ นเมือง เช่น ไม้ราชพฤกษ์ ไม้ขนุ น ไม้มะขาม ไม้พะยูง ไม้กนั เกรา เป็ น
ต้น เป็ นความเชื่อถือทีม่ าจากลัทธิพราหมณ์ นิยมใช้เป็ นไม้กน้ หลุมของเสาเอกทีจ่ ะสร้างอาคารบ้านเรือน คนไทยจึงมี
ความเชื่อเรื่องการปลูกไม้มงคล จะทําให้สงิ่ ทีด่ แี ก่ครอบครัวเมื่อได้ปลูกในบริเวณบ้านของตนเอง ซึง่ ตามความเชื่อของ
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คนไทยนัน้ ไม้มงคลแต่ละชนิดมีความพิเศษแตกต่างกัน ไม้ตน้ ไม้ดอก หลายชนิด ถูกจัดชนิดให้เป็ นไม้มงคล ซึง่ เหมาะ
ทีจ่ ะสรรหามาปลูกไว้ในอาณาบริเวณบ้านเรือน เพื่อให้เป็ นสิรมิ งคลดลโชคลาภและสิง่ ดีงามเข้าสูเ่ รือนชาน
ต้นไม้เหล่านี้นอกจากประดับตกแต่งเพื่อเพิม่ ชีวติ ชีวาให้แก่บา้ นเรือนแล้ว ยังเป็ นความเชื่อของคนไทยอีก
ด้วยว่า ต้นไม้นนั ้ เสริมมงคลโชคลาภได้ เพราะต้นไม้นนั ้ มีลมหายใจแห่งชีวติ ต้นไม้ทม่ี ลี กั ษณะดีหรือเป็ นมงคลสามารถ
ดึงดูดพลังทีด่ สี บู่ า้ นช่องทีอ่ ยู่อาศัยได้ การเลือกต้นไม้มาปลูกจึงเป็ นเรื่องทีค่ วรเรียนรูอ้ ย่างยิง่ พันธุไ์ ม้มงคลต่าง ๆ สีสนั
ทีถ่ ูกโฉลก ทิศของการปลูกและเคล็ดเสริมมงคลต่าง ๆ เพื่อให้การจัดแต่งบ้านช่องเกิดความสมดุล และอยู่ลกั ษณะทีด่ ี
อย่างเหมาะสม เช่น ปลุกต้นมะยม เชื่อว่าจะเป็ นทีน่ ิยมชมชอบ ปลูกต้นขนุ น เชื่อว่าจะมีผู้อุดหนุ นจุนเจือ ปลูกต้น
วาสนา เชื่อว่าจะมีวาสนาดี หรือปลูกต้นทองอุไร เชื่อว่าจะรํ่ารวยมีทรัพย์สนิ
ชื่อไม้มงคลของไทยแสดงให้เห็นค่านิยมในการตัง้ ชื่อพันธุท์ น่ี ิยมตัง้ ให้มคี วามหมายมงคล ผู้วจิ ยั เกิดความ
สนใจศึกษาวัฒนธรรมด้านความเชื่อเกี่ยวกับไม้มงคลของประเทศเพื่อนบ้านว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกับไทย
อย่างไร หนึ่งในนัน้ คือประเทศกัมพูชา ซึง่ เป็ นประเทศที่มอี าณาเขตติดกับไทย นับถือศาสนาพุทธและมีอารยธรรมที่
ยาวนาน ซึง่ ครัง้ หนึ่งไทยได้รบั อิทธิพลมาจากกัมพูชา เช่น พระราชพิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญ และการยืมคําศัพท์
มาใช้เป็ นคําราชาศัพท์ เป็ นต้น จึงต้องการศึกษาชื่อไม้มงคลของกัมพูชาในดานความหมาย และความเชื่อดานคานิยมของ
กัมพูชาที่สะทอนผานชื่อไมมงคล
วิธีดําเนินการวิจัย
คือ

ต้องการศึกษาชื่อไม้มงคลของกัมพูชาดําเนินการวิจยั โดยแบ่งเป็ นขัน้ ตอนการดําเนินการออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน

1. การเตรียมการเก็บข้อมูลโดยการคัดเลือกแหล่งข้อมูล และการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม้มงคล
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ชาวกัมพูชาจํานวน 15 คน เกีย่ วกับชื่อและความเชื่อเรื่องไม้
มงคล
ของกัมพูชา
3. การวิเคราะห์ได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางความหมาย และความเชื่อด้านค่านิยมทีส่ ะท้อนผ่านชื่อไม้มงคล
ของ
กัมพูชา อีกทัง้ นําความเชื่อด้านค่านิยมมาเปรียบเทียบกับไทยโดยใช้ความเชื่อด้านค่านิยมไม้มงคลไทย ของวงเดือน
คัยนันทน์ (2547) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการตัง้ ชื่อพันธุไ์ ม้มงคลในภาษาไทย และได้จาํ แนกความเชื่อด้านค่านิยมไว้
5. สรุปผลวิจยั และอภิปรายผล

ผลการวิจัย
ชื่อไม้มงคลทีร่ วบรวมจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวกัมพูชาพบ 22 รายชื่อ นํามาศึกษาได้ดงั นี้
1. ชื่อไม้มงคลด้านความหมาย พบว่าชื่อไม้มงคลกัมพูชาด้านความหมาย จําแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้
1.1. สัมพันธ์กบั คําพ้องเสียง หมายถึง ชื่อต้นไม้ท่อี อกเสียงเหมือนคําที่มคี วามหมายในทางที่ดี
ปรากฏ
จํานวน 3 ชื่อ คือ
1) เรียดจะปรึก๊
(คือ ราชพฤกษ์)
2) เมียน
(คือ ลําไย )
3) ราศี
(คือ โป๊ ยเซียน )
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ยกตัวอย่าง เรียดจะปรึก๊ คือ ต้นราชพฤกษ์ เป็ นไม้มงคลชนิดหนึ่งของกัมพูชา ซึง่ คําว่า เรียดจะปรึ๊ก มาจาก
จากคําว่า เรียด แปลว่า ราชา หรือกษัตริย์ และคําว่า ปรึ๊ก แปลว่า ต้นไม้ ซึง่ ความหมายโดยนัย คือ ราชพฤกษ์ เป็ น
ต้นไม้ของพระราชาหรือกษัตริย์ ซึง่ มีความสูงส่ง แสดงให้เห็นความยิง่ ใหญ่และความอุดมสมบูรณ์
1.2. สัม พันธ์ต่ อบทบาทหน้ าที่ หมายถึง ชื่อต้นไม้ท่ีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ประเพณี สิ่ง
ศักดิสิ์ ทธิ ์ วิถี
ชีวติ ปรากฏจํานวน 17 ชนิด แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน
1.2.1 บทบาทหน้าทีท่ างด้านพระพุทธศาสนา ปรากฏจํานวน ๓ ชื่อ คือ
1) ดามโป
(คือ ต้นโพธิ ์ )
2) บายมาน
(คือ ต้นรัก )
3) ผกาชูก
( คือ ดอกบัว )
ยกตัวอย่าง ดามโป คือ ต้นโพธิ ์ เป็ นไม้มงคลทีช่ าวกัมพูชานิยมปลูกไว้ทว่ี ดั เพราะเพื่อความร่มเย็นและเป็ น
สิรมิ งคล
และจะเห็นได้ว่าต้นโพธิเป็
์ นต้นไม้ทม่ี คี วามสําคัญมาตัง้ แต่สมัยพระพุทธกาล คือ พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญเพียรและตรัส
รูเ้ ป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ตน้ โพธิ ์ ต้นโพธิจึ์ งมีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็ นต้นไม้ท่มี คี วามมงคลมา
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
1.2.2 บทบาทหน้าทีท่ างด้านพิธกี รรม ปรากฏจํานวน 12 ชื่อ คือ
1) ดามเจก
(คือ ต้นกล้วย )
2) สะลา
(คือ ต้นหมาก )
3) อัมเปิ ว
(คือ อ้อย )
4) มะลิก
(คือ มะลิ )
5) โดง
(คือ มะพร้าว )
6) สะเรา
(คือ ต้นข้าว )
7) ละเปา
(คือ ฟั กทอง )
8) ตรอล้าด
(คือ ฟั ก )
9) สลักบะลู
(คือ ใบพลู )
10) แพรตึกเดาะ
(คือ ลูกนํ้านม)
11) สะวายปะแอม
(คือ มะม่วงหวาน )
12) ซันได
(คือ ถัว่ )
ยกตัวอย่าง มะลิก คือ มะลิ ชาวกัมพูชานิยมใช้ในการประกอบพิธกี รรมทีเ่ ป็ นมงคล โดยจะนําดอกมาใช้ลอย
นํ้าเพื่อทําพิธกี รรมทางศาสนาพุทธเพื่อเสริมความเป็ นสิรมิ งคล ซึง่ จะเห็นได้ว่าการนําดอกมะลิมาใช้ในการประกอบ
พิธกี รรมที่เป็ นมงคลต่าง ๆ นัน้ มีความคล้ายกับประเทศไทยที่มกั นําดอกมะลิมาใช้เป็ นส่วนหนึ่งของพิธกี รรมทีส่ าํ คัญ
ทัง้ สิน้
1.2.3 บทบาทหน้าทีท่ างด้านวิถชี วี ติ ปรากฏจํานวน 2 ชื่อ คือ
1) ทะโหนด
(คือ ต้นตาล )
2) กอนต๊วด
(คือ ต้นมะยม )
ยกตัวอย่าง กอนต๊วด คือ ต้นมะยม มะยมเป็ นพืชทีม่ คี ุณประโยชน์ทุกส่วนทัง้ ส่วนราก ส่วนใบ และส่วนผล
ในความคิดของชาวกัมพูชา ซึง่ มะยมเป็ นไม้มงคลของชาวกัมพูชาทีไ่ ม่ได้มคี วามมงคลทีช่ ่อื หรือรูปลักษณ์ทางกายภาพ
แต่ว่ามีความมงคลทีบ่ ทบาทหน้าทีข่ องตัวต้นมะยมทีม่ คี ุณค่าและคุณประโยชน์มากต่อชาวกัมพูชา
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1.3. สัมพันธ์กบั รูปลักษณ์ หมายถึง ชื่อต้นไม้ทม่ี คี วามหมายทีแ่ สดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพ
เช่น สี
ขนาด รูปร่าง ของชื่อต้นไม้นนั ้ ๆ ปรากฏจํานวน 2 ชื่อ คือ
1) ผกามะจล
(คือ ดอกเข็ม )
2) กร๊อบละโงว
(คือ เมล็ดงา )
ยกตัวอย่าง ผกามะจล คือ ดอกเข็ม มีความสัมพันธ์กบั รูปลักษณ์ เพราะว่า ผกามะจล มาจากคําว่า ผกา
แปลว่า ดอกไม้ และคําว่า มะจล แปลว่า เข็ม รวมกันก็จะหมายถึง ดอกไม้ทม่ี รี ูปร่างลักษณะเหมือนเข็ม คือการมี
ปั ญญาเฉียบแหลม และการมีความคิดทีแ่ หลมคมเหมือนกับเข็ม ซึง่ ความสัมพันธ์น้ีมคี วามสอดคล้องกับไทยทีว่ ่าดอก
เข็มเป็ นสัญลักษณ์ของการมีปัญญาทีฉ่ ลาดแหลมคม
2. ความเชื่ อด้านค่านิ ยม ชาวกัมพูชาเชื่อว่าเมื่อปลูกไม้มงคล หรือมีไม้มงคลในครอบครองจะมีความเป็ น
มงคลในด้านต่าง ๆ จําแนกความเชื่อด้านค่านิยมได้ ๔ ค่านิยม ดังนี้
2.1) ค่านิยมเกีย่ วกับด้านความเจริญก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง รํ่ารวย ปรากฏจํานวน 6 ชื่อ คือ
1) สลักบะลู
(คือ ใบพลู )
2) เรียดจะปรึก๊
(คือ ราชพฤกษ์ )
3) กอนต๊วด
(คือ มะยม )
4) ราศี
(คือ โป๊ ยเซียน )
5) ละเปา
คือ ฟั กทอง )
6) เมียน
(คือ ลําไย )
ยกตัวอย่าง ราศี คือ ต้นโป๊ ยเซียน เป็ นไม้มงคลของชาวกัมพูชา ทีม่ คี วามเชื่อว่าหากปลูกต้นโป๊ ยเซียนไว้ใน
บ้านแล้ว ก็จะทําให้บา้ นนี้มฐี านะทีด่ ี มีความเจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวในหน้าทีก่ ารงานและประสบความสําเร็จในชีวติ ซึง่
สอดคล้องกับความเชื่อของไทยทีว่ ่าหากปลูกโป๊ ยเซียนไว้บริเวณบ้าน ก็จะนําความโชคดีรุ่งเรืองมาให้แก่คนในบ้านและ
เชื่อว่าจะช่วยปกป้ องภัยอันตราย คุม้ ครองเจ้าของ ตลอดจนทําให้ครอบครัวมีแต่ความสุข
2.2) ค่านิยมเกีย่ วกับด้านความสุข ปรากฏจํานวน 2 ชื่อ คือ
1) ทะโหนด
(คือ ต้นตาล )
2) ดามโป
(คือ ต้นโพธิ ์ )
ยกตัวอย่าง ดามโป คือ ต้นโพธิ ์ เป็ นต้นไม้มงคลทีช่ าวกัมพูชานิยมปลูกไว้ภายในวัดเท่านัน้ เพราะเชื่อว่าจะ
ทําให้เกิดความสุขและความร่มเย็น แต่ไม่นิยมปลูกบริเวณบ้านเพราะจะนําโชคร้ายมาให้ ซึง่ สอดคล้องกับของไทยที่
นิยมปลูกต้นโพธิไว้
์ ในวัดเท่านัน้ เพราะต้นโพธิมี์ ขนาดใหญ่หากปลูกไว้บริเวณบ้าน รากของต้นโพธิที์ แ่ ผ่ขยายอาจทําให้
เกิดความเสียหายกับตัวบ้านได้และต้นโพธิเป็
์ นต้นไม้ทค่ี วามสําคัญกับศาสนาพุทธมาเป็ นเวลานาน
2.3) ค่านิยมเกีย่ วกับด้านความปลอดภัย ปรากฏจํานวน 1 ชื่อ คือ
3) บายมาน
(คือ ต้นรัก )
บายมาย คือ ต้นรัก เป็ นไม้มงคลของชาวกัมพูชาซึง่ ชาวกัมพูชานิยมนําดอกของต้นรักมาใช้ในการประกอบ
พิธมี งคลต่าง ๆ เพราะมีความเชื่อว่าดอกรักเป็ นดอกไม้ทช่ี ่วยเสริมสร้างความเป็ นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ ส่วนลําต้นของต้นรัก
นัน้ นัน้ ชาวกัมพูชามีความเชื่อว่าสมารถใช้ป้องกันภูตผี หรือสิง่ อัปมงคลได้ ซึ่งในประเทศไทยดอกรักก็ถือว่าเป็ นไม้
มงคลชนิดหนึ่งทีน่ ํามาใช้ในพิธมี งคลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับความรัก เช่น พิธแี ต่งงาน จะช่วยเสริมสร้างความเป็ นสิรมิ งคล
ให้กบั คู่บ่าวสาว หรือนํามาร้อยพวงมาลัยเพื่อถวายพระ หรือใช้ในพิธมี งคลต่าง ๆ เป็ นต้น
2.4. ค่านิยมเกีย่ วกับด้านศาสนาและพิธกี รรม ปรากฏจํานวน 13 ชื่อ คือ
1) ดามเจก
(คือ ต้นกล้วย )
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2) ซันได
(คือ ถัว่ )
3) กร๊อบละโงว
(คือ เมล็ดงา )
4) ผกามะจล
(คือ ดอกเข็ม )
5) อัมเปิ ว
(คือ อ้อย )
6) ผกาชูก
(คือ ดอกบัว )
7) สะเรา
(คือ ต้นข้าว )
8) สะวายปะแอม
(คือ มะม่วงหวาน )
9) แพรตึกเด๊าะ
(คือ ลูกนํ้านม )
10) สะลา
(คือ ต้นหมาก )
11) มะลิก
(คือ มะลิ )
12) โดง
(คือ มะพร้าว )
13) ตรอล้าด
(คือ ฟั ก )
ยกตัวอย่าง ดามเจก คือ ต้นกล้วย ชาวกัมพูชามีความเชื่อว่าหากนํ าส่วนต่ าง ๆ ของต้นกล้วยมานิย ม
นํามาใช้ประประกอบพิธแี ต่งงานถือว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ี เพราะเชื่อว่าเวลาคู่บ่าวสาวแต่งงานจะทําให้มคี วามเจริญงอกงาม มี
บุตรมาก เป็ นเด็กดี เลีย้ งง่าย เชื่อฟั งพ่อแม่ ซึง่ มีความสอดคล้องกับของไทยทีใ่ ช้ต้นกล้วยในการประกอบพิธแี ต่งงาน
หากปลูกต้นกล้วยร่วมกันแล้วเจริญงอกงามดี ก็จะทําให้ชีวิตคู่มีความราบรื่น มีความสุข มีความรักที่ยืนยาว มี
ลูกหลานมากมาย และมีทรัพย์สมบัตเิ จริญสมบูรณ์ดี
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ความเชื่อด้านค่านิยมผ่านชื่อไม้มงคลกัมพูชา พบว่า มีความสอดคล้องกับของไทยที่ วง
เดือน คัยนันทน์ (2547) ได้ศกึ ษาการตัง้ ชื่อพันธุไ์ ม้มงคลในภาษาไทยในด้านลักษณะโครงสร้างของชื่อ ความหมาย
และความเชื่อของการตัง้ ชื่อพันธุไ์ ม้มงคล ปรากฏค่านิยมเกีย่ วกับไม้มงคล 3 ด้าน คือ 1) ค่านิยมในด้านความเจริญ 2)
ค่านิยมในด้านความสุข ๓) ค่านิยมในด้านความปลอดภัย ซึง่ กัมพูชามีค่านิยมทีต่ รงกับไทย 3 ค่านิยม และมีค่านิยมที่
นอกเหนือจาก คือ ค่านิยมทางด้านศาสนาพิธกี รรม ค่านิยมทีแ่ ตกต่างนี้อาจเป็ นไปได้ว่ากัมพูชาเป็ นประเทศทีม่ คี วาม
เจริญอารยธรรมที่เก่าแก่กว่าแสดงผ่านโบราณสถานและสืบทอดทางต่ อวิถีชวี ิตและวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็ นปั จจัย
ก่อให้เกิดค่านิยมเกีย่ วกับไม้มงคลในด้านศาสนาและพิธกี รรมได้
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาชื่อไม้มงคลกัมพูชาในด้านความหมาย จํานวน 22 รายชื่อ สามารถจําแนกได้ 3 ประเภท คือ
สัมพันธ์กบั คําพ้องเสียง สัมพันธ์ต่อบทบาทหน้าที่ และสัมพันธ์กบั รูปลักษณ์
ส่วนความเชื่อด้านค่านิยมสามารถจําแนกได้ 4 ค่านิยม ดังนี้ ค่านิยมด้านความเจริญ ค่านิยมด้านความสุข
ค่านิยมด้านความปลอดภัย และค่านิยมด้านศาสนาพิธกี รรม
เมื่อนํ ามาเปรียบเทียบกับไทยพบว่า มีค่านิยมเหมือนไทย 3 ด้าน และมีเพิ่มเติมจากไทยคือ ค่านิยมไม้
มงคลเกีย่ วกับด้านศาสนาพิธกี รรม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก ทีใ่ ห้คําปรึกษาแนะนํา และดูแลให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง
ๆ กระทังงานวิ
่
จยั เรื่องนี้สาํ เร็จสมบูรณ์ดว้ ยดี
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ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ และอาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม กรรมการ
สอบโครงร่างวิจยั ทีก่ รุณาให้คาํ แนะนําด้านกรอบแนวคิดในการวิจยั
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
สงคราม ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการวิจยั ขอขอบพระคุณผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ชาวกัมพูชาทุกท่าน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องใน
ด้านอื่น ๆ ทีไ่ ม่ได้กล่าวนาม ทีม่ สี ว่ นช่วยให้งานวิจยั เล่มนี้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ตลอดจนครอบครัวญาติพน่ี ้องทุกคน
ซึง่ เป็ นกําลังใจสําคัญในการทําวิจยั ครัง้ นี้มาโดยตลอดจนสําเร็จ
ประโยชน์อนั พึงได้จากการศึกษาครัง้ นี้ ขอให้เป็ นกตเวทิตาแด่บดิ า มารดา ครอบครัว ตลอดจนผูเ้ ขียนหนังสือ
และบทความต่าง ๆ ทีใ่ ห้ความรูแ้ ก่ผวู้ จิ ยั จนสามารถทํางานวิจยั นี้สาํ เร็จได้ดว้ ยดี และเป็ นตัวอย่างการศึกษาสําหรับผูท้ ่ี
สนใจต่อไป
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การสรางแบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ
CREATING ENGLISH LISTENING TEST
สิรภพ เจ็กมา* และ พงษเทพ รักผกาวงศ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการสรางแบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาแบบทดสอบการฟง
ภาษาอังกฤษใหมีความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในการสรางแบบทดสอบ การตรวจ และ
รายงานผลการทดสอบ วิธีการสรางแบบทดสอบมี ดังนี้ นําไฟลเสียง 10 เรื่อง มาตั้งคําถามจากเนื้อเรื่อง เรื่องละ 10 คําถาม ผู
ทดสอบจะไดรับแบบทดสอบจากการสุมที่ไมซ้ํากันจํานวนทั้งหมด 1010 รูปแบบ แบบทดสอบ 1 ชุด มีไฟลเสียง 2 เรื่อง เรื่อง
ละ 5 คําถาม โดยมีกลุม ตัวอยาง 2 กลุม คือ 1) กลุมนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรชั้นปที่ 1-3 จํานวน 45 คน 2) กลุม
ผูใชงานทั่วไปที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 30 คน โดยระบบจะสงแบบทดสอบใหผูทดสอบเขาไป เพิ่ม ลบ แกไข เพื่อ
หาคําตอบตามเวลาที่กําหนด เมื่อหมดเวลาในการทําแบบทดสอบ ระบบจะทําการตรวจคําตอบ และรายงานผลการทดสอบ
พรอมเฉลยคําตอบกลับไปยังผูทดสอบ ระบบใชเวลาในการตรวจและรายงานผลการทดสอบไปยังผูทดสอบทั้งหมด 75 คน ใน
เวลาเฉลี่ย 9.54 นาที
คําสําคัญ : การสรางแบบทดสอบ Google App Script การตรวจขอสอบอัตโนมัติ
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
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่มีความสําคัญตอคนไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะทางดานการศึกษาซึ่งจะสงผลตอเนื่องไป
ถึงการประกอบอาชีพ การติดตอสื่อสารกับนานาอารยประเทศ บทบาทและความสําคัญของภาษาอังกฤษนี้เปนแรงผลักดันให
คนเราตองเรียน ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่ใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรูความคิดและ
เทคโนโลยีตางๆ กับชาวตางชาติตลอดจนทําความเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชาวตางชาติดวย และในปจจุบันนี้การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้น ก็เปนแนวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (Communicative approach) ซึ่งเปนแนวการสอนพื้นฐานความเชื่อวา “ภาษา คือ ระบบที่ใชในการสื่อสารหรือสื่อ
ความหมาย” และมีจุดมุงหมาย เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษา เพื่อสื่อความหมายไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและสภาพ
สังคม
ทักษะการฟงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการสื่อสารของมนุษย แตคนไทยสวนใหญมักจะมองขามความสําคัญของ
การฟงไป ดังจะเห็นไดจากการเรียนการสอนพื้นฐานในการสื่อสารอื่นๆ ไมวาจะเปน การอาน การเขียน การพูด หลายๆคน
อาจคิดวาการฟงเปนเรื่องงาย ซึ่งเปนความเขาใจผิดอยางยิ่ง เพราะที่จริง แลวการฟงหมายถึงการใหความสนใจคําพูดอยาง
เต็มที่จนเกิดความเขาใจ (ยุดา รักไทย, 2542)
ปญหาดานการฟงภาษาอังกฤษ เปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ทําให
ผูเรียนไมสามารถบรรลุจุดประสงคตามหลักสูตร การวัดประสิทธิภาพดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อเปรียบเทียบ
หรือเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรียน และนํามาปรับปรุงแผนการสอนของครูผูสอน การสอบเปนวิธีหนึ่งที่ใชในการวัดองค
ความรูของนักเรียน เมื่อผานการเรียนการสอนในแตละรายวิชาเปนที่เรียบรอย ครูผูสอนตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่ตนเปนผูสอน โดยทั่วไปใชการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคเรียน ในการสอบอาจารยผูสอนตอง
จัดทําขอสอบดวยตนเอง ในการจัดทําขอสอบหากผูสอน ตองการใหขอสอบของนักเรียนและนักศึกษาแตละคนแตกตางกัน
เนื่องจากมีนักศึกษาเปนจํานวนมาก ก็จะทําใหครูผูสอนเสียเวลาออกขอสอบเพิ่ม เกิดการตรวจขอสอบลาชา และอาจเกิด
ขอผิดพลาดในการสรุปผลคะแนนที่คลาดเคลื่อน ในการทดสอบการฟงในวิชาภาษาอังกฤษก็ประสบปญหาเชนกัน เพื่อใหผล
คะแนนจากการทําแบบทดสอบของนักเรียน ที่จะนําไปใชในการวิเคราะหหรือประเมินผลตางๆ การตรวจคําตอบจํานวนมาก
ใหไดผลรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํามากที่สุด ตองมีตัวชวย เชนเครื่องตรวจขอสอบ
จากหลักการและเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยเกิดแนวคิดในการพัฒนาแบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ
ขึ้นมาใชงานเอง ดวย Google Apps เพื่อใหนักเรียนและครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษไดแบบทดสอบที่มีคุณภาพ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่ถูกตองและแมนยํา เพื่อใหระบบการศึกษามีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว มีการ
จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และเพื่อชวยลดภาระของอาจารยผูสอน (Google Apps Script, 2014)
การพัฒนาแบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษบทนี้ ไดนํา Regular expression (RegExp) ในจาวาสคริปต
มาใชในการสรางแบบทดสอบ และการตรวจคําตอบ ผูที่ศึกษาศาสตรวิชาทางดานคอมพิวเตอร ควรเรียนรูและทําความเขาใจ
เปนอยางดี เพื่อนําไปประยุกตใชขั้นตอนวิธีอื่นๆไดตอไป RegExp คือรูปแบบของอักขระ ที่ใชเพื่อคนหาขอความในสตริง
โดย RegExp ทุกตัวในจาวาสคริปต คือ object ที่สามารถนํามาใชกับเมธอด exec และ test ของ object RegExp รวมถึง
เมธอด match, replace, search, และ split ของ object string ได (MDN contributors, 2019)
สวนของการทําแบบทดสอบ ผูทดสอบสามารถแกไขคําตอบ หรือเปดอานเอกสารได โดยตัวเอกสารจะจัดเก็บและ
จัดระเบีย บงานอยา งปลอดภั ย แกไขและเขาถึ งจากที่ไหนก็ไ ด ไมจําเปนต องดาวน โหลด สามารถเข าถึงเอกสารไดจาก
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คอมพิวเตอรเครื่องใดก็ไดที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต และมีบราวเซอรมาตรฐานโดยไมมีคาใชจายใดๆ อุปกรณเก็บขอมูลแบบ
ออนไลน และการบันทึกอัตโนมัติ และที่สําคัญสามารถใชงานและทํางานรวมกันแบบเรียลไทม การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาแบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาโปรแกรมตรวจคําตอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ และเพื่อ
สรางแบบทดสอบการฟงเนือ้ เรื่องภาษาอังกฤษทีไ่ มซ้ํากัน (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 ดังนี้
2.1 กลุมนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรชั้นปที่ 1-3 จํานวน 45 คน
2.2 กลุมผูใชงานทั่วไปที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 30 คน
3. ขั้นตอนการดําเนินวิจัย
การสรางแบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ สามารถสรางแบบทดสอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไมซ้ํากัน
ตรวจคํ า ตอบ และรายงานผลการทดสอบ โดยผู พั ฒ นาจะทํ า การส ง ไฟล แ บบทดสอบผ า นเครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต ไปยั ง
คอมพิวเตอรของผูทดสอบ ผูท ดสอบสามารถอาน ลบ แกไ ข คําตอบของตนในสว นของไฟลคําถามได เมื่อผูท ดสอบทํ า
แบบทดสอบเสร็จตามเวลาที่กําหนด ระบบจะตรวจคําตอบและรายงานผลคะแนนกลับไปยังผูทดสอบ แตผูทดสอบไมสามารถ
แกไขเพิ่มเติมได แตสามารถดูไดวาขอใดตอบผิดขอใดตอบถูก การดําเนินวิจัยแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนของการสราง
แบบทดสอบ สวนของการทําแบบทดสอบ และสวนของการตรวจคําตอบ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินวิจัย
3.1 สวนของการสรางแบบทดสอบ
ในการสรางแบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษที่ จะมีการเตรียมไฟลเสียงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษมา 10 เรื่อง
และจะสรางคําถามจากเนื้อเรื่องไว เรื่องละ 10 ขอ เพื่อใหระบบนําไฟลเสียงและคําถามมาสุมแบบไมซ้ํากันจํานวนทั้งหมด
1010 รูปแบบ ในแบบทดสอบ 1 ชุด จะมีไฟลเสียง 2 เรื่อง และคําถามเรื่องละ 5 ขอ โดยไฟลเสียงและการสรางคําถาม จะใช
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องคความรูวิชาภาษาอังกฤษในระดับเดียวกันทั้งหมด เพื่อความเทาเทียมกันของแบบทดสอบทุกชุด มีตัวอยางการสราง
แบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ จากภาพที่ 2 ดังนี้
3.1.1 คําถาม และคําตอบ
คําถาม = Where does Sara live?
คําตอบ = Pasadena Resident.
3.1.2 สวนประกอบการสรางแบบทดสอบ มีดังนี้
คําถาม = 'Where does Sara live?';
คําตอบ(ตัวหลอก) = [ 'Plazadena Resident.'];
การตรวจคําตอบ = /^\s*[Pp]asadena\s+[Rr]esident(|\.)\s*$/;
คําตอบ(เฉลย) = 'Pasadena Resident.';
3.1.3 สวนประกอบในการสรางแบบทดสอบ RegExp แตละตัวมีความหมาย ดังนี้
' ' = ใชเปดและปดประโยคของคําถาม และคําตอบ(เฉลย) เชน 'คําถาม?' หรือ 'เฉลย.' ตามดวย ; เพื่อ
จบ และคําตอบ(เฉลย)นี้ จะนําไปแสดงที่คําแนะนําในแบบทดสอบ และในเฉลยเมื่อตรวจคําตอบอีกดวย
[' '] = ใชเปดและปดคําตอบ(ตัวหลอก) เชน ['ตัวหลอก.'] หรือ ['ตัวหลอก1.', 'ตัวหลอก2.'] ตามดวย ;
เพื่อจบ ตัวหลอกนี้จะถูกนําไปแสดงที่คําแนะนําในแบบทดสอบ โดยปะปนอยูกับคําตอบ(เฉลย)
/ / = ใชเปดและปดการตรวจคําตอบที่เปนตัวเลข เชน /999/ ตามดวย ; เพื่อจบ
/^$/ = ใชเปดและปดการตรวจคําตอบที่เปนขอความ เชน /^คําตอบ$/ ตามดวย ; เพื่อจบ
\s* = ในคําตอบมีการเวนวรรค(spacebar) 1 ครั้ง หรือมากกวา 1 ครั้ง หรือไมมีก็ได เชน /^\s*
คําตอบ\s*$/ หากผูทดสอบตอบวา “คําตอบ” หรือ “ คําตอบ ” หรือ “ คําตอบ ” ระบบจะตรวจใหถูก
\s+ = ในคําตอบตองมีการเวนวรรค(spacebar) 1 ครั้ง หรือมากกวา 1 ครั้ง เชน /^คํา\s+ตอบ$/ หากผู
ทดสอบตอบวา “คํา ตอบ” หรือ “คํา ตอบ” ระบบจะตรวจใหถูก
[Aa] = จะใชกับตัวอักษรตัวแรกของคํา เพื่อปองกันขอผิดพลาดในการตรวจตัวพิมพเล็กและตัวพิมพใหญ
เชน /^[Aa]nswer$/ หากผูทดสอบตอบวา “Answer” หรือ “answer” ระบบจะตรวจใหถูก
( | ) = ตัวแปรนี้จะใชในขอที่คําตอบมี 2 คําตอบ ผูทดสอบตองเลือกตอบมาเพียง 1 คําตอบ (1 answer.)
เชน /^(Dad|Mom)$/ หากผูทดสอบตอบวา “Dad” หรือ “Mom” ระบบจะตรวจใหถูก
(|\.) = ในคําตอบมีจุด(.) หรือ ไมมกี ็ได เชน /^คําตอบ(|\.)$/ หากผูท ดสอบตอบวา “คําตอบ” หรือ
“คําตอบ.” ระบบจะตรวจใหถูกทัง้ หมด
\. = ในคําตอบตองมีจุด(.)เทานั้น เชน /^คําตอบ\.$/ ผูทดสอบตอบวา “คําตอบ.” ระบบจะตรวจใหถกู
ไฟลเสียง01
คําสั่ง: จากลิงคไฟลเสียงขางตน จงคลิกลิงค เปดไฟลเสียงเพื่อฟง และจงตอบคําถามตอไปนี้ โดยลงคําตอบใหตรงกับชองคําตอบ
ของแตละคําถามใหถูกตอง
คําแนะนํา
<ตัวแปร>

Swimming. 2
Sleeping. 10 pm. 10 am. Plazadena Resident.
Resident. 1
Breakfast.
Dinner.

คําถาม
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Pasadena

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?

ภาพที่ 2 ตัวอยางแบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ
3.2 สวนของการทําแบบทดสอบ
เมื่อสรางแบบทดสอบเสร็จ ระบบจะสงแบบทดสอบผานเครือขายอินเตอรเน็ตไปยังคอมพิวเตอรของผูทดสอบ
แบบทดสอบ 1 ชุด จะมีไฟลเสียง 2 เรื่อง ในแตละเรื่องจะมีคําถาม 5 ขอ ผูทดสอบตองฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษและจับ
ใจความเพื่อคนหาคําตอบ ตามเวลาที่กําหนดให เมื่อผูทดสอบเริ่มพิมพคําตอบในไฟลแบบทดสอบ ระบบจะทําการบันทึก
อัตโนมัติทุกขั้นตอน ผูทดสอบสามารถทบทวนหรือแกไขคําตอบไดจนกวาเวลาจะหมด ในการทําแบบทดสอบคอมพิวเตอรของ
ผูทดสอบจะตองเชื่อมตออินเตอรเน็ตทุกครั้งที่มีการแกไข เมื่อหมดเวลาในการทดสอบ ผูทดสอบจะไมสามารถแกไขเพิ่มเติมได
ระบบจะตรวจคําตอบและรายงานผลกลับไปยังผูทดสอบทันที
3.3 สวนของการตรวจคําตอบ
เมื่อหมดเวลาในการทําแบบทดสอบ ระบบจะตรวจคําตอบโดยการนําคําตอบของผูทดสอบมาเปรียบเทียบกับการ
ตรวจคําตอบใน 3.1.2 ถาหากผูทดสอบตอบถูกตองก็จะขึ้นเครื่องหมายถูก ในชองคําตอบ แตถาผูทดสอบตอบผิดก็จะขึ้น
เครื่องหมายผิด และมีเฉลยคําตอบที่ถูกตอง เมื่อตรวจคําตอบเสร็จ ระบบจะรายงานผลคะแนนและเฉลยไปยังผูทดสอบ
แตผูทดสอบไมสามารถแกไขเพิ่มเติมได แตสามารถดูไดวาขอใดตอบผิด หากตอบถูกจะไดคะแนนขอละ 2 คะแนน รวม 10 ขอ
คะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังภาพที่ 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.

ภาพที่ 3 ตัวอยางการตรวจคําตอบ
ผลการวิจัย
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1. ผลจากการใชแบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ
การทดลองใชแบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง โดยกลุมตัวอยางทั้งหมด 75 คน แบงเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรชั้นปที่ 1-3 จํานวน 45 คน และผูใชงานทั่วไปที่ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 30 คน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดลองใชแบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ
รายการ

จํานวนคน

1. นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรชั้นปที่ 1-3
2. ผูใชงานทั่วไปที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยรวม

45
30
75

(10 ขอ)
คะแนนเต็ม
20
20
20

(คะแนน)
16
15.33
15.73

S.D.
(คะแนน)
3.22
4.34
3.70

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 75 คน พบวา ผูทดสอบ
ทั้งหมดมีคาเฉลี่ย (X ̅ = 15.73 คะแนน) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 3.70) จากการทดสอบครั้งนี้คะแนนของผูทดสอบ
ทั้งหมดเฉลี่ยเทากับ 15.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปน 78.67%
2. ผลการตรวจและรายงานผลการทดสอบ
การทดลองใชแบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง มีผูทดสอบทั้งหมด 75 คน ระบบจะตองตรวจ
คําตอบพรอมเฉลยแบบทดสอบทั้งหมด 750 ขอ ใชเวลาในการตรวจและรายงานผลการทดสอบทั้งหมด แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการตรวจและรายงานผลการทดสอบ
รายการ
1. นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรชั้นปที่ 1-3
2. ผูใชงานทั่วไปที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยรวม

จํานวนคน

จํานวนคําตอบ(ขอ)

45
30
75

450
300
750

(นาที)
11.29
7.31
9.54

จากตารางที่ 2 ผลการตรวจและรายงานผลการทดสอบแบบไมเปนทางการ เนื่องจากการทดลองครั้งนี้มีนักศึกษา
บางกลุมไมไดทําแบบทดสอบตามเวลาที่กําหนด จึงทําใหผูวิจัยรายงานผลการทดสอบลาชา จึงทําใหการทดลองครั้งนี้ใชเวลา
ในการตรวจและรายงานผลการทดสอบทั้งหมดเฉลี่ย 9.54 นาที
อภิปรายผลการวิจัย
ระบบการสรางแบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ 1) สวนของการ
สรางแบบทดสอบ สอดคลองกับ ทิพยสุดา เพ็ชรไทย และพงษเทพ รักผกาวงศ. (2560) ที่วิจัยเรื่อง การสรางโจทยคําถามจาก
โจทยตนแบบ เพื่อใชเปนแบบทดสอบที่ไมซ้ํากัน 2) สวนของการทําแบบทดสอบ สอดคลองกับ พงษเทพ รักผกาวงศ และ
อุไรวรรณ รักผกาวงศ. (2560) ที่วิจัยเรื่อง การพัฒนาสวนเสริมในกูเกิลชีท เพื่อการผสานจดหมายและสงอีเมล 3) สวนของ
การตรวจคําตอบและใหคะแนน สอดคลองกับ พงษเทพ รักผกาวงศ. (2560) ที่วิจัยเรื่อง การคนหาคําตอบในขอสอบแบบ
อัตนัย โดยใชวิธี regular expression และตรวจใหคะแนน โดยใชวิธี matching
1. ผลจากการใชแบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ สอดคลองกับ วฤทัยรัตน ศรีพวงมาลัย. (2561) ที่วิจัย
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการฟงภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยการจัดการเรียนรูผาน Podcast โดยพบวา การจัดการ
เรียนรูผาน Podcast วิเคราะห ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในวิจัยครั้งนี้พบวาคะแนนของผูทดสอบจาก
กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมตางกัน โดยนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมชั้นปที่ 1-3 มีคาเฉลี่ย 16 คะแนน และผูใชงานทั่วไปที่ศึกษา
2

627

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ในระดับปริญญาตรี มีคาเฉลี่ย 15.33 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมดมีคาเฉลี่ย 15.73 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.70 จากการ
ทดสอบครั้งนี้คะแนนของผูทดสอบทั้งหมดเฉลี่ยเทากับ 78.67%
2. ผลการตรวจและรายงานผลการทดสอบพบวา จากการทดลองครั้งนี้มีนักศึกษาบางกลุมไมไดทําแบบทดสอบตาม
เวลาที่กําหนด จึงทําใหผูวิจัยรายงานผลการทดสอบลาชา จึงทําใหการทดลองครั้งนี้ใชเวลาในการตรวจและรายงานผลการ
ทดสอบทั้งหมดเฉลี่ย 9.54 นาที หากผูทดสอบทําแบบทดสอบตามเวลาที่กําหนด จะทําใหผลการตรวจและรายงานผลการ
ทดสอบมีคาเฉลี่ยที่นอยกวานี้ไมมากก็นอย
สรุปผลการวิจัย
การสร า งแบบทดสอบการฟ ง เนื้ อ เรื่ อ งภาษาอั ง กฤษ เป น การสร า งโจทย คํ า ถามโดยมี เ ป า หมาย เพื่ อ ให ผู ทํ า
แบบทดสอบไดประโยชนจากการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูทําแบบทดสอบมีทักษะการฟงภาษาอังกฤษที่ดี และ
สามารถตอบคําถามใหถูกตองไดวา จากเนื้อเรื่องที่ไดฟง มีใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร เปนตน เนื้อหาที่ใชในการ
สรางแบบทดสอบการฟงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ วิเคราะหจากองคความรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แตเปนเนื้อเรื่องที่
สนุกสนานเพื่อใหผูทดสอบไมรูสึกเบื่อ
จากการทดสอบในครั้งนี้ โดยกลุมตัวอยางทั้งหมด 75 คน ที่ถูกแบงออกเปน 2 กลุม เพื่อทดลองใชแบบทดสอบกับผู
ที่ใชคอมพิวเตอรอยางเชี่ยวชาญคือ กลุมนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมชั้นปที่ 1-3 และผูที่ใชคอมพิวเตอรไดแตอาจไมเชียวชาญ
คือ กลุมผูใชงานทั่วไปที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี แตละคนจะไดคําถามจากเนื้อเรื่องทั้งหมดคนละ 10 คําถาม ระบบจะตอง
ตรวจคําตอบทั้งหมด 750 คําตอบ และรายงานผลไปยังผูทดสอบทั้งหมด 75 คน ในครั้งนี้ระบบใชเวลาในการตรวจและ
รายงานผลเฉลี่ยที่ 9.54 นาที หากมีขอผิดพลาดจากการตรวจผูทําแบบทดสอบสามารถตรวจดูความถูกตองจากผลเฉลยและ
สามารถนํามาชี้แจงกับผูสอนไดทันที
กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยการใหคําแนะนํา แนวคิด ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ จากอาจารยที่ปรึกษาวิจัย
มาโดยตลอดจนวิจัยเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยจึงกราบขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาวิจัยเปนอยางสูง
ขอขอบคุณกลุมตัวอยางในการทดลองทําแบบทดสอบในครั้งนี้ ที่ใหความรวมมือชวยสละเวลามาทําแบบทดสอบการ
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ความเป็นอยู่สุขภาพจึงทําให้หมอพื้นบ้านไทใหญ่ หรือ “หมอยาไต” ยังมีบทบาทและความสําคัญต่อชาวบ้าน
อย่างไรก็ตามในจํานวนหมอยาไตเหล่านี้มีหมอยาจํานวนหนึ่งที่เปลี่ยนศาสนาจากเดิมที่นับถือศาสนาพุทธมานับถือ
ศาสนาคริสต์ ขณะเดียวกั นหมอเหล่านี้ก็ยังคงให้การรักษาแก่ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในบทความนี้จึงต้องการ
อธิบายว่าหมอยาไตเหล่านี้มีการต่อรอง ปรับความเชื่อด้านสุขภาพ และมีวิธีการอย่างไรทีค่ งไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือจาก
ชาวบ้าน (ผู้ปุวย) ในการทําการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้วิธีในการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ กรณีศึกษา
นํามาวิเคราะห์ผ่านมุมมองของคนในสังคมเดียวกับกลุ่มเปูาหมาย (ผู้ศึกษาเป็นคนไทใหญ่ที่เกิดและเติบโตในหมู่บ้าน
แห่งนี้) จากการศึกษาพบว่า หมอยาไตที่ได้เปลี่ยนศาสนาการผสมผสานความเชื่อเรื่องสุขภาพระหว่างพุทธ ผีและ
ความเชื่อเรื่องพระเจ้า ก่อนการรักษาหมอที่เปลี่ยนศาสนาจะนําเอาเทียนที่ได้จากการเชิญของคนปุวย จุดบนหิ้งพระ
เจ้าพร้อมกับขอให้พระเจ้าช่วยให้การรักษาสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี หมอยาคนหนึ่งตั้งหิ้งผีครูไว้ใต้หิ้งพระเจ้าแสดงถึง
การต่อรองระหว่างอํานาจพระเจ้ากับผี การที่หิ้งครูอยู่ใต้หิ้งพระเจ้านั้นแสดงว่าหมอยาเห็นว่าอํานาจของพระเจ้าอยู่
เหนือผีแม้กระทั่งผีครูที่ตัวนับถือ นอกจากนี้มีวิธีการต่อรองกับทั้งสองความเชื่อผ่านการปฏิบัติความเป็นคริสตชนที่ดี
ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ําเสมอ ในขณะเดียวกันก็พยายามปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่
ถ่ายทอดวิชาให้เพื่อเป็นหมอยาที่มีจรรยาบรรณและน่าเชื่อถือ
คาสาคัญ: 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 ThaiMyanmar 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 19831997 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
บทนา
งานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หมอพื้ น บ้ า นในทศวรรษที่ ผ่ า นมาของไทยมี ก ารศึ ก ษาหลากหลายประเด็ น อาทิ
การศึกษาถึงกระบวนการเข้าสู่เส้นทางการเป็นหมอพื้นบ้าน ระบบการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา ตลอดจนศึกษา
ถึงบทบาทของหมอพื้นบ้านในฐานะหมอกลางบ้านและผู้นําทางจิตวิญญาณ ผู้แก้ไขปัญหาสุขภาพแก่ชาวบ้าน งาน
ของ อินใจ วงศ์รัตนเสถียร (2543) ศึกษาพฤติกรรมของหมอเมืองที่ใช้ยาสมุนไพรรักษาความเจ็บปุวย ยังพบว่าคน
ที่มารับการรักษาจากหมอเมืองก่อนนั้นมาด้วยความศรัทธา ยิ่งยง เทาประเสริฐ (2547)อธิบายว่าการจะเป็นหมอ
พื้นบ้านต้องมีกระบวนการ เป็นศิษย์มีครู มีการฝึกฝน มีแนวคิด ความเชื่อ ความศรัทธาและจรรยาบรรณ มิใช่แค่
สะพายย่ามก็เป็นหมอเมืองได้ นอกจากนี้ กรรณิการ์ มรุทาธร (2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของหมอพื้นบ้านที่
รับรักษาความเจ็บปุวยที่อยู่เหนือข้อจํากัดทางการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน นอกจากนี้งานส่วนหนึ่งศึกษาถึงการ
ปรับตัวตามยุคสมัยของหมอพื้นบ้าน การผสมผสานการรักษาแบบพื้นบ้านกับสมัยใหม่ เช่นงานของ บุษยมาส สินธุ
ประมา และ เจนศิริ จันทร์ศิริ (2538) อธิบายว่าการปรับตัวของหมอพื้นบ้านในเขตเชียงใหม่ไม่ได้ปรับตัวเพื่อไปสู่
บทบาทใหม่ แต่เป็นการปรับการรักษาโรคหรือการอธิบายความเจ็บปุวยในสิ่งที่แพทย์สมัย ใหม่ไม่สามารถอธิบายได้
ส่วนพัฒนา กิติอาษา (2544) ที่ศึกษาเรื่อง การทรงเจ้าเข้าผี อธิบายว่าด้วยบริบทของสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความ
เชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผี เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นการปรับตัวให้มีการทรงเจ้าเข้าผีตามพิธีกรรมต่างๆไม่ว่ายุคสมัยจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามเท่าไหร่ก็ตาม และสุวิทย์ มาประสงค์ (2546) อธิบายการปรับตัวของหมองูไว้ในงานศึกษาเรื่อง
ภูมิปัญญาหมองู ว่าหมอสมนึกซึ่งมีความสามารถในการรักษาพิษงูได้เปิดพื้นที่ให้หมองูจากที่อื่นมาเรียนรู้การรักษา
ในขณะเดียวกันหมอสมนึกก็ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาจากหมองูคนอื่นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้งานกลุ่มหนึ่งศึกษาการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการแพทย์พื้นบ้านกับการแพทย์สมัยใหม่ งานของ มาลี สิทธิเกรียงไกร (2549) ชี้ให้เห็นว่าหมอ
พื้นบ้านมิได้ปฏิเสธความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่แต่หมอพื้นบ้านบางคนมีการผสมผสานเอาเครื่องมือของแพทย์สมัย
มาใช้ร่วมกับการวินิจฉัยโรคแบบพื้นบ้าน อย่างเช่น การใช้เครื่องวัดความดัน เป็นต้น
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บทความนี้ผู้ศึกษาจะศึกษาหมอยาไตที่อาศัยอยู่ร่วมกับชาวบ้านไทใหญ่ ที่อพยพเข้ามาอยู่ใน
หมู่บ้านชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา แต่ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาครั้งนี้คือหมอยาไตที่ผู้
ศึกษาสนใจได้มีการเปลี่ยนการนับถือศาสนาจากการนับถือศาสนาพุทธผสมผีมานับถือศาสนาคริสต์ หลังจากเปลี่ยน
ศาสนาแล้วหมอยาเหล่านี้ก็ยังคงให้การรักษาคนปุวยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่วิธีการรักษาความเจ็บปุวยบางอย่างถือว่า
ผิดต่อหลักคําสอนทางศาสนาคริสต์ แล้วเหตุใดชาวบ้านในฐานะผู้ปุวยที่มีทั้งชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนา
คริสต์ยังคงมารับการรักษาและเชื่อมั่นในศักยภาพของหมอยาเหล่านี้อยู่ ในการศึกษานี้มีกรณีศึกษาเป็นหมอยาหนึ่ง
คนนั่นคือ “หมอพรม” เนื่องจากหมอพรมมีจํานวนลูกศิษย์ลูกหาและอดีตผู้ปุวยที่เคยรับการรักษาจํานวนมาก ซึ่งมี
ทั้งชาวไทใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านมาขอความช่วยเหลือ โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
แปดเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2560 ถึง เมษายน พ.ศ. 2561 อนึ่ง บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
เรื่อง “พลวัตหมอยาไตในบริบทชายแดนไทย-เมียนมา” ทั้งนี้เพื่อปกปูองสิทธิของกลุ่มเปูาหมายผู้ศึกษาจึงจะใช้
นามแฝงทั้งหมดทั้งชื่อสถานที่และชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ (ในบทความนี้จะเรียกชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า
“บ้ า นในดอย”) ในบทความผู้ ศึ ก ษาจะอธิ บ ายประเด็ น ต่ า งๆ โดยเริ่ ม จากการอธิ บ ายถึ งประวั ติ ศ าสตร์ ชุม ชน
สถานการณ์ที่ชาวบ้านต้องประสบอย่างคร่าวๆ ตลอดจนปัญหาที่ชาวบ้านต้องเผชิญ อันเป็นเหตุ ให้หมอยาไตมี
บทบาทความสําคัญต่อชาวบ้านในชุมชนชายแดน ต่อมาจะอธิบายถึงร่างกายและความเจ็บปุวยในโลกทัศน์ของชาว
ไทใหญ่พุทธ และการกระทําผิดต่อพระเจ้ากับความเจ็บปุวยของชาวไทใหญ่คริสต์ ต่อมาจะนําเสนอเส้นทางการ
เปลี่ยนศาสนาของหมอยาไต ต้องปรับเปลี่ยนความเชื่อการอธิบายความเจ็บปุวยระหว่างสองความเชื่อ จากนั้นใน
ส่วนต่อมาผู้ศึกษาจะอธิบายปฏิสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในตัวของหมอยาไตของอดีตผู้ปุวยที่เคยมารับการรักษาผ่าน
พิธีกรรมบางอย่าง จากนั้นนําข้อมูลมาสรุปในส่วนสุดท้าย
ผู้คนชายขอบในหมู่บ้านชายแดนไทย-เมียนมา
ในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะอธิบายถึง การดํารงชีวิต และการถูกจําแนกสถานะจากรัฐบาลไทยของชาวไทใหญ่ใน
ชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชนชายแดนแห่งนี้ การเปลี่ยนผ่านที่สําคัญจนทําให้ชาวไทใหญ่ที่อพยพเข้ามาอยู่ในชุมชน
ต้องตกอยู่สถานการณ์ที่ยากลําบากต่อการดําเนินชีวิต เมื่อประสบกับปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ ชาวบ้าน
ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพของรัฐไทยได้อย่างสะดวกเท่าที่ควร แล้วชาวบ้านทําอย่างไร หมู่บ้านใน
ดอย เป็นหมู่บ้านที่ตั้งหนึ่งในสิบที่ตั้งอยู่บนดอยหมากลาง อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้แล้วหมู่บ้านใน
ดอยยังตั้งอยู่ระหว่างสันปันน้ําดอยหมากลางและสันปันน้ําห้วยฮะซึ่งบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ ชายแดนระหว่างไทยและ
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 ชาวบ้านในหมู่บ้านในดอยเป็นชาวบ้านที่อพยพมาจากหลากหลายหมู่บ้านในรัฐฉาน แต่ส่วนใหญ่เป็นชาวไต
โหลง (ไตโหลง หรือ ไตหลวง เป็นกลุ่มไตที่มีจํานวนมากที่สุดในกลุ่มชาวไทใหญ่ในรัฐฉาน) ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธและนับถือผี นอกจากนี้มีชาวบ้านจํานวนหนึ่งนับถือศาสนาคริสต์ สมัยก่อนชาวบ้านทํามาหากินโดยการ
เก็บเมี่ยง (ชาอัสสัม) แปรรูปเป็นเมี่ยงอมส่งขายกับพ่อค้าชาวยวน ในระยะมานี้ชาวบ้านเริ่มทําการเกษตรอย่างอื่น
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เช่น ทําสวนส้ม สวนยางพารา ย้อนกลับไปก่อนปี พ.ศ. 2500 กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านในปัจจุบันเป็นชาว
ไทยยวนจากบ้านท่าตอน ซึ่งคาดว่าน่าจะอพยพขึ้นมาอยู่บนดอยแห่งนี้ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวบ้านทํามาหา
กินโดยการทําไร่ทําสวนและเก็บเมี่ยงผลิตเป็นเมี่ยงอม (ลุงฮ่อ, 2560) ในตอนนั้นบ้านในดอยยังอยู่ในการปกครอง
ของรัฐไทย โดยผู้อาวุโสเล่าว่าเคยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาประจําการอยู่ในหมู่บ้าน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2510 เมียนมา
ปราบปรามกองกําลังชนกลุ่มน้อยอย่างรุนแรง ทําให้ กองกําลังที่อยู่ใกล้บริเวณชายแดนหมู่บ้าน เริ่ม ถอยร่นเข้าใกล้
ชายแดนรัฐฉานตอนใต้รวมถึงบริเวณบ้านในดอย กองกําลังชาติพันธุ์ที่เข้ามาใกล้ชุมชนในดอยมีหลายกลุ่ม อาทิ กอง
กําลังลาติดอาวุธลาหู่ กองกําลังว้า กองกําลังกกมินตั๋ง เป็นต้น เมื่อมีกองกําลังต่างๆ อยู่รายล้อมหมู่บ้านแน่นอนว่า
แต่ละกองกําลังต้องแสดงอํานาจต่อกัน บ่อยครั้งเกิดการปะทะกันตามชายปุาใกล้กับหมู่บ้าน บ่อยครั้งจนนํามาซึ่ง
ความกังวลของเจ้าหน้าที่รัฐไทยที่ประจํา การอยู่ในหมู่บ้ าน เมื่อความรุนแรงทวีขึ้น ทําให้ทางต้นสังกัดได้สั่งให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจไทยที่ประจําการอยู่ในบ้านในดอยออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย รวมถึงประกาศให้ชาวไทยวน
อพยพออกจากพื้นที่ จากนั้นรัฐไทยก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อสกัดการลักลอบ
เข้ามายังฝั่งไทยของทหารชนกลุ่มน้อย จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีชาวบ้านไทยวนจํานวนมากอพยพตามคําแนะนําของ
ทางการ แต่ก็ยังมีชาวบ้านที่ยืนกรานที่จะอยู่ในหมู่ บ้าน จนปี พ.ศ. 2510 มีชาวไทใหญ่จากท่าตอนจํานวนสาม
ครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่กับชาวไทยวนที่เหลืออยู่ (พ่อเฒ่ารงค์, 2561) นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ไทยที่เคยประจําการอยู่ใน
หมู่บ้านออกจากพื้นที่ไป หมู่บ้านในดอยก็ตกอยู่ในอํานาจของกองกําลังชนกลุ่มน้อย ชาวบ้านในหมู่บ้านในตอนนั้น
ต้องเสียภาษีให้กับกองกําลังชนกลุ่มน้อย นอกจากนี้พื้นที่ยังถูก ทําให้เป็นพื้นที่การค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย เช่นอาวุธ
ยาเสพติด โรงเหล้าเถื่อน บ่อนการพนัน ตลอดจนการขายบริการทางเพศ
จากนั้นราวปี พ.ศ. 2527 กองกําลังกู้ชาติไทใหญ่ภายใต้การบัญชาของขุนส่าก็เข้ามามีบทบาทในหมู่บ้านใน
ดอยหลังถูกรัฐไทยผลักดันอย่างหนักให้ออกจากพื้นที่ บ้านหินแตก จังหวัดเชียงราย (ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น บ้าน
เทอดไทย) เมื่อย้ายฐานทัพมาตั้งที่บ้านหัวเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อํานาจของขุนส่าก็ขยายมาถึงหมู่บ้า นในดอย จน
กองกําลังอื่นๆ ถอยออกจากพื้นที่ไปในที่สุด ตั้งแต่นั้นหมู่บ้านในดอยก็ตกอยู่ภายใต้เงาอํานาจของกองกําลังกู้ชาติไท
ใหญ่ การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ทําให้มีชาวบ้านไทใหญ่อพยพเข้ามาในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2539 ขุนส่า
ตัดสินใจวางอาวุธและมอบตัวกับรัฐบาลเมียนมา หลังจากถูกกดดันจากรัฐไทยและเมียนมา หลังจากขุนส่าหมด
อํานาจลง ทางการไทยก็หันกลับมาสนใจพื้นที่บ้านในดอยอีกครั้ง จุดตรวจที่เคยตั้งไว้เพื่อสกัดการลักลอบเข้าไทยก็
ถูกยกเลิก การพัฒนาต่างๆ เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่หมู่บ้าน รัฐไทยไม่เพียงนําการพัฒนาเข้า มาเท่านั้น แต่รัฐไทยจําใจต้อง
ยอมรับชาวบ้านในฐานะผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นี้ โดยชาวบ้านได้รับการสํารวจและได้รับบัตรประจําบุคคลบนพื้นที่สูงทํา
ให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านสามารถเข้าถึงสิทธิบางประการของรัฐไทย อาทิ สิทธิทางการศึกษา สิทธิการอยู่อาศัย
ในประเทศไทย สิทธิการเข้าถึงนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาล เป็นต้น
อย่างไรก็ตามเมื่อไล่เรียงประวัติศาสตร์การเมืองบนพื้นที่หมู่บ้านจะเห็ นว่า ชาวไทใหญ่ที่อยู่อาศัยในพื้นที่
นับตั้งแต่เริ่มอพยพเข้ามาราวปี พ.ศ. 2510 จนถึงปี พ.ศ. 2539 ตลอดเวลาเกือบสามทศวรรษชาวบ้านอาศัยอยู่อย่าง
ไร้การคุ้มครองจากรัฐบาลไทย การถูกเมินเฉย ไม่สามารถเดินทางออกจากหมู่บ้านได้ (เพราะมีจุดตรวจทางเข้าออก
หมู่บ้าน) ถูกจํากัดพื้นที่ให้อยู่แค่เพียงในหมู่บ้าน ทําให้ชาวบ้านต้องหันมาพึ่งพาช่วยเหลือกันเองในเวลาที่เผชิญกับ
ปัญหาต่ างๆ โดยเฉพาะเมื่ อต้ องเผชิญ กับ ปัญ หาพื้น ฐานที่เ กี่ย วกั บสุ ขภาพ เมื่อ เป็ นเช่น นั้น ชาวบ้ านที่มี ความรู้
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ความสามารถในการรักษาความเจ็บปุวยจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อชาวบ้าน ถึงแม้ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่
จะสามารถเข้าใช้บริการในสถานบริการของภาครัฐได้สะดวกกว่าเดิม แต่ยังมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงเผชิญกับ
ปัญหาอีกหลายอย่าง อาทิ ปัญหาในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล อีกส่วนหนึ่งพบว่าชาวบ้านบางคนไม่
เข้าใจวัฒนธรรมการรักษาสุขภาพแบบสมัยใหม่ที่ต้องมีการผ่าตัดเสียเลือดเนื้อตลอดจนการรักษาที่ผู้ปุวยต้องเปิดเผย
ร่างกายต่อเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ซึ่ง เป็นสิ่งที่ชาวไทใหญ่มองว่าเป็นเรื่องน่าอับอาย เพราะสาเหตุเหล่านี้ทําให้
ชาวบ้านยังคงนิยมไปหาหมอยาไตเมื่อเผชิญกับปัญหาสุขภาพ
บทบาทความสาคัญของหมอยาไตในชุมชนไทใหญ่
“หมอยาไต” เป็นคําที่ชาวบ้านไทใหญ่ใช้เรียกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหรือผู้ที่มีความชํานาญเฉพาะ
ทางในการรักษาความเจ็บปุวย หมอยาไตส่วนมากมักเป็นผู้ชายและผ่านการรับครูจากหมอยาไตอาวุโส การสืบทอด
การเป็นหมอยาไต สามารถสืบทอดผ่านทางสายตระกูล และตามความสนใจของผู้ที่ต้องการเรียน ในกรณีบ้านใน
ดอยมีหมอยาราว 10 คน มีความถนัดในการรักษาที่หลากหลาย อาทิ หมอสมุนไพร หมอกระดูก หมอพิธีกรรม หมอ
ย่ําขาง หมอแก้เส้น หมอขูดซ่า ซึ่งเป็นการใช้เหรียญขูดบริเวณแผ่นหลัง หรือ ต้นคอ ซึ่งชาวไทใหญ่เชื่อว่าเป็นการ
ระบายความร้อนออกจากร่างกาย หมอยาส่วนใหญ่เคยผ่านการบวชเรียน มีโอกาสได้เรียนหนังสือตํารับตําราต่างๆ
และมีการบูชาหิ้งผีครู หมอหนึ่งคนอาจจะมีความสามารถในการรักษามากกว่าหนึ่งวิธี สามารถรับครูได้หลายครู
ประเภทผีครูของหมอยาไตแบ่งออกได้เป็น 5 ครู ได้แก่ ครูพาลา ครูมะนอจีลูปัด ครูส่วยตินจ่อ ครูเจ้าเมือง และ ครู
เหน่งหน่อง การรักษาคนปุวยของหมอยาส่วนใหญ่จะต้องมีการเชิญให้ไปรักษาและจ่ายค่าขันครู ตามที่หมอยา
กําหนดหรือตามความเหมาะสม จากนั้นเมื่อหายคนปุวยก็มักจะนําน้ําส้มปุอยมาล้างมือหมอ ส่วนหมอยาที่เป็น
ผู้หญิงส่วนใหญ่อาศัยประสบการณ์การฝึกฝนเรียนรู้แบบครูพักลักจํา รักษาชาวบ้านตามโอกาสจนได้รับการยอมรับ
และยกย่องให้เป็นผู้ชํานาญในด้านการรักษาด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งนี้หมอยาผู้หญิงมักจะเป็นหมอบีบนวดแก้เส้นหรือ
หมอขูดซ่า
ชาวไทใหญ่บ้านในดอยเป็นชาวบ้านที่ยังคงพึ่งพาหมอยาไตตลอดช่วงชีวิตหนึ่งชีวิต หมอยาไตจะเข้ามามี
บทบาทต่อชาวบ้า นหนึ่งคนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต กล่าวคือ หมอยาไตจะเริ่มเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ผู้เป็นแม่
ยังคงตั้งท้องอยู่ ชาวบ้านก็มักไปพบหมอยาเพื่อขอคําแนะนําในการปฏิบัติตัวสําหรับคนตั้งครรภ์ เช่น หญิงตั้งครรภ์
ควรรับประทานอะไรหรือไม่ควรรับประทานอะไร แม้กระทั่งควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเด็กในท้อง
ครั้นใกล้คลอดชาวบ้านก็นิยมให้หมอยาที่เป็นผู้หญิง มาช่วยดูแลและทําคลอดให้ กรณีหมู่บ้านในดอย ปูาอุ้ย อดีต
หมอตําแยที่ผันตัวมาเป็นหมอนวดกลับหัวเด็ก ให้หญิงตั้งครรภ์ที่จวนจะคลอดให้คลอดง่ายขึ้น เนื่องจากระยะจาก
หมู่บ้านไปโรงพยาบาลค่อนข้างไกล ชาวบ้านจึงมักจะให้ปูาอุ้ยช่วยดูให้ก่อนจะได้วางแผนการเดินทางไปคลอดที่
โรงพยาบาล จากนั้นเมื่อคลอดออกมาแล้วหมอยาไตจะเข้ามามีบทบาทตั้งแต่การดูความเหมาะสมของชื่อ กําหนดวัน
ในการอาบเดือน เมื่อเด็กมีอายุครบ 1 เดือนหมอยาต้องเป็นผู้โกนผมให้เด็ก ผูกข้อมือ และอวยพรให้เด็กเป็นคนแรก
นอกจากจะมีความสามารถในการรักษาแล้ว หมอยาส่วนใหญ่ ยังมีความสามารถในการตรวจดวงชะตาดูเมื่อดูวัน
เนื่องจากชาวไทใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อเรื่องโชคชะตาเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ในชาวไทใหญ่ที่นับถือศาสนา
พุทธเท่านั้นแต่ชาวบ้านที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ยังมีความเชื่อเรื่องโชคชะตาการดูเมื่อดูวัน อย่างเช่น วันแต่งงาน วัน
ขึ้นบ้านใหม่ การจัดงานหรือพิธีกรรมต่างๆ หรือแม้กระทั่งวันที่ชาวบ้านจะเดินทางออกนอกหมู่บ้านไปทํางานนอก
หมูบ้าน ฉะนั้นเมื่อชาวบ้านจะทําการสิ่งใดจึงนิยมปรึกษาขอให้หมอยาช่วยดูความเหมาะสมเพื่อความสบายใจของ
ชาวบ้านอยู่เสมอ
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นอกจากหมอยาจะให้ความช่วยเหลือชาวบ้า นเรื่องของสุขภาพและการให้คําปรึกษาในการวางแผนทํา
กิจกรรมต่างๆ แล้ว หมอยาไตส่วนใหญ่จะได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านให้เป็นหนึ่งใน “ขุน” ไทใหญ่มีการปกครอง
ที่เรียกว่าระบบขุน คล้ายคลึงกับการปกครองแบบกํานันผู้ใหญ่บ้านของไทย แต่ผู้จะเป็นขุนต้องเป็นผู้ชายที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นที่ไว้วางใจจากชาวบ้านในชุมชน โดยขุนจะมีบทบาทในทุกกิจกรรมระดับชุมชน นอกจากนี้ขุนยังมี
บทบาทในด้านการตัดสินความเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชนอีกด้วย
ความเชื่อเรื่องร่างกาย และความเจ็บป่วยของชาวไทใหญ่พุทธ
เป็นที่ได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าชาวไทใหญ่ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธจนกระทั่งบางครั้งกลายเป็นหนึ่งในอัต
ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของพวกเขา แต่หากย้อนกลับไปในอดีตก่อนการเข้ามาของพุทธศาสนาในรัฐฉานชาวไทใหญ่ ก็
นับถือผีเฉกเช่นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในเมียนมา จนกระทั่งเมียนมาพยายามนําเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเพื่อหลอม
รวมให้ชาวไทใหญ่มีความเชื่อเดียวกับพวกตนและง่ายต่อการปกครอง อย่างไรก็ตามการหันมานับถือพุทธศาสนาของ
ชาวไทใหญ่ก็หาได้ทําให้พวกเขาละทิ้งความเชื่อดั้งเดิมไม่ ชาวไทใหญ่บ้านในดอยก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้ชาวบ้านจะมีทั้ง
คนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์แต่ชาวบ้านก็ยังให้ความสําคัญ กับเรื่องผีและสิ่งเร้นลับ ชาวบ้านเชื่อกันว่า
ของทุกอย่างสถานที่ทุกแห่งมีผีแทบทั้งสิ้น โดยลําดับชั้ นผีของชาวไทใหญ่นั้นจะมีตั้ งแต่ผีในระดับต่ําไปจนถึงผี
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
ช่วยคุ้มครองไม่ทําร้ายชาวบ้านและเพื่อกล่าวขอขมาต่อสิ่งลี้ลับทั้งหลายทั้งปวง
ร่างกายในความเชื่อชาวไทใหญ่ไม่ได้มีเพียงร่างกายที่เป็นชีวภาพ 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 อุบัติเหตุและอายุขัย ทั้งนี้อวัยวะทั้ง 32 จะมีขวัญประจําอยู่อวัยวะละ 1 ขวัญ รวมทั้งหมด 32 ขวัญ
เมื่อไหร่ก็ตามที่ขวัญใดขวัญหายจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของร่างกาย เช่น เกิดเจ็บปุวย ดูไม่มีราศี กินไม่ได้นอนไม่หลับ
เป็นต้น ขวัญออกจากร่างกายได้ 2 กรณี คือ ตอนนอนหลับและตอนรู้สึกตกใจหรือกลัว ขวัญที่ออกจากร่างกายตอน
หลับคนไทใหญ่เชื่อว่าคือการฝัน 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 (ผีหม้อนึ่งและไหข้าว) 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
เจ็บปุวยซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญต่อการดํารงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ทุกชาติพันธุ์
ร่างกาย บาป และความเจ็บป่วย ในความเชื่อของชาวไทใหญ่คริสต์
ชาวไทใหญ่คริสต์บ้านในดอยเป็นชาวบ้านที่อพยพมาจากหมู่บ้านที่ชื่อว่า “บ้านใหม่” ตั้งอยู่ในเขตเมือง
เปียงของรัฐฉาน “บ้านใหม่” เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทใหญ่คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชาวบ้านในหมู่บ้านนับถือ
ศาสนาคริสต์ ซึ่งมีทั้งผู้ที่นับถือกันมาตั้งแต่รุ่นปูุย่าตายายและคนที่ พึ่งเปลี่ยนศาสนา โดยชาวบ้านที่เปลี่ยนศาสนามี
จากหลายเหตุผล ส่วนหนึ่งเพราะความยากจน ส่ วนหนึ่งเพราะประสบกับปัญหาสุขภาพ ส่วนหนึ่งเพราะถูกขับไล่
ออกจากหมู่บ้านชาวพุทธ (ในสังคมไทใหญ่ในรัฐฉาน โดยเฉพาะในเขตเมืองเปียง ชาวบ้านที่ถูกกล่าวหาว่ามี เพอะ (ผี
กะ ในความเชื่อของชาวไทยภาคเหนือ) มักจะถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเนื่องจากเป็นภัยต่อชาวบ้าน ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ที่ถูกขับไล่ก็มักจะได้รับการช่วยเหลือจากบาทหลวงและชาวไทใหญ่คริสต์จนสุดท้ายต้องเปลี่ยนศาสนาและย้าย
เข้าไปอยู่ร่วมกับชาวไทใหญ่คริสต์ ) และอีกส่วนเปลี่ยนศาสนาหลังจากแต่งงาน ชาวคริสต์จะเชื่อกันว่าร่างกายของ
คนเรานั้นพระผู้เป็นเจ้าสร้างและเป็นเจ้าของ ฉะนั้นผู้ที่มีสิทธิในการกําหนดการเกิดการตายคือพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียง
ผู้เดียว เรามีหน้าที่แค่ดูแลร่างกายนี้ของพระองค์ ในคติของชาวคริสต์คนๆหนึ่งประกอบไปด้วยร่างกายที่เป็นชีวภาพ
และจิตวิญญาณเราควรจะให้ความสําคัญแก่ทั้งสองสิ่ง ในขณะที่เราดูแลร่างกายให้แข็งแรงเราก็จําเป็นดูแลจิต
วิญญาณให้บริสุทธิ์ไปด้วย หากอาหารของร่างกายคือ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารของจิตวิญาณคือ ความดีการหมั่น
สวดภาวนามอบรักคนอื่นให้เท่ากับรักตัวเอง (จากการบรรยายของบาทหลวง ณ โบสถ์ในหมู่บ้านในดอย, 2560)
นอกจากนี้ตามความเชื่อของชาวคริสต์ยังเชื่อว่าการกําหนดการเกิดการตาย มีเพียงพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างเท่านั้นที่
เป็นผู้ที่กําหนดได้ เพราะเหตุนี้ชาวคริสต์จึงเชื่อว่าการทําแท้ง การคุมกําเนิดและการฆ่าคนจึงเป็นบาปสูงสุด ชาว
คริสต์มักจะไม่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดแต่เชื่อว่าความดีจะทําให้มนุษย์สามารถเข้าไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าได้ในอาณา
จักสวรรค์ ส่วนผู้ที่ทําความชั่วก็จะถูกพิพากษาให้ถูกชําระด้วยไฟโลกันตร์
สําหรับชาวไทใหญ่คริสต์บ้านในดอย พวกเขามีความศรัทธาในพระคริสตเจ้าไม่แพ้ชาวไทใหญ่พุทธที่
ศรัทธาในพระพุทธเจ้า แต่กระนั้นคริสตศาสนาก็พึ่งถูกเผยแผ่เข้าสู่รัฐฉานในยุคการล่าอาณานิคม หากย้อนไปก่อน
หน้านั้นชาวไทใหญ่คริสต์ก็เป็นคนส่วนหนึ่งที่มีความเชื่อในเรื่องผีและสิ่งลี้ลับเป็นความเชื่อดั้งเดิม ต่อให้มีการเปลี่ยน
มาเข้ารีต ความเชื่อเรื่องผีและการให้ความเคารพกับสิ่งลี้ลับก็ยังไม่เคยจางหาย ในขณะที่พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าเป็น
ผู้สร้างสรรพสิ่งขึ้นมารวมถึงร่างกายมนุษย์ พวกเขาก็ยังเชื่อว่าคนเรามีขวัญ เช่นเดียวกันกับชาวบ้านทั่วไป อย่างเช่น
พบว่าชาวไทใหญ่คริสต์ยังคงทําพิธีเรียกขวัญหลังจากฟื้นจากความเจ็บปุวยและยังพบว่าพวกเขายังให้ความเคารพกับ
ผีปุาผีน้ําโดยสังเกตได้จากเวลาการเซ่นข้าวให้กับผีปุาก่อนจะกินอาหารกลางวันเวลาไปทํางานในสวนเมี่ยง เป็นต้น
เช่นเดียวกับชาวไทใหญ่พุทธทั่วไปชาวไทใหญ่คริสต์ยังเชื่อว่าการเจ็บไข้ได้ปุวยนั้นเกิดได้ตามที่อธิบายไว้
ข้างต้นคือ การชํารุทรุดโทรมของอวัยวะบนร่างกาย การแปรปรวนของธาตุ และการเกิดจากขวัญหาย โดยทั้งหมด
ทั้งมวลอาจจะเกิดจากพฤติกรรมของคนๆนั้นหรือเกิดจากการกระทําของใครบางคน (ซึ่งอาจเป็นคนหรือสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ) แต่ความน่าสนใจคือ บางครั้งชาวไทใหญ่คริสต์ก็มีการอธิบายความเจ็บปุวยโดยการนํามาผูกโยงกับพระ

7
636

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําปี พ.ศ. 2563

เจ้า เช่น ชาวไทใหญ่ที่ไม่เชื่อฟังคําสอนของพระเจ้าละเมิดสิ่งที่พระองค์ห้ามคนๆนั้นอาจถูกพระเจ้าลงโทษหรือปล่อย
ให้ปีศาจ (ผี) มาทําร้ายจนเกิดเป็นความเจ็บปุวยไม่ทางกายก็จิตใจ
จากพุทธสู่คริสต์: การเปลี่ยนศาสนาและการปรับตัวต่อรองทางความเชื่อของหมอพรม
ในบรรดาหมอยาไตหมู่บ้านในดอยที่มีมากกว่าสิบคน และแต่ละคนมีความสามารถที่หลากหลาย บางคน
ถนัดชํานาญในวิธีการรักษาอาการเจ็บปุวยบางอาการอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น เดียวกับ หมอพรม อายุ 56 ปี ที่มี
ความสามารถในการรักษากระดูก ที่ไม่ได้จํากัดเฉพาะในหมู่บ้าน แต่ทุกๆ ปีจะมีคนจากภายนอกหมู่บ้านทั้งชาวไท
ใหญ่และชาวบ้านต่างชาติพันธุ์เข้ามารับการรักษากับหมอพรมเป็นจํานวนมาก 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
“ตอนที่แต่งงานคุณพ่อ (บาทหลวง) เขาก็ถามว่า เราได้ละทิ้งพวกผีสางหรือยัง ในตอนนั้นเราก็ตอบว่า 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 โชคดีที่จาได้ว่าตอนไปทางานในสวนเมี่ยง
เห็นสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมในการทายาประคบกระดูกขึ้นแถวป่ารอบหมู่บ้าน แม้จะไม่ครบตามตาราแต่ก็ได้ยามา
หลายตัว” หมอพรม, 2560
นับตั้งแต่รับรักษาคนเจ็บรายแรก หมอพรมก็เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวบ้านในหมู่บ้าน และมีชาวบ้านจากหลาย
ที่มารับการรักษาและเชิญหมอพรมไปรักษาเพิ่มขึ้นทุกปี จนเรื่องราวความสามารถของหมอพรมแพร่กระจายไปถึง
กองกําลังกู้ชาติไทใหญ่บนดอยไตแลง หัวหน้านายทหารส่งข่าวเชิญหมอพรมไปเป็นหมอรักษากระดูกประจําอยู่ที่
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กองทัพ แต่หมอพรมก็ปฏิเสธไปเพราะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้านการเมืองหมอพรมกล่าว หลังจากรักษาคนเจ็บมาอย่าง
ต่อเนื่อง หมอพรมตัดสินใจตั้งหิ้งครูขึ้นอีกครั้ง
“การเป็นหมอรักษากระดูก แน่นอนว่านอกจากใช้สมุนไพร เราจาเป็นต้องใช้คาถาช่วย เมื่อมีคนเจ็บมา
รักษามากขึ้น ถ้าเขาเห็นเราใช้แต่สมุนไพรไม่มีครูความน่าเชื่อถือก็ลดน้อยลง ส่งผลต่อความเชื่อมั่ น ทาให้ต้องตั้งหิ้ง
ครูขึ้นอีกครั้ง” หมอพรม, 2560
แต่การตั้งหิ้งครูของหมอพรมในครั้งนี้เป็นการตั้งหิ้งครูอยู่บริเวณหัวเตียงนอนของตนเองหรือบางครั้งก็นํา
ออกมาตั้งไว้บริเวณใต้หิ้งพระเจ้า ลักษณะของหิ้งก็ไม่ได้เป็นหิ้งที่สร้างด้วยไม้ยึดติดกับตัวบ้านอย่างที่ควรจะเป็น แต่
หมอพรมตั้งหิ้งโดยนําสิ่งของอย่างเช่น มะพร้าว ข้าวสาร เทียน ตํารายา ใส่ลงไปในกะละมังขนาดเล็กเพื่อให้ง่ายต่อ
การเคลื่อนย้าย การทําเช่นนี้ผู้ศึกษามองว่า หมอพรมทําเพื่อต้องการลดแรงกดดันจากญาติพี่น้องฝุายภรรยาที่นับถือ
ศาสนาคริสต์ การตั้งหิ้งครูไว้ใกล้กับที่นอนซึ่งชาวไทใหญ่ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้อนุญาตให้คนภายนอกครอบครัว
เข้าไปเห็นได้ อีกประการที่หมอพรมบูชาหิ้งครูโดยการนําของบูชาใส่ภาชนะที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย เนื่องจากทุกๆ ปีชาว
คริสต์จะมีพิธีสวดภาวนาตามบ้าน ซึ่งเมื่อมีบาทหลวงหรือญาติที่นับถือศาสนาคริสต์มาร่ วมสวดภาวนาที่หมอพรมก็
จะย้ายหิ้งกลับเข้าไปไว้ในห้องนอนได้อย่างสะดวก อีกประการเมื่อมีคนเจ็บมาที่บ้านหมอพรมก็จะยกเอาหิ้งครู
ออกมาวางไว้ข้างนอก บริเวณใต้หิ้งพระเจ้า การทําเช่นนี้ เป็นการแสดงออกมาหมอพรมได้จัดลําดับให้ผีครูอยู่ใน
ลําดับชั้นที่ต่ํากว่าพระผู้เป็นเจ้า อันเป็นศาสนาหลักของหมอพรม
อย่างไรก็ตามแม้ว่าหมอพรมจะเปลี่ยนศาสนามาเป็นเวลานาน และพยายามละทิ้งสิ่งที่ขัดต่อคําสอนของ
พระเจ้าและสิ่งที่ทําคนนับถือศาสนาคริสต์ มองว่าไม่เหมาะสม แต่ หมอพรมก็ยังยึดเอาหลักการปฏิบัติตนรวมถึง
จรรยาบรรณบางอย่างของการเป็นหมอยาที่ดีไว้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเป็นหมอยาจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่สําคัญ
มาก เพราะตําแหน่งที่คนในชุมชนยกให้เป็นหมอยาไม่ได้มาเพราะความสามารถในการรักษาความเจ็บปุวยเพียง
เท่านั้น แต่ชาวบ้านจะคอยสังเกตพฤติกรรมความประพฤติของผู้ที่เป็นหมอยาอยู่เสมอ หมอพรมยังคงยึด ข้อห้าม
ต่างๆ ของการเป็นหมอยาไตไว้อย่างต่อเนื่อง เช่น กฎของการเป็นหมอยาคือไม่สามารถเพิ กเฉยต่อความเดือดร้อน
เมื่อชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือได้ แม้ว่าชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือจะไม่มีเงินที่จะขึ้นค่าขันครูตามที่ถูกสั่ง
สอนมาก็ตาม นอกจากนี้ หมอพรมยังกล่าวว่าการนับถือผีครูไม่ ได้ทําให้หมอยาปฏิบัติตัวผิดต่อคําสอนพระเจ้าแต่
อย่างไร ส่วนตัวแล้วทุกครั้งที่รักษาคนเจ็บนอกจากจะบอกกล่าวผีครูแล้วยังบอกกล่าวพระเจ้าให้ช่วยในการรักษาแต่
ละครั้งลุล่วงไปด้วยดีอีกด้วย หมอพรมให้เหตุผลว่าผีครูก็เหมือนกับครูบาอาจารย์ของนักเรียนนักศึกษาสมัยนี้การให้
ความเคารพยกย่องครูบาร์อาจารย์เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ พึงกระทําแม้ว่าครูจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้หมอ
พรมยังคงรักษาศีล และข้อห้ามเฉพาะ เช่น การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่รับประทานอาหารในงานศพ ไม่รับประทาน
อาหารต้องห้ามตามคําบอกเล่าของครูที่ถ่ายทอดวิชา
“ระบบพ่อเก็บแม่เก็บ” และ “การกั๋นตอ” สัญลักษณ์สะท้อนความศรัทธาและความเชื่อมั่นของผู้ป่วย
ในสังคมไทใหญ่ “บุญคุณ” ถือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก โดยสังเกตเห็นได้จากระบบที่
เรียกว่า “พ่อเก็บแม่เก็บ” หรือ “พ่อพึ่งแม่พึ่ง” ชาวไทใหญ่มีความเชื่อว่าผู้ที่ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะตอนที่
เผชิญกับปัญหาสุขภาพถือเป็นผู้ที่มีพระคุณเสมือนให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ปุวย ฉะนั้นเมื่อมารับการรักษาจากหมอยาจนหาย
แล้วชาวบ้านไม่เฉพาะผู้ปุวย แต่สมาชิกทุกคนในครอบครัวผู้ปุวยมักจะนับถือหมอยาที่ให้การรักษาและเรียกพ่อยาว่า
“พ่อเก็บหรือแม่เก็บ” (ยกเว้นผู้ปุวยที่มีสถานะเป็นญาติกับหมอยา) ในขณะเดียวกับหมอยาก็มักจะเรียกอดีตผู้ปุวย
ว่าลูกเก็บเช่นกัน เมื่อผู้ปุวยนับถือหมอยาในฐานะผู้ ชุบชีวิตชาวบ้านจึงนิยมกลับมาเยี่ยมเยือนไถ่ถามความเป็นอยู่
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 “นัน่ ตอ” ชายวัย 40 ปี หนึ่ง
ในอดีตผู้ปุวยของหมอพรม พี่นั่นตอประสบอุบัติจากการขับขี่จักรยานยนต์ ทําให้กระดูกบริเวณหัวเข่าข้างขวาแตก
ทันทีประสบอุบัติเหตุญาติของพี่นั่นตอก็เชิญหมอพรมมาดูอาการทันที จากการสอบถามพี่นั่นตอเล่าว่า ไม่อยากไป
โรงพยาบาลเพราะไม่อยากนอนโรงพยาบาลและไม่อยากใส่เผือก เพราะอาจจะต้องเสียเวลาเดินทางไปให้หมอดู
อาการที่โรงพยาบาลบ่อยๆ อีกปัญหาหนึ่งคือตัวพี่นั่นตอเองเป็นชาวไทใหญ่ที่อพยพเข้ามาในช่วงหลังปี พ.ศ. 2545
จึงไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลหากไปโรงพยาบาลทางครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตนเองและครอบครัว
จึงเลือกเชิญหมอพรมมารักษา ตั้งแต่หมอพรมไปรักษาทุกคนในครอบครัวรวมถึงตัวพี่นั่นตอก็เรียกหมอพรมว่าพ่อ
เก็บนับตั้งแต่นั้นมา นอกจากนี้แล้วผู้ศึกษายังถามความคิดเห็นว่าพี่นั่นตอรู้สึกอย่างไรที่ต้องรับการรักษาจากหมอยา
ที่เปลี่ยนศาสนาจากพุทธมาเป็นคริสต์ พี่นั่นตอกล่าวว่า
“พี่ไม่ได้มองว่าเรื่องการเปลี่ยนศาสนาของหมอยาสาคัญ เราเห็นท่านรักษาคนเจ็บมาเยอะมีลูกเก็บลูกหา
เต็มหมู่บ้าน พี่เชื่อในศักยภาพและความสามารถ ตัวท่านก็เป็นคนดี ไม่ใช่หมอยาทุกคนจะทาได้แบบนี้ อีกอย่างการ
เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ไม่ได้เสียหายเพราะพี่เห็นชาวคริสต์ในหมู่บ้านนี้เขาก็เคร่งศาสนาไม่แพ้ชาวพุทธ ตอน
อยู่รัฐฉานเคยเห็นชาวคริสต์ปราบผีด้วย” พี่นั่นตอ, 2561
ชาวบ้านจะเริ่มทยอยไปกั๋นตอหมอยาตั้งแต่ช่วงเช้ามืด จนถึ งประมาณช่วงแปดโมง ในระหว่างไปกั๋นตอ
เหล่าหมอยาและอดีตผู้ปุวยก็จะพูดคุยไถ่ถามสารทุกข์กันและไม่พ้นเรื่องของการไถ่ถามถึงเรื่องสุขภาพ เมื่อชาวบ้าน
ที่มากั๋นตอเริ่มบางตาลงในช่วงเก้าโมง หมอยาก็จะเก็บเอาสิ่งของที่ได้จากการกั๋นตอแยกกองไว้ตามประเภท หมอ
พรมเงินที่ได้จากการกั๋นตอประมาณ 5,000 บาท ใส่ขันแล้ววางไว้ในหิ้งครูเป็นเวลาครึ่งวัน จากนั้นจะนําเงินมาแบ่ง
เก็บไว้ส่วนหนึ่ง แจกให้ลูกหลานส่วนหนึ่ง และแบ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวอีกส่วนหนึ่ง ส่วนข้าวของที่ได้ไม่ว่า
จะเป็น ขนม ข้าวปลาอาหาร หมอพรมจะแบ่งปันให้กับญาติพี่น้องทั้งฝุายภรรยาและฝุายตนเอง
สรุปผลการวิจัย
ในมุมมองของคนภายในชุมชนและวัฒนธรรมเดียวกับหมอยา ผู้ศึกษาเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของ
หมอยาที่มีต่อชาวบ้านไทใหญ่ในบ้านในดอยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตที่ชาวบ้านยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทาง
สุขภาพของรัฐได้ จนกระทั่งชาวบ้านมีสิทธิเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพของภาครัฐมากขึ้น แม้จะต้องปะทะสังสรรค์
กับระบบการรักษาสมัยใหม่หมอยาก็ไม่เคยหมดความสําคัญลง ตรงกันข้ามปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงบริ การต่างๆ
ได้ของชาวบ้าน ทําให้หมอยาไตในหมู่บ้านได้กลับมาฟื้นฟูพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถของตนเองอีกครั้ง แม้ว่า
หมอยาบางรายจะเปลี่ยนการนับถือศาสนานับถือศาสนาที่แตกต่างจากชาวบ้านส่วนใหญ่ แต่ด้วยศักยภาพความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในการรักษา เงื่อนไขและบริบททางสังคมทําให้ชาวบ้านยังคงเชื่อมั่นในตัวหมอยาอย่าง
ไม่เสื่อมคลาย นอกจากนี้หมอยาเปลี่ยนศาสนาก็ยังพยายามต่อรองกับความเชื่อที่เขามีอย่างหลากหลาย เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับคนในชุมชนที่มีความเชื่อที่หลากหลายได้เชียวชาญ โดยสิ่งทีห่ มอพรมพยายามทําหน้าที่ของชาวค
ริสตชนที่ดี ไปโบสถ์เพื่อร่วมกิจกรรมและสวดภาวนาเป็นประจํา ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักคําสอนของคริสต์ศาสนา
นําเรื่องความรักที่เป็นคําสอนหลักของศาสนามาปรับใช้ในการให้การช่วยเหลือรักษาความเจ็บปุวยแก่ชาวบ้านอย่ าง
เมตตา ในขณะเดียวกัน นั้นก็ปฏิบัติตนเป็นหมอพื้นบ้านที่ดี อยู่ในศีลในธรรม ธํารงไว้ซึ่งความเป็นหมอยาไตที่มี
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คุณธรรมจริยธรรม เป็นที่พึ่งพิงของชาวไทใหญ่ในหมู่บ้านชายแดน นอกจากการศึกษานี้จะชี้ให้เห็นว่าหมอยาไตซึ่ง
เป็นผู้ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือไม่ได้ยอมจํานนต่อการเปลี่ยนศาสนาและไม่ยอมที่จะละทิ้งความรู้ความสามารถ
ของตนเองในการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมชุมชน แม้คนในชุมชนแห่งนี้จะเป็นชาวไทใหญ่ที่เพิ่งอพยพเข้ามาทําให้
พวกเขาไม่มีสัญชาติไม่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย แต่หมอยาไตในชุมชนชายแดนแห่งนี้แสดงให้
เห็นว่าพวกเขามีความรู้ภูมิปัญญาสามารถพึ่งพาตนเองได้ หาใช่ผู้ที่ไร้ความสามารถเป็นภาระของรัฐไทยตามที่ถูกมอง
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรตระหนักเห็นความสําคัญและส่งเสริมภูมิปัญญาที่มีค่าของพวกเขาต่อไป
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การตั้งชื่อธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
NAMING OF BUSINESSES IN THE AREA OF SUKHOTHAI THANEE MUNICIPALITY, SUKHOTHAI PROVINCE
วรดา แยมนัดดา1* มลิวลั ย ใยระยา2 วาสนา เงินนา3 และวาสินี มีเครือเอี่ยม4
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
Corresponding author e-mail : meekrua_iam@hotmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องการตั้งชื่อธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย มีจุดประสงคเพื่อศึกษาที่มา
และความหมายของชื่อธุรกิจการคา และวิเคราะหความสัมพันธของการตั้งชื่อธุรกิจการคากับวิถีชีวิตตางๆของคนในชุมชน ขอมูล
ที่ใชในการวิเคราะหรวบรวมจากรายชื่อธุรกิจการคาที่จดทะเบียนในป พ.ศ. 2559-2562 และใชการสอบถามผูบอกภาษา
ผลการศึกษาที่มาของชื่อธุรกิจการคาพบวา ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อบุคคลมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.41
รองลงมาคือ ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากลักษณะของสินคาหรือธุรกิจ คิดเปนรอยละ 20.38 และชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อบุคคล
กับชื่อสถานที่มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.18
ผลการศึกษาความหมายของธุรกิจการคาพบวา ความหมายของชื่อธุรกิจการคาที่มาจากความหมายบอกลักษณะของ
ธุรกิจการคามีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 22.93 รองลงมาคือ ความหมายที่แสดงถึงอํานาจ ชัยชนะ ความยิ่งใหญคิดเปน
รอยละ 12.10 และชื่อธุรกิจการคาที่มาจากความหมายแสดงถึงทิศทางและเวลามีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.64
ผลการศึกษาความสัมพันธของการตั้งชื่อธุรกิจการคากับวิถีชีวิตตาง ๆ ของคนในชุมชนพบวา สามารถสะทอนวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนได 4 ลักษณะ คือ 1) สะทอนความเปนสังคมผสมผสาน 2) สะทอนความเปนประเพณีและวัฒนธรรม 3)
สะทอนถึงความนิยมของคนในสังคม และ 4) สะทอนความคิด ความเชื่อ เกี่ยวกับการตั้งชื่อของเจาของธุรกิจการคา
คําสําคัญ : การตั้งชื่อธุรกิจการคา, ความหมายของชื่อธุรกิจการคา, 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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บทนํา
คําวา “ภาษา” เปนความหมายอยางกวางๆหมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกมาแลวสามารถทําความเขาใจกันได
สวนภาษา ในความหมายอยางแคบนั้น หมายถึง เสียงพูดที่มนุษยใชสื่อสารกันเทานั้นหรือสัญลักษณ ที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเปน
เครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการสื่อความเขาใจ ระหวางกันของคนในสังคม ความสําคัญของภาษานอกจากเปนเครื่องมือในการ
สื่อสาร ภาษายังเปนเครื่องมือแหงการเรียนรูและพัฒนาความคิด เปนถอยคําที่ใชในการสื่อสารสรางความเขาใจตอกัน ภาษาจึง
เปนสิ่งที่ชวยสรางมนุษยสัมพันธใหกับผูคนในสังคมไดอยูรวมกันอยางมีความสุข คําวา “ภาษา” เมื่อแปลตามรูปศัพทหมายถึง
คําพูดหรือถอยคํา ภาษาเปนเครื่องมือของมนุษยที่ใชในการสื่อความหมายใหสามารถติดตอสื่อสารเขาใจกันได โดยมีระเบียบของ
เสียงและเรื่องของคําเปนเครื่องกําหนด ในพจนานุกรมกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของคําวาภาษาคือ
ถอยคําที่ใชพูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง ภาษาสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ วัจนภาษา และ
อวัจนภาษา “วัจนภาษา”เปนภาษาที่พูดโดยใชเสียงที่เปนถอยคํา สรางความเขาใจกันมีระเบียบในการใชถอยคําในการพูด
นอกจากนั้นยังเปนหนังสือที่ใชแทนคําพูด คําที่ใชเขียนจะเปนคําที่เลือกสรรแลว มีระเบียบในการใชถอยคําในการเขียนและการ
พูดตามหลักภาษา สวน“อวัจนภาษา” เปนภาษาที่ใชสิ่งอื่นนอกเหนือจางคําพูดและตัวหนังสือในการสื่อสารเพื่อทําใหเกิดความ
เขาใจ ภาษาที่ไมเปนถอยคําไดแก ทาทางการแสดงออก การใชมือใชแขนประกอบการพูดหรือสัญลักษณตางๆที่ใช ในการสื่อสาร
สรางความเขาใจ เชน สัญญาณไฟจราจร สัญญาณธง เปนตน
จากขอมูลดังกลาวทําใหผูศึกษาไดทราบวา ภาษา คือเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสารระหวางกันของมนุษย ซึ่งใน
การสื่อสารนั้น "ชื่อ”เปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ลวนตองมี คนไทยมีความผูกพันกับการมีชื่อ เปนสัญลักษณวาเรา
เปนใครมาตั้งแตสมัยสุโขทัย จะมีลักษณะของการใชชื่อที่เปนคําพยางคเดียวเปนสวนใหญ เพราะภาษาไทยเปนภาษาคําโดดมีชื่อ
งายๆ เชน อาย อี้ ใส จิต จอด ตอมาสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีเริ่มเปลี่ยนจากพยางคเดียวเปนสองพยางค แตก็ยังคงเปน
ภาษาไทยแทอยู เพราะวาการติดตอสื่อสารกับนานาชาติยังมีนอย ลักษณะชื่อแบบไทยแท เชน ทองมวน ทองดี มา พูน
เลื่อน ทองมี เปนตน ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนชวงของการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ในสมัยนี้เริ่มมี
การรับภาษาบาลีสันสกฤตและรับวัฒนธรรมของตางชาติเขามา ทําใหการตั้งชื่อเริ่มมีการใชคําในภาษาบาลีและสันสกฤตมา
ปะปน ครั้นสมัยรัชกาลที่ 4 ภาษาบาลีสันสกฤตเริ่มแผอิทธิพลเขามามากขึ้น การตั้งชื่อเริ่มใชภาษาบาลีสันสกฤตเปนสําคัญ หรือ
ไทยผสมบาลีสันสกฤต แตก็ยังคงไวที่ลักษณะคําสองพยางค เชน สมพล สมพร ธนพล ธนพร พรวดี บุญทิพย บุญรักษ บุญศรี
บุณยวีร เปนตน และในชวงรัชกาลที่ 6 มาจนถึงปจจุบันนี้ ชื่อมีความทันสมัยมากขึ้น มีความเฉพาะเจาะจงและมีความยาก มีการ
ออกเสียงที่ตางๆ อิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตมาผสมกับภาษาไทยบาง มีทั้งบาลีสันสกฤต ภาษาไทย เขมร “ชื่อ” ที่ใชในการ
เรียกขาน และบงชี้เพื่อใหเขาใจตรงกันวาสิ่งที่เราพูดถึงอยูนั้นคือสิ่งใด เชน ชื่อบุคคล สถานที่ สิ่งของ เปนตน นอกจากนี้ “ชื่อ”
ยังสามารถสะทอนถึงวัฒนธรรม และความเชื่อของคนในสังคมไดเชนกัน
คนไทยมีวัฒนธรรมการตั้งชื่อใหเปนมงคลดวยความเชื่อวา การตั้งชื่อใหเปนมงคลยอมพาใหเจาของชื่อประสบ
ความสุข ความสําเร็จเจริญกาวหนา มั่งคั่ง ร่ํารวย และสุขภาพดี จึงนิยมตั้งชื่อโดยคํานึงถึงความหมาย ความเชื่อ รูปและเสียง
ของคํา ตลอดจนถึงความเกี่ยวของสัมพันธกับบุพการี เปนตน การตั้งชื่อธุรกิจการคาเปนวิธีการใชภาษาเพื่อสื่อความหมาย
ระหวางผูจําหนายสินคากับผูซื้อสินคาหรือ ผูใหบริการกับผูใชบริการซึ่งมีกลวิธีในการใชภาษาอยางหลากหลายนาสนใจ นั่นคือ
ชื่อธุรกิจการคาบางชื่อระบุถึงสินคาที่จําหนายไวอยางชัดเจน เชน หางทองแกนเพชร แวนตาประจักษ อนุสรณคาไม ชัยยศ
ผามาน บางชื่อไมไดระบุแตไดนําชื่อบุคคลมาตั้งเปนชื่อธุรกิจการคา เชน วิชัยพาณิชย ศิริลักษณกาญจนา ชลฎา การใชภาษาใน
ลักษณะดังกลาวตรงกับที่สุวิไล เปรมศรีรัตน และสุขุมาวดี ขําหิรัญ (2527 : คํานํา) กลาวไววาการตั้งชื่อจะตองมีลักษณะ เปน
ตัวแทนของสิ่งของบางอยางหรือบอกอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งนั้น และชื่อรานคาบางทีก็มีลักษณะ เฉพาะในการใชภาษาคือการตั้งชื่อ
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โดยมีคําตอทายเพื่อสรุปถึงการบริการ หรือสินคาที่จะจําหนาย เชน อารีโอสถ มอดินแดง เภสัช บอยบูติก แพรเฟอรนิเจอร
เปนตน
จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยไดเลือกศึกษาการตั้งชื่อธุรกิจการคาภายในเขต เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
เนื่องจากในอดีตกรุงสุโขทัยเคยเปนราชธานี มีตลาดใหญ มีการคาขายติดตอกับตางประเทศ คือ การคาขายกับจีน การคา
ขายกับมอญ พอขุนรามคําแหงไดทรงมองเห็นทางที่จะทําใหประเทศมั่งคั่งสมบูรณ จากการคาขายระหวางเมือง และการ
คาขายระหวางประเทศ ตามที่กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลาวไวในหนังสือพงศาวดารสยามวา อุดหนุนใหมหาชนไปมา
คาขายถึงกันในระหวางเมืองตอเมือง และประเทศตอประเทศ ในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงตอนหนึ่งกลาววา “เมื่อชั่วพอ
ขุนรามคําแหงเมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลา ในนามีขาว เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทาง เพื่อนจูงงัวไปคา ขี่มาไปขาย ใครจักใคร
คาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงินคาทองคา ไพรฟาหนาใส” ทําใหเมืองสุโขทัยเปนแหลงทางการคาที่สําคัญระหวาง
ชาวตางชาติที่เขามาติดตอซื้อขายทางการคามาอยางยาวนานจนถึงปจจุบัน
ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาษาที่ใชในการตั้งชื่อธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัด
สุโขทัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาที่มาและความหมายของชื่อธุรกิจการคาในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย และ
เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของการตั้งชื่อธุรกิจการคากับวิถีชีวิตตาง ๆ ของคนในชุมชน ดวยเหตุผลที่วาการคาตั้งแตในอดีตที่มี
การติดตอกับชนชาติตางๆ ซึ่งจะมีผลตอเรื่องของการใชภาษาของคนสุโขทัย และเชื่อวาการที่ชนชาติตางๆมาคาขายและอาศัยใน
พื้นที่สุโขทัยอาจจะทําใหเกิดอิทธิพลที่ทําใหเกิดการตั้งชื่อที่สัมพันธกับความเปนชนชาติในพื้นที่สุโขทัยได และเพื่อจะไดทราบถึง
ความหมายของภาษาที่ใชในการตั้งชื่อธุรกิจการคา ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธ ระหวางภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
ของผูใชภาษา
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่องการตั้งชื่อธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย แบงกระบวนการวิจัยออกเปน
3 ขั้นตอนหลัก ไดแก การเตรียมการเก็บขอมูล การเก็บขอมูลภาคสนาม และการวิเคราะหขอมูลโดยมีขั้นตอนดําเนินการวิจัย
ดังนี้
การเตรียมการเก็บขอมูล
ในขั้นตอนการเตรียมขอมูลเบื้องตนกอนการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บขอมูลวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาคนควา เอกสาร และ
วิทยานิพนธ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ในเรื่องการตั้งชื่อธุรกิจการคา และ การตั้งชื่อของคนไทย จากการสืบคนดวยเว็บไซต ดวยคํา
สําคัญวา “การตั้งชื่อ” จากนั้นผูวิจัยไดคัดเลือกเรื่องที่มีการใชขอมูลในลักษณะเดียวกันเพื่อศึกษาเปนพื้นฐานเบื้องตน โดยมี
รายชื่อเอกสารและวิทยานิพนธที่ใชศึกษา ดังนี้
- การตั้งชื่อรานคาในจังหวัดปตตานี (นควัฒน สาเระ,2550)
- ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัด สงขลา (รติการณ
สุขเกษม,2544)
- การศึกษาภาษาที่ใชในการตั้งชื่อของคนไทยในกรุงเทพมหานคร (วรางคณา สวางตระกูล,2540)
- การศึกษาภาษาที่ใชในการตั้งชื่อธุรกิจการคา (วิยะดา จงบรรจบ,2543)
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การเก็บขอมูลภาคสนาม
การเก็บขอมูลภาคสนาม แบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. เก็บขอมูลจากสํานักงานจดทะเบียนพาณิชยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ขั้นตอนการเก็บขอมูลจากสํานักงานจดทะเบียนพาณิชยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัยเริ่มตนจากผูวิจัย
ไดติดตอดวยวาจากับสํานักงานจดทะเบียนพาณิชยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ที่คาดวาจะอนุญาตใหผูวิจัยเก็บ
ขอมูลได และจากนั้นผูวิจัยจึงสงหนังสือแนะนําตนเองเปนลายลักษณอักษรถึงนายกเทศมนตรีของสํานักงานจดทะเบียนพาณิชย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย พรอมกลับแจงวัตถุประสงคของการวิจัย และขออนุญาตคัดลอกรายชื่อธุรกิจรานคาใน
เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ซึ่งมีชื่อธุรกิจการคาจากการจดทะเบียนพาณิชยชวงป พ.ศ.2559-2562 โดยที่ผูวิจัยจะนําขอมูลที่
ไดมาคัดเลือกโดยใชเกณฑ คือ ชื่อที่นํามาวิเคราะหตองเปนชื่อรานคา กลาวคือ ไมใชชื่อและนามสกุลของผูจดทะเบียนธุรกิจ
การคา เชน น.ส.สุธารัตน เนียมหอม หรือนางยุพิน รอดแลว เปนตน
2. เก็บขอมูลจากการการสัมภาษณ
เมื่อไดขอมูลจากสํานักงานจดทะเบียนพาณิชยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัยแลว ผูวิจัยจะเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณจากรานคาที่นํามาเปนขอมูลในการศึกษารวมดวย โดยการสัมภาษณผูที่จดทะเบียนเปนเจาของรานคา เนื่องจาก
ตองการทราบความหมายและที่มาของการตั้งชื่อรานเพื่อประกอบการวิเคราะหขอมูลใหถูกตองและชัดเจนยิ่งขึ้น
วิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงนําขอมูลทั้งหมดมาคัดเลือกขอมูล ซึ่งขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการคัดลอกการจด
ทะเบียนพาณิชยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมีจํานวนทั้งสิ้น 290 ชื่อ เมื่อคัดเลือกโดยใชเกณฑวาชื่อธุรกิจการคาจะตองไมใชชื่อและ
นามสกุลของผูจดทะเบียนธุรกิจการคานั้นจะเหลือชื่อธุรกิจการคาจํานวน 157 ชื่อ
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยมีทั้งหมด 5 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลวิเคราะหขอมูล
บทที่ 5 การสรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการตั้งชื่อธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย สรุปไดดังนี้
1.ที่มาของชื่อธุรกิจการคา แบงออกเปน 5 ประเภท
1.1 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อบุคคล จําแนกได 4 ประเภท
1.1.1 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อบุคคลอยางเดียว เชน ปราณี ภิญญา
1.1.2 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อบุคคลตามดวยชื่อสถานที่ เชน รานพี่แจคสุโขทัย
1.1.3 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อบุคคลตามดวยคําแสดงประเภทธุรกิจ เชน พินิจ เบเกอรี่ สาม โมบาย

645

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

1.1.4 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อบุคคล หรือนามสกุลที่เปนอักษรยอหรือตัวเลขตามดวยคําแสดงประเภท
ธุรกิจ เชน 168 สโตร พีแอนดเอฟ
1.2 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อสถานที่ จําแนกได 4 ประเภท
1.2.1 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อสถานที่อยางเดียว เชน ยูเทิรน
1.2.2 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อสถานที่ตามดวยชื่อบุคคล เชน สุโขทัยฮกฮั้ว บานสวนกานต
1.2.3 ชื่ อ ธุ ร กิ จ การค า ที่ ม าจากชื่ อ สถานที่ ต ามด ว ยคํ า แสดงประเภทธุ ร กิ จ เช น สุ โ ขทั ย ซี ฟู ด สุ โ ขทั ย
คอมพิวเตอร
1.2.4 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อสถานที่ตามดวยคําแสดงประเภทธุรกิจและชื่อบุคคล เชน รานสถานีของ
ฝากสุโขทัย 64000 สุริยะกรุป
1.3 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อตราสินคา จําแนกได 3 ประเภท
1.3.1 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อตราสินคาเพียงอยางเดียว เชน บีทาเกน ดีดีซอสเซส
1.3.2 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อตราสินคาตามดวยชื่อสถานที่ เชน เซเวน สุโขทัย
1.3.3 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อตราสินคาตามดวยประเภทของธุรกิจการคา เชน อี้เหวิน ชานมไขมุก
1.4 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากประเภทของของธุรกิจ จําแนกได 3 ประเภท
1.4.1 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากประเภทของธุรกิจเพียงอยางเดียว เชน ขนมไทยๆ คลินิกแวนสวย
1.4.2 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากประเภทของธุรกิจตามดวยชื่อบุคคล เชน น้ําพริกเจเขียว ครัวลุงทอง
1.4.3 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากประเภทของธุรกิจตามดวยชื่อสถานที่ เชน น้ําพริกสุโขทัย ครัวริมยม
1.5 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากลักษณะตางๆ จําแนกได 5 ประเภท
1.5.1 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากลักษณะเดนหรือจุดขาย ของธุรกิจการคาเพียงอยางเดียว เชน อินแบล็ค
คลาสสิกคลับ
1.5.2 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากลักษณะเดนหรือจุดขาย ของธุรกิจการคาตามดวยชื่อสถานที่ เชน ฮินดู ไบค
สุโขทัย นคร เดอ สุโขทัย
1.5.3 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากลักษณะเดนหรือจุดขาย ของธุรกิจการคาตามดวยคําแสดงประเภทธุรกิจ
การคา เชน แฟชั่นลานแวน ดีจังทุกอยาง 20 บาท
1.5.4 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากลักษณะการบริการของธุรกิจการคา เชน อันยอง สัญจรนอนดึก
1.5.5 ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากลักษณะการบริการของธุรกิจตามดวยคําแสดงประเภทของธุรกิจและสถานที่
เชน รานเปนมิตร ดอกไมผาสุโขทัย
2.ประเภทของความหมาย แบงออกเปน 11 ประเภท
2.1 ความหมายบอกลักษณะของธุรกิจการคา เชน รานขายนายนอยหอยทอด พิซซาเตา-ฟนสุโขทัย
2.2 ความหมายที่แสดงความเจริญรุงเรือง หรือความเปนสิริมงคล เชน เฮงการยาง เจริญสิน
2.3 ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพ เชน รานยําแซบเวอร กาแฟโลโซ
2.4 ความหมายเกี่ยวกับอํานาจ ชัยชนะ ความยิ่งใหญ เชน ราชาขาวตม 1 บาท กองทัพกาแฟ
2.5 ความหมายที่แสดงความมั่งคั่ง ร่ํารวย ทรัพยสินเงินทอง เชน 168 สโตร สุโขทัยฮกฮั้ว
2.6 ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ เชน มะเหมี่ยว ตะเพียนทอง
2.7 ความหมายที่แสดงถึงมิตรภาพ เชน พวกกัน เซย ไฮ
2.8 ความหมายที่แสดงถึงคุณธรรม เชน ปราณี
2.9 ความหมายที่แสดงถึงความสุข เชน สบายบรา
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2.10 ความหมายที่แสดงถึงความมั่นคง ยืนยง เชน วีวา ออฟฟเซียล ชาญกิจ กอสราง
2.11 ความหมายอื่นๆ จําแนกได 8 ประเภท
2.11.1 ชื่อที่สื่อถึงสาขา เชน รานอาหารหมูจุม 5 เซเวน สุโขทัย
2.11.2 ชื่อที่สื่อถึงทิศและเวลา เชน สัญจรนอนดึก
2.11.3 ชื่อที่สื่อถึงสถานที่ตั้ง เชน ยูเทิรน ครัวริมยม
2.11.4 ชื่อที่สื่อถึงสิ่งของ เชน น้ําพริกสุโขทัย น้ําพริกเจเขียว
2.11.5 ชื่อที่สื่อถึงความสวยงาม เชน อักษรศิลป รานสุมลทิพย
2.11.6 ชื่อที่สื่อถึงชื่อบุคคล และอักษรยอ เชน พีแอนดเอฟ สายฝน
2.11.7 ชื่อที่สื่อถึงลักษณะรานคา เชน อินแบล็ค ตึกแดงคาราโอเกะ
2.11.8 ชื่อที่สื่อถึงความสัมพันธ เชน แฟนฉันเวดดิ้งสตูดิโอ พี่นิด
3.วิเคราะหความสัมพันธของการตั้งชื่อธุรกิจการคากับวิถีชีวิตตาง ๆ ของคนในชุมชน
3.1 สะทอนความเปนสังคมผสมผสาน เชน เลากิมเฮีย้ ง อินแบล็ค รานพรนภาบิวตี้
3.2 สะทอนความเปนประเพณีและวัฒนธรรม เชน พิซซาเตาฝนสุโขทัย ครัวริมยม
3.3 สะทอนถึงความนิยมของคนในสังคม เชน ขนมถวยฟูชาววัง รานยําแซบเวอร
3.4 สะทอนความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งชื่อของเจาของธุรกิจการคา เชน มาลัยขนมหวาน สาลีข่ าวเหนียว
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการตั้งชื่อธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ตามประเด็นดังที่กลาวมา
ขางตน ปรากฏวา
ดานที่มาของชื่อธุรกิจการคา ผูวิจัยพบวาเจาของธุรกิจใชการตั้งชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อบุคคลมากที่สุด รอยละ
48.41 สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจาก เจาของธุรกิจการคาตองการใหผูซื้อทราบวาธุรกิจการคานั้นเปนของตนเอง ซึ่งมีสวนทําให
จดจํารานไดงายและทําใหระหวางผูซื้อและเจาของธุรกิจมีความสัมพันธที่ดีตอกัน และพัฒนาไปถึงการมีลูกคาประจํา ซึ่งทําให
ธุรกิจมีความเจริญรุงเรืองขึ้น ประกอบกับชื่อบุคคลเปนชื่อที่มีความหมายดีอยูแลว จึงนําชื่อบุคคลมาตั้งเปนชื่อธุรกิจการคา
ดานความหมายของชื่อธุรกิจการคา ผูวิจัยพบวาเจาของธุรกิจการคาตั้งชื่อธุรกิจการคาที่มีความหมายบอกลักษณะของ
ธุรกิจการคามากที่สุด รอยละ 22.93 และพบวาเจาของธุรกิจการคาตั้งชื่อธุรกิจการคาที่มีความหมายเกี่ยวกับอํานาจ ชัยชนะ
ความยิ่งใหญรองลงมา รอยละ 12.10 สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากเจาของธุรกิจตองการใหผูซื้อทราบไดทันทีวาธุรกิจการคาของ
ตนไดคาขายสินคาหรือบริการประเภทใด ซึ่งจะตอบสนองความตองการของผูที่ตองการที่จะซื้อสินคาหรือบริการนั้นไดทันที โดย
ไมตองเขาไปสอบถาม หรือเขาไปสังเกตภายในรานดวยตนเอง ซึ่งการตั้งชื่อดวยการบอกลักษณะของของคานี้สงผลใหท้ังผูซื้อ
และเจาของกิจการ มีความสะดวกสบายในการติดตอซื้อขายกัน และจะเห็นไดวาเจาของธุรกิจการคานิยมตั้งชื่อธุรกิจการคาใหมี
อํานาจ ชัยชนะ ความยิ่งใหญ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเจาของธุรกิจตองการที่จะใหธุรกิจการคาของตน มีความยิ่งใหญ เปนที่นิยม
ของผูซื้อ ไดรับชัยชนะจากการแขงขันดานการตลาด และยังสื่อถึงความเปนที่หนึ่งในดานคุณภาพของสินคาและบริการ เปนการ
ดึงดูดความสนใจของผูซื้อ ทําใหธุรกิจการคามีความนาเชื่อถือ
ดานความสัมพันธของการตั้งชื่อธุรกิจการคากับวิถีชีวิตตาง ๆ ของคนในชุมชน ผูวิจัยพบวาการตั้งชื่อธุรกิจการคา
ภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนั้นมีการใชภาษาไทยในการตั้งชื่อเปนหลัก และสามารถสื่อถึงธุรกิจนั้นได ซึ่งชื่อธุรกิจการคา
สวนมาก มีความหมายที่เปนสิริมงคล มีอํานาจ มีความร่ํารวยเงินทอง และความกาวหนา และในปจจุบันมีชื่อธุรกิจการคาที่เปน
ภาษาอังกฤษเพิม่ มากขึ้น ทั้งชื่อที่เปนภาษาอังกฤษเพียงอยางเดียว และภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ซึ่งสาเหตุนั้นคืออิทธิพลทาง
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การคาที่มีชาวตางชาติเขามาคาขายในประเทศไทย เมื่อชาวตางชาติเรียกสินคานั้นวาอะไร คนไทยก็จะเรียกชื่อนั้นตาม และ
นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลจากนักทองเที่ยว เนื่องจากมีชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก และหลากหลายเชื้อชาติ ทําให
ธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมีความเจริญยิ่งขึ้น เจาของธุรกิจการคาก็ตองการดึงดูดชาวตางชาติเขารานของ
ตน จึงมีการตั้งชื่อรานเปนภาษาอังกฤษเพื่อดึงดูดผูซื้อที่เปนชาวตางชาติ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาประชากรที่อยูในอําเภอเมืองสุโขทัย
ธานีนอกจากจะมีการคาขายมาตั้งแตอดีตแลว ยังสะทอนใหเห็นความสัมพันธกับชาวตางชาติอีกดวย และจะใหความสําคัญกับ
ชื่อธุรกิจการคาเปนหลัก ซึ่งเจาของธุรกิจจะมีแนวการตั้งชื่อที่หลากหลาย ทั้งชื่อที่มาจากชื่อบุคคล นามสกุล หรือชื่อยอ ชื่อที่
บอกถึงสถานที่ตั้ง ยาน ตําบล หรือจังหวัด และชื่อที่บงบอกถึงประเภทของธุรกิจการคา โดยสรุปแลวทุกชื่อที่นํามาตั้งเปนชื่อ
ธุรกิจการคาลวนเปนชื่อที่มีความหมายดี มีความเปนสิริมงคล
นอกจากนีก้ ารตั้งชื่อธุรกิจการคาภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ยังมีลักษณะที่เหมือนและแตกตาง
จากงานวิจัยของรติการณ สุขเกษม ที่ผูวิจัยไดใชเปนหลักเกณฑในการวิเคราะหที่มาของชื่อธุรกิจการคาและประเภทของ
ความหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การตั้งชื่อธุรกิจการคาภายในเขต
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ลักษณะที่เหมือน
1.ใชการตั้งชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อบุคคลมากที่สุด
2.ใชความหมายบอกลักษณะของธุรกิจการคามากที่สุด
ลักษณะที่แตกตาง
1.ที่มาของชื่อธุรกิจการคา มี 5 ประเภท
1.ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อบุคคล
2.ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อสถานที่
3.ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อตราสินคา
4.ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากประเภทของของธุรกิจ
5.ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากลักษณะตางๆ
2.ประเภทของความหมาย มี 11 ประเภท
1.ความหมายบอกลักษณะของธุรกิจการคา
2.ความหมายที่แสดงความเจริญรุงเรือง หรือความเปน
สิริมงคล
3.ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพ
4.ความหมายเกี่ยวกับอํานาจ ชัยชนะ ความยิ่งใหญ
5.ความหมายที่แสดงความมั่งคั่ง ร่ํารวย ทรัพยสินเงิน
ทอง
6.ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ
7.ความหมายที่แสดงถึงมิตรภาพ
8.ความหมายที่แสดงถึงคุณธรรม
9.ความหมายที่แสดงถึงความสุข
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ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อธุรกิจการคา
ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ
1.ใชการตั้งชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อบุคคลมากที่สุด
2.ใชความหมายบอกลักษณะของธุรกิจการคามากที่สุด
1.ที่มาของความหมาย มี 4 ประเภท
1.ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อบุคคล
2.ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อสถานที่
3.ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อตราสินคา
4.ชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อบุคคลกับชื่อสถานที่

2.ประเภทของความหมาย มี 11 ประเภท
1.ความหมายบอกลักษณะของธุรกิจการคา
2.ความหมายที่แสดงความเจริญรุงเรือง หรือความเปน
สิริมงคล
3.ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพ
4.ความหมายเกี่ยวกับอํานาจ ชัยชนะ ความยิ่งใหญ
5.ความหมายที่แสดงความมั่งคั่ง ร่ํารวย ทรัพยสินเงิน
ทอง
6.ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ
7.ความหมายที่แสดงถึงมิตรภาพ
8.ความหมายที่แสดงถึงคุณธรรม
9.ความหมายที่แสดงถึงความสุข
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10.ความหมายที่แสดงถึงความมั่นคง ยืนยง
11.ความหมายอื่นๆ จําแนกได 8 ประเภท
11.1 ชื่อที่สื่อถึงสาขา
11.2 ชื่อที่สื่อถึงทิศและเวลา
11.3 ชื่อที่สื่อถึงสถานที่ตั้ง
11.4 ชื่อที่สื่อถึงสิ่งของ
11.5 ชื่อที่สื่อถึงความสวยงาม
11.6 ชื่อที่สื่อถึงชื่อบุคคล และอักษรยอ
11.7 ชื่อที่สื่อถึงลักษณะรานคา
11.8 ชื่อที่สื่อถึงความสัมพันธ

10.ความหมายที่แสดงถึงความมั่นคง ยืนยง
11.ความหมายอื่นๆ จําแนกได 6 ประเภท
11.1 ชื่อที่สื่อถึงสาขา
11.2 ชื่อที่สื่อถึงปที่ตั้ง
11.3 ชื่อที่สื่อถึงทิศและเวลา
11.4 ชื่อที่สื่อถึงสถานที่ตั้ง
11.5 ชื่อที่สื่อถึงสิ่งของ
11.6 ชื่อที่สื่อถึงความสวยงาม

งานวิจัยทั้งเรื่องปรากฏวา มีการใชการตั้งชื่อธุรกิจการคาที่มาจากชื่อบุคคล และใชความหมายบอกลักษณะของธุรกิจ
การคามากที่สุด แสดงใหเห็นวา มีความหมายที่แสดงถึงความเปนเจาของธุรกิจ และบอกลักษณะของธุรกิจ มากกวาความหมาย
อื่น
กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จเรียบรอยลงไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา เจียพงษ
ผูริเริ่มใหคิดทํารายงานวิจัย และไดถายทอดความรูและแนวทางเกี่ยวกับการทํารายงายวิจัยและใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไข
ดวยดีมาโดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ คณะกรรมการสอบโครงรางวิจัยที่ใหคําแนะนําเติม
เต็มใหงานวิจัยเลมนี้ถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยวิชาภาษาไทยทุกทานที่ไดกรุณาถายทอดความรู
ทําใหผูวิจัยสามารถทํารายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณ นายพิเชฐ ไทยกลา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี และสํานักงานจดทะเบียนพาณิชย เทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี ที่ไดกรุณาใหความอนุเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อธุรกิจการคาในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี-จังหวัดสุโขทัย
ในการทํารายงานวิจัยฉบับนี้
ขอกราบขอบพระคุณผูบอกขอมูล และผูใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูลทุกทาน ที่ไดใหความอนุเคราะหดวยน้ําใจ
อันดีจนทําใหรายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่
นําไปสูความยั่งยืน ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะศึกษาวิเคราะหขอมูลผานเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนการ
สัมภาษณเชิงลึกจากคนในชุมชนรวมถึงเจาหนาที่ภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ จํานวน 33 คน และสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางกับ
นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในตําบลเกาะยอ จํานวน 8 คน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา ผล
การศึกษาพบวา ศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของตําบลเกาะยอ มีศักยภาพที่พรอมตอการจัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยแบงศักยภาพออกเปน 4 ดาน ซึ่งศักยภาพที่มีความโดดเดนมากที่สุด 1) ศักยภาพดานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เนื่องจากเปนการสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญที่มีแกชาวบานในชุมชนและเปนจุดเริ่มตนของการตั้งถิ่นฐานในเกาะยอ 2) ศักยภาพ
ดานพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่สวนใหญมีลักษณะเปนที่ราบเนินเขา และถูกลอมรอบดวยทะเลสาบสงขลา การดําเนินวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนจึงเปนไปอยางเรียบงาย ทําใหตําบลเกาะยอมีภูมิวัฒนธรรมที่นาสนใจแกนักทองเที่ยว 3) ศักยภาพดานการใหบริการแก
นักทองเที่ยว ทุกคนในชุมชนตางสนับสนุนและชวยกันในการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว อยางไรก็ตาม ยังคงมีแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือสถานที่และการใหบริการอีกหลายแหงที่ตองไดรับการปรับปรุง และ 4) ศักยภาพดานการบริหาร
จัดการการทองเที่ยว ความสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐ หนวยงานสวนทองถิ่นและชาวบานในชุมชนยังคงขาดการวางแผน
รวมกันในการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการแกไขปญหาจากผลกระทบของการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
คําสําคัญ: ศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตําบลเกาะยอ, การทองเที่ยวที่ยั่งยืน
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
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือเปนกลไกสําคัญอีกประเภทหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลายประเทศ
ทามกลางแนวโนมและสถานการณดานการทองเที่ยวในระดับโลกที่เปนอยูในปจจุบัน ตามที่สมาคมการตลาดอเมริกันทําการสํารวจ
นักทองเที่ยวทั่วโลกจํานวนหนึ่งของป 2561 พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญใหความสนใจและวางแผนการเดินทางทองเที่ยวมายัง
ทวีปเอเชียและยุโรป ทําใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งสองทวีปมีโอกาสที่จะเพิ่มรายไดสูงขึ้นถึงสองเทาจากป 2558 ทั้งนี้องคการ
การทองเที่ยวโลก (The United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ยังระบุขอมูลการทองเที่ยวในป 2559 มี
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากป 2558 (ประชาชาติธุรกิจ.ออนไลน.2561) สงผลใหประเทศไทยมีการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวดานตาง ๆ มีเปาหมายและทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการกําหนดไวซึ่งยุทธศาสตรชาติที่ตองการผลักดัน
ใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศเปนเสนทางทองเที่ยวอีกแหลงหนึ่งของนักทองเที่ยวจากทั่วโลกจึงใหการสนับสนุนการ
ทองเที่ยวในหลากหลายดาน เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว และใชทรัพยากรที่มีอยูภายในประเทศใหเกิดประโยชน
และมีคุณคามากที่สุด อาทิ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม การ
ทองเที่ยวทางน้ํา เปนตน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. ออนไลน. 2561)
จากการวิเคราะหปจจัยสําคัญในการทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย พบวาการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนหนึ่งในการทองเที่ยวที่มีกลุมตลาดขนาดใหญ และมีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็วและ
ตอเนื่อง ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในประเทศใหเปนที่ดึงดูดใจแกนักทองเที่ยวจําเปนตองมี
การปรับปรุงและพัฒนาใหแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความพรอมที่จะรองรับนักทองเที่ยว อาทิ การอํานวยความสะดวกในการ
เดินทาง ความปลอดภัย ความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิถีวัฒนธรรม เปนตน (กรมการทองเที่ยว.2560) นักทองเที่ยว
จํานวนมากจากหลายชนชาติมีความนิยมและใหกระแสตอบรับดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น เนื่องจากมีความตองการ
เปดโอกาสและประสบการณการเรียนรูใหมๆ ควบคูกับการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความคุมคาและไดรับความรูตางวัฒนธรรมใน
ขณะเดียวกัน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวที่มีความนาสนใจเปนพิเศษเพราะเปนการทองเที่ยวเพื่อการพักผอน มี

652

ความเกี่ยวของกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม การเยี่ยมชมมรดกวัฒนธรรม (Adams, 2008) ซึ่งจะใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับวิถี
วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู มรดกประวัติศาสตรที่สบื ทอดกันมาจากบรรพบุรุษสูลูกหลานในปจจุบันและสะทอนใหเห็นถึงความ
เปนเอกลักษณของชุมชนนั้น ทั้งนี้ยังไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน สรางความประทับใจจากวัฒนธรรมอันแตกตางจากวิถีเดิม
ของนักทองเที่ยวเอง อนึ่ง การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะทําใหนักทองเที่ยวมีความสุขในการเรียนรูที่เปดกวางขึ้นและยังสงผลดีตอ
ชุมชนนั้นดวย เพราะจะทําใหเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวมีการพัฒนา และชวยสรางอาชีพประกอบกับการกระจายรายไดสูคนใน
ชุมชน ดังนั้นชุมชนจึงไดรับประโยชนอยางมากและเปนการอนุรักษวิถีวัฒนธรรมเดิมที่สืบทอดกันมาใหเกิดความยั่งยืนดวย
จัง หวัด สงขลาเป น เมือ งแหงการท อ งเที่ ย วเมื องหนึ่ งที่ มี ป ระวั ติศ าสตร ค วามเปน มาที่ย าวนาน เป น เมื อ งท า ที่ มีค วาม
เจริญรุงเรืองในการทําสมาคมการคามาตั้งแตยคุ กอนเมืองสงขลาจนถึงยุคเมืองสงขลาจวบจนปจจุบัน มีการพบหลักฐานวัตถุโบราณ
มากมายจากหลายอําเภอ เชน อําเภอสทิงพระ อําเภอรัตภูมิ อําเภอจะนะ อําเภอเมืองสงขลา เปนตน ซึ่งถือเปนแหลงโบราณคดี
สําคัญที่มีทั้งวัตถุโบราณ สถาปตยกรรม ประติมากรรม ความเชื่อ หรือวัฒนธรรมภายในทองถิ่น อันแสดงใหเห็นวาจังหวัดสงขลา
เปนเมืองมรดกของประเทศชาติอีกจังหวัดหนึ่ง (ศรีสมร, 2539) เมืองสงขลามีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมหลากหลายซึ่ง “เกาะ
ยอ” ก็เปนอีกตําบลหนึ่งที่ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองสงขลามีการคนพบหลักฐานทางประวัติศาสตรและมีวัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
เปนอยู ที่นาสนใจ ทําใหมีหนวยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนเขามาสงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเกาะยอมาก
ขึ้นและตองการใหการทองเที่ยวในเกาะยอเปนหนึ่งในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัด โดยเนนใหนักทองเที่ยวได
สั ม ผั ส กั บ เส น ทางวิ ถี วั ฒ นธรรม ทํ า ความเข า ใจ ศึ ก ษาเรี ย นรู ค วามเป น เอกลั ก ษณ เ ฉพาะถิ่ น ประวั ติ ศ าสตร ค วามเป น มา
ขนบธรรมเนียมประเพณี การดําเนินชีวิตที่ชาวบานในชุมชนสืบทอดกันมาอยางชานาน จากอดีตสูปจจุบันพบวามีนักทองเที่ยวจาก
ตางถิ่นทั้งในประเทศหรือแมแตนักทองเที่ยวตางชาติ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร รูจักเกาะยอมากขึ้นโดยมาจากการไดเห็นเอกลักษณที่
มีความเปนเกาะยอ อาทิ อาหารพื้นบานอยางยําสาหรายผมนางหรือภาษาชาวบานเรียกวายําสาย และขาวยําใบยอ นอกจากนี้มีผา
ทอเกาะยอที่มีลายเฉพาะถิ่นของชุมชน และสถาปตยกรรมดานการทํากระเบื้องดินเผา การสรางบานเรือนไทยโบราณ หรือเจดีย
สถูปในวัดวาอาราม อันแสดงใหเห็นวาชาวบานในชุมชนสมัยกอนมีความสามารถทางดานงานฝมือเปนอยางมากและสามารถบง
บอกไดวาในอดีตเกาะยอมีความเจริญรุงเรืองดานการคาอีกดวย ดังนั้น ปจจัยสําคัญที่จะพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหเกิด
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน เพื่อสรางความเชื่อมั่นและตอบสนองตอความคาดหวังของนักทองเที่ยว คือการพัฒนาศักยภาพ
แหลงทองเที่ยวเหลานั้นใหมีมาตรฐานมีขีดความพรอมที่จะนําไปสูการรองรับนักทองเที่ยวและไมทําใหการทองเที่ยวมีผลกระทบ
หรือมีผลกระทบตอทรัพยากรแวดลอมที่มีในชุมชนนอยที่สุด ตามที่ UNWTO ไดนิยามไววาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน จะตองคํานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระหวางสังคมและสิ่งแวดลอม ประกอบกับการใชทรัพยากรแวดลอมที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุดซึ่งปจจัยนี้เปน
องคประกอบสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยว (World Tourism Organization, 2013) ทั้งนี้ตองสรางความตระหนักและปลูกฝง
จิตสํานึกใหนักทองเที่ยวเห็นคุณคาและความสําคัญของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงจะทําใหเกิดความสมดุลในการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนโดยมีเปาหมายที่ชัดเจนและการใหความรวมมือซึ่งกันและกัน (Yazdi, 2012)
จากการศึกษาเอกสารและลงพื้นที่จัดเก็บขอมูล พบวาความพรอมดานทรัพยากรแวดลอม และมีวิถีวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณอันสะทอนความเปนเฉพาะถิ่นของคนในชุมชนเกาะยออยางชัดเจน อยางไรก็ตาม เมื่อการทองเที่ยวภายในชุมชนไดรับ
การเปดกวางขึ้น จึงนํามาสูการเปลี่ยนแปลงที่สงผลทั้งดานบวกและดานลบแกแหลงทองเที่ยวและคนในชุมชนมากขึ้นเชนกัน ทําให
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสวนใหญลดนอยลง และพบวามีคนในชุมชนบางสวนเทานั้นที่ตระหนักถึงความสําคัญ
ของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สงผลใหบางแหลงไมไดรับการเขาถึงและทํานุบํารุงอยางดีมากนัก ทําใหทรุดโทรมไปตาม
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กาลเวลา ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพตอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทุกคนในชุมชนจึงมีสวนสําคัญในการรวมกันพัฒนา
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตนอาศัยอยูโดยสรางความตระหนักและปลูกฝงจิตสํานึกใหรูจักอนุรักษ หวงแหนสิ่งที่มี
ภายในชุมชนใหเกิดความยั่งยืน ดวยเหตุผลขางตนนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของ
ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาไปสูความยั่งยืน ซึ่งหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาชุมชนสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหเกิดประโยชน มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดพื้นที่ในการวิจัย ไดแก 9 หมูบาน ของตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1.การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจาก 2 สวน คือ
- การศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
- การเก็บขอมูลภาคสนาม ดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย ปราชญชาวบาน, พระ
ประจําวัดในชุมชน และเจาหนาที่ภาครัฐ จํานวน 33 คน การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางหรือแบบปลายเปดจากผูใหขอมูลรอง
คือ นักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวภายในตําบลเกาะยอ จํานวน 8 คน รวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
2. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่รวบรวมไวทั้งขอมูลจากการศึกษาในเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
ขอมูลจากการเก็บภาคสนามมาจําแนกและจัดประเภทใหเปนไปตามวัตถุประสงค จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห สังเคราะห
และนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
การศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากขอมูล เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณ ปราชญชาวบาน, พระประจําวัดในชุมชน และเจาหนาที่ภาครัฐ จํานวน 33 คน การ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสรางหรือแบบปลายเปดจากผูใหขอมูลรอง คือ นักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวภายในตําบลเกาะยอ จํานวน 8
คน รวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ในประเด็นของศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของตําบลเกาะยอ
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบวา ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของตําบลเกาะยอ สามารถแบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1. ศักยภาพดานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามที่มีการคนพบหลักฐานทางประวัติศาสตรโบราณมากมายในชุมชนเกาะ
ยอ ทําใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองคการบริหารสวนทองถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่ยังหลงเหลือปรากฏอยู อนึ่ง
เพื่อใหคงอยูคูชุมชนไปอยางยาวนานจึงไดมีการจัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนนใหคนรุนหลังไดศึกษาเรียนรูจาก
หลักฐานที่ปรากฏเหลานี้ และเพื่อปลูกจิตสํานึกใหมีความรักษบานเกิด หวงแหนทรัพยากรที่มีในชุมชน รักษาไวเพื่อสงตอใหแก
ลูกหลานรุนตอไป โดยสามารถแยกเปนประเด็นไดดังนี้
1.1 แหลงทองเที่ยวดานประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณคดี จากการคนพบหลักฐานตางๆ ที่มีมาตั้งแตในสมัยโบราณ
พบวาวัดมีความสําคัญอยางยิ่งในการเริ่มตนการตั้งถิ่นฐานของผูคนที่เขามาในเกาะยอ ปจจุบันมีวัดทั้งหมด 4 วัด และที่พักสงฆอีก
1 แหง ซึ่งมีหลักฐานหลงเหลือยืนยันชัดเจน เชน บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ เจดียเขาเพหาร สมเด็จเจาเกาะยอ เปนตน จากการสัมภาษณผูรู
ของชุมชน พบวาวัดและที่พักสงฆมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับนักทองเที่ยวที่มีความสนใจและมีความศรัทธา แมวามีศักยภาพ
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ที่พรอมตอการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แตมีโบราณสถานและโบราณคดีตองไดรับการบูรณะหรือปรับปรุงซอมแซมสภาพ
เพื่อทําใหสิ่งเหลานั้นมีอายุที่ยืนยาวขึ้นอีกจํานวนไมนอย เพราะหลักฐานบางอยางที่มีอายุนับรอยปเริ่มผุพังไปตามกาลเวลาแลว
1.2 แหลงทองเที่ยวดานภูมิปญญาทองถิ่น พบวาสามารถแบงแยกประเภทเปน 4 ประเภท ไดแก
1.2.1 ดานอาหาร เปนอาหารพื้นเมืองที่สามารถหาวัตถุดบิ จากภายในชุมชน มีวิธีการทําที่ถายทอดภูมิปญญาจากบรรพ
บุรุษสูรุนลูกหลานกันมานับสิบป เชน ขาวยําใบยอยายหนู นักทองเที่ยวสามารถหารับประทานไดทุกวันแตจะมีวันหยุดที่ไมแนนอน
รานยายหนูตั้งอยูบริเวณใกลกับพื้นที่จําหนายสินคาพื้นเมือง เหตุผลที่ชาวบานในเกาะยอเรียกวาขาวยําใบยอเนื่องมาจากใน
สมัยกอนเกาะยอมีตนยอเปนจํานวนมากเกิดขึ้นในปาธรรมชาติ ชาวบานจึงใชเทคนิควิธีการปรุงอาหารรวมกับการนําใบยอเถื่อนมา
เปนสวนผสมของการหุงขาวทําใหขาวมีสีสันที่สวยงามชวนนารับประทาน ซึ่งขาวยําใบยอยายหนูเปนเพียงไมกี่รานเทานั้นที่ยังคงมี
อยูเพื่อใหนักทองเที่ยวไดลิ้มลองและใหความนิยมเปนอยางมาก
1.2.2 ดานหัตถกรรม ผาทอเกาะยอถือเปนสินคาขึ้นชื่อที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวที่หลากหลาย เนื่องจากมีการ
สืบทอดกันมาเปนเวลานาน จุดเริ่มตนของการทอผาภายในเกาะยอชี้ใหเห็นจากหลักฐานและการเลาขานกันมาของบรรพบุรุษสู
ลูกหลานวามีครูทอผาชาวจีนโดยทางจังหวัดสงขลาไดใหเขามาสอนทอผาแกประชาชนในเมืองสงขลาและยังใหเขามาเผยแพร
ภายในเกาะยอดวย ซึ่งปจจุบันมีแหลงทอผาในชุมชนทั้งหมด 5 แหลง โดยมี 2 แหลงในจํานวนนี้ จัดใหเปนศูนยการเรียนรูคูกับการ
ผลิตสินคาเพื่อจําหนาย สําหรับการตอนรับนักทองเที่ยวและผูที่มีความสนใจหรือนักเรียนนักศึกษาที่ตองการจะเรียนรูวิธีการทํา
โดยผูที่สนใจจะไดสัมผัสกับการใชอุปกรณทอผาจริงๆ ซึ่งจะถายทอดจากผูที่มีความชํานาญดานการทอผา
1.2.3 ดานเกษตรกรรม ตามที่พื้นที่เกาะยอเปนเกาะและถูกลอมรอบดวยทะเลสาบสงขลา จึงมีพื้นที่เปนที่ราบ เนินเขา
และภูเขา ชาวบานในพื้นที่จึงมีอาชีพทําเกษตรกรรมทั้งสวนยางพาราและสวนผลไม เชน จําปาดะขนุน ซึ่งเปนผลไมขึ้นชื่อของเกาะ
ยอ เมื่อมีผลไมสิ่งที่ตามมาคือสัตวจําพวกแมลงตาง ๆ โดยเฉพาะแมลงวันทอง ที่พรอมจะชอนไชกัดกินผลไมของชาวบาน ทําใหผล
ไมเกิดความเสียหาย ชาวบานในชุมชนจึงมีความคิดในการจัดการแมลงไมใหสามารถชอนไชผลิตผลเหลานั้นได จึงใชภูมิปญญาที่มี
กับวัสดุท่ีหาไดจากชุมชนจัดทําอุปกรณการเกษตรขึ้น ซึ่งชาวบานเรียกวา “โคระ” โดยใชทางมะพราวมาสานตอใหมีรูปรางเรียว
ยาว เพื่อนํามาหอผลไมจําพวกนี้ไว นอกจากปองกันผลไมไมใหแมลงชอนไชไดแลวยังชวยใหผลไมมีสสี วยงาม รสชาติหวานอรอยอีก
ดวย
1.2.4 ดานประมงพื้นบาน ชาวบานในเกาะยอสวนใหญจะใชวิธีการหาอาหารทะเลจําพวกกุง ปลา ปูดวยการทําไซนั่ง
และไซนอน ซึ่งชาวบานสามารถออกหาอาหารทะเลไดทุกวันทําใหในเกาะยอมีอาหารทะเลตลอดป นอกจากนี้มีอาชีพเลี้ยงปลา
กะพงขาวในกระชัง ซึ่งเกาะยอมีชื่อเสียงดานการเลี้ยงปลากะพงขาววามีเนื้อปลาที่อรอยที่สุด ไมมีกลิ่นสาบในเนื้อปลา เพราะ
ชาวบานใชวิธีการเลี้ยงในกระชังมีน้ําทะเลถายเทอยูตลอด และพื้นที่ทะเลสาบรอบเกาะยอก็มีลักษณะเปนทะเลสามน้ํา หมายถึง มี
น้ําเค็ม น้ํากรอย และน้ําจืด ปจจุบันมีนักทองเที่ยวและผูสนใจที่จะศึกษาการทําประมงพื้นบานในเกาะยอมากขึ้น นอกจากนี้
นักทองเที่ยวสามารถนั่งเรือออกไปกลางทะเลเพื่อศึกษาการหาอาหารทะเลของชาวบาน ทําใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับวิธีการ
ดํารงชีวิตของชาวบานในชุมชนอยางแทจริง
1.3 แหลงทองเที่ยวดานความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี เกาะยอมีความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกัน
มาอยางชานานซึ่งมีความแตกตางจากพื้นที่อื่น เชน ประเพณีลอยแพ ดวยเกาะยออยูกลางทะเลสาบสงขลา การทําแพลอยแลวนํา
อาหารแหง เครื่องครัว รวมถึงตัดเล็บ ตัดผมใสไปในแพ จากนั้นนําไปลอยลงในทะเลเปนความเชื่อวาไดเอาสิ่งไมดี สิ่งที่ชั่วราย
ออกไปจากชีวิต เปนการสะเดาะเคราะหใหลอยไปกับสายน้ํา ประเพณีนี้เปนประเพณีโบราณที่ไดสืบสานมาไมต่ํากวา 100 ป ซึ่งจะ
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จัดขึ้นในชวงเดือน 5 นอกจากนี้ยังมีประเพณีอื่นอีกหลายประเพณี ในปจจุบันนักทองเที่ยวหรือประชาชนในจังหวัดสงขลาและ
จังหวัดใกลเคียงใหความสนใจและเขารวมขนบธรรมเนียมประเพณีในเกาะยอเพิ่มมากขึ้น
1.4 แหลงทองเที่ยวดานศิลปวัฒนธรรม ในอดีตหนังตะลุงเปนหนึ่งในการศิลปะการแสดงของชาวบานในตําบลเกาะยอ เชน
หนังเอี่ยม ซึ่งไดรับความนิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 5-6 โดยการละเลนของนายหนังเอี่ยมที่มีเอกลักษณโดดเดนและเปนที่นิยม
ชมชอบแกเหลาบรรดาผูชม คือการรูจักพลิกแพลงบทกลอนไมใหตายตัว มีความเฉลียวฉลาดในการขับบทกลอนและมีปฏิภาณไหว
พริบอยางดี หลังจากนายหนังเอี่ยมเสียชีวิตลงยังคงมีเหลาบรรดาลูกศิษยที่สืบทอดการละเลนดังกลาวอยู แตในตําบลเกาะยอ
ปจจุบันแมวาดานศิลปะการแสดงวัฒนธรรมที่เคยมีมานั้นจะไมเดนชัดมากนักดั่งเชนอดีต อันเนื่องมาจากหลากหลายสาเหตุ ยังคงมี
ผูสานตอคือหนังโรจน หรือนายหนังวิโรจน ไชยเหมวงศ และสามารถถายทอดความรูแกนักทองเที่ยวและผูที่สนใจอยู
2. ศักยภาพดานพื้นที่ จากการศึกษาบริบทเชิงพื้นที่และการสัมภาษณจากผูรูของชุมชน พบวา เกาะยอมีศักยภาพดานพื้นที่
ที่มีความพรอมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางมาก พื้นที่ของตําบลเกาะยอเปนเกาะอยูกลางทะเลสาบสงขลา เนื้อที่สวน
ใหญจึงเปนที่ราบเชิงเขา ที่ราบลุม และเปนไหลเขา อาชีพของชาวบานจึงเหมาะแกการเพาะปลูกและการทําประมง การตั้งถิ่นฐาน
ของชาวบานในเกาะยอจากคําบอกเลาที่สืบทอดกันมานั้น ไดเลาวามีกลุมคนสองกลุมที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน กลุมแรกคือกลุมคน
ไทยเชื้อสายจีนที่เขามาทําอิฐหรือกระเบื้อง กลุมที่สองคือกลุมพอคาชาวจีนที่เขามาเรรอนขายของในเมืองสงขลา ณ ขณะนั้น และ
ไดแวะคางแรมที่เกาะยอ นอกจากนีย้ ังเลาตอกันวาหลังจากทําการคาแลว กลุมพอคาชาวจีนเหลานั้นไดปกหลักตั้งถิ่นฐานบนเกาะ
ยอ เพราะเห็นวาเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทําการเกษตร ในอดีตการคมนาคมจะตองเดินทางโดยเรือแตปจจุบัน
เกาะยอถูกเชื่อมดวยสะพานติณสูลานนทซึ่งเปนเสนทางคมนาคมหลักแกผสู ัญจรผานไปมาที่ตองการจะเดินทางเขาเมืองสงขลาหรือ
จังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดปตตานี เปนตน ทําใหในแตละเดือนมีนักทองเที่ยวจํานวนไม
นอยที่แวะมาทองเที่ยวในตําบลเกาะยอ จากขอมูลขางตนจะเห็นวาเกาะยอถือเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณคาทาง
ประวัติศาสตรอยางยิ่ง มีการผสมผสานดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม มีหลักฐานและคําบอกกลาวมากมายที่จะใหนักทองเที่ยวไดศึกษา
เรียนรูทั้งหลักฐานดานประวัติศาสตรโบราณ มีสถาปตยกรรม ศิลปหัตถกรรมที่ไดรับการถายทอดความรูมาจากชาวจีนแผนดินใหญ
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 5 ทําใหเกาะยอในสมัยนั้นมีความเจริญรุงเรืองและมีชื่อเสียงตั้งแตนั้นมา
นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานในชุมชนและนักทองเที่ยวหลายคนใหความศรัทธาเคารพนับถือ มีทรัพยากรปาไมเปน
จํานวนมาก ทําใหเกิดความรมรื่น มีอากาศที่เย็นสบาย มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบานใน
ชุมชน แมปจจุบันชาวบานในชุมชนมีอาชีพที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกพื้นที่แตมิอาจทําใหชาวบานในชุมชนทอดทิ้งสิ่งที่
เคยสืบทอดกันมาใหหายสาบสูบไปได แตกลับแสดงใหเปนที่ประจักษดวยความภาคภูมิใจตอคนรุนหลังวาเกาะยอยังมีความเปน
เอกลักษณเฉพาะถิ่นที่สะทอนใหเห็นวามีเสนทางวัฒนธรรมที่แตกตางจากพื้นที่อื่น ๆ สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเกิดความสนใจ
และเปดโอกาสเพื่อการเรียนรูวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาชาวบานแบบวิถีดั้งเดิม ดวยความพรอมทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มี สงผลใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนชาวบานในชุมชนรวมกันสนับสนุนและสรางความตระหนัก ปลูกฝง
ใหคนในชุมชนและนักทองเที่ยวเกิดความหวงแหนและตองการอนุรักษสิ่งเหลานี้ไวใหคูกับชุมชนไปอยางยาวนาน โดยการพัฒนาให
กลายเปนแหลงทองเที่ยว แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดสงขลา แมวาวัฒนธรรมบางอยางไดเลือนหายไป แต
ชาวบานในชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญและฟนฟูโดยสรางสิ่งจําลองขึ้นมาเพื่อแสดงใหลูกหลานและคนรุนหลังเห็นวาสถานที่
ดังกลาวเคยเปนจุดกําเนิดของสิ่งเหลานั้น
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3. ศักยภาพดานการใหบริการแกนักทองเที่ยว จากอดีตสูปจจุบันการทองเที่ยวในเกาะยอมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก
นักทองเที่ยวที่เขามาก็มีความหลากหลายและเพิ่มจํานวนมากขึ้นเชนกันโดยมีทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร
ทําใหหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาสงเสริมสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาการบริการแกนักทองเที่ยวใหเกิด
ความสะดวกขึ้น เพื่อสรางความดึงดูดใจและความประทับใจแกนักทองเที่ยวที่มาเยือนใหกลับมาทองเที่ยวในชุมชนซ้ํา ซึ่งทําใหแยก
เปนประเด็นไดดังนี้
3.1 บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก องคการบริหารสวนทองถิ่นรวมกับกลุมทองเที่ยวเกาะยอของชาวบานในชุมชนจัดใหมี
การบริการนําเที่ยว ชมทัศนียภาพ และแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รอบเกาะยอโดยรถนําเที่ยวที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหนวยราชการของจังหวัดสงขลา ควบคูกับการถายทอดความรูจากมัคคุเทศกนําเที่ยวในพื้นที่ซึ่งผานการอบรมมัคคุเทศกจัดโดย
องคการบริหารสวนทองถิ่น แตเปนเพียงชาวบานสวนนอยเทานั้นที่ใหความรวมมือเนื่องมาจากการประชุมวางแผนรวมกันที่ไม
ชัดเจนระหวางองคก ารบริ หารส วนท องถิ่น และชาวบ าน ทํ าใหมั คคุเทศกห ลักในการถ ายทอดความรูแ กนัก ทองเที่ยวจึ งเป น
บุคคลากรขององคการบริหารสวนทองถิ่นเปนสวนใหญ
3.2 สาธารณูปโภค องคการบริหารสวนทองถิ่นจัดใหวัดแหลมพอ (วัดพระนอน) เปนศูนยรวมหลักสําหรับการรองรับ
นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในเกาะยอ มีการปรับปรุงระบบน้ําประปา และหองน้ําเพื่อใหเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยวที่
เพิ่มมากขึ้นแตก็ตองอยูในจํานวนและพื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัด นอกจากนี้ยังไดมีการขยายลานจอดรถ เพื่อใหเพียงพอตอปริมาณรถ
ของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในตําบลเกาะยอเพิ่มมากขึ้นดวย อยางไรก็ตามองคการบริหารสวนทองถิ่นไมไดเขามาสนับสนุน
งบประมาณสวนนี้โดยตรง แตไดรับความรวมมือจากทางวัดแหลมพอในการรวมพัฒนาเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกขึ้น
3.3 สินคาพื้นเมืองที่ระลึก ในเกาะยอมีพื้นที่ในการจําหนายสินคาพื้นเมืองที่ระลึกไวอยางชัดเจน มีสินคาที่หลากหลายและ
มีชื่อเสียง รวมถึงผลไมตามฤดูกาลของตําบลเกาะยอ ซึ่งงายตอนักทองเที่ยวหรือนักทัศนาจรในการเลือกซื้อ แตพื้นที่ดังกลาวอาจไม
สามารถอํานวยความสะดวกในสวนของสถานที่จอดรถมากนัก เนื่องจากอยูติดถนนสายหลักทําใหมีรถสัญจรไปมาตลอด พื้นที่จอด
รถในการเลือกซื้อสินคาจึงมีเพียงริมทางซึ่งไมเพียงพอตอการรองรับปริมาณรถของนักทองเที่ยวจํานวนมาก
3.4 รานคาและรานอาหาร สวนใหญเปนกลุมของชาวบานที่รวมกันจัดตั้งขึ้นมาในลักษณะสวนบุคคลและเปนกลุมในชุมชน
เชน กลุมชมรมทองเที่ยวเกาะยอ เปนตน องคการบริหารสวนทองถิ่นไมไดมีสวนเกี่ยวของโดยตรงแตมีสวนใหการสงเสริมสนับสนุน
ในเรื่องความปลอดภัยและการจัดการขยะ อยางไรก็ตาม รานคาและรานอาหารมีผลพลอยไดจากการจัดบริการนําเที่ยวที่องคการ
บริหารสวนทองถิ่นจัดขึ้นตามโปรแกรมทองเที่ยวภายในเกาะยอ ซึ่งในปจจุบันมีรานคาและรานอาหารเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อ
สนองตามความตองการและรองรับนักทองเที่ยว
4. ศักยภาพดานการบริหารจัดการการทองเที่ยว จากการสัมภาษณผูนําของชุมชน พบวา องคการบริหารสวนทองถิ่นเปน
หนวยงานหลักในการควบคุมดูแล จัดสรรระบบใหชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีแบบแผนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น
เพื่อใหการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบรรลุเปาหมายตามความคาดหวังที่จะใหเกาะยอเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญระดับตน
ของจังหวัดสงขลาจึงไดมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแยกเปนประเด็นไดดังนี้
4.1 เสนทางที่ใชในการเดินทางทองเที่ยว องคการบริหารสวนทองถิ่นไดมีการพัฒนาเสนทางรอบเกาะยอใหมีความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น งายตอการเขาถึงแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แมนักทองเที่ยวไมไดใชบริการรถนําเที่ยวจากทางสวนกลาง
ที่จัดไว แตนักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมโดยรถสวนตัวไดอยางงายแมวานักทองเที่ยวจะไมชํานาญพื้นที่ อยางไรก็ตามควรมีความ
ระมัดระวังเนื่องดวยบริเวณเกาะยอถูกลอมรอบไปดวยน้ําทะเล
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4.2 การรักษาความปลอดภัย องคการบริหารสวนทองถิ่นรวมกับกลุมชาวบานอาสาสมัครใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ดาน
ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว ทั้งการจัดระเบียบการสัญจรของรถยนตหรือการดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงที่มเี ทศกาลการทองเที่ยว หรือเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ จะมีกลุมอาสาสมัครตั้งจุดใหบริการประชาชนภายในตําบลเกาะ
ยอตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากนักทองเที่ยวตองการความชวยเหลือ กลุม อาสาสมัครเหลานี้พรอมชวยทันที
4.3 สัญลักษณและปายบอกทางที่ชัดเจน องคการบริหารสวนทองถิ่นไดจัดทําปายบอกทางเพื่ออํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในเกาะยอมากขึ้นซึ่งจะตั้งอยูบริเวณแยกตาง ๆ หรือบริเวณจุดสังเกตที่สําคัญของทุกหมูบาน แตมี
ปายในบางจุดที่ชํารุดทรุดโทรมและยังไมไดรับการแกไข อาจสงผลใหนักทองเที่ยวที่ไมมีความชํานาญตอเสนทางเขาใจผิดและหลง
ทางได
ดังจะเห็นไดวาตําบลเกาะยอมีศักยภาพทางดานพื้นที่และแหลงทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว สะทอนใหเห็นการ
ปรับตัวเขากับถิ่นอาศัยและการผสมผสานทางวัฒนธรรมในอดีตระหวางชาวจีนโบราณและชาวบานที่ตั้งรกรากดั้งเดิมอยางลงตัว
จึงไดรับการสืบทอดกันมายังรุนลูกรุนหลานทั้งวัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ วิถีการดําเนินชีวิต อาหาร เปนตน นอกจากนี้ยังปรากฏ
หลักฐานตาง ๆ มากมาย ทําใหเกิดคุณคาในการศึกษาเรียนรูของคนรุนหลังเพื่อจะใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตหรือเรียนรูวิถี
วัฒนธรรม นํามาซึ่งการจัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรูที่นักทองเที่ยวหรือทุกคนสามารถเขาถึงได อยางไรก็
ตาม เมื่อการทองเที่ยวเขาถึงชุมชนมีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบตอทรัพยากรมากขึ้นเชนกัน ดังนั้นการใหความรวมมือของคนใน
ชุมชนหรือหนวยที่มีสวนเกี่ยวของจําเปนตองประชุมวางแผนจัดระเบียบใหการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยูในรูปแบบที่เหมาะสม
และแสดงถึงการอนุรักษไวของทรัพยากรเหลานี้ใหมีความยั่งยืนสืบไป
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตําบลเกาะยอ เพื่อพัฒนาสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ทั้ง 4 ดาน
ที่ไดจากการศึกษาขอมูลและการสัมภาษณสามารถนํามาอภิปรายและจัดลําดับความโดดเดนในแตละดานไดดังนี้ โดยเรียงลําดับ
ศักยภาพที่มีความโดดเดนมากที่สุดไปยังนอยที่สุด
1. ศักยภาพดานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีความโดดเดนมากที่สุดในตําบลเกาะยอสวนใหญจะเปนวัดโบราณ เจดีย
โบราณ อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานในตําบลเกาะยอเคารพนับถือมาตั้งแตบรรพบุรุษ และเปนที่มาแกการตั้งรกรากของเกาะยอ
ปจจุบันวัดในชุมชนไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรเกือบทั้งหมด ทําใหวัดเหลานี้กลายเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ และอยากเขามาเที่ยวชมความสวยงามดานสถาปตยกรรมและศึกษาประวัติศาสตรความ
เปนมาจํานวนมาก ซึ่งวัฒนธรรมเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองและความสําคัญทางศาสนาที่มีมาแตโบราณ สอดคลอง
กับงานวิจัยของพรทิพย กิจเจริญไพศาล (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาว
มอญเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง มี
หลากหลายดาน โดยเฉพาะดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร อาจสืบเนื่องมาจากชาวมอญในจังหวัดปทุมธานีให
ความสําคัญทางดานศาสนา ทําใหวัดกลายเปนศูนยรวมของคนในชุมชนชาวมอญ และมีความเชื่อมายาวนาน ทําใหเกิดการสืบสาน
วัฒนธรรมอันสําคัญเอาไวจวบจนปจจุบัน
ทั้งนี้การอนุรักษแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อใหมีความโดดเดนอยางยั่งยืนของตําบลเกาะยอและสรางความดึงดูดใจแก
นักทองเที่ยว จึงจําเปนที่คนในชุมชน หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ รวมถึงนักทองเที่ยว จะตองมีความตระหนักตอการรักษาไวใหอยู
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ในสภาพสมบูรณ โดยทุกคนสามารถรวมกันบูรณะทํานุบํารุงแหลงทองเที่ยวไมใหมีความชํารุดทรุดโทรม เพื่อสรางความล้ําคาให
แหลงทองเที่ยวเหลานั้นเปนที่นาจดจําของนักทองเที่ยวที่มาเยือนและอยากกลับมาเที่ยวซ้ํา ทําใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจภายใน
ชุมชน นอกจากนีน้ ักทองเที่ยวยังไดรับความรูจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทองถิ่นนั้นเชนกัน
2. ศักยภาพดานพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่สวนใหญในเกาะยอเปนพื้นที่ตั้งดั้งเดิมของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในปจจุบัน แม
จะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่หลายแหงไปตามกาลเวลา แตมีพื้นที่จํานวนไมนอยที่มีหลักฐานหลงเหลือ บางไดรับการฟนฟู บูรณะ
ซอมแซมใหเห็นรองรอยทางประวัติศาสตรอยางชัดเจน นอกจากนี้พื้นที่ดานอื่น ๆ ก็มีความอุดมสมบูรณเพียงพอที่จะใหคนใน
ชุมชนสามารถดําเนินชีวิตประจําวันได สอดคลองกับงานวิจัยของณรงคศักดิ์ สุริยาวรกุล (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
เกณฑในการวิเคราะหศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กรณีศึกษา ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ผลการวิจัยพบวา เกาะยอมีองคประกอบดานพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติและทรัพยากรการทองเที่ยว
ทั้งนี้มีทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถมองเห็นเมืองสงขลาไดบนยอดเขาสูง ณ ที่พักสงฆเขากุฏิ สามารถสรางความดึงดูดใจแก
นักทองเที่ยวได และยังเปนศูนยกลางการคมนาคมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสงขลาอีกดวย อยางไรก็ดี เกาะยอมี
สภาพอากาศที่เย็นสบายและถูกลอมรอบไปดวยธรรมชาติซึ่งมีหลายคนจากภายนอกอยากเขามาอาศัยอยูภายในเกาะยอ สงผลให
ปจจุบันพื้นที่บางสวนบริเวณเนินเขากลับถูกทําลายและกอสรางเปนบานจัดสรร ทําใหความอุดมสมบูรณลดนอยลงจากอดีต ดังนั้น
แมวาทรัพยากรในพื้นที่จะมีเพียงพอแตคนในชุมชนก็ตองตระหนักและรูจักหวงแหนสิ่งเหลานั้นไมใหโดนทําลายหมดไปเชนกัน ดัง
แนวคิดผลกระทบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,2548) เมื่อการทองเที่ยวสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจหรือ
สรางประโยชนแกสังคมมากเพียงใด ยอมมีผลกระทบตามมาเชนกัน ดังนั้นเพื่อใหการทองเที่ยวเกิดผลกระทบตอสังคมและระบบ
เศรษฐกิจนอยที่สุดจําเปนที่หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายจะตองใหความรวมมือกันในการวางแผนและแกไขปญหาเหลานั้น
โดยการกําหนดนโยบาย มาตรการสงเสริม ใหความรู ทําความเขาใจกับประชาชนในทองถิ่น สรางโอกาสและอาชีพใหแกคนใน
ทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นแตอยูภายใตการคํานึงและตระหนักตอทรัพยากรที่มีภายในทองถิ่นนั้นดวย
ดังจะเห็นไดวา ศักยภาพดานพื้นที่ถูกนําไปใชประโยชนใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกหมูบานของตําบลเกาะยอ
โดยมีการจัดแหลงวัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชนใหนักทองเที่ยวเขาถึงไดอยางงายและสะดวก นอกจากนี้ยังมีชาวบานบางสวนที่จัด
แหลงทองเที่ยวใหเปนแหลงศึกษาเรียนรูเพื่อการเขาใจวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่ตําบลเกาะยอแกนักทองเที่ยว ทําใหมีการกระจาย
รายไดเขามาในพื้นที่สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน
3. ศักยภาพดานการใหบริการแกนักทองเที่ยว องคการบริหารสวนทองถิ่นใหความสนับสนุนแกการจัดการทองเที่ยวภายใน
ชุมชนเปนหลัก และไดรับการสนับสนุนจากคนในชุมชน ผูประกอบการรานคา รานอาหาร ตลอดจนการใหความรวมมือจากวัด
ภายในชุมชนโดยมีสวนในการใหบริการแกนักทองเที่ยวเพื่อเปนการอํานวยสถานที่แกนักทองเที่ยว ทั้งนี้ พบวามีการใหบริการอีก
หลายอยางตองปรับปรุง เชน พื้นที่ในการเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ระลึก เนื่องจากในปจจุบันตลาดจําหนายสินคาพื้นเมืองมีพื้นที่
จํากัดไมเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยวและปริมาณรถไดเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดความวุนวายและการจราจรบริเวณนั้น
ติดขัดเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงวันหยุดหรือชวงเทศกาลซึ่งอาจมีผลตอความพึงพอใจในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวได
สอดคลองกับแนวคิดการบริการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (บุณยสฤษฎ อเนกสุข,2559) การบริการมีความสัมพันธควบคูกับ
ประสบการณความพึงพอใจที่นักทองเที่ยวมีตอสถานที่แหงนั้น ซึ่งอาจเกิดไดทั้งทางบวกและทางลบ โดยนักทองเที่ยวเหลานี้จะ
จดจําไวเปนประสบการณเพื่อเปนแนวทางในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในครั้งตอไป
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ดังนั้น ศักยภาพดานการใหบริการแกนักทองเที่ยวของตําบลเกาะยอ หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คน
ในชุมชน และผูประกอบการ จําเปนที่จะตองมีการประชุมวางแผนรวมกันจัดสรรการใหบริการแกนักทองเที่ยว เพื่อไมใหสงผล
กระทบตอการจราจรและปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได ทั้งนี้นักทองเที่ยวควรไดรับความพึงพอใจตอการบริการการทองเที่ยวของ
ชุมชนเชนกัน
4. ศักยภาพดานการบริหารจัดการการทองเที่ยว แมวาคนในชุมชน ผูประกอบการ หรือพระในวัดวาอารามใหความรวมมือ
ในการสนับสนุนการทองเที่ยวภายในชุมชนระดับหนึ่ง แตหนวยงานภาครัฐและหนวยงานสวนทองถิ่นควรมีการจัดระบบวางแผน
หรือจัดประชุมหารือ ถึงขอดีขอเสียที่สงผลตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนรวมกับทุกคน เพื่อจะไดมองเห็นปญหาที่
เกิดขึ้นอยางแทจริง ซึ่งทําใหสามารถแกไขไดตรงประเด็น ทั้งนี้หากฝายใดฝายหนึ่งกระทําการอยูฝายเดียวก็ไมสามารถที่จะมองเห็น
ปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชุมชนได สอดคลองกับงานวิจัยของพิฑูรย ทองฉิม (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการความรวมมือ
ดานการทองเที่ยวโดยชุมชนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบวา การจัดการที่มีตอการทองเที่ยวในชุมชนเกาะลันตาระหวาง
ผูนําชุมชนและคนในชุมชนมีนอยมาก โดยขาดการวางแผน ระบบระเบียบรวมกันอยางตอเนื่อง มีสวนรวมกันเฉพาะบางประเด็น
เทานั้น ทําใหการจัดการการทองเที่ยวเกิดขึ้นอยางไมชัดเจน อาจสงผลมาจากกลุมคนที่อาศัยในพื้นที่ปจจุบันมีความหลากหลาย
มากขึ้น ทําใหเกิดการแบงสัดสวนของตนเอง สงผลใหไมสามารถจัดการไปในแบบแผนเดียวกันไดทั้งหมด
ดังนั้น เพื่อใหศักยภาพดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวของตําบลเกาะยอเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น หนวยงานที่มีสวน
เกี่ยวของมากที่สุดจึงตองเปนแกนนําหลักในการวางแผนการบริหารเขาถึงทุกฝายสําหรับการจัดการการทองเที่ยวและแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหเปนไปในทางเดียวกัน ซึ่งอาจจะกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหทุกคนมีสวนรวม และกําหนด
ขอบเขตระยะเวลาการจัดการเปนรายเดือน เพื่อนัดประชุมหารือตอปญหาที่พบเจอ สิ่งที่ตองแกไขและประเด็นอื่น ๆ คาดวาวิธีนี้
สามารถเขาถึงเปาหมายไดดียิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง ศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตําบลเกาะยอ เพื่อพัฒนาสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน พบวา
ศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความเปนลักษณะอันโดดเดนและนาสนใจโดยแบงออกเปน 3 ประเด็น ที่มีผลตอการ
นําไปสูการความยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1. ความเปนเอกลักษณเฉพาะ ตําบลเกาะยอมีความเปนเอกลักษณเฉพาะที่แตกตางไปจากชุมชนอื่น ทั้งดานภูมิปญญา
ทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและการดํารงชีวิตของคนในชุมชนอันมาจากพื้นที่ตั้งของชุมชนเปนองคประกอบสําคัญ สรางความโดด
เดน และเปนจุดทองเที่ยวที่มีความนาสนใจใหแกผูคนตางถิ่นที่จะศึกษาเรียนรูสิ่งที่ชุมชนมี กอใหเปนภูมิวัฒนธรรมที่นํามาซึ่งความ
เจริญแกชุมชน จึงทําใหทุกคนในชุมชนตองตระหนักและใหความสําคัญแกสิ่งที่มีคุณคาเหลานี้ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูลูกหลานรุน
ตอไป
2. ลักษณะทางภูมิศาสตร พิกัดและลักษณะทางภูมิศาสตรของตําบลเกาะยอถือไดวาเปนจุดศูนยกลางของเสนทางคมนาคม
ที่สําคัญของเมืองสงขลา งายตอการเขาถึงแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยว มีถนนรอบเกาะยอที่นักทองเที่ยวสามารถขับรถเที่ยวชม
ธรรมชาติไดเอง ทั้งนี้เกาะยอมีลักษณะเปนที่ราบเชิงเขา เนินเขาเปนสวนใหญแตถูกลอมรอบดวยทะเลสาบสงขลาทําใหมีอากาศ
เย็นสบาย รมรื่นไปดวยธรรมชาติ จึงเหมาะแกการเที่ยวพักผอน ชมวิถีวัฒนธรรมภายในชุมชน
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3. ภาพลักษณการบริการ แหลงทองเที่ยวที่จะทําใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจไดนั้นจําเปนตองมีการใหบริการ การ
ดูแลเอาใจใสจากเจาบานที่ดี ในตําบลเกาะยอมีทั้งคนในชุมชนและหนวยงานภาครัฐ หนวยงานสวนทองถิ่น เชน องคการบริหาร
สวนทองถิ่น ที่คอยใหความชวยเหลือหรือแนะนําแหลงทองเที่ยว ใหนักทองเที่ยวเห็นวาในตําบลเกาะยอมีแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอะไรบางที่มีความนาสนใจ มีการใหบริการและอํานวยความสะดวกอยางไรบางใหแกนักทองเที่ยว เชน การจัดตั้งจุด
ใหบริการการทองเที่ยวบริเวณวัดแหลมพอเปนจุดศูนยกลางของชุมชนในการนําเที่ยวและชวยเหลือนักทองเที่ยว และปจจุบันไดมี
การปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่เขามาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การสรางไมตรีจิตรที่ดีตอนักทองเที่ยวจะสงผลดีอันนํามาสูการ
กลับมาทองเที่ยวซ้ําในชุมชนอีกครั้ง
จากขอมูลขางตนทําใหพบวาความโดดเดนของศักยภาพดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตําบลเกาะ
ยอสามารถทําใหแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความนาสนใจมากขึ้น ซึ่งหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของโดยเฉพาะหนวยงานสวน
ทองถิ่นสามารถนําขอมูลที่ไดจากงานวิจัยนี้ไปวางแผนในการจัดรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหมีความแตกตางจากที่อื่น ๆ
และเหมาะสมกับพื้นที่นั้น เพิ่มกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นาสนใจ เนนการใหนักทองเที่ยวเขามามีสวนรวมกับคนใน
ชุมชนตอการสืบสานวัฒนธรรม นอกจากนี้ควรใหความรู สรางความเขาใจ ความตระหนักแกทุกคนในชุมชนรวมถึงนักทองเที่ยวให
รูจักหวงแหน เห็นคุณคาตอทรัพยากรที่สืบทอดกันมา สรางคุณคาทางดานสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุดใชไดอยางยาวนาน
และกอใหเกิดความยั่งยืน
กิตติกรรมประกาศ
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การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์การทาเครื่องปั้นดินเผา
โดยชุมชนเกาะเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพือเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน
THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY-BASED TOURISM AND CREATIVE ACTIVITY OF
EARTH WARE BY VILLAGERS OF KOH KRED COMMUNITY, PAK KRED DISTRICT,
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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชาวบ้านเกาะเกร็ด หมู่ 7 ตําบล
เกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จั งหวัดนนทบุรี ศึ กษาผลกระทบจากการจัดการกิ จกรรมการท่องเที่ยวที่ มีต่อผู้คนในสังคม
เศรษฐกิจ และแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งานวิจัยเริ่มตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงกันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล คือ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจํานวน 20 คน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ คือ การสืบค้นข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ การ
สัมภาษณ์ การสั งเกตแบบมีส่วนร่วมและปฏิบัติก ารแบบมีส่ วนร่ วม ผลวิจั ยพบว่ า การท่อ งเที่ย วเชิ งสร้า งสรรค์เป็ นการ
ท่องเที่ยวแนวใหม่มีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ช่วยให้ชาวบ้านตระหนักในคุณค่าของ
ชุมชน และยังช่วยให้นักท่องเที่ยวได้พัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้
สามารถนําไปใช้ในชีวิตได้
คาสาคัญ : 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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บทนา
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
และอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายรามัญ ณ ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวั นที่ 30 พฤศจิกายน
พ. ศ. 2540 ทุก วันเสาร์ วัน อาทิต ย์ โดยเฉพาะข้า วสารขายดีมาก การจัด กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ฟื้น ฟูการผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด กล่าวคือ ทั้งนายอําเภอ เจ้าอาวาส และชาวเกาะเกร็ดร่วมกันจัด
งานเปิดศูนย์เครื่องปัน้ ดินเผาขึ้นที่วัดปรมัยยิกาวาส เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเครื่องปั้นดินเผาได้นําเครือ่ งปั้นดินเผามาจัดแสดงและ
จําหน่ายในงาน นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนเกาะเกร็ด ให้มาชมและเลือก
ซื้อสินค้าเครื่องปั้นดินเผาได้ตามใจชอบ ต่อมาได้จัดประกวดเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักลายวิจิตร เพื่อฟื้นฟูฝีมือของช่าง
การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก มีแผนการตลาดการท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ชาวบ้านรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มหัตถกรรมเครื่ องปั้นดินเผาเริ่มจากนางยุพิน หะสิตะเวช อดีต
ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ได้ ช วนเชิ ญ ชาวบ้ า นที่ ป ระกอบอาชี พ ปั้ น เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาให้ ม ารวมกลุ่ ม กั น จั ด ตั้ ง เป็ น กลุ่ ม หั ต ถกรรม
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 หม้ อกรันดินเผาขนาดเล็ก กระปุกกํายานดินเผา กระปุกขมิ้นดินเผา กระปุกใส่
เครื่องหอมต่างๆ จานโชว์ดินเผา ชุดอาหารดินเผา ชุดน้ําชาดินเผา ที่ใส่กระดาษชําระดินเผา เครื่องปั้นดินเผาขนาดจิ๋ว ตะเกียง
ดินเผา โถดินเผามีฝาปิดและมีจานรอง นอกจากนั้นยังมีเครื่องปั้นประเภทของใช้ ได้ แก่ โคมไฟ นาฬิกา ขันน้ํา ภาชนะใส่ห่อ
หมกแทนกระทงใบตอง ภาชนะใส่เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องปั้นลอยตัวปั้นด้วยมือ ไม่ต้องใช้แปูนหมุน เช่น รูปคน รูปสัตว์
ชาวบ้านได้มีโอกาสนําเสนอประวัติเรือ่ งราวของผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา นักท่องเที่ยวมีความสนใจต่อกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์การทําเครื่องปั้นดินเผามากและผลของการนําเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อชาวชุมชน การกําหนดปัญหาเรื่อง
การปรับปรุงการทําเครื่องปั้นดินเผาให้ดูน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิคภัณฑ์ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีส่วน
ร่วม การตัดสินใจของชาวบ้านในชุมชน ในเชิงการเรียนรู้ การทดลอง และประสบการณ์ที่ชุมชนได้รับ ชุมชนมีโอกาสใช้สิทธิ์
ความเป็นเจ้าของพื้นที่กําหนดทิศทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนด้วยตนเอง กําหนดและจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยว และที่
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สําคัญสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยตนเองและเป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากท่องเที่ยวในชุมชน
วิธดี าเนินการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชาวบ้านเกาะเกร็ด หมู่ 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 การสืบค้ นข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (The Research Instrument) เครื่องมือวิจัยที่สําคัญ คือ ชาวบ้านในชุมชน และ
นักท่องเที่ยว เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการใช้นักวิจัยสัมผัสชุมชนโดยตรง นอกจากนี้ยังใช้ บันทึกภาคสนามของนักวิจัยที่
ได้ รั บ รู้ ร ะหว่ า งการสั ง เกต การสั ง เกต ได้ แ ก่ กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว พฤติ ก รรมและปฏิ กิ ริ ย าที่ เ กิ ด ขึ้ น เวลา บุ ค คล
สภาพแวดล้อม การสัมภาษณ์พูดคุยร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับชุมชน โดยการคิดและเรียนรู้ร่วมกัน
การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย (Pre-testing of Instrument) ข้อมูลสําหรับการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
นั้นมี การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล และการตีความของนักวิจัยเกี่ยวกับความคิดของผู้ให้ข้อมูลว่าสอดคล้องต้องกั น
หรือไม่ ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ประกอบการวิจัยและการตีความเรื่องราวต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบเป็นระยะๆ ทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา นักวิจัยจะตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยการซักถามหลายๆ ฝุาย ซักถามให้ลึก สัมภาษณ์ซ้ํา
สองครั้ง จะได้ผลดีกว่าครั้งเดียว จะใช้การสัมภาษณ์แบบลึกเมื่อต้องการข้อมูลที่เป็นความรู้สึกนึกคิด
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการนําชมแหล่ง
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่เดาเผาโบราณ 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 โดยเฉพาะด้านศิลปวั ฒนธรรม ความหมาย และความรู้สึกนึกคิด ขั้นตอน เริ่ม
จากการแนะนําตัว ซักถามข้อมูลอย่างเจาะลึก ตะล่อมกล่อมเกลา โดยตั้งคําถามแบบปลายเปิดกว้าง (Open-ended) จด
บันทึกคําตอบ เวลา และสถานที่ที่ใช้สัมภาษณ์ ต้องระวังเรื่องภาษาที่ใช้ เรื่องที่มีความละเอียดอ่อน เรื่องวิกฤติ ความขัดแย้งใน
ชุมชน ปัญหายาเสพติดและการพนัน
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์งานวิจัยร่วมกับชาวบ้านด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นเนื้อหาที่นักวิจัยกับ
ชาวบ้านช่วยกันวิเคราะห์เนื้อหาที่เหมาะสม นักวิจัยกับชาวบ้านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ว่า ได้ข้อมูลอะไรมาบ้างอย่างไรและวางแผนแก้ไขข้อมูลร่วมกับชาวบ้าน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
ผลการวิจัย
1. ผลที่ได้จากการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน (Walking Tour) เยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบภาคกลาง เริ่มจาก
การศึกษาเตาเผาโบราณ เตาเผาโบราณ เริ่มทํามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้วเพราะมีขนาด
ใหญ่ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเตาเผาที่ทําขึ้นใหม่มีขนาดเล็กกว่าของเก่า
1.1 ลักษณะเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา 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 ที่แนวสันหลังคาเตา 5 ช่อง ข้างเตามีช่องสําหรับนําภาชนะเข้าเผา
และขนออกเมื่อเผาเสร็จแล้ว 1 ช่อง 3) เตาถัง เตาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ด้านหน้ามีช่องใส่ฟืน ไม่มีหลังคา
เวลาเผาใช้เศษกระเบื้องคลุมปิดแทนหลังคา 4). เตาเซรามิก ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
1.2 การเตรียมดิน วัตถุดิบดินเหนียวเนื้อละเอียด นํามาผสมน้ําแล้วนวดจนเหนียวนุ่ม ดินมีธาตุเหล็กผสมอยู่เมื่อเผา
แล้วจะมีสีออกแดง เครื่องปั้นที่เผาด้วยอุ ณหภูมิสูงธาตุเหล็กจะหลอมละลายเป็นน้ําเคลือบให้เครื่องปั้นดินเผามีสีเข้มเงางาม
เป็นวาว ทรายละเอียด ใช้ผสมดินเพื่อเพิ่มความแข็งให้กับเครื่องปั้นปูองกันการหดตัว ก่อนใช้ให้ผู้ปั้นร่อนเอาเศษกรวด เศษผง
ต่างๆ ออกให้หมด ยังใช้โรยบนกระดานรองปั้นเพื่อไม่ให้เครื่องปั้น ติดกระดาน รวมทั้งเวลาเหยียบดินหรือใช้ควายย่ําดิน ก็จะ
โรยทรายลงบนพื้นโรงปั้นกันไม่ให้ดินติดพื้น ฟืน ใช้เศษไม้จากโรงเลื่อยสําหรับเผาเครื่องปั้น และใช้ทางมะพร้าวแห้งสําหรับเร่ง
ไฟให้แรง
1.3 อุปกรณ์ แปูน กระดานรองปั้น ผ้า อ่างน้ํา ไม้วง ทําด้วยผิวไม้ไผ่แบน ขดเป็นวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10
เซนติเมตร ใช้ขูดแต่งผิวเครื่องปั้นภายนอกขณะปั้น เปลือกหอยกาบ ไม้ปลายแหลม เชือกหรือลวดตัดดิน กระดานวางดินที่ใช้
ปัน้ กะลามะพร้าว ลูกสะบ้าหรือหินขัด หินดุ ที่ตีดิน ไม้สลัก มีดตัดดิน พลั่วไม้ ขี้เถ้าหรือทรายละเอียด ลูกตุ้ม
1.4 วิธีปั้นขึ้นรูปภาชนะ แบ่งดินจากกองดินใหญ่เป็น 2 ก้อนขนาดพอมือ นํามาตีประกบกัน 2-3 ครั้ง แล้วนําไป
เหยียบให้เข้ากันและคลึงเป็นท่อนๆ วางไว้บนแผ่นไม้กระดานทางขวามือของช่างปั้น การปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบ่งออกเป็น 2

666

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําปี พ.ศ. 2563

ส่วน ช่างปั้นจะปั้นท่อนล่างก่อนโดยขดดินวนซ้อนกัน ขึ้นไปเป็นโครงร่าง แล้วขึ้นรูปด้วยการใช้ผ้าชุบน้ําจับดินรีดขึ้นให้เป็น
รูปร่างตามต้องการ ผู้ปั้นจะใช้เท้าถีบแปูนให้หมุนสําหรับปั้นของขนาดเล็ก ถ้าเป็นของขนาดใหญ่จะมีผู้ช่วยใช้มือชักแปูนให้
หมุนไปเรื่อยๆ พอปั้นท่อนล่าเสร็จก็ทิ้งไว้ให้แห้งหมาดก่อน จึงค่อยปั้นท่ อนบนแล้วนํามาต่อกับท่อนล่าง ใช้ลูกตาลเสริมก้น
ภาชนะขนาดใหญ่ ปัจจุบันไม่ต้องใช้ลูกมือ ถีบหรือชักแปูนแล้ว เพราะใช้แปูนแบบหมุนด้วยมอเตอร์แล้ว เมื่อได้รูปทรงภาชนะ
ตามต้องการแล้ว ลูกมือจะหมุนแปูนให้ช่างปั้นตกแต่งผิวภาชนะ ช่างจะใช้มือจับไม้วงขูดผิวภาชนะด้านนอก ส่วน มืออีกข้าง
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 วิธนี ี้จะหมุนได้เร็ว สามารถเร่งความเร็วได้ ขณะยืนถีบผู้ช่วยจะทําลูกตาลหรือขดดินพร้อมกันไป ส่วนช่างปั้นจะ
ปัน้ บนแปูนไม้ ใช้ขดดินขึน้ รูป เมือ่ ปัน้ เสร็จจะใช้เส้นด้ายหรือลวดตัดเครือ่ งปัน้ ออกจากแปูน
1.6 การผึ่งตากภาชนะที่ปั้นแล้ว เมื่อปั้นภาชนะขนาดเล็กเสร็จแล้ว ก็นําไปตากแดด พอแห้งหมาดดีแล้วก็นําเข้าไป
ผึ่งในโรงปั้นรอการตกแต่งขูดขีดต่อไป ส่วนภาชนะขนาดใหญ่ไปต้องตากแดดเก็บไว้ในโรงปั้นปล่อยให้แห้งช้าๆ รอการตกแต่ง
ลวดลายต่อไป นําภาชนะเครื่องปั้นที่ผึ่งลมจนแห้งหมาด ๆ เนื้อดินไม่นิ่มหรือแข็งเกินไป เอาลูกสะบ้าหรือหินขัดขัดผิ วให้เรียบ
มัน แล้วเก็บไว้ในที่ร่มไม่มีลมผ่าน 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 และผู้เชี่ยวชาญผู้มี
ประสบการณ์ทําหน้าที่จัดเรียงภาชนะเข้าเตา เริ่มจากวางโอ่งน้ําขนาดใหญ่ มีน้ําหนักมากไว้ชั้นล่างสุด ถัดจากโอ่งก็จะวางของ
ที่มีขนาดและน้ําหนักรองลงไป การจัดวางเรียงเป็นชุด วางเบี่ยงเอียงเป็นแถวเรียงหน้ากระดานขวางกับตัวเตา เอียงไปทางซ้าย
หรือขวาก็ได้วางซ้อนกันสองชั้นหรือสามชั้น เครื่องปั้นขนาดเล็กจะถูกจัดวางตามซอกมุมและด้านบน ซ้อนขึ้นไปจนถึงหลังเตา
ให้แน่น ด้านหน้าสุดใช้ครกวางเรียงบังไฟไว้ เพราะจะได้ความร้อนสูงกว่าบริ เวณอื่น อาจทําให้เครื่องปั้นเสียหายได้ เพราะแร่
เหล็กที่ผสมอยู่ในดินเหนียวเมื่อได้รับความร้อนสูงมากจะหลอมละลายออกมาเคลือบภาชนะทําให้ติดขึ้น
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 เป็นเชื้อเพลิงในการเผา เพื่อให้เครื่องปั้นดินเผามีเนื้อแกร่ง มีเรือ
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บรรทุกไม้จากจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงครามมาขายที่อําเภอปากเกร็ด ต่อมาใช้ทางมะพร้ าวสุมเร่งไฟ คอย
สังเกตว่าแสงไฟสว่างทั่วเตา มีเปลวไฟแลบออกมาจากปากปล่องไฟสูง 50 เซนติเมตร อุณหภูมิภายในเตาสูงถึง 800-1,000
องศาเซนติเกรด ถ้าไฟแรงเกินไปก็ให้เปิดช่องท้ายเตาเพื่อถ่ายเทความร้อนออกไปข้างนอกบ้าง แล้วปั้นเศษดินอุดไว้ที่รู ถ้าเศษ
ดินเปลี่ยนเป็นสีส้มแสดหรือดําเมื่อไร ก็แสดงว่าเครื่องปั้นสุกแล้ว ก็ให้เอาอิฐปิดช่องใส่ไฟทั้งสองช่อง ใช้ดินเหนียวหรือโคลน
ผสมทรายโบกทับช่องใส่ไฟ ปล่อยเตาให้เย็นเป็นเวลา 5 วัน เริ่มเปิดปากเตาด้วยการแกะอิฐที่ยาดินเหนียวผสมแกลบออกทีละ
ชั้นครึ่งปากเตา แล้ววันต่อมาก็ค่อยๆ เปิดปากเตาทีละน้อยเพื่อไม่ให้อากาศเย็นจากภายนอกเข้าไปภายในเตามากเกินไป จะทํา
ให้เครื่องปั้นซึ่งกําลังร้อนระอุอยู่หดตัวแตกหักเสียหายได้ เมื่อเปิดปากเตาแล้ว นําเครื่ องปั้นออกจากเตา 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 แล้วจึงใส่ฟืนรุมไฟที่ปากเตาแล้วปิดปากเตา จากนั้นจึงเริ่มใส่ฟืนเร่งไฟที่ช่องบนสันหลังคาตั้งแต่ช่อง
แรกจนครบห้าช่อง แล้วจึงปิดช่องใส่ฟืนทั้งหมด ใช้เวลา 7 วัน ทิ้งไว้ให้เตาเย็นจึงเปิดปากเตา เอาของออก การเผาเครื่องปั้น
ขนาดเล็กในเตาถัง ช่างปั้นจะจัดเรียงภาชนะเครื่องปั้นวางลงในเตา แล้วเอาเศษภาชนะดินเผาที่แตกหักมาคลุมปิดแล้วใส่
เชื้อเพลิงที่ปากเตา ใช้เวลาเผาคืนหนึ่ง ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วจึงนําเอาออกจากเตาได้ ทําพิธีกรรมไหว้เตาหรือเซ่นเตา
2. การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อบรมงานหัตถกรรมปั้นขึ้นรูปภาชนะเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง บ้านเกาะเกร็ด
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาหมู่ 1 นักท่องเที่ยวได้ศึกษาปั้นดินและขึ้นรูปภาชนะดิน 3 แห่ง คือ
2.1 กิ จ กรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ ส อนท าเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาเกาะเกร็ ด ที่ บ้ า นลุ ง ติ ดิน เปรอะ รู ป แบบกิ จ กรรมให้
นักท่องเที่ยวได้ทดลองปั้นขึ้นรูปภาชนะแล้ว สามารถนํากลับชิ้นงานกลับบ้านได้ เปิดสอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา
9.00-17.00 น. ใช้เวลารอบละ10-30 นาที ค่าบริการรอบละ 5 คน คิดค่าบริการทดลองปั้นต่อชิ้นงาน 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
ขั้น ตอนการขึ้ น รูป ภาชนะดิ นเผา วิธี ก ารบั งคั บยื ด ขยายดิ น (โชติชัย พุ่ ม ไม้ ใหญ่ , วิ ทยากรช่า งปั้น ประจํ า หอไทยนิทั ศ น์
เครื่องปั้นดินเผา ภายในวัดปรมัยยิ กาวาส หมู่ 1 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (10 มิถุนายน 2561),
สัมภาษณ์.)
2.2 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สอนทาเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ที่โรงงานเครื่องปั้นดินเผาประดิษฐ์วงศ์ รูปแบบ
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองปั้นขึ้นรูปภาชนะแล้วนําชิ้นงานกลับบ้านได้ สามารถเลือกทํางานปั้น งานแกะสลัก การเพ้นท์
สีลงในเครื่องปั้นดินเผา มีเกมส์เล่นชิงรางวัล เปิดสอนทุกวันเวลา 9.00-18.00 น. ใช้เวลารอบละ10-30 นาที และรับออกงาน
สาธิตนอกสถานที่ ค่าบริการรอบละ 10-20 คน คิดค่าบริการทดลองปั้นต่อชิ้นงาน สําหรับคนไทยคนละ 50 บาท สําหรับ
ชาวต่างชาติ คนละ 100 บาท ติด ต่อจองล่ วงหน้า 2-3 วัน ที่คุ ณอภิสิทธิ์ ประดิษ ฐ์วงศ์ ชื่อเล่น อาร์ม โรงงาน
เครื่องปั้นดินเผาประดิษฐ์วงศ์ เลขที่ 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 ชิ้น 100
บาท 12 ชิ้น 180 บาท (อภิสิทธิ์ ประดิษฐ์วงศ์ โรงงานเครื่องปั้นดินเผาประดิษฐ์วงศ์ เลขที่ 71/1 หมู่ 1 ตําบลเกาะเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (10 มิถุนายน 2561), สัมภาษณ์.)
2.3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สอนทาเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดแบบหมู่คณะที่บ้านช่างหนุ่ย เครื่องปั้นดินเผา
รูปแบบกิจกรรม ช่างหนุ่ยสอนปั้นและแกะสลักดินเผา มีการบรรยายความเป็นมาของเกาะเกร็ด ประวัติความเป็นมาของ
เครื่องปั้นดินเผา ขั้นตอนการทําจนถึงลงมือปั้น และแกะสลัก เปิดสอนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ใช้เวลารอบละ 2040 นาที บริการรับสอนเป็นกลุ่มคณะรอบละ 30-50 คน คิดค่าบริการ ค่าสถานที่ 1,000 บาท ค่าวิทยากรบรรยาย 500 บาท
ค่าสอนปั้นชิ้นละ 50 บาทต่อคน ค่าสอนแกะสลัก ชิ้นละ 50 บาทต่อคน สามารถนําชิ้นงานกลับบ้านได้ มีบริการพิเศษ คิดค่า
เผาชิ้นงานและพร้อมส่งไปรษณีย์ชิ้นละ 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. ผลจากการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว
3.1 ผลจากการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อผู้คนในสังคม ชาวบ้านได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและการระบุเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้านด้วยตนเอง
สามารถนําผลงานสร้างสรรค์ของตนเองมาวางขายที่ หน้าร้านของตนเองในชุมชน นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาท่องเที่ยวให้เป็น
ประโยชน์ เรียนรู้วิชาชีพเชิงสร้างสรรค์และหารายได้เสริม ชาวบ้านมีความสามัคคีผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน มีความสามารถในด้านการบริหารจัดการ สะท้อนให้เห็นภาพความเข็มแข็งของชุมชนพึ่งตนเอง ด้วยการระดมความคิดเห็น
ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นในชุมชน อาศัยหลักประชาธิปไตยเป็นแกนกลาง แล้วยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของชาวบ้านมาเป็นจุดแข็งต่อยอดการบริหารตนเองในพื้นที่
3.2 ผลจากการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ ชาวบ้านในชุมชนมีการสร้างงาน ทําให้ ชาวบ้านมี
อาชีพ มีรายได้จุนเจือครอบครัว ความใส่ใจในทุกรายละเอียด ประกอบกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์และการออกแบบรูปลักษณ์ที่
เป็นเอกลักษณ์ และกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะเกร็ดอยากซื้อกลับบ้าน
อภิปรายผล
การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์นั้น ต้องมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
ชุมชนให้นักท่องเที่ยว ถือเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในการจัดการดูแลชุมชน กระบวนการ
สร้างสรรค์เริ่มจากการมีการบริหารจัดการที่ดี มีการกําหนดแผนงาน เปูาหมายของกิจกรรมที่ชัดเจน รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม
แผนงานและการประเมิ น ผลงาน โดยกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ค วรเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มทั้ งระหว่ า งชาวบ้ า นในชุ ม ชนและ
นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมโดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้
งานวิจัยฉบับนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของสุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (สุดแดน วิสุทธิ
ลักษณ์, 2556) กล่าวคือเมื่อเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวที่ผ่านมาในอดีตที่เน้นการชมสถานที่ท่องเที่ยวแล้วถ่ายภาพ 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
มือปฏิบัติและเป็นการท่องเที่ย วที่มีความยั่งยืนมากว่าการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น เพราะใช้สถานที่ที่มีอยู่แล้ว คือ บ้านหรือ
สถานที่ทํางานของผู้สอน
สรุปผลการวิจัย
นักท่องเที่ยวมีความสนใจต่อกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์การทําเครื่องปั้นดินเผามากและผลของการนําเสนอกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ที่มีต่อชาวชุมชน การกําหนดปัญหาเรื่องการปรับปรุงการทําเครื่องปั้นดินเผาให้ดูน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิค
ภัณฑ์ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีส่วนร่วม การตัดสินใจของชาวบ้านในชุมชน ในเชิงการเรียนรู้ การทดลอง และ
ประสบการณ์ที่ชุมชนได้รับ ชุมชนมีโอกาสใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของพื้นที่กําหนดทิศทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนด้วยตนเอง
กําหนดและจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยว และที่สําคัญสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยตนเองและเป็นเครื่องมือใน
การรักษาความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากท่องเที่ยวในชุมชน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคตและแนวทางการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ควรมีการพัฒนาต่อยอดด้วยการนํา
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชาวเกาะเกร็ดมาสร้างถอดบทเรียนสําหรับใช้อบรมยุวมัคคุเทศก์ในโรงเรียนบนเกาะ
เช่ น โรงเรี ย นวั ด ปรมั ย ยิ ก าวาส โรงเรี ย นวั ด ศาลากุ ล ในการนํ า เที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ด้ ว ยการฝึ ก สอนการนํ า เที่ ย วเป็ น
ภาษาอังกฤษ เมื่อเวลามีนักท่องเที่ยวที่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้มาเที่ยวชม เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับหนุ่มสาว
ชาวเกาะเกร็ ด จะได้ ส ามารถทํ า งานอยู่ กั บ บ้ า นได้ โดยไม่ ต้ อ งโยกย้ า ยถิ่ น ไปทํ า งานที่ อื่ น และยั งสามารถให้ ค วามรู้ แ ก่
นักท่องเที่ยวจากแดนไกลที่มาเยี่ยมเยือนเกาะเกร็ด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจากงบประมาณ
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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
กิจกรรมการท่องเที่ยวและจากรูปแบบการจัดกิจกรรมจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับคุณค่าในแต่ละด้านที่มี ความสาคัญต่อการ
นาไปสู่การจดจาภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ ยว อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังเต็มใจที่จะแนะนาบอกต่อให้กับบุคคลอื่นและเดินทาง
กลับมาท่องเที่ยวซ้าอีกครั้ง
คาสาคัญ : 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
บทนา
จากผลกระทบทีแ่ หล่งท่องเที่ยวได้รับจากการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass tourism) อันได้แก่เกิดความแออัดของ
พื้นที่ ทาให้เกิดความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสัมผัสหรือขีดเขียนโบราณสถานหรือโบราณวัตถุต่าง ๆ เกิดความ
เสียหายต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม การแต่งกายของนักท่องเที่ยวที่ไม่เรียบร้อยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รวมทั้งการที่กลุ่ม นายทุนบุกรุกพื้นที่ เพื่อทาธุรกิจ ได้ จึงกลายเป็น แหล่ งท่องเที่ยวที่ด้อ ยศักยภาพและเสื่ อมโทรมลง (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) ประเทศไทยจึงตระหนักถึงว่าการเพิ่มปริมาณจานวนนักท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียวอาจ
ไม่ใช่ความสาเร็จที่ยั่งยืนตามแผนวิสาหกิจที่กาหนดไว้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) สาหรับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 จึงได้ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและอุปสรรคต่าง ๆ โดยได้ให้ความสาคัญ
กับกลุ่ มเป้ าหมายทางการตลาดกลุ่ มใหม่โดยใช้ก ารมุ่ งเน้ นในการเพิ่มนั กท่องเที่ย ว “ขั้ นคุณภาพ” คือกลุ่มนัก ท่องเที่ย ว
ศักยภาพสูง (High Value Tourist) จะเป็นกลุ่มที่กระตุ้นเศรษฐกิจภายในแหล่งท่องเที่ยวและเป็นมิตรต่อ แหล่งท่องเที่ยว
(แผนพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ฉบับที่ 2 (2560-2564), 2560) นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง (High Value Tourist) หมายถึง กลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพซึ่งมีรูปแบบในเดินทางคือเดินทางพร้อมกับครอบครัวหรือเพื่อนหรือเดินทางคนเดียว ใช้เวลาในการหา
ข้อมูลและวางแผนด้วยตัวเอง ใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป สาหรับการทากิจกรรมนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง
จะเน้นการเป็นผู้ปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด สาหรับที่พักให้ความสาคัญกับมาตรฐานของที่พักในระดับ 4-5 ดาว
และเน้นเรื่องของความปลอดภัยและการบริการที่มีคุณภาพ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559-2561) กลุ่มนักท่องเที่ยว
ศักยภาพสูงที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดอันดับแรก ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรม (แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวฯ ฉบับที่ 2 (2560-2564), 2560) เนื่องด้วยประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Destinations) ที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มี วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ซึ่งนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่เลือกเดินทางมายัง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีพฤติกรรมและให้ความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ ความสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่และความ
ดั้งเดิมของวัฒนธรรม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559-2561) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่สนใจ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง
กิจกรรมนันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้กระทาหรือเข้าร่วมระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยวมุ่งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเกิดการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ ทั้งนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวจึงมีความสาคัญต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวซึ่งถือได้ว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวคือองค์ประกอบหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวและเป็น ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่
สามารถใช้นาเสนอให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวได้ (Rosalind C. P., Mary A. L.,
2001; Sam, W., & Mair, S., 2014) กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทดังนี้ 1.
กิจกรรมเกี่ยวกับสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 2.กิจกรรมเกี่ยวกับงานเทศกาลและประเพณี 3.กิจกรรม
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เกี่ยวกับการแสดงทางวัฒนธรรม 4.กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปกรรม หัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.กิจกรรมเกี่ยวกับ
วิถีชีวิต (ราณี อิสิชัยกุล, 2557) สาหรับประเทศไทยแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมที่มีความเป็น
เอกลั กษณ์ วัฒ นธรรมไทยอยู่ ที่ จั งหวั ดสุ โขทั ย ซึ่ งถื อว่ า เป็ นแหล่งท่อ งเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมที่ท รงคุ ณค่ าเนื่ องด้ว ยมีอุ ทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องจาก UNESGO ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและจังหวัดสุโขทัย
ได้ถูกยกย่องให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าในปี พ.ศ.2562 (UNESGO, 2562) จึงทาให้เมืองมรดกโลก
จังหวัดสุโขทัยเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง โดยมีกิจกรรมภายในเมืองมรดกโลก ณ ชุมชนเมืองเก่าจังหวัด
สุโขทัย 10 กิจกรรมดังนี้ 1.เรีย นรู้การประกอบอาหารไทย 2.ร้อยมาลัยวิถีไทย 3.ฝึกยิงธนูโบราณ 4.แต่งชุดไทยหรือชุ ด
พื้นเมือง 5.สานปลาตะเพียนด้วยใบลาน 6.การทาน้าตาลโตนด 7.เขียนลวดลายสังคโลกลงผืนผ้า 8.ปั้นและเขียนลวดลายสังค
โลก 9.พิมพ์พระ 10.พักโฮมสเตย์ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงสามารถได้รับคุณค่าในแต่ละด้าน
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันได้แก่ การมองเห็น การฟั งเสียง 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
ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญของการรับรู้คุณค่าทั้ง 5 ด้าน ซึ่งจะสามารถทาให้เข้าใจรูปแบบของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
สามารถนาไปปรับใช้ กับการพัฒนาหรือสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นจุดหมาย
ปลายทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงได้ โดยงานวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่ากิจกรรม
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) โดยมีวิธีการ (Methodology) ใช้เครื่องมือหลักในการ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทาวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยว
ศักยภาพสูงชาวไทยจานวน 420 คน ซึ่งเป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง 10 พื้นที่ ในชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัย อันได้แก่ 1.เรียนรู้การประกอบอาหารไทย 2.
ร้อยมาลัยวิถีไทย 3.ยิงธนูโบราณ 4.แต่งชุดไทยหรือชุดพื้นเมือง 5.สานปลาตะเพียนด้วยใบลาน 6.การทาน้าตาลโตนด 7.เขียน
ลวดลายสังคโลกลงผืนผ้า 8.ปั้นและเขียนลวดลายสังคโลก 9.พิมพ์พระ 10.พักโฮมสเตย์ ทั้ง 10 พื้นที่ในการเก็บของมูลที่ได้มา
จาการใช้ วิธี การวิ เคราะห์ แก่ นสาระ (Thematic Analysis) ผลของการวิ ธีก ารวิเ คราะห์แ ก่น สาระจากพฤติ กรรมของ
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงในการเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยสามารถระบุได้ครบทั้ง 4 คุณลักษณะ ได้แก่ 1.ลักษณะการ
เรียนรู้ 2.ลักษณะเกี่ยวกับวัฒนธรรม 3.ลักษณะที่แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์ 4.ลักษณะการให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559-2561) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
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(Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวไทยที่เข้ามาทากิจกรรมในแหล่ งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมทั้ง 10 พื้นที่ รวมทั้งหมด 400 ชุด เพื่อทราบถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและทราบความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวไทยเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าของกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้ง 5 ด้าน การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ใช้แบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการบันทึกลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและรูปแบบของการจัดกิจกรรมและผู้วิจัยใช้เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง 10
พื้นที่ รวมทั้งหมด 20 คน โดยเป็นแบบสัมภาษณ์คาถามปลายเปิด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นและสามารถเข้าใจในการ
รับรู้คุณค่าของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่เข้ามาทากิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูล เชิง
ปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS (version 23) วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรต้น โดยการหาค่าจานวนและร้อยละ การ
อภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้การวัดระดับข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์
เฉลี่ยในการอภิปรายผล สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ Content Analysis ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงเกี่ยวกับความคิดในเรื่องของรู ปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งข้อปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแล้วนาไปสรุปเป็นประเด็นเพื่อนาเสนอต่อไป
ผลการวิจัย
ในการศึกษาเรื่องการรับรู้คุณค่าของกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเป็นการศึกษาการรับรู้คุณค่าจากกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง มีกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพ
สูงในแหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตัวแปร
จานวน
เพศ
ชาย
170
หญิง
230
อายุ
21-40 ปี
177
41-60 ปี
205
60 ปีขึ้นไป
18
สถานภาพ
โสด
174
สมรส
226
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
39
มัธยมศึกษาตอนต้น
41
มัธยมศึกษาตอนปลาย
61
อนุปริญญา/ปวส.
51
ปริญญาตรี
153
สูงกว่าปริญญาตรี
55
อาชีพ

ร้อยละ ตัวแปร
จานวน
ภูมิภาคที่พักอาศัย
42.5% ภาคกลาง
194
57.5% ภาคเหนือ
106
ภาคตะวันออก
36
44.3% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42
51.2% ภาคตะวันตก
19
4.5% ภาคใต้
3
สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจ
43.5% หนังสือพิมพ์
21
56.5% ข่าวสารจากบริษัททัวร์
52
สังคมออนไลน์
231
9.8% นิตยสาร
3
10.3% หนังสือท่องเที่ยว
25
15.3% วิทยุ/โทรทัศน์
19
12.8% การบอกต่อ
42
38.3% งานออกบูท/นิทรรศการ
7
13.8% ลักษณะการเดินทาง
เครื่องบิน
48
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ร้อยละ
48.5%
26.5%
9%
10.5%
4.8%
0.8%
5.3%
13%
57.8%
0.8%
6.3%
4.8%
10.5%
1.8%
12%
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ตัวแปร
จานวน
นักเรียน/นักศึกษา
27
ข้าราชการ
86
รับจ้างทั่วไป
63
พนักงานบริษัท
150
ธุรกิจส่วนตัว
74
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
74
10,001 – 15,000 บาท 95
15,001 – 20,000 บาท 83
20,001 – 25,000 บาท 93
25,001 – 30,000 บาท 12
มากกว่า 30,000 บาท
43

ร้อยละ ตัวแปร
6.8% รถตู้
21.5% รถตูส้ าหรับเช่า
15.8% รถยนต์ส่วนตัว
37.5% รถยนต์สาหรับเช่า
18.5% รถทัวร์
รูปแบบการเดินทาง
18.5% เดินทางคนเดียว
23.8% เพื่อน
20.8% ครอบครัว
23.3% องค์กร/หน่วยงาน
3% สามี/ภรรยา
10.8%

จานวน
51
12
223
10
50

ร้อยละ
12.8%
3%
55.8%
2.5%
12.5%

26
129
181
29
35

6.5%
32.3%
45.3%
7.2%
8.8%

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% สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือสื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 57.8%
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวร้อยละ 55.8% นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกเดินทางกับครอบครัว ร้อยละ
45.3% โดยสามารถสรุปได้ว่าพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยมีนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 41-60 ปี สถานะแต่งงานแล้วจบปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 10,001-15000 บาทต่อ ถือว่า
กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากภาคกลางและเดินทางเป็นครอบครัวโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวอีกทั้งยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งนี้นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงมีการรับรู้
คุณค่าผ่านการเข้า ร่วมกิจกรรมดังนี้ 1.คุณค่ าเชิงประสบการณ์ (Experiential value) 2.คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์
(Functional value) 3.คุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value & Spiritual value) 4.คุณค่าเชิงอารมณ์
(Emotional value) 5.คุณค่าทางการเงิน (Financial value) โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ถูกจัดขึ้นในแหล่ง ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมซึ่งจะสามารถส่งมอบคุณค่าในแต่ละด้านให้กับนักท่องเที่ยวโดยใช้ค่าเฉลี่ย ̅ มากกว่า 4.20 ซึ่งเป็นการรับรู้ใน
ระดับมากที่สุด 9 คุณค่าดังนี้ 1.คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential value) 1.1.ได้รับความรู้และทักษะจากการทา
กิจกรรม 2.คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Functional value) 2.1.ผู้ดาเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 2.2.วิธีการดาเนิน
กิจกรรมมีความเหมาะสม 3.คุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value & Spiritual value) 3.1.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลกับผู้ดาเนินกิจกรรม 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
1.คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential value)

̅
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คุณค่า
1.1.ได้รับความรู้ ทักษะ จากการทากิจกรรม
2.คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Functional value)
2.1.พึงพอใจกับผู้ดาเนินกิจกรรม
2.2.พึงพอใจกับวิธีการดาเนินกิจกรรม
3.คุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value & Spiritual value)
3.1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับผูด้ าเนินกิจกรรม
3.2.มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
3.3.รับรู้ถึงเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
4.คุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional value)
4.1.รู้สึกผ่อนคลายกับกิจกรรมที่ทา
5.คุณค่าทางการเงิน (Financial value)
5.1.กิจกรรมนี้มคี วามคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย
5.2.ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมตามที่ต้องการ
รวม

4.28

S.D.
.645

แปลผล
มากที่สุด

4.31
4.22

.611
.661

มากที่สุด
มากที่สุด

4.23
4.24
4.23

.661
.615
.689

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.23

.663

มากที่สุด

4.23
4.31
4.25

.717
.626
.654

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

̅

จากตารางที่ 2 ซึ่งการศึกษาการรับรู้คุณค่าของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดอันดับการรับรู้
คุณค่าในแต่ละด้านระดับมากที่สูงสุดได้ดังนี้ 1.ได้รับความรู้ ทักษะ จากการทากิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย ̅ = 4.27 ซึ่งอยู่ใน
ระดั บมากที่ สุ ด หมายถึ งกิ จ กรรมการท่ องเที่ย วในแหล่งท่ องเที่ย วเชิงวั ฒนธรรมเป็น กิ จกรรมที่ ใ ห้ค วามรู้ แ ละทั กษะแก่
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมกิจกรรมผ่านกระบวนการทากิจกรรม 2.พึงพอใจกับผู้ดาเนินกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย ̅ = 4.30 ซึ่งอยู่
ในระดั บมากที่สุด หมายถึงความเหมาะสมของผู้ ดาเนิ นกิ จกรรมอั นได้แ ก่วิธีก ารพูด การแต่งกายและการเปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมถือว่ามีความเหมาะสมกับกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3.พึงพอใจกับวิธีการ
ดาเนินกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย ̅ = 4.22 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หมายถึงความเหมาะสมในขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมและ
เวลาในการดาเนินกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับผู้ดาเนินกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย ̅ =
4.22 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หมายถึงอิสระที่นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นกับนัก
ผู้ดาเนินการได้อย่างอิสระและได้รับคาตอบที่พึงพอใจ 5.มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย โดยมีค่าเฉลี่ย ̅ = 4.24 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากที่สุด หมายถึงระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวรู้สึกว่าตนเองมีความภาคถูมิ
ใจและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 6.รับรู้ถึงเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย ̅ = 4.23 ซึ่งอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด หมายถึ งนั กท่ อ งเที่ ย วสามารถเข้ า ใจและรับ รู้ เ อกลั ก ษณ์ข องแหล่ งท่ องเที่ ย วเชิ งวัฒ นธรรมในสถานที่ ที่
นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมได้ 7.รู้สึกผ่อนคลายกับกิจกรรมที่ทา โดยมีค่าเฉลี่ย ̅ = 4.23 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หมายถึง
กิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวเข้ าร่วมเป็นกิจกรรมที่ให้ผ่อนคลายไม่สร้างความกดดัน
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
วัฒนธรรมจานวน 20 คน ทาให้ทราบถึงรูปแบบของกิจกรรมและรับรู้คุณค่าในแต่ละด้านที่ซึ่งนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจะได้รับ
คุณค่าผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 2.การต้อนรับ 3.การบรรยาย 4.การสาธิต 5.การ
มีส่วนร่วม (Work shop ) 6.การสรุปและรับของที่ระลึก ทั้งนี้เป็นกระบวนรับรู้ของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้าซึ่งเป็นการรับรู้คุณค่าทีน่ าไปสู่ประสบการณ์ที่น่าจดจาแก่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงได้

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกิจกรรมและการรับรู้คณ
ุ ค่า
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการดาเนินกิจกรรมและการได้รับคุณค่าในแต่ละช่วงของการดาเนินกิจกรรม
รูปแบบการดาเนินกิจกรรมประกอบด้วย 1.การจัดเตรียมสถานที่โดยลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ทางครอบครัว
จะให้คุณค่าในด้านของประโยชน์ที่ต้องการจากกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งครอบครัวโดยเฉพาะการเตรียม
สถานที่สาหรับคนชราในครอบครัวและอุปกรณ์สาหรับเด็ก เป็นต้น 2.การต้อนรับการกล่าวต้อนรับด้วยผู้ดาเนินกิจกรรมโดย
ลักษณะของกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมจะให้คุณค่าในด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจกับผู้ดาเนินกิจกรรม ทั้งนี้เป็นกา ร
กล่าวต้อนรับด้วยคาสุภาพ ผู้ดาเนินกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและมีน้าดื่มต้อนรับ 3.การฟังบรรยายโดยมีลักษณะของ
กิจกรรมถึง 3 ลักษณะที่ให้คุณค่าดังนี้ 3.1.ลักษณะของกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะจะให้คุณค่าด้านการ
เรียนรู้และทักษะขณะฟังบรรยายเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองหรือชุมชนรวมไปถึงต้นกาเนิดของกิจกรรม
จนถึงปัจจุบัน 3.2.ลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีให้คุณค่าด้านความเหมาะสม
ของวิธีการดาเนินกิจกรรมในการเล่าเรื่องและการใช้สื่อรูปภาพและอื่นๆ ประกอบการบรรยายรวมถึงสามารถเล่าและทาให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจและจดจาประวัติศาสตร์ของเมืองหรือชุมชนได้ 3.3.ลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ให้คุณค่าใน
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ด้านของความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย หลักจากที่นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมแล้วจึงก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยจากการเล่าและการเตรียมเรื่องเล่าผู้ดาเนินกิจกรรม รวมถึงข้อมูลที่เป็นความจริงสามารถ
ระบุที่มาที่ไปของข้อมูลได้ ซึ่งจะมีผลต่อการตั้งใจที่จะทากิจกรรมในขั้นต่อไป 4.การสาธิตโดยลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมการ
มีส่ วนร่ วมจะให้ คุณ ค่ าด้ า นการแลกเปลี่ย นข้ อ มูล ระหว่ างผู้ ดาเนิน กิ จกรรมกั บนั กท่ อ งเที่ ยวซึ่ งจะเป็ น การเปิ ด โอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยววิธีการเทคนิคหรือแม้แต่การนาความคิดสร้างสรรค์มาใช้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะทาให้นัก
เที่ยวเกิดความผูกพันกับผู้ดาเนินกิจกรรม 5.การมีส่วนร่วม (Work shop) โดยมีลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมโยง
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีให้คุณค่าด้านความรู้สึกผ่อนคลายขณะทากิจกรรม ซึ่งความผ่อนคลายในการทากิจกรรมเป็น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวสร้างขึ้นจากความรู้สึกในการปล่อยให้มีอิสระในเรื่องของเวลาและการให้อิสระทางความคิดเพื่อ สร้างสรรค์
ผลงานของนักท่องเที่ยวโดยไม่กดดันจะทาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลายกับกิจกรรม 6.การรับของที่ระลึกโดยมีลักษณะของ
กิจกรรม 2 ลักษณะที่ให้คุณค่าคือ 6.1.กิจกรรมส่งเสริมการอนุรกั ษ์โดยให้คุณค่าด้านรับรู้ถึงเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ของ
ที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวจะได้รับนั้นจะสามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและยังสร้างการรับรู้และ
การจดจาเกี่ยวแหล่งท่องเที่ยวด้วย 6.2.กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้คุณค่าด้านความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย
สาหรับความคุ้มค่าทางการเงินของนักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัวและสามารถเข้าร่วมได้ทั้งครอบครัวและได้รับความรู้รวมถึง
การพูดคุยกันในครอบครัวมากขึ้นจึงทาให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นสาหรับเด็กหรือคนชราในครอบครัวผู้ดาเนินกิจกรรมก็สามารถ
พูดและสาธิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้เกิดความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย ทั้งนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วั ฒ นธรรมเป็ น สิ่ งที่ ส าคั ญ ในการถ่ า ยทอดคุ ณ ค่ า ในด้ า นต่ า งๆ ที่ จ ะสามารถสร้ า งความประทั บ ใจและการจดจ าให้ กั บ
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่จะทาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผูกพันกับแหล่งท่องเที่ยวและทาให้นักท่องเที่ ยวอยาก
เดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้าหรือบอกต่อกับคนรู้จักถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่จะทาให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักมากขึ้น
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการรับรู้คุณค่าในแต่ละด้านอันได้แก่ 1.คุณค่าทางการเงิน (Financial value) 1.1.กิจกรรมมีความ
คุ้มค่าทางการเงิน 1.2.ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมตามที่ต้องการ 2.คุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value &
Spiritual value) 2.1.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับผู้ดาเนินกิจกรรม 2.2.มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 2.3.รับรู้ถึง
เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 3.คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Functional value) 3.1.ผู้ดาเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.2.
วิธีการดาเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.คุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional value) 4.1.รู้สึกผ่อนคลายกับกิจกรรม 5.คุณค่าเชิง
ประสบการณ์ (Experiential value) 5.1.ได้รับความรู้และทักษะจากการทากิจกรรม และจากผลการศึกษารูปแบบของการจัด
กิจกรรมทั้ง 6 ขั้นตอนอันได้แก่ 1.การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 2.การต้อนรับ 3.การบรรยาย 4.การสาธิต 5.การมีส่วน
ร่วม (Work shop ) 6.การสรุปและรับของที่ระลึก
รูปแบบในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะนาไปสู่การพัฒนารูปแบบของการสร้าง
คุณ ค่ า ให้ กั บ กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ให้ ก ลายเป็ น กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วมี ศั ก ยภาพและเป็ น จุ ด หมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง 1.การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในการจัดกิจ กรรม โดยสามารถแบ่งเป็น
การจัดเตรียมในแต่ละด้านดังนี้ 1.1.การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม การจัดโต๊ะและเก้าอี้ให้ผู้เข้าร่วมสามารถพูดคุยกัน
ได้สะดวก การจัดตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรม การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการต้อนรับและการเตรียมเครื่องแต่งกาย
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ของผู้ดาเนินกิจกรรมให้เหมาะสมกับกิจกรรม 1.2.การจัดเตรียมเรื่องเล่าและสื่อประกอบการเล่า 1.3.การจัดเตรียมอุปกรณ์
สาหรับการสาธิต 1.4.การจัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มีลงปฏิบัติ อุปกรณ์สาหรับเด็ก 1.5.การลงชื่อและ
ที่อยู่สาหรับจัดส่งสินค้าของที่ระลึก โดยสอดคล้องกับ อุดม สมบูรณ์ผล (2557) การจัดพื้นที่เพื่อกิจกรรมถือว่ามีส่วนสาคัญใน
การจัดกิจกรรมากที่สุด โดยจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว สาหรับช่วงการจัดเตรียมอุปกรณ์
และสถานที่จะให้คุณค่าทางการเงิน (Financial value) ที่เป็นด้านประโยชน์จากกิจกรรมช่วงจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
สาหรับผู้ดาเนินกิจกรรมจาเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมใช้ได้สะดวกและปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว การจัดสถานที่ก็มี
ส่วนสาคัญให้ที่จะให้นักท่องเที่ยวได้พูดคุยกันและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้ดียิ่งขึ้น สาหรับผู้พิการและนักท่องเที่ยวสูงอายุต้อง
เตรียมอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Wiedmann, Hennigs, Siebels (2007) และ World
Tourism Organization (2013) ในการศึกษาถึงคุณค่าทางการเงิน (Financial value) ความคุ้มค่าด้านราคา (Price Value)
ซึ่งให้ความสาคัญในเรื่องของคุณค่า ด้านราคาที่เหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับนักท่องเที่ยวจะเกิดความพึงพอใจส่งผลถึงการ
บอกต่อและการกลับมาท่องเที่ยวซ้า แต่หากนักท่องเที่ ยวได้รับประโยชน์ที่มากกว่าที่คาดหวังไว้จะกลายเป็นประสบการณ์ที่
หรูหราสาหรับนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังส่งผลให้กลายเป็นภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่หรูราและเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว
ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ตามหลักแนวคิดของ Tourism for all ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับนักท่องเที่ยวในแต่ละประเภทให้เกิด
ความเท่าเทียมกันในการท่องเที่ยว 2.การต้อนรับ ถือเป็นขั้นตอนที่จะสามารถทาให้นักท่องเที่ยวนั้นรู้สึกถึงความเป็นกันเอง
และความอบอุ่นจะสามารถทาให้นักท่องเที่ยวนั้นแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกับผู้ดาเนินกิจกรรมมากขึ้น สาหรับการต้อนรับ
มีเครื่องดื่มและตกแต่งโดยใช้ใบไม้และดอกกล้วยไม้หรือใช้พาชนะที่สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวและที่สาคัญต้องลด
การใช้พลาสติกเพื่อลดขยะ ทั้งนี้การแต่งกายของผู้ดาเนินกิจกรรมควรที่จะมีความสอดคล้องกับกิจกรรม โดยสอดคล้องกับ ธน
พร พูลเพิ่ม, (2556) บทบาทของเจ้าบ้านที่ดีคือแสดงความเป็นมิตรไมตรี มีลักษณะของการต้อนรับที่ดี ยิ้มทักทาย ให้รู้สึก
อบอุ่น ให้ความสาคัญ กระตือรือร้นในการรับฟัง นักท่องเที่ยว ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม สาหรับช่วงการต้อนรับจะให้
คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Functional value) ในด้านผู้ดาเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมในช่วงการต้อนรับผู้ดาเนินกิจกรรม
ถือได้ว่าเป็นบุคคลสาหรับในการที่สร้างความเป็นกันเองให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้รู้สึกว่าเสนอความเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมได้มากขึ้น ผู้ดาเนินกิจกรรมต้องแต่งกายให้เหมาะสมหรือเชื่อมโยงกับกิจกรรม สาหรับการต้อนรับมีเครื่องดื่ม
และตกแต่งให้เข้ากับกิจกรรมด้วย โดยมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Wiedmann, Hennigs, Siebels (2007) และ
Maria (2017) ในการศึกษาคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Functional value) คุณค่าด้านคุณภาพ (Quality value) ซึ่งถือได้ว่า
เป็นคุณค่าที่ใช้เป็นตัวชี้วัดถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยการประเมินนี้จะเป็นการประเมิน
ความพึงพอใจผ่านผู้ดาเนินกิจกรรมผ่านการพูด การแต่งกายและกริยาท่าทางของผู้ดาเนินกิจกรรม ซึ่ง เป็นคุณค่าที่แสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดกิจกรรมของผู้ประกอบการ 3.การบรรยาย เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ผ่านเรื่อง
เล่าที่จะมีการกาหนดระยะเวลาในการเล่าเรื่องที่จะไม่ทาให้การฟังบรรยายของนักท่องเที่ยวน่าเบื่อจนเกินไป สามารถใช่สื่อ
การสอนต่างๆ อาทิ เช่น หนังสือ ภาพประกอบ การเล่าเรื่องถ้าหากมีภาษาถิ่นสามารถใช้ภาษาถิ่นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ
ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลที่นามาสร้างเรื่องราวในการเล่าควรที่จะมีการศึ กษาสืบค้น
ข้อมูลทางวิชาการ จะทาให้เรื่องเล่านี้มีความน่าเชื่อถือและนักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้ โดยสอดคล้องกับ บงกช สุทัศน์ ณ
อยุธยา (2561) การสร้างเรื่องเล่า (Story Telling) คือ การพัฒนาและสร้างเรื่องราวเรื่องเล่า ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยเรื่องเล่านี้ต้องอยู่บนฐานของความเป็นจริงแท้ และมีการ สอดแทรกเนื้อหาที่
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สามารถทาให้นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเข้าใจและสนใจ ตลอดจน สามารถเรียนรู้ได้ สาหรับช่วงการบรรยายจะให้คุณค่าเชิงอรรถ
ประโยชน์ (Functional value) สาหรับวิธีการดาเนินกิจกรรมเหมาะสมในช่วงของการฟังบรรยายรวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้ใน
การบรรยายที่ประมาณ 5- 10 นาที โดยมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Wiedmann, Hennigs, Siebels (2007) และ
Otto K. D. (2012) ในการศึกษาคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Functional value) คุณค่าด้านคุณภาพ (Quality value) ที่ให้
ความสาคัญกับรูปแบบของการดาเนินกิจกรรมที่มีความเหมาะสมทางด้านเวลาและการบรรยายอย่างสร้างสรรค์โดยให้ความรู้
กับนักท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ในช่วงของการบรรยายจะให้คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential value)
ด้านความรู้และทักษะ ในช่วงการบรรยายของผู้ดาเนินกิจกรรม ซึ่งการเล่าเรื่องของผู้บรรยายต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจ
และสร้างการจดจาให้กับนักท่องเที่ยว ข้อมูลความรู้ที่จะส่งมอบให้นักท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ มาจากเรื่องเล่าของ
ชุมชนรวมถึงการใช้ภาษาที่จะสามารถทาให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ความรู้จากการบรรยายและสามารถจดจาได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Pine and Gilmore (1998) และ Richards (2010) สาหรับประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นจะให้คุณค่าด้านการศึกษา (Education Value) ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่จะสามารถมอบความรู้และ
ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้จากบุคคล ป้ายสื่อความหมายและอุปกรณ์สื่อมัลติมีเดีย ทั้งนี้การสร้างองค์ความรู้
ให้กับนักท่องเที่ยวจะช่วยให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวนั้นกลายเป็นประสบการณ์ที่จะเรียนรู้สิ่ง ใหม่ ๆ รวมไปถึงการสร้าง
การจดจาเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้ และช่วงบรรยายจะให้คุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social
value & Spiritual value) ด้านความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย สาหรับช่วงการบรรยายที่จะให้ข้อมูลและความรู้ทาให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงความเป็นมาของกิจกรรมและทาให้นักท่องเที่ยวรู้ สึกถึงความภูมิใจในวัฒนธรรม โดยสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Ye Shen (2016) ในเรื่องของคุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value & Spiritual value) ด้านคุณค่า
ทางวัฒนธรรม (Cultural value) เป็นคุณค่าที่ให้ความสาคัญสาหรับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อให้นามาใช้ให้
เกิดประโยชน์มากที่สุดและไม่ทาลายแหล่งท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นการส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 4.การสาธิต เป็นขั้นตอนสาคัญที่จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ถามถึงการใช้ทักษะต่าง ๆ
ที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงาน อีกทั้งยังเป็นขั้นตอนที่ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจขั้นตอนในการสร้างสรรค์แต่ละชิ้นงาน ซึ่งการ
สาธิตนี้อุปกรณ์ที่ผู้ดาเนินกิจกรรมใช้สาธิตควรที่จะแนะนาอุปกรณ์ถึงที่มาและการใช้งานอย่างระเอียดและควรเป็นอุปกรณ์
แบบเดียวกับที่จะให้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติและอธิบายถึงเทคนิคหรือทักษะต่าง ๆ ที่ต้องใช้ โดยสอดคล้องกับ สุขุม คงดิษฐ์
(2560) ในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวการสาธิตเป็นหนึ่งในรูปแบบของกิจกรรมที่ให้ความรู้และความเข้าใจกับ
นักท่องเที่ยวก่อนที่จะทากิจกรรมในขั้นปฏิบัติ สาหรับการสาธิตจะให้ คุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value &
Spiritual value) ด้านการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในช่วงของการสาธิต ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว
ในการเปิดโอกาสทางความคิดของนักท่องเที่ยวในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสาธิตวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ในกิจกรรม
โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ Ye Shen (2016) ในเรื่องของคุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value & Spiritual
value) ด้านคุณค่าทางสังคม (Social value) โดยมีความสาคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการพูดคุยตอบโต้กันระหว่างเจ้า
บ้านและนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ
แหล่งท่องเที่ยว 5.การมีส่วนร่วม (Workshop) สาหรับขั้นตอนนี้มีความสาคัญมากถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะสามารถเป็นสิ่งที่จะมอบอิสระทางความคิดและเวลาให้กับนักท่องเที่ยวได้ผ่อน
คลายกับการมีส่วนร่วม (Workshop) พร้อมให้คาแนะนาในการสร้างสรรค์ชิ้นงานและเรื่องกฎระเบียบในการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
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ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว และให้อิสระในเรื่องของเวลาสาหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้สมาธิในการสร้างสรรค์ชิ้นงานหลาย ๆ
ชิ้นงานหรือใช้เวลามากกว่านักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ โดยสอดคล้องกับ Richards and Raymond (2000) ในเรื่องของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ โดย
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ตรง ร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรมและมีโอกาสได้ พูดคุยกับเจ้าบ้านและยังเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัฒนธรรมอีกด้วย สาหรับช่วง Workshop จะให้คุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional value) ซึ่งเป็นรู้สึกผ่อน
คลายเมื่อนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม (Workshop) โดยที่นักท่องเที่ยวจะไม่กดดันหรือรู้สึกกังวลในการมีส่วนร่วม (Workshop)
โดยมีอิสระกับนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องของเวลา ความคิดสร้างสรรค์และอุปกรณ์ในการมีส่วนร่วม (Workshop) สามารถทาให้
นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกผ่อนคลายได้ในการทากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Richards G., & Marques L.
(2012) Ye Shen (2016) ในการศึกษาคุณค่าด้านอารมณ์ (Emotion value) ซึ่งให้ความสาคัญในการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะแสวงหาความผ่อนคลาย (Relax) ในการเดินทางจะทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเกิด
กระบวนการในการเรียนรู้ได้มากขึ้นและได้รับประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ 6.การสรุปและรับของที่ระลึก ขั้นตอนสุดท้ายที่มี
ความสาคัญจะสามารถนาไปสู่ประสบการณ์ที่น่าจดจาของนักท่องเที่ยวได้ โดยเริ่มจากผู้ดาเนินกิจกรรมต้องเป็นคนที่สรุป
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมทั้งหมดจะทาให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ เข้าใจเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว สาหรับของที่ระลึกจะ
เป็นตัวแทนที่สร้างการจดจาภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยสอดคล้องกับ Rossitza Ohridska-Olson and Stanislav
Ivanov (2010) ที่ว่าของที่ระลึกเป็นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมาจากการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในการสร้างสรรค์ผลงานและส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว สาหรับ
ช่วงการสรุปและรับของที่ระลึกจะให้คุณค่าทางการเงิน (Financial value) ซึ่งนักท่องเที่ยวได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรม
อย่างที่ตั้งใจไว้รวมไปนักท่องเที่ยวยังได้ของที่ระลึก ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Wiedmann, Hennigs, Siebels (2007) และ Richards (2010) ในการศึกษาถึงคุณค่าทางการเงิน (Financial
value) ความคุ้มค่าด้านราคา (Price Value) ซึ่งให้ความสาคัญในเรื่องของคุณค่าด้านราคาที่เหมาะสมที่ กับประโยชน์ที่
นักท่องเที่ยวได้รับโดยส่งผลถึงการบอกต่อและการกลับมาท่องเที่ยวซ้า และสอดคล้องกับการศึกษาของ Kotler (2010) และ
Ye Shen (2016) เรื่องของคุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ (Social value & Spiritual value).ด้านคุณค่าความเป็น
เอกลักษณ์ (Uniqueness value) ถือเป็นการคุณค่าที่สาคัญ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งเที่ยวจะได้รับคุณค่าในด้านนี้
ผ่านกิจกรรมซึ่งจะส่งผลในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว จึงถือได้ว่าของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวได้รับจะบ่ง บอกถึง
เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและยังมีส่วนทาให้นักท่องเที่ยวจดจาประสบการณ์จากของที่ระลึกได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรศึกษารูปแบบกิจกรรมแบบใหม่ที่จะนาไปสู่การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ให้มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่ งขึ้นและให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์และคุณค่าที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นซึ่งจะ
สามารถทาให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวซ้าแต่จะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ซ้ากลับไป
2. ควรศึกษาถึงศักยภาพและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อนาเสนอภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการรักษานักท่องเที่ยวกลุ่ม
เดิมและเพิ่มฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่สนใจ
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3. ควรทาการศึกษารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละประเภทในประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนา
งานวิจัยด้านการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองตามความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องการรับรู้คุณค่าของกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยนักท่อ งเที่ยวศักยภาพสูงในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
ศักยภาพสูง ทาให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาสร้างคุณค่าให้ กิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ให้
ความสาคัญ กับนั กท่อ งเที่ยวศัก ยภาพสูง แบบเดิ นทางเป็น ครอบครั ว รวมไปถึ งการน าเสนอรูปแบบการจัดกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง โดยให้คุณค่าสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวซึ่ง เป็นสิ่งที่
นักท่องเที่ยวรับรู้และนึกถึงเมื่อกล่าวถึงแหล่งท่องที่เคยไปเยือนนาไปสู่การจดจาภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์จึง
มีผลต่ อกระบวนการในการตัดสิน ใจรวมถึงพฤติก รรมของนัก ท่องเที่ยวก่ อนการเดิ นทางท่องเที่ยว ระหว่างการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวและพฤติกรรมหลังจากการเดินทางท่องเที่ยวที่จะส่งผลถึงการกลับมาท่องเที่ยวซ้าเรียกว่าเป็นความภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว นอกจากนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวยังกลายเป็น ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถส่งเสริมให้กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพผ่า นมุมมองของนักท่องเที่ยวซึ่งแหล่งท่องเที่ยวสามารถที่จะ
กาหนดเป้าหมายทางการตลาดและนาไปสูก่ ารสร้างสรรค์อัตลักษณ์และคุณค่าผ่านรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวอันทรงคุณค่า
แต่เนื่องจากความสนใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา ดังนั้นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพสูงต้องอาศัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยผู้ประกอบการกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวจาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนารวมถึงการรักษาคุณภาพของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรม
และคุณค่าให้สอดคล้องตามที่นักท่องเที่ยวต้องการในแต่ละยุคสมัย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผู้ประกอบการกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้ง 10 กิจกรรมในตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในการทาวิจัย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและ
อานวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดีในการเข้าไปทาวิจัยและเก็บข้อมูล
เหนือสิ่งอื่นใดขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยที่ให้กาลังใจและให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่างดีที่สุด
เสมอมา
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิจัย ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานรัฐบาล ผู้ประกอบการเอกชนและทางด้านวิชาการไม่มากก็น้อย
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดํารอยู และการเปลี่ยนแปลง ความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงของชาว
ไทยมุส ลิม อํา เภอเกาะยาว จัง หวัด พัง งา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณชาวประมง ผูประกอบ
พิธีกรรม ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว รวมทั้งการสังเกตการณแบบมีสวนรวมจากการลงพื้นที่ ผลการวิจัย
พบวา 1) ความเชื่อ และพิธีก รรมวิถีประมง ไดแก ความเชื่อทางจิตตภาพ เปนความเชื่อที่เกี่ยวกับวิญญาณ การถือเคล็ด
ไสยศาสตร และโหราศาสตร และความเชื่อที่แสดงในรูปแบบสัญลักษณภายใตพิธีกรรมการทําบุญเรือ เปนความเชื่อเรื่อง
แมยานาง และการทําบุญเรือ ความเชื่อและพิธีกรรมสวนใหญเกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลามเพื่อการบูชาอัลลอฮฺเปนสําคัญ
หรือมีบางสวนของพิธีกรรมที่มีคํากลาวเพื่อบูชาอัลลอฮฺ สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอการยึดเหนี่ยวจิตใจและเพิ่มความมั่นใจในการ
ทําประมง รวมทั้งเปนกุศโลบายใหมีการปฏิสัมพันธระหวางกัน ทําใหเกรงกลัวตอการทําผิดโดยมีบทลงโทษจากสิ่งที่อยูเหนือ
ธรรมชาติทั้งที่มองเห็น และมองไมเห็นเปนตัวควบคุม 2) การดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ และพิธีก รรมวิถี
ประมง สวนหนึ่งยังคงสืบทอด และดํารงอยูโดยลดขั้นตอน และความเครงครัดแบบเดิมลง เพื่อใหผูคนรวมถึงนักทองเที่ยว
เขาถึงไดงายขึ้น เนนความสะดวก และเนนผลลัพธเชิงรูปธรรมมากกวานามธรรม ทั้งนี้เปนไปตามปจจัย และบริบทของสังคม
เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม อยางไรก็ตามความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด และ
แนวปฏิบัติของผูคนในแตละชวงเวลาที่มีคุณคาตอการดําเนินชีวิตตอไป
คําสําคัญ: วิถีประมง, ความเชื่อ, 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 ลือเลื่องการทองเที่ยว หนึ่งเดียวรังนก มรดกอันดามัน มหัศจรรยน้ําจืดทะเล” จากคําขวัญของอําเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา พบวา อําเภอเกาะยาวเปนพื้นที่สําคัญทางการทองเที่ยว ดวยสภาพทางภูมิศาสตรที่แมเปนเกาะแตมี
เมืองลอมรอบ 3 เมือง ไดแก พังงา ภูเก็ต และกระบี่ มีเกาะบริวาร คือ เกาะกาหลาด เปนเกาะรังนกที่สรางรายไดมหาศาล และ
สิ่งที่นาอัศจรรย คือ แมเปนพื้นที่เกาะแตมีบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ เปนบอน้ําจืดที่อยูในทะเล บอน้ําจืดแหงนี้มีความสัมพันธกับวิถี
ชีวิตของผูคนมาอยางยาวนาน ดวยความเชื่อวาเปนบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ขอสิ่งใดจะไดสมดังปรารถนา จึงมีผูคนในพื้นที่ และ
นักทองเที่ยวจํานวนมากมาขอพร
จากคําขวัญขางตนแสดงใหเห็นวา อําเภอเกาะยาวเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพดวยทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงวัฒนธรรม
ที่เกิดจากความเชื่อซึ่งเปนสิ่งเรนลับที่มีอิทธิพลตอความนึกคิดของมนุษย ทําใหมนุษยเกรงกลัวตอการกระทําในสิ่งที่สิ่งเรนลับ
ไมพอใจ ความเชื่อจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิถีชีวิตของมนุษย และเมื่อมนุษยมีความเชื่อก็กอใหเกิดพิธีกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อนั้น ๆ สอดคลองกับที่ วัชรวร วงศกัณหา (2555) กลาววา ความเชื่อเปนพื้นฐานของลัทธิศาสนา และ
เปนที่มาของประเพณีพิธีกรรม และสอดคลองกับที่ ชนัญ วงษวิภาค (2556) กลาววา ศาสนา ความเชื่อ เปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมที่มนุษยสรางขึ้นเพื่ออธิบายความอยากรูอยากเห็นในสิ่งเรนลับที่เกินกวาประสาททั้ง 5 สัมผัสได ศาสนา ความเชื่อ
ยังเปนกรอบอุดมการณความคิดที่มีการสืบทอดใหผูคนเขาถึงเจตนารมณผานประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ
อําเภอเกาะยาวเปนชุมชนไทยมุสลิมที่ประชากรกวารอยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม ทําใหพ้ืนที่แหงนี้มีความเชื่อ
และพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา โดยเฉพาะความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงที่ถือเปนอาชีพหลักของผูคนตามลักษณะของ
ภูมิศาสตร การประกอบอาชีพประมงนอกจากอาศัยความชํานาญอันเกิดจากประสบการณที่สั่งสมมาอยางยาวนานแลว
ยังอาศัยความเชื่อและพิธีกรรมตาง ๆ ที่มีมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ ความเชื่อเหลานี้สวนใหญเกิดขึ้นบนพื้นฐานของหลักการ
ทางศาสนาอิสลาม
ดวยสภาพความเปนเกาะที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และมีความงามครบครัน เกาะยาวจึงเปนพื้นที่ที่มี
นักทองเที่ยวเขาไปทองเที่ยวเปนจํานวนมาก สอดคลองกับเอกสารแผนพัฒนาอําเภอเกาะยาว (พ.ศ. 2561 - 2562) ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562 (2562) ที่กลาวถึงการทองเที่ยวของอําเภอเกาะยาว วา เปนแหลงทองเที่ยวใหมที่การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยสง เสริม สนั บ สนุ น เนื่ องจากมี แ หล งท อ งเที่ย วที่ สวยงามและยั งมี ส ภาพที่ ส มบูร ณ ทํ าให เ ปน ที่ ชื่น ชอบของ
นักทองเที่ยว สงผลใหมีการกอสรางโรงแรมขนาดใหญ ประชาชนในพื้นที่สวนหนึ่งจึงหันมาทําธุรกิจการทองเที่ยวมากขึ้น
รวมถึงกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของการทองเที่ยวสงผลตออาชีพของผูคน รวมถึงความเชื่อและพิธีกรรมบางอยางที่
เกี่ยวกับวิถีประมงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับการเปนเมืองทองเที่ยวดวยเหตุนผี้ ูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง“การดํารงอยู
และการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา” เพื่อศึกษาวิถีประมง
ที่ปรากฏความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา รวมถึงการดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในพื้นที่ของการเปนเมืองทองเที่ยว สะทอน
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ใหเห็นถึงวิถีชีวิตของผูคนบนพื้นฐานของการประกอบอาชีพประมงในชวงเวลาหนึ่งกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
สังคม โดยเฉพาะกระแสของความเปนชุมชนแหงการทองเที่ยว
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณชาวประมง ผูประกอบพิธีกรรม ตําบลละ
5 คน และผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว จํานวน 5 คน รวมทั้งการสังเกตการณแบบมีสวนรวมอยางใกลชิดจาก
การลงพื้นที่เก็บขอมูลความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงทั้ง 3 ตําบลของอําเภอเกาะยาว ไดแก ตําบลพรุใน ตําบลเกาะยาวใหญ
และตําบลเกาะยาวนอย โดยผูใหขอมูลเปนคนในพื้นที่ที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป และตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการใหขอมูล
จากนัน้ จึงนําขอมูลมาวิเคราะห และเรียบเรียงตามประเด็นที่ไดกําหนดไว
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูวิจัยศึกษาลักษณะความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิม การดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลง โดยมี
กรอบแนวคิดดังนี้
พืพื้น้นทีที่ท่ทางกายภาพของอํ
างกายภาพของอําาเภอเกาะยาว
เภอเกาะยาว จัจังงหวั
หวัดดพัพังงงา
งา
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
วัฒนธรรม และศาสนา

การทองเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม

ความเชื่อทางจิตตภาพ
ความเชื่อในรูปแบบสัญลักษณ
บทบาท/
วิถีชุมชน

การทําบุญเรือ
ความเชื่อและพิธีกรรม
1. การดํารงอยู
2. การเปลี่ยนแปลง
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ผลการวิจัย
ดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางทะเล ทําใหการทําประมงขนาดเล็กเปนอาชีพหลักที่สําคัญของชาวไทย
มุสลิม อําเภอเกาะยาว เปนการจับสัตวน้ําโดยใชเครื่องมือขนาดเล็กดวยวิธีการแบบเดิม เชน การทําอวนปู ทอดแห ทําลอบ
ดักโพงพาง ทําโบะหรือโปะ ทํากระชัง เปนตน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญทางทะเล ที่เกิดจากประสบการณที่ส่ังสมมาอยาง
ยาวนาน เชน การดูทิศทางของกระแสน้ํา การคาดคะเนตําแหนงของดอนทะเล เปนตน นอกจากนี้ยังพึ่งพาอาศัยความเชื่อ
และพิธีกรรมตาง ๆ ที่มีมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ ความเชื่อเหลานี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของหลักการทางศาสนาอิสลาม โดยผูวิจัย
นําเสนอผลการวิจัย ดังนี้
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1. ความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมง
ลักษณะความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิมอําเภอเกาะยาว พบวามี 2 รูปแบบ ไดแก ความเชื่อ
ทางจิตตภาพ และและความเชื่อที่แสดงในรูปแบบสัญลักษณภายใตพิธีกรรมการทําบุญเรือ
1.1 ความเชื่อทางจิตตภาพ เปนความเชื่อทางความรูส ึกโดยไมมกี ารประกอบพิธีกรรมใด ๆ เชน
1.1.1 ผีพราย เปนความเชื่อประเภทวิญญาณ โดยมีที่มาจากตํานานแมกับลูกชายที่พรากจากกันเมื่อกลับมา
เจอกันก็จํากันไมได ทําใหเกิดความสัมพันธฉันชูสาว เมื่อรูความจริงตางยอมรับสิง่ ที่เกิดขึ้นไมได รวมทั้งชาวบานก็รุมประณาม
หยามเหยียดวาเปน “ไอลูกเย็ดแม” ดวยความอายทั้งสองจึงกระโดดน้ําตายพรอมกัน และกลายมาเปนผีพราย 2 ตน ที่คอย
หลอกหลอนผูคน ดังนั้นเมื่อใครโดนผีพรายหลอกก็ใหดากลับไปวา “ไอลูกเย็ดแม” ความเชื่อนี้มีอิทธิพลตอการออกทะเล
รวมทั้งเปนตนเหตุใหเกิดขอหามที่เกี่ยวกับการออกทะเลตามมาหลายขอ (เด็ม คงรักษ 2562, สัมภาษณ)
1.1.2 การกลาวดุอาในการออกทะเล เปนความเชื่อประเภทไสยศาสตร ทุกครั้งที่มีการลงเรือเพื่อออกทะเล
มีการกลาวดุอาการกลาว “ซอลาวาตนบี” เปนการรําลึกถึงพระผูเปนเจา รวมทั้งศาสดาของศาสนาอิสลาม เพื่อใหทํามาหากิน
คลองตัว การดุอาหรือบทสวดบางบทไมสามารถบอกกลาวแกผูอื่นได เนื่องจากเชื่อวาทําใหดุอาปรองหรือบทสวดเสื่อมลง
ดุอาทุกบทมีขอบเขตการใชเมื่อมีเหตุจวนตัวเทานั้น เชน ใชปองกันเรือลมอันเกิดจากลมพายุกระหน่ําจนไมสามารถแลนเรือ
ตอไปได เพื่อขอความชวยเหลือจากพระผูเปนเจาใหเบิกทางสวางแกพวกเขา เพราะชาวมุสลิมเชื่อวาทุกอยางมาจากอัลลอฮฺ
แมแตชาวมุสลิมทุกคนก็เปนของทาน ฉะนั้นผูเดียวที่ชวยเหลือได คือ พระองค ในสวนของหัวเรือมีผายันตที่เขียนเปนบทดุอา
ดวยภาษาอาหรับแปะไว และมีผาคลุมหัวเรือ เพื่อใหการออกเรือแคลวคลาดปลอดภัย (เส็น ดาวเรือง 2562, สัมภาษณ)
1.1.3 ขอหามเปนความเชื่อประเภทการถือเคล็ด การตอเรือ รวมถึงการออกทะเล เชน หามใชไมเคี่ยม
รวมกับไมตะเคียนตอเรือ เพราะไมทั้งสองมีวิญญาณสถิตอยู คือ นางตะเคียนในตนตะเคียน และผีในตนเคี่ยม วิญญาณทั้ง
สองไมถูกกัน หากใชรวมกันจะเกิดการทะเลาะวิวาท สงผลใหการทําประมงไมประสบความสําเร็จ การตอเรือ แตละลําจึง
เลือกใชไมชนิดใดชนิดหนึ่งเทานั้น หามทักหรือพูดจาใด ๆ เมื่อเห็นดวงไฟหรือที่เรียกวา “ชิน” หรือเห็นวิญญาณ เรนลับ
ตาง ๆ เพราะเชื่อวาทําใหโดนของ ไมสามารถรักษาใหหายขาดได หามออกเรือวันศุกร เพราะผูออกเรือสวนใหญเปนผูชาย
ซึ่งผูชายมุสลิมตองไปประกอบพิธีกรรมในมัสยิด หากออกเรือไปจับสัตวทะเลนอกจากจับไมไดแลว ยังถือวาเปนการทําบาป
อยางยิ่ง หามเอยชื่อสัตวที่เปนอันตราย แตใหเอยชื่ออื่นแทน เชน เมื่อเห็นงู ใหเอยชื่อวา ไก เปนตน หามออกจากบานเพื่อ
ออกทะเลเมื่อมีจิ้งจกรองทัก รวมถึงหามมีผูขัดขวาง หรือรองทักใด ๆ กอนออกจากบาน เพราะเชื่อวาเกิดลางราย เปนตน
1.1.4 การดูฤกษยาม และทิศทาง เปนความเชื่อประเภทโหราศาสตร การออกทะเลจึงมีการดูดาว และ
ทองฟา เพื่อใหทุกอยางราบรื่น และจับสัตวทะเลไดเปนจํานวนมาก เชน หากทองฟาเปนสีแดงเชื่อวามีกุงจํานวนมาก หาก
เดือนเปนจันทร หรือคืนที่มีปรากฏการณจันทรุปราคาจะไมออกทะเล เพราะถือวาเปนการใหเกียรติแกดวงจันทร วันดับ ซึ่ง
เปนคืนเดือนมืด แรม 14 – 15 ค่ํา จะไมออกทะเล เพราะเชื่อวาทําใหดวงดับหรือไมมีโชคลาภ ในวัน “น้ํา 11 เกร็ดเกลือ”
(เกร็ด หมายถึง เแทะ กิน) หมายถึง คืน 11 ค่ํา ไมมีการออกทะเล หรือคนที่ออกทะเลมักไมไดอะไรนอกจากเกลือ หรือ
น้ําทะเล เพราะเชื่อวาไมมีสัตวทะเลอาศัยอยู การดูทิศทางการออกเรือ มีการทํานายดวยการเอามือปดจมูกขางใดขางหนึ่งไว
เมื่อปดแลวจมูกขางใดหายใจไดคลองกวาใหหันเรือออกไปทางทิศนั้น จะทําใหสามารถจับสัตวทะเลไดเปนจํานวนมาก เปนตน
(เสรี เริงสมุทร 2562, สัมภาษณ)
1.2 ความเชื่อที่แสดงในรูปแบบสัญลักษณภายใตพิธีกรรมการทําบุญเรือ ไดแก ความเชื่อเกี่ยวกับแมยานางเรือ
หรือจาวเรือ และการทําบุญเรือ เปนความเชื่อประเภทวิญญาณ ที่เชื่อวาเรือทุกลํามีแมยานางซึ่งเปนผูหญิง โดยเริ่มตั้งแต
การสรางเรือที่เชื่อวาเสมือนการสรางผูหญิง ตองมีการวางโครงสรางเรือหรือซี่โครงเรือที่เปรียบเหมือนกระดูกหรือซี่โครง
ผูหญิง มีจํานวนเปนเลขคี่ สวนมีจํานวนเทาใดขึ้นอยูกับขนาดของเรือ มีการเจาะสะดือเรือหรือลูกดันเรืออยูตรงจุดกึ่งกลาง
ของทองเรือใหเปนเหมือนสะดือผูหญิงที่สมบูรณแบบ ถือเปนขั้นตอนสุดทายของการสรางเรือ หากไมเจาะสะดือเรือเชื่อวา
เรือลํานั้นเปนเพียงขอนไม และถือเปนการใหเกียรติแมยานาง ซึ่งเรือที่สมบูรณแบบจะมีแมยานางทําหนาที่คุมครองเจาของ
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เรือใหแคลวคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และใหสามารถออกเรือไปจับสัตวทะเลไดครั้งละมาก ๆ จากความเชื่อ
ดังกลาวทําใหเกิดพิธีกรรมบูชาแมยางนางเรือเปนการทําบุญเรือ ที่เรียกวา “ทําปูยาเรือ” หรือ “ทําปูเละเรือ” (สูอีด ภิญโญ
2562, สัมภาษณ)
การทําบุญเรือ เปนการทําความสะอาดเรือใหแมยางนางเรือพึงพอใจ โดยโตะหมอซึ่งเปนผูมีความรูเปนผูทําพิธี
หากทําพิธีในวันขางขึ้น ใหนับวา ดิน น้ํา ลม ไฟ ไปเรื่อย ๆ โดยเริ่มนับจากวันที่ 1 ของเดือนนั้นจนถึงวันที่กําหนดทําพิธี
หากนับแลวตรงกับ ดิน หรือน้ํา สามารถทําพิธีได และหากวันที่ทําพิธีเปนวันขางแรม ใหนับวา ไฟ ลม น้ํา ดิน ไปเรื่อย ๆ
โดยเริ่มนับจากวันที่ 1 ของเดือนนั้นเชนเดียวกัน หากนับไปตรงกับ ดิน หรือน้ํา สามารถทําพิธีไดเชนเดียวกัน เพราะเชื่อวา
เกิดเปนลางดี หากไมตรงกับ ดิน หรือน้ํา ใหเปลี่ยนวันที่ทําพิธี นอกจากนี้ตองพิจารณาเวลาในการประกอบพิธีวาชวงเวลานั้น
น้ําทะเลขึ้นมาถึงบริเวณที่เรือจอดอยูหรือไม หากน้ําทะเลขึ้นไมถึงเรือก็ไมสามารถทําพิธีได เพราะเชื่อวาทําใหจับสัตวน้ํา
ไดยาก มีการเตรียมสิ่งของที่ใชประกอบพิธี เชน แปงฝุน น้ําหอม แชมพู ใบเฉียงพรา ยานเชือกบา (เปนยานไมชนิดหนึ่ง)
กํายาน ลูกสะบา เปนตน โดยเชื่อวาสิ่งของเหลานี้แมยานางเรือชื่นชอบ มีการนําสัตวประเภทเปด ไก มาแกง ทั้งนี้ไมนําสัตว
ที่ไมชอบน้ํา มาแกง เพราะเชื่อวาสัตวที่กลัวน้ําทําใหการออกเรือติดขัด โดยชาวบานนิยมแกงไกมากที่สุด เพราะเชื่อวา
ในสมัยนบีนัวฮฺ ทานไดรับคําสั่งจากอัลลอฮฺ ใหสรางเรือกอนที่พระเจาจะทําใหน้ําทวมโลก แตนบีนัวฮฺไมรูวาเรือมีลักษณะ
อยางไร อัลลอฮฺจึงตรัสใหนบีนัวฮฺนําไกมาหนึ่งตัว เชือดแลวดึงออกเปนสองทอน ทอนแรกเปนอก ทอนหลังเปนซี่โครง สื่อ
ความหมายวาสิ่งที่ชวยใหรอดพนจากน้ําทวมโลกไดก็คือสิ่งที่มีลักษณะเหมือนไกที่ดึงออกเปนสองทอน ซึ่งหมายถึงเรือนั่นเอง
เพราะลักษณะของเรือสวนหัวเรือกับสวนทายเรือคลายกับอกของไก สวนกลางมีลักษณะเปนโครงเหมือนซี่โครงไก (มานพ
สืบพงษ 2562, สัมภาษณ) ขอมูลการสรางเรือแตกตางจากที่ สูอีด ภิญโญใหขอมูลไวตอนตน อยางไรก็ตามไมวาการสรางเรือ
จะมีที่มาจากผูหญิง หรือไก หากพิจารณาไปยังสวนของพิธีกรรมพบวามีลักษณะที่สอดคลองกัน
ในการทําบุญเรือ โตะหมอนําสิ่งของทั้งหมดลงไปผสมกับน้ําซึ่งอยูในขันแลวกลาวบทสวด จากนั้นนําน้ําในขัน
ประพรมที่เรือ เริ่มจากหัวเรือไปยังทายเรือ โดยโตะหมอนั่งลงตรงจุดกึ่งกลางเรือ แลวกลาวบทสวดเพื่ออธิษฐานแกนางเรือ
ทั้งสามนาง คือ ดานหัวเรือเปนนางเรือเพศชาย ชื่อวา “อุมารุลลอฮฺ” ตรงกลางเรือ (ลูกดันเรือ) เปนเพศหญิง ชื่อวา “นอรรุลลอฮฺ”
และตรงทายเรือเปนเพศชาย ชื่อวา “กามารุลลอฮ” เพื่อใหการออกเรือประสบความโชคดี มีการกลาวบทตาง ๆ หลายบทที่
เกี่ยวเนื่องกับอัลลอฮฺ ในชวงทายของพิธีโตะหมอเปาลมไปยังชองวางระหวางกงเรือ จากดานทายเรือไปยังดานหัวเรือ แลวเอา
มือตบไปที่ตัวเรือ 3 ครั้ง แลวกลาวบทสวด จากนั้นจึงเปนการรับประทานอาหารรวมกันภายในเรือ หากเรือมีขนาดเล็กเกิน
กวาจํานวนคนที่มารวมพิธีก็ใหยืนรับประทานรอบ ๆ บริเวณเรือ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเปนการกลาวซอลาวัตนบี
จากนั้นโตะหมอเรียกชื่อนางเรือ ชื่อละ 3 ครั้ง เพื่อความเปนสิริมงคล แลวจึงใหเจาของเรือขับเรือออกไปสูทองทะเล โดยมีขอ
หามวากอนออกเรือไมใหคนอื่นมาโดนเรือ (มานพ สืบพงษ 2562, สัมภาษณ) พิธีทําบุญเรือทําปละกี่ครั้งก็ได ขึ้นอยูกับเรือวา
มีคราบสกปรกมากนอยเพียงใด รวมทั้งขึ้นอยูกับความพรอมของเจาของเรือ โดยเฉพาะความพรอมดานทุนทรัพย สวนเรือที่
เพิ่งซื้อหรือตอขึ้นใหมมีการทําพิธีบูชาแมยานางเชนเดียวกัน แตไมตองทําความสะอาดเรือ
สูอีด ภิญโญ (2562, สัมภาษณ) ยังกลาวถึงความเชื่ออีกประการของการบูชาแมยานางเรือ คือ การผูกหัวเรือดวย
ผาสามสี จะเปนผาสีใดก็ได ทั้งนี้เพราะเชื่อวาแมยานางมี 3 ตน จึงจําเปนตองใชผาสามสี ปจจุบันนิยมใชสีของธงชาติไทย
สวนผูผูกผาเปนเจาของเรือหรือโตะหมอก็ได โดยมีคํากลาวที่มีความหมายวา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺองคเดียว
สวนการเปลี่ยนผาขึ้นอยูกับความเกาของผา หากผาเกาแตไมไดรับการเปลี่ยนเชื่อวาแมยานางไมพอใจ และไมดูแลรักษาเรือ
เหมือนเดิม สงผลใหเจาของเรือจับสัตวทะเลไดนอยลงหรือจับไมไดเลย นอกจากนี้ยังมีขอหามในการเหยียบหัวเรือ ซึ่งเปนที่
สถิตอยูของแมยานางเรือ เพราะถือวาเปนการลบหลู ทําใหแมยานางเรือโกรธ
จากความเชื่อและพิธีกรรมดังกลาว นอกจากเปนการถือปฏิบัติเพื่อสรางขวัญกําลังใจ เปนมงคลของชีวิต และเปน
สวนหนึ่งของการแสดงความเคารพศรัทธาตอพระผูเปนเจาแลว ยังสงผลดีตอการประกอบอาชีพ เชน ทําใหระมัดระวังกาย
ใจ วาจา ในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ดังเชนขอหามในการพูดจา สื่อนัยยะใหชาวประมงระมัดระวังตนในการพูด การทําสิ่ง
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ตาง ๆ ซึ่งตองทําอยางมีสติ ดวยความรอบคอบ รวมทั้งไมทิ้งหลักการทางศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ยังมีการถือเคล็ดที่ชวย
สรางกําลังใจ เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทั้งนี้เพื่อความสบายใจของผูที่กระทํา แสดงใหเห็นวา สิ่งที่บรรพบุรุษไดยึดถือ สืบทอดสู
การปฏิบัติ เปนกุศโลบายที่ทําใหผูคนเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําที่ไมเหมาะสม และหันมากระทําในสิ่งที่ถูกตองดีงาม
อยางไรก็ตาม ความเปนชุมชนมุสลิมของอําเภอเกาะยาว ทําใหความเชื่อและพิธีกรรมตาง ๆ ยึดโยงกับหลักการทาง
ศาสนาสอดคลองกับที่ ชูศักดิ์ วิทยาภัค (2561) กลาววา ศาสนาทําหนาที่ดํารงความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม
กายภาพ เปนสวนหนึ่งของการปรับตัวของมนุษยกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในสถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งอยู
นอกเหนือการควบคุม และความเขาใจของมนุษย เกิดเปนความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ สอดคลองกับที่ อคิน
รพีพัฒน (2551) กลาวถึงพิธีการตาง ๆ วา เปนพฤติกรรมการแสดงที่สรางความเชื่อมั่นในความคิดทางศาสนา เพิ่มความ
ลึกซึ้ง และพยายามสรางรัศมีของความเปนจริง จนนําไปสูความศรัทธาในพิธีกรรมโลกที่เปนจริงกับโลกแหงจินตนาการ
ผสมผสานเปนโลกเดียวกัน การปฏิบัติศาสนกิจทําใหความเชื่อทางศาสนาปรากฏขึ้นในระนาบของมนุษย หรือเรียกวา “การ
แสดงทางวัฒนธรรม” ในขณะที่ สุภางค จันทวานิช (2557) กลาวถึง กองต ดูรไคมเวเบอร นักทฤษฎีสังคมวิทยาที่กลาวถึงสิ่ง
ที่มนุษยในสังคมชวยกันสรางขึ้นมา และรับรูรวมกัน คือ ศาสนา และวัฒนธรรม และกลาวถึงศาสนาวา เปนสิ่งประดิษฐของ
สังคมที่สรางขึ้นเพื่อใชควบคุมคน ทําใหสังคมศักดิ์สิทธิ์ ศาสนาจึงไมใชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แตเปนเพียงสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อปฏิบัติ
เมื่อมีการบอกตอ ๆ กัน จึงเกิดเปนความเลื่อมใส วิคเตอร เทอรเนอร (Victor Turner) (Turner, 1970) ศึกษาสัญลักษณใน
พิธีกรรมที่สัมพันธกับกระบวนการทางสังคม โดยวิเคราะหรูปแบบทางวัฒนธรรม พิธีกรรม ผานการวิเคราะหโดยมองไปที่
โครงสรางทางสังคมที่เปนความสัมพันธของสถานภาพ บทบาท กับโครงสรางทางสังคมในหนวยตาง ๆ การเขาใจความหมายเชิง
สัญลักษณในพิธีกรรม กระบวนการทางพิธีกรรมที่เปลี่ยนผานสถานะ สภาวะที่อยูในชวงของการเปลี่ยนผานก็คือสภาวะ
คุณสมบัติที่ไร โครงสราง หรือชวงเวลาชวงชายขอบ เพราะเปนเงื่อนไขที่ทําใหเกิ ดสัญลักษณท างพิธีกรรม โดยจําแนก
สัญลักษณออกเปน 3 ลักษณะ ซึ่งสอดคลองกับความเชื่อพิธีกรรมวิถีประมงในครั้งนี้ ไดแก
1. สัญลักษณที่เปนการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใหเชื่อมโยงตนเองเขากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยการใชวัตถุสัญลักษณ เชน
รูปปน รูปสลัก เครื่องดนตรี การใชตํานาน ความเชื่อในวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการรายรําหรือระบบจักรวาล เปนตน
2. สัญลักษณที่เปนการสงเสริมการละเลนหรือการกระทําที่ผิดจากปกติ เปนการอนุญาตใหแสดงพฤติกรรมที่ผิดไปจาก
ปกติ โดยมีนัยหรือวัตถุประสงคบางประการเนื่องในพิธีกรรม
3. สัญลั กษณ ที่เป นการสง เสริ มให เกิ ดความเปนชุ มชนเพื่อ สนองตอบความตองการของการเขา รวมพิธีก รรม
เพื่อรวมกันแสดงพฤติกรรมที่จะทําใหเกิดสํานึก รวมถึงความเปนกลุมเปนพวกเดียวกัน
ความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิม ที่สวนใหญยึดโยงอยูกับหลักศาสนามีการบอกตอ ๆ กันจนเกิด
เปนความเลื่อมใสที่ผูคนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบตอมา สอดคลองกับที่ สุภางค จันทวานิช (2557) ไดกลาวถึง เฮอรเบิรด
สเปนเซอร ที่กลาวถึงองคประกอบของสังคม โดยกลาวถึงองคประกอบของสถาบันพิธีกรรมวา ทําหนาที่ควบคุมพฤติกรรม
ของมนุษย และสถาบันศาสนาที่มีหลักคําสอนใหมนุษยยึดถือปฏิบัติ
2. การดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมง
วิถีประมงของชาวไทยมุสลิมอําเภอเกาะยาว มีการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอความเชื่อและพิธีกรรม โดยเฉพาะ
จุดมุงหมายของการทําประมงที่เปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน การออกทะเลในอดีตเปนไปเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงชีพโดยไมได
มุงเนนเพื่อการซื้อขายเหมือนเชนปจจุบัน ทั้งนี้ดวยความเชื่อวา สิ่งที่หามาไดนั้นเปนของพระเจา พระเจาเปนผูสราง จะไดมา
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความพอใจของพระเจา ความเชื่อนี้นําไปสูความเครงครัดในการออกทะเลที่หามมีใครขัดขวาง หรือ
รองทักใด ๆ เพราะนั่นหมายถึงพระเจาไมพอใจใหออกเรือ ปจจุบันการออกเรือนอกจากเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองแลว ยังมี
การซื้อขายจนกลายเปนอาชีพหลักที่สําคัญ นอกจากนี้บางคนยังถือโอกาสพานักทองเที่ยวที่สนใจเยี่ยมชมวิถีชีวิตประมง
ออกทะเลไปดวย หรือเรือบางลําที่นอกจากใชเพื่อการทําประมงแลวยังเปนเรือไวบริการนักทองเที่ยว รวมถึงมีอาชีพใหมที่
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เกี่ยวกับการทองเที่ยวเขามา ทําใหการทําประมงลดลง และประกอบกับปจจุบันมีขอจํากัดทางกฎหมายในการสรางเรือให
ถูกตองตามหลัก และมีการขึ้นทะเบียนเรือกับทางราชการซึ่งมีคาใชจายคอนขางสูง ทําใหการทําอาชีพที่เกี่ยวกับเรือเพื่อการ
ทําประมงลดลง
2.1 การดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงความเชื่อทางจิตตภาพ ความเชื่อประเภทวิญญาณ ผีพราย เปนความเชื่อ
ที่หลงเหลืออยู แมคนสวนใหญไมเคยเห็นวามีลักษณะรูปรางอยางไร แตก็มีการบอกเลาปากตอปากประกอบกับการคาดเดา
จึงทําใหผีพรายมีลักษณะตามความนึกคิดของแตละคน โดยสวนใหญเชื่อวาผีพรายเปนผูหญิงผมยาว และผูชายหัวลาน สวน
ความเชื่ออื่น ๆ มีจํานวนลดลง และเริ่มสูญหายไป เพราะปจจุบันชาวประมงคํานึงถึงความสะดวก และความคลองตัวในการ
ออกทะเลเปนสําคัญ แตอยางไรก็ตามความเชื่อบางอยางยังคงอยูโดยมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไป เชน การกลาวดุอาบางบทที่สืบทอดมาจากรุนสูร ุน และเปนที่รับรูกันในบางกลุมเทานั้น เพราะโตะอีหมามหรือผูนําศาสนา
ที่มคี วามเชี่ยวชาญเลือกถายทอดใหแกศิษยที่มีความเหมาะสมเพียงบางคนเทานั้น การออกเรือวันศุกรซึ่งถือเปนวันสําคัญที่
ทุกคนตองไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มัสยิด ในอดีตจึงไมมีการออกเรือ แตปจจุบันสามารถออกเรือได แตตองรีบ
กลับมาใหทันเวลาประกอบพิธีกรรม ทั้งนี้เพราะความจําเปนในการหารายไดเพื่อเลี้ยงชีพ เปนตน สวนความเชื่อในการตั้งชื่อ
เรือ นั้น สูอีด ภิญโญ (2562, สัมภาษณ) กลาววาบางสวนยังใชหลักการเดิม และบางสวนมีการปรับเปลี่ยน กลาวคือ ในอดีต
มีการตั้งชื่อเรือเปนชื่อผูหญิง และเปนภาษาอาหรับ เชน น.ฟานา ฟารีดา ซาหรีราหยา เปนตน แตปจจุบันเรือบางลําตั้งชื่อที่
สื่อความเปนมงคล เชน มหาโชค รุงรัศมี เปนตน และตั้งชื่อดวยภาษาไทยที่เปนสากลมากขึ้น เชน แสงโสภา สุวิมล เปนตน
2.2 การดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่แสดงในรูปแบบสัญลักษณภายใตพิธีกรรมการทําบุญเรือ
จะเห็นวาการทําบุญเรือ เพื่อบูชาแมยานางเรือมีบทบาทลดลง เรือบางลําอาจทําพิธีปละ 1 ครั้ง หรือ 2 ป ตอ 1 ครั้ง สวน
ขาวเหนียวเหลืองที่เคยใชในอดีตหากเปนการทําบุญเรือครั้งแรกยังคงจําเปนตองใช แตการทําบุญครั้งตอไปหากไมสามารถหา
ขาเหนียวเหลืองไดสามารถใชขาวอื่น ๆ แทน เชน ขาวหมกไก เปนตน สวนการผูกหัวเรือ ในอดีตใชผาใดก็ไดที่มีสีสันแตตอง
เปนผาที่ใชกับของสูง เชน ผาฮิญาบ หรือผาที่ผานการเขารวมพิธีฮัจญแลว แตปจจุบันมีการใชผาสามสี ไดแก สีแดง สีน้ําเงิน
และสีขาว สื่อความหมายถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งของและคานิยมในยุค
นั้น ๆ ถือเปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมขัดตอพิธี แตเปนการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย กัมพล เริงสมุทร (2562, สัมภาษณ)
กลาวถึงผายันตที่เคยติดไวบริเวณหัวเรือวาจําเปนตองเปลี่ยนสถานที่ติด หรือตองเอาออก ทั้งนี้ดวยเรือทําหนาที่มากกวาการ
ออกทะเลเพื่อการทําประมง แตทําหนาที่บริการนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวอาจเดินขามหรือเหยียบย่ําผายันต ถือเปนการลบ
หลูแมยานางเรือ รวมถึงผาที่คลุมบนหัวเรือซึ่งอยูในตําแหนงที่สูงที่สุดก็มีการเอาออกเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีความเชื่อ
แบบใหมเกิดขึ้น เปนความเชื่อที่ตอยอดจากวัสดุการสรางเรือที่ถือวามีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีแมยานางคอยคุมครองดูแล
ปจจุบันจึงมีบางคนแมไมไดออกเรือทําประมงแตนําไมกระดานเรือไปประดับเพื่อเพิ่มความเปนสิริมงคลแกตนเอง ครอบครัว
รวมถึงหนาที่การงาน เชน วางไวในรถ เพื่อใหเดินทางปลอดภัย จัดเก็บไวในรานคาเพื่อใหคาขายไดคลอง เปนตน
อยางไรก็ตามในสวนของพิธีกรรมการทําบุญเรือนั้น มานพ สืบพงษ (2562, สัมภาษณ) ชาวประมง และอดีตครู
สอนศาสนา กลาววา เปนเรื่องที่ไมเหมาะสม เพราะชาวมุสลิมมีอัลลอฮฺเพียงองคเดียวที่ควรแกการเคารพ การที่มีผูประกอบ
พิธีบูชาแมยานางเรือจึงเปนการนําพิธีกรรม และความเชื่อของที่อื่นมาใช เพราะแทจริงแลวพิธีกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงค
เพื่อการพบปะสังสรรคกันในบรรดาญาติพี่นอง เพื่อนฝูงในโอกาสพิเศษ ซึ่งนอกจากไดพบปะกันแลวก็ถือวาเปนโอกาสดีท่ีได
ทําความสะอาดเรือที่ใชในการทํามาหากินดวย ดังนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจึงเปนเพียงงานเลี้ยงสังสรรค หรืออาจเปนเพียงแค
การทําบุญเรือเทานั้น ประกอบกับเรือที่ใชทํามาหากินในปจจุบันไมใชเรือที่แทจริง เพราะเปนเรือที่ไดรับบริจาคจากทาง
ราชการเมื่อครั้งเกิดเหตุการณภัยพิบัติสึนามิ ผูสรางเรือลํานี้จึงไมมีความรูเรื่องทะเล หรือเรื่องการทําประมงเทาที่ควร ดังนั้น
เมื่อไมใชเรือที่แทจริงจึงไมควรมีพิธีทําบุญเรือ
ขอมูลขางตนนอกจากสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อและพิธีกรรมที่แตละคนมีมุมมองหรือทัศนคติที่แตกตางกัน แตโดย
เนื้อแทแลวชาวมุสลิมยังคงยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามที่ใหความเคารพตออัลลอฮฺองคเพียงองคเดียว ดังคํากลาว
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ที่ใชเพื่อประกอบพิธีกรรมตาง ๆ วา “บิสมิลลาฮิรฺเราะฮมานิรฺรอญีม” มีความหมายวา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจาก อัลลอฮฺ
องคเดียว
ปจจัยที่สงผลตอการดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลงของวิถีประมงอําเภอเกาะยาว พบวา มีหลายปจจัยโดยเฉพาะ
ปจจัยดานสังคม ดวยสภาพพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวจํานวนมากสนใจเขาไปเยี่ยมชม วิถีชีวิต
ผูคนจึงตองมีการปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะการประกอบอาชีพประมงที่แมยังคงมีอยูแตพบวามีจํานวนลดลง ความเชื่อและ
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวิถีประมงจึงลดบทบาทลงไปดวย รวมถึงการเขาถึงสื่อตาง ๆ ที่เปนไปไดงายขึ้น การรับรูขอมูลจากสื่อ
สงผลตอแนวคิด วิถีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เขามาควบคุมการสรางเรือ สงผลตอขนบนิยมที่เคย
ปฏิบัติตองมีการปรับเปลี่ยนไป ปจจัยดานเศรษฐกิจ ดวยจํานวนนักทองเที่ยวที่มากขึ้น ประกอบกับสัตวทะเลมีจํานวนลดลง
ทําใหชาวประมงจํานวนหนึ่งหันไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว เชน คาขาย บริการนําเที่ยว เปนตน ทําให
ชาวประมงมีรายไดเพิ่มขึ้นกวาอดีต สงผลตอการสงลูกหลานใหเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น การศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญอีก
ประการ เพราะเมื่อลูกหลานมีการศึกษาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาในพื้นที่ตางถิ่น จึงมีการรับวัฒนธรรมตางถิ่นเขามา
ปจจัยดานวัฒนธรรมจึงสงผลตอใหความเชื่อและพิธีกรรมที่เคยมี เคยปฏิบัติลดบทบาทลง ประกอบกับพื้นที่ที่เอื้อตอการ
ทองเที่ยวทําใหมีนักทองเที่ยว และคนตางถิ่นเขาไปทองเที่ยว รวมถึงประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวมากขึ้น การ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นตามมา อยางไรก็ตามดวยพื้นที่ของความเปนชุมชนมุสลิม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังคง
เหลือเคาเดิมอยู ดวยชุมชนยังคงยึดมั่นศรัทธาตอคําสอนตามหลักศาสนาอิสลาม การปรับเปลี่ยนใด ๆ จึงพยายามไมใหผิด
แผกไปจากวิถีเดิมที่เคยปฏิบัติ ประกอบกับคนนอกพื้นที่ คนตางถิ่น หรือคนตางศาสนาไมไดเขาไปมีบทบาทในชุมชนมากนัก
ผูประกอบอาชีพประมงยังคงเปนคนในพื้นที่ ทําใหความเชื่อและพิธีกรรมที่แมมีการปรับเปลี่ยนไปบางแตถือวาเปนไปตาม
ความเหมาะสม โดยไมขัดกับหลักศาสนา
การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อและพิธีกรรมที่เกิดขึ้นสอดคลองกับที่ ชูศักดิ์ วิทยาภัค (2561) กลาวไววา ไมมีวัฒนธรรม
ไหนที่คงที่โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแมแตวัฒนธรรมที่แยกอยูโดดเดี่ยว การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นจากการสรางสิ่งใหม ๆ
ขึ้นภายในวัฒนธรรมนั้น หรือเกิดจากการนําเขามาของผูคนจากขางนอก โดยเชื่อวายุคแรก ๆ การแพรกระจายทางวัฒนธรรม
มีความสําคัญนอยกวาการวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม เพราะสังคมตาง ๆ อยูกันคอนขางโดดเดี่ยวมากกวายุคหลัง ๆ ที่การ
แพรกระจายเกิดไดงายขึ้นเมื่อมีการสรางระบบการคมนาคมและการสื่อสารที่ทันสมัย ทําใหคนในโลกติดตอสื่อสาร และ
แลกเปลี่ยนกันงายขึ้น
การอภิปรายผล
ความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว นั้น สวนใหญเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ดวยหลัก
ของศาสนาที่มุงเนนใหมุสลิมเครงครัดกับการนับถือพระเจาเพียงองคเดียว คือ อัลลอฮฺ ดังนั้นความเชื่อและพิธีกรรมตาง ๆ
จึงเปนการเทิดทูนบูชาอัลลอฮฺเสมอ แมมีความเชื่อและพิธีกรรมอื่นปะปนอยูบางก็เปนเพียงเล็กนอย เชน แมยานางเรือ
แตทายที่สุดตองมีการกลาวดุอาเพื่อแสดงความเคารพตออัลลอฮฺ ซึ่งก็มีบางคนที่ไมเห็นดวยตอความเชื่อและการกระทํา
ดังกลาว ดวยเพราะเห็นวาชาวมุสลิมควรยึดมั่นตอพระเจาเพียงองคเดียว
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความเชื่อเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่มีการหยิบยืม เผยแพร จนเกิดการแลกเปลี่ยน
และเรียนรูรวมกัน สอดคลองกับที่ พงษชรินทร พุธวัฒนะ (2531) ศึกษาเรื่อง “คติชนวิทยากับการเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทย
มุสลิม : ศึกษากรณีชุมชนบานครัวเหนือ กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา มีการนําคติชนที่ชาวไทยพุทธใชในการอบรม
สั่งสอนเด็กมาใชอบรมสั่งสอนเด็กมุสลิม ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของการแพรกระจายทางวัฒนธรรมที่มีการติดตอสัมพันธกับชาว
ไทยพุทธอยูตลอดเวลา เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมจะเห็นวาคติชนที่รับมานั้นรับเอาเฉพาะสวนที่มีเนื้อหาสาระหรือ
เรื่องราวที่ใหแงคิด คานิยม ตลอดจนแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ไมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม ในทางตรงขาม
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ถือวาการกระทําดังกลาวเปนการสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรูที่จะประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมในสังคมที่ตองอาศัยอยู
รวมกันกับผูอื่น ขอมูลการศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นวาความเชื่อบางอยางของชาวไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนสวนหนึ่งเกิดจากทฤษฎีการแพรกระจายของวัฒนธรรม หากเปนความเชื่อที่นําไปสูหลักปฏิบัติซึ่งไมขัดตอศาสนา
อิสลาม แตนําไปสูการสั่งสอนใหคนประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม หรือเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําความผิด
ถือวาเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยสรางระเบียบวินัย และสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดขึ้นในสังคมได
ลักษณะความเชื่อที่แสดงในรูปแบบสัญลักษณภายใตพิธีกรรมการทําบุญเรือ วิมล ดําศรี และไพรินทร รุยแกว
(2549) กลาวถึงความเชื่อดังกลาววาเปนรูปแบบความเชื่ออันเนื่องดวยบุคลาธิษฐาน เพื่อใหสิ่งที่มีอยูเหนือธรรมชาติเหลานั้น
มีจิตวิญญาณ มีพลานุภาพ มนุษยจึงสรางวิธีปฏิบัติบูชาในลักษณะตาง ๆ เพื่อแสดงความกตัญูรูคุณ ดังเชนชุมชนรอบ
ทะเลสาบสงขลาที่ มี วิ ถี ชี วิ ต เกี่ ย วข อ งกั บ ระบบรู ป แบบ ความเชื่ อ ประเพณี อั น เนื่ อ งด ว ยบุ ค ลาธิ ษ ฐานหลายประการ
ความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต มุมมองความคิดของ
ผูคนในแตละยุคสมัย เพราะเมื่อสังคมเปลี่ยนไปวิถีชีวิตและมุมมองความคิดบางอยางก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป สิ่งสําคัญที่ทําให
เกิดความเปลี่ยนแปลงมีหลายปจจัย เชน ปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม เปนตน การทําประมงที่นับวันยิ่ง
ลดลง หากยังมีเหลืออยูก็มีวิธีการทําที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุงที่ความสะดวกเปนสําคัญ นอกจากนี้ความสัมพันธของผูคนใน
ชุมชนก็เริ่มลดลง เพราะการศึกษาที่ทําใหคนหนุมสาวตองไปอาศัยอยูตางถิ่น รวมทั้งการที่ผูคนในชุมชนมีการศึกษามากขึ้น
การเชื่อในสิ่งที่ไมสามารถอธิบายไดตามหลักวิทยาศาสตรก็ลดลงเชนเดียวกัน ผูวิจัยเห็นวาความเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะยังคง
เพิ่มขึ้น และในอนาคตความเชื่อและพิธีกรรมบางอยางอาจสูญหายไป เพราะจากการที่ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล ผูที่มี
ความรูที่ใหขอมูลสวนใหญเปนผูสูงวัยที่อาจหลง ๆ ลืม ๆ ทําใหขอมูลบางอยางที่เคยทํา หรือเคยมีขาดหายไป
อยางไรก็ตามความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิม อําเภอเกาะยาว สะทอนถึงภูมิปญญาที่ปรากฏอยู
ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่กอใหเกิดคุณคาหลายประการ เชน ความเชื่อเกี่ยวกับแมยางนางเรือ ที่สะทอนถึงการดูแล เอาใจ
ใส ใหความสําคัญกับเรือซึ่งเปนเสมือนชีวิต เปนเรือนนอน เรือนกิน เปนพาหนะสําคัญที่ใชทําประมงเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทอง
การทําความสะอาดเรือที่นอกจากเปนการบูชาแมยานางแลว ยังทําใหเรือสะอาด เปนการสงเสริมสุขภาวะที่ดี รวมทั้งยังเกิด
การสานสัมพันธตอกันในการเลี้ยงสังสรรคจากอาหารที่ใชทําพิธีบูชาแมยานาง เปนตน การปลูกฝงใหพูดจาเหมาะสมตาม
กาลเทศะ ไมพูดจาหยาบคาย รูจักสํารวมกาย วาจา เชน ในการออกเรือตองพูดในสิ่งที่ควรพูด และกระทําในสิ่งที่เหมาะ
ที่ควร เปนตน
จากขอมูลที่นําเสนอไวขางตน ความเชื่อและพิธีกรรมไมใชเรื่องที่ไรสาระ หรือเรื่องงมงายที่ไรเหตุผล เพราะสิ่ง
เหลานี้กอใหเกิดคุณคาทั้งทางตรง และทางออม โดยเฉพาะคุณคาทางจิตใจ จึงเปนเรื่องที่นาเสียดายหากความเชื่อและ
พิธีกรรมที่กอใหเกิดความคิด และการปฏิบัติที่ดีงามตองสูญหายไป
สรุปผลการวิจัย
ความเชื่ อและพิ ธี กรรมวิ ถี ประมงของชาวไทยมุ ส ลิม อํา เภอเกาะยาว สว นใหญ เป น ความเชื่ อและพิ ธี กรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม แมชุมชนอําเภอเกาะยาวเปนชุมชนที่เขมแข็งดวยวิถีปฏิบัติตามหลักศาสนา แตดวยพื้นที่ที่มี
ศักยภาพทางการทองเที่ยว ทําใหมีนักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมชมเปนจํานวนมาก วิถีแบบเดิมของผูคนจึงตองมีการปรับเปลี่ยน
รวมถึงวิถีประมง ความเชื่อหลายอยางยังคงดํารงอยู เชน บทสวด การดูฤกษยาม เปนตน ความเชื่อและพิธีกรรมบางอยาง
เปลี่ยนแปลง และลดบทบาทลง เชน ความเชื่อเกี่ยวกับผีพรายที่ลดความเขมขนของความนากลัวลง ดวยหลักวิทยาศาสตร
พิธีทําบุญเรือที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องอาหาร รายละเอียดของการประกอบพิธีกรรม โดยเนนความสะดวกมากขึ้น การแสดง
ความเคารพแม ยานางดว ยผาสามสี มีการปรั บเปลี่ ยนใหสอดคลอ งกับสถาบั นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และ
สอดคลองกับสถานการณของการใชเรือเพื่อการทองเที่ยว เปนตน
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ขอเสนอแนะ
สามารถนําขอมูลจากการวิจัยไปใชในการทําความเขาใจผูคน และชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาในดานอื่น ๆ และ
เนื่องจากพื้นที่ที่ศึกษาเปนพื้นที่ทางการทองเที่ยวจึงควรนําเสนอแงมุมความเชื่อและพิธีกรรมบางอยางในรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อนําเสนอตอนักทองเที่ยวใหเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ผูที่เกี่ยวของกับการดูแลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ควรหาวิธีการกระตุนหรือดําเนินการใหมีการอนุรักษความเชื่อและพิธีกรรมที่เปนสวนหนึ่งในการ
ชวยควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง เหมาะสม รวมทั้งเผยแพรสูสาธารณะตอไป สวนการ
วิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับวิถีประมงในชุมชนอื่น ๆ ที่มีลักษณะโดดเดน และนาสนใจ
โดยศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลง การศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนอื่น ๆ ในบริบทที่แตกตางกัน
เปนตน
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลคอรุม และเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขาไปทํากิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอ
รุม โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางไดแก เปนเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ
และคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม จํานวน 4 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณแบบสนทนากลุม
เพื่อศึกษาขอเท็จจริงและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม และวิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา สวนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางคือ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลคอรุมจํานวน 293 คน เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลคอรุม และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาดวยการแจกแจงความถี่ หาคาเฉลี่ย หาคารอยละ และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมนั้น สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลคอรุมมีบทบาทในดานการชวยผลักดันและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดทํากิจกรรมตามที่ตนเองสนใจ เชน
การเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนเขามารวมคิดกิจกรรมวางแผน กําหนดโครงการตามที่ตนเองสนใจ แลวสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลคอรุมก็จะจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดเขารวม แตยังไมไดมีกระบวนการติดตามหรือประเมินผลการ
ดําเนินงานที่เปนลายลักษณอักษรที่แนชัด แตใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมเทานั้น สําหรับ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมไดแก เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไมเขารวมกิจกรรม
ไมไดตระหนักถึงประโยชนของการเขารวมกิจกรรม และมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมีการเปด-ปดภาคเรียนที่ไมตรงกัน ทําใหเด็ก
ที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนใหญไมไดเขารวมกิจกรรม 2) ระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมพบวา
ระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง (คาเฉลี่ย 3.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 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
สภาเด็กและเยาวชนเปนผลสืบเนื่องมาจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ไดกําหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน โดยกําหนดจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนในระดับ
ทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งมีโครงสรางเชื่อมโยงกัน รวมทั้งใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรเอกชน ภาคประชาสังคม รวมสงเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน (คูมือ
แนวทางการจัดตั้งสภาเด็กตําบลและเทศบาล, 2560)
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สภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลเปนองคกรหนึ่งในระดับทองถิ่นที่มีเด็กและเยาวชนเปนบุคคลสําคัญในการทํา
บทบาทหนาที่ดําเนินงานภายในองคกร ซึ่งอยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยสํานักงานสงเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สืบเนื่องมาจากในปจจุบันพบปญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมากมาย และภาครัฐเห็นความสําคัญของการแกปญหาเหลานี้ จึง
มีนโยบายในการกอตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น เพื่อเปนพื้นที่สรางสรรคและเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนในประเทศไทยไดรับ
การพัฒนาศักยภาพในดานทักษะตางๆ รวมไปถึงการรวมเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนรวมกับภาครัฐ ทั้งนี้ภาครัฐเล็งเห็นวาปญหาจะไดรับการแกไขเมื่อตัวเจาของปญหาเขามามีบทบาทรวมดวย สภาเด็ก
และเยาวชนจึงมีการดําเนินงานดวยหลักการ “เด็กนํา ผูใหญหนุน” หมายความถึงการมอบบทบาทการบริหารจัดการสภาเด็ก
และเยาวชนใหเปนของเด็กและเยาวชนของพื้นที่นั้นๆ เพื่อเปนผูนําทางความคิด สรางสรรคกิจกรรม โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนที่มาจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่นั้นๆ (วีราภา บุญหมื่น, 2555, น.1-2)
สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ไดกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2558 เกิดจากทางคณะ
ผูบริหารทองถิ่นเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน ตองการใหเกิดการรวมตัวของกลุมเด็กและเยาวชน และตองการเปด
พื้นที่สรางสรรคใหกับกลุมเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งไดมีการจัดทําแผนพัฒนาดานเด็กและเยาวชนและกิจกรรมสรางสรรคในสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลเกิดขึ้นในชื่อ “โครงการพัฒนาศักยภาพและสรางเสริมภูมิคุมกันในกลุมเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม” มีการ
สอดแทรกกิจกรรมยอยที่มาจากแผนการพัฒนาของแตละหมูบาน โดยใชกระบวนการมีสวนรวม ไดมีการรวมคิด รวมทํา รวม
วางแผน และรวมจัดกิจกรรมในสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม รวมกับสวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลคอรุม
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมมาจากเด็กและเยาวชน 12 หมูบาน (องคการบริหารสวนตําบลคอรุม, 2559, น.1) โดย
กิจกรรมที่ผานมาของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมมีกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ โครงการกิจกรรมสรางสรรคปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน โครงการอนุรักษเพลงพื้นบาน โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตานยาเสพติด
โครงการคายสัมพันธสรางเสริมภูมิคุมกันการดําเนินชีวิตเยาวชนตําบลคอรุม และโครงการกิจกรรมการสรางสรรคสําหรับเด็ก
และเยาวชนปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (DJ TEEN) เปนตน
แมวาสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมจะไดรับการสนับสนุนในการทํางานที่ดีมาโดยตลอด แตกลับมีเสียงสะทอน
เกี่ยวกับความไมตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม เมื่อผูวิจัยไดเขาไปศึกษากระบวนการ
ดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมในเบื้องตน พบวา สภาพการรวมตัวทํางานของคณะกรรมการคอนขา ง
หละหลวม คณะกรรมการสภาที่มารวมปฏิบัติงานจริงตั้งแตชวงวางแผนกิจกรรมไปจนถึงภายหลังการทํากิจกรรมมีจํานวนไม
ถึงครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการในสภาทั้งหมด อีกทั้งพบปญหาการไมเขารวมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในตําบลคอรุม สงผล
ใหการดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ ติดขัดและขาดความตอเนื่อง ซึ่งปญหาเหลานี้เปนปญหาใหญที่แมวาจะไดรับการพยายาม
แกไขปญหาแลว แตก็ไมสามารถบรรลุถึงการแกไขปญหาไดอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน คณะผูทําวิจัยจึงมุงศึกษา
ถึงการดําเนินงานและการมีสวนรวมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม เพื่อเปนประโยชนตอการวางแนวทางการดําเนินงาน
ที่เหมาะสมและกอใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมในรุนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม
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2. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขาไปทํากิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานทั้งในเชิงคุณภาพ (qualitative research) และในเชิงปริมาณ
(quantitative research) ดังนี้
1) การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบล
คอรุม ประชากรของการวิจัยคือ เจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของกับงานสภาเด็กและเยาวชน และคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงไดจํานวน 4 คน ไดแก นางนัยนา ศรีเลิศ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลคอรุม, นายชุติพันธุ รักลีน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลคอรุม, นายประกิจ อวมเปยม ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม และนางสาวปยเนตร
ปานยิ้ม ประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ (interview)
โดยใชกระบวนการสัมภาษณแบบสนทนากลุม (focus groups) นําประเด็นที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค การ
ติดตามและประเมินผลของสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม
มากําหนดเปนประเด็นคําถามหลักในการสัมภาษณ และผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) ตามขอคําถามในแตละตอนของแบบสัมภาษณเชิงลึกซึ่งครอบคลุมตามวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหาการวิจยั
2) การวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขาไปทํากิจกรรมกับสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลคอรุมประชากรของการวิจัยคือ เด็กและเยาวชน อายุระหวาง 10-24 ป ในพื้นที่ 12 หมูบานของตําบลคอรุม
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ มีจํานวนประชากร 1,089 คน คํานวณเปนกลุมตัวอยางไดจํานวน 293 คน และเครื่องมือที่ใชใน
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม (questionnaires) มี ทั้ ง คํ า ถามแบบปลายป ด และแบบปลายเป ด
แบบสอบถามมีสวนประกอบแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณในการทํากิจกรรมในสภาเด็กและเยาวชน ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเด็กและ
เยาวชนในสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการดําเนินกิจกรรม ดานการรับประโยชนจาก
กิจกรรม และดา นปญหาและอุปสรรคในการเขารว มกิจกรรม และตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะ และการวิจัยเชิงปริมาณ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
1. ปญหาอุปสรรคและขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม
การศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ใชการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณแบบสนทนากลุม (focus groups) จากกลุมตัวอยางจํานวน 4 คน ไดแก
1) นางนัยนา ศรีเลิศ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลคอรุม
2) นายชุติพันธุ รักลีน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม
3) นายประกิจ อวมเปยม ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม
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4) นางสาวปยเนตร ปานยิ้ม ประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม
ไดผลการวิจัยแยกตามประเด็นการสัมภาษณเปน 4 ประเด็น ดังนี้
ประโยชนของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
ผลการวิจัยพบวา เมื่อมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมแลวนั้น จําเปนที่สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม
จะตองสรางประโยชนตอกลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที่หรือตอสวนรวม เพราะวัตถุประสงคของการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลคอรุม คือ การดําเนินกิจการใหเปนไปเพื่อผลประโยชนของกลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที่หรือเพื่อสวนรวม
ประโยชนที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ในทัศนะของ
นายประกิจ อวมเปยม คือ การที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดมารวมกลุมกันทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งในเรื่องของ
สุขภาพ การกลาแสดงออก นอกจากนี้ยังสามารถชวยแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไดอีกชวย เชน การปองกัน
การตั้งครรภกอนวัยอันควร
สวนนางสาวปยเนตร ปานยิ้ม ก็มีความเห็นที่คลายกับนายประกิจ อวมเปยม โดยเห็นวา ประโยชนของการเขารวม
กิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนคือ การนําเด็กและเยาวชนในพื้นที่มารวมตัวกันทําใหทราบถึงสภาพปญหา ความชอบความ
สนใจ รวมไปถึงจุดเดนจุดดอยของเด็กและเยาวชนที่มีความแตกตางกันในแตละบุคคล และนําขอแตกตางเหลานี้มาจัด
กิจกรรมใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดแสดงและพัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
บทบาทหรือวิธีการในการดําเนินกิจกรรมในสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค
ผลการวิจัยพบวา เมื่อมีสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมเกิดขึ้นแลว กอนที่สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมนั้นจะ
สามารถสรางประโยชนใหแกเด็กและเยาวชนในพื้นที่หรือสวนรวมไดนั้น สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมจะตองมีบทบาทใน
การดําเนินกิจการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเสียกอนถึงจะกอใหเกิดประโยชนขึ้นได สําหรับบทบาทในการ
ดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมในการดําเนินกิจกรรมใหสําเร็จลุลวงนั้น นายชุติพันธุ รักลีน เห็นวา สภาเด็ก
และเยาวชนตําบลคอรุมมีบทบาทในการชวยจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อใหเด็กและเยาวชนตางหมูบานไดพบปะและทํา
กิจกรรมรวมกัน มีบทบาทในดานการสงเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สงเสริมกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคใหกับ
กลุมเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมไดแสดงออกถึงความรูความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่ พรอมทั้งยังชวยผลักดันและ
สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดทํากิจกรรมตามที่ตนเองสนใจ เชน การเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนเขามารวมคิด
กิจกรรมวางแผน กําหนดโครงการตามที่ตนเองสนใจ เมื่อไดขอสรุปแลว สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมก็จะจัดกิจกรรมให
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดเขารวม
ทางดานนางนัยนา ศรีเลิศ ใหความเห็นวา บทบาทในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมใหสําเร็จ
ลุลวงนั้นคือ การชวยรวมกลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และใหคําแนะนําแกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในการจัดทํา
โครงรางกิจกรรมตามที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดเสนอมา นอกจากนี้ยังมีบทบาทในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ใหดียิ่งขึ้นอีกดวย
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
ผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมตามความเห็นของนาย
ชุติพันธุ รักลีน คือการเปด-ปดภาคการศึกษาของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไมตรงกัน ทําใหเยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในระดับ
มหาวิทยาลัย ไมสามารถเขารวมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนได ซึ่งสวนใหญแลวเด็กและเยาวชนที่
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เขารวมกิจกรรมมักจะเปนเด็กและเยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน โดยนายชุติพันธุไดเสนอวิธีการแกไขปญหานี้โดยการจัด
กิจกรรมในชวงที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยมีการปดภาคการศึกษาที่ตรงกัน
ในสวนของนางนัยนา ศรีเลิศ ไดมีความคิดเห็นเสริมวา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลคอรุม นอกจากมีปญหาในดานการปด-เปดภาคการศึกษาที่ไมตรงกันแลว ยังมีปญหาในดานเด็กและเยาวชนไม
เขารวมกิจกรรม อันเนื่องมาจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ไมไดตระหนักถึงประโยชนในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและ
เยาวชน วิธีการแกไขที่นางนัยนาไดเสนอคือ การออกเกียรติบัตรและจัดใหมีการประกวดแขงขันชิงรางวัลใหแกเด็กและ
เยาวชนที่เขารวมกิจกรรม เพื่อเปนแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีปญหาดานงบประมาณที่ไมเพียงพอ และ
บุคลากรที่ตองทํางานในหลายดานทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง
ทางดานนายประกิจ อวมเปยม ก็ไดมีความเห็นที่ตรงกับนางนัยนา โดยใหความเห็นวา ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ
ในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมคือ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไมเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมนอย ทั้งนี้
สาเหตุที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไมเขารวมกิจกรรมคือ เด็กและเยาวชนไมไดตระหนักถึงประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
กิจกรรม ซึ่งนายประกิจไดเสนอวิธีการแกไขปญหาโดยการเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการกําหนด
กิจกรรมตามที่ตนเองสนใจ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมาเขารวมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
สวนนางสาวปยเนตร ปานยิ้ม ก็ไดมีความเห็นในเรื่องปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลคอรุมที่ตรงกับนางนัยนา และนายประกิจ โดยมองวา เด็กและเยาวชนในพื้นที่บางกลุมไมไดใหความสนใจกับกิจกรรมที่
สภาเด็กและเยาวชนไดจัดขึ้น รวมไปถึงการไมกลาเขารวมกิจกรรม และความสะดวกในดานตางๆ ทั้งนี้วิธีการแกไขปญหาที่
นางสาวปยเนตรเสนอคือ การลงพื้นที่ในแตละหมูบานเพื่อชักชวนใหเด็กและเยาวชนไดเขารวมกิจกรรมและไดรูจักกับสภาเด็ก
และเยาวชนมากขึ้น
วิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
ผลการวิจัยพบวา เมื่อสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมมีการดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว จะตองการมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อประเมินผลวาการดําเนินงานนั้นเปนไปตามเปาประสงคที่สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม
ตองการหรือไม หากเปนไปตามเปาประสงคที่สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมตองการแลวนั่นหมายความวาการดําเนินงาน
นั้นประสบความสําเร็จ
กลุมตัวอยางในการสัมภาษณทั้ง 4 คน ไดกลาวถึงวิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลคอรุมไปในทิศทางเดียวกันวา ไมไดเปนลายลักษณอักษรที่แนชัด ใชวิธีการใหคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลคอรุมสังเกตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่วามีความพึงพอใจตอกิจกรรมมากนอยเพียงใด เพื่อนํามาสรุปผลและ
เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป
2. ระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม
การศึกษาระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ใชการวิจัยเชิงปริมาณโดย
ใชแบบสอบถาม (questionnaires) ไดผลการวิจัยดังนี้
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1. จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 11–15 ป ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน สวนใหญมีประสบการณในการทํากิจกรรมในสภา
เด็กและเยาวชนอยูที่ 1–2 ป
2. ระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ มีทั้งหมด 3 ดาน ผลการวิจัยเปนดังนี้
ตารางที่ 1 ระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ดานการดําเนินกิจกรรม
�
𝒙
3.33

S.D.

การแปรผล

0.68

ปานกลาง

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

3.00

0.57

ปานกลาง

การมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชน
1.1 ทานมีสวนรวมในการเสนอกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชน
1.2 ทานมีสวนรวมในการประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการของสภาเด็กและ
เยาวชน

รวม

ระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิ จกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ดานการดําเนินกิจกรรม โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.00 โดยประเด็นการมีสว นรวมในการเสนอกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนมีคาเฉลี่ย
สูงสุดเทากับ 3.33 อยูในระดับปานกลาง และการมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดเทากับ 2.73
ตารางที่ 2 ระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ดานการรับประโยชนจากกิจกรรม
�
𝒙
3.47

S.D.

การแปรผล

0.69

มาก

3.40

0.65

ปานกลาง

2.3 ทานสามารถนําประโยชนที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมมาปรับใชในการ
ดําเนินชีวิตประจํา

3.41

0.72

มาก

2.4 ทานสามารถตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ของตนเองในการดําเนิน

3.41

0.78

มาก

3.42

0.49

มาก

การมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชน
2.1 ทานไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
2.2 การดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนกอใหเกิดความสามัคคีใน
หมูเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ชีวิตประจําวัน
รวม
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ระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ดานการรับประโยชนจากกิจกรรม
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.42 โดยการไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน มี
คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.47 อยูในระดับมาก และการดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนกอใหเกิดความสามัคคีในหมูเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.40 ซึ่งก็อยูในระดับปานกลาง
ตารางที่ 3 ระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ดานปญหาและอุปสรรคในการเขา
รวมกิจกรรม
�
𝒙
4.05

S.D.

การแปรผล

0.91

มาก

4.12

0.85

มาก

3.3 มีภารกิจ / ธุระเรงดวนในวันที่จัดกิจกรรม

3.63

0.90

มาก

3.4 มีอคติตอเพื่อนรวมกิจกรรม
3.5 ไมไดตระหนักถึงประโยชนที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม

2.42
4.00

0.80
0.84

นอย
มาก

3.6 มีปญหาและอุปสรรคในการเดินทางไปเขารวมกิจกรรม

4.08

0.97

มาก

3.72

0.59

มาก

การมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชน
3.1 จําเปนตองแบงเบาภาระครอบครัวในวันที่มีกิจกรรม
3.2 ตองทําการบาน / กิจกรรมของโรงเรียน

รวม

ระดับการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ดานปญหาและอุปสรรคในการเขา
รวมกิจกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72 โดยความจําเปนที่ตองทําการบาน/กิจกรรมของโรงเรียนเปนปญหา
และอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนมากที่สุด มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.18 อยูในระดับมาก สวนการมี
อคติตอเพื่อนรวมกิจกรรมถือเปนปญหาและอุปสรรคตอการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.42 ซึ่งอยูในระดับนอย
อภิปรายผล
1. ปญหาอุปสรรคและขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม
ดานขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม จากการศึกษาวิจัยพบวา เด็กและเยาวชนมี
สวนรวมในการเสนอกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนอยูในระดับปานกลาง และสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมมีบทบาทใน
ดานการสงเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สงเสริมกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคใหกับกลุมเด็กและเยาวชนตําบลคอ
รุมใหไดแสดงออกถึงความรูความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่ พรอมทั้งยังชวยผลักดันและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ไดทํากิจกรรมตามที่ตนเองสนใจ เชน การเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนเขามารวมคิดกิจกรรมวางแผน กําหนด
โครงการตามที่ตนเองสนใจ เมื่อไดขอสรุปแลว สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมก็จะจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได
เขารวม นอกจากนี้แลวตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายเพื่อใหกิจกรรมสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับ
แนวคิดการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน (คูมือแนวทางการจัดตั้งสภาเด็กตําบลและเทศบาล, 2560) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
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สงเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สรางภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต สงเสริมกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคใหกับกลุม
เด็กและเยาวชนในพื้นทีใ่ หไดแสดงออกถึงความรูความสามารถของตนไดอยางเต็มที่
ดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน จากผลการวิจัยเชิงปริมาณในประเด็นระดับการมีสวนรวมในการเขา
รวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม พบวา ในทัศนะของเด็กและเยาวชนนั้น ปญหาและอุปสรรคในการเขารวม
กิจกรรมของเด็กและเยาวชนอยูในระดับมากก็คือ การที่ตองทําการบานหรือกิจกรรมของโรงเรียน มีปญหาและอุปสรรคในการ
เดินทางไปเขารวมกิจกรรม จําเปนตองแบงเบาภาระครอบครัวในวันที่มีกิจกรรม ไมไดตระหนักถึงประโยชนที่ไดจากการเขา
รวมกิจกรรม และมีภารกิจ/ธุระเรงดวนในวันที่จัดกิจกรรม ซึ่งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพจาก
การสัมภาษณเจาหนาที่รัฐที่ดําเนินการเกี่ยวของกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ใน 3 ประเด็น ดังนี้
1. ดานเวลาในการดําเนินกิจกรรมที่แสดงใหเห็นวา การดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กเยาวชนของตําบลคอ
รุมนั้น มีประเด็นปญหาในเรื่องของการนัดหมายในการทํากิจกรรม เนื่องจากชวงเวลาของสมาชิกไมตรงกันรวมไปถึงความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
2. ดานการบริหารงบประมาณ เห็นไดวา สภาเด็กและเยาวชนยังขาดบุคลากรที่จะเขามาดําเนินงาน
กิจกรรม โดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและ และสอดคลองกับ
แนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยความสําเร็จหรือผลลัพธในระยะยาวของนโยบายใดก็ตามจะเกิดขึ้นไมได หากนโยบายนั้น
ไมถูกนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง ขั้นตอนนี้จึงเปนขั้นตอนที่สําคัญมากอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากมีนโยบายเปนจํานวนมากที่หนวย
ปฏิบัติในระดับลางมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติแตในชวงระยะเวลาอันสั้น ในเวลาตอมาเมื่อรัฐบาลเลิกใหความสนใจหรือ
เลิกใหงบประมาณ หนวยงานระดับลางก็มักจะเลิกปฏิบัติตามนโยบายนั้น
3.

ดานการเขารวมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เห็นไดวา เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไมเขารวม

กิจกรรมหรือเขารวมนอย ไมไดสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น รวมไปถึงการไมตระหนักถึงประโยชนของกิจกรรมที่สภาเด็กและ
เยาวชนจัดขึ้น
อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมนั้นพบ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่แตกตางจากผลการวิจัยของวีราภา บุญหมื่น (2555) ที่ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ
ทํางานของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม แลวพบวา สภาพปญหาที่
เกิดขึ้นไดแก ปญหาคณะกรรมการสภาฯ ขาดปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง โดยสาเหตุของปญหาดังกลาว คือ
กระบวนการจัดบุคคลเขามาเปนคณะกรรมการสภาฯ ที่ไมสามารถคัดสรรคนที่มีจิตอาสามาทํางานได วิถีชีวิตเยาวชนตําบลแม
โปงซึ่งรวมไปถึงคณะกรรมการสภาฯ ที่มีลักษณะเฉพาะในการรวมตัวทํางานซึ่งไมสอดคลองกับลักษณะการทํางานในรูปแบบ
ขององคกร รูปแบบการทํางานภายใตระบบราชการ หรือการทํางานที่ตองยึดแบบแผนการทํางานของสภาเด็กและเยาวชน
ตําบล/เทศบาลที่ภาครัฐกําหนดไวได และการที่ทางเยาวชนตําบลแมโปงไมไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากกลุมผูใหญ
ในตําบลอยางเต็มที่ ดังนั้นจะเห็นวา ปญหาอุปสรรคสวนใหญเปนประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองคกร
2. ระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขาไปทํากิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม
ดานระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขาไปทํากิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม จาก
ผลการวิจัยเชิงปริมาณจะเห็นวา เด็กและเยาวชนมีสวนรวมในกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนอยูในระดับปานกลาง และไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมาก ซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพในทัศนะของเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของที่
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เห็นวา เด็กและเยาวชนไมเขารวมกิจกรรม เพราะวาเด็กและเยาวชนยังไมเห็นถึงประโยชนของสภาเด็กและเยาวชน โดย
กระบวนการการมีสวนรวมในดานของการดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมนั้น เด็กและเยาวชนยังไมใชตัว
หลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนอยางแทจริงตามจุดมุงหมายของการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ยังคง
ตองใหเจา หนาที่ รัฐที่เ กี่ยวข องเปนผูดํ าเนิน การเปนหลั ก เด็กเป นเพีย งผูเสนอกิจ กรรมและผูเขา มารว มกิจกรรมเทานั้ น
เนื่องมาจากเด็กและเยาวชนที่เขามารวมในสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมสวนใหญมีประสบการณในสภาเด็กและเยาวชน
เพียงแค 1–2 ป จึงไมทราบถึงบทบาทและกระบวนการในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในภาพรวมได สําหรับ
ผลการวิจัยที่พบวา ระดับการมีสวนรวมในดานการดําเนินกิจกรรมซึ่งอยูในระดับปานกลางและต่ําที่สุดจากทุกดานนั้น ได
สอดคลองกับงานวิจัยของปยะนันท ทรงสุนทรวัฒน (2559) ที่ศึกษาวิจัยบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อน
กิจกรรม เทศบาลนครนครราชสีมา แลวผลการวิ จัยพบว า สภาเด็กและเยาวชนในการขับ เคลื่อนกิจกรรมเทศบาลนคร
นครราชสีมา มีบทบาทในการมีสวนรวมดานการรับผลประโยชนในระดับที่สูงกวาดานอื่นๆ คาเฉลี่ยเทากับ 3.53 สวนการมี
สวนรวมในดานการดําเนินกิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 3.19 (ระดับปานกลาง) เชนกัน
สําหรับผลการวิจัยระดับการมีสวนรวมดานการรับผลประโยชนจากกิจกรรม เห็นไดวา เด็กและเยาวชนที่เขารวม
กิจกรรมนั้นจะไดรับผลประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนอยูในระดับมาก แตหากพิจารณาในเชิง
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมนั้น จะเห็นวามีเด็กและเยาวชนจํานวนนอยที่ใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรม ซึ่งก็เปนไปตาม
ผลการวิจัยจากทัศนะของเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของที่เห็นวา เด็กและเยาวชนบางสวนบางกลุมไมไดใหความสนใจ ไมไดเขารวม
กิจกรรม ไมคอยกลาจะมาเขารวมหรือวาไมสะดวกในดานตางๆ ทําใหไมไดรับรูถึงประโยชนตางๆ ที่จะไดรับจากการเขารวม
กิจกรรม อยางไรก็ตาม เจาหนาที่รัฐและสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมจึงไดวางแผนวาจะลงพื้นที่แตละหมูบานทั้งหมด 12
หมูบาน เพื่อเขาถึงกลุมเด็กและเยาวชนเปนรายหมูบาน เชิญชวนใหเขารวมกิจกรรม เพราะวาเด็กและเยาวชนบางคนอาจยัง
ไมรูจักสภาเด็กและเยาวชน หรือวาอาจจะรูจักแตไมกลาเขารวม ดังนั้นถาหากลงพื้นที่ในเชิงรุกมากขึ้นก็อาจจะชวยใหเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่มาเขารวมกิจกรรมไดมากขึ้น
สรุปผลการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม
ขอเท็จจริงในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมมีบทบาทใน
ดานการชวยผลักดันและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดทํากิจกรรมตามที่ตนเองสนใจ เชน การเปดโอกาสใหเด็กและ
เยาวชนเขามารวมคิดกิจกรรมวางแผน กําหนดโครงการตามที่ตนเองสนใจ เมื่อไดขอสรุปแลว สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม
ก็จะจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดเขารวม นอกจากนี้แลวตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อใหกิจกรรมสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี สวนในของดานวิธีการติดตามหรือประเมินผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม ไมไดมี
การติดตามหรือประเมินผลเปนลายลักษณอักษรที่แนชัด แตใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม
วามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด แลวนําขอมูลกลับเขาสภาฯเพื่อพิจารณาในการจัดทํากิจกรรมครั้งตอไป
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมไดแก เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไมเขารวม
กิจกรรม ไมไดตระหนักถึงประโยชนของการเขารวมกิจกรรมของสภาฯ และอีกประเด็นคือการที่มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมีการ
เปด-ปดภาคเรียนที่ไมตรงกัน ทําใหเด็กที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนใหญไมไดเขารวมกิจกรรม สวนวิธีการแกไขปญหาคือ
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การลงพื้นที่ในแตละหมูบานเพื่อเขาถึงเด็กและเยาวชนในพื้นที่ พรอมทั้งเชิญชวนใหเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรม และการ
ออกเกียรติบัตรและจัดใหมกี ารประกวดแขงขันกันระหวางที่จัดกิจกรรม เพื่อเปนแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม นอกจากนี้ยัง
ตองมีการจัดกิจกรรมในชวงที่มหาวิทยาลัยและโรงเรียนปดภาคเรียนพรอมกันอีกดวย
2. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขาไปทํากิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบล
คอรุม
ระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาน
ปญหาและอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.72) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสาเหตุที่สงผลตอการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนของเด็กและเยาวชนในพื้นทีไ่ ดอยางชัดเจน รองลงมาตามลําดับคือ ดานการรับประโยชนจาก
กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.42) และดานการดําเนินกิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.00)
จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลคอรุม ดังนี้ สภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมควรที่จะจัดทําแนวทางหรือแผนงานในการพัฒนางานสภาเด็กและเยาวชน
ระยะยาว อาจจัดทําในรูปของแผนการดําเนินงานระยะเวลา (จํานวนป) เพื่อใหเห็นภาพและทิศทางการทํางานการพัฒนาสภา
เด็กและเยาวชนในอนาคต หรือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแกสภาเด็กและเยาวชนในรุนตอไป สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลคอรุมควรที่จะมีการจัดประชุมแบงขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม สรางความเขาใจรวมกันในการ
ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อจะสงเสริมใหสภาเด็กและเยาวชนเปนองคกรที่มีระบบโครงสราง การบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ กอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาสภาเด็กและเยาวชนใหมีความเขมแข็ง มีศักยภาพเปนที่
ประจักษตอสังคม
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จไดดวยดี ขอกราบขอบพระคุณอาจารยอมฤต วุนพูลสมบัติ อาจารยที่ปรึกษาวิจัยเปน
อยางสูง ที่กรุณาใหคําชี้แนะและชวยใหคําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไข เพิ่มเติมขอบกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้นดวยความเอาใจ
ใสเปนอยางดียิ่ง ขอขอบพระคุณเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของและคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมทุกฝายที่ใหความ
อนุเคราะหในการใหขอมูลตางๆ ที่เอื้อตอการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลคอรุมทุกทานที่ให
ความรวมมือในการใหสัมภาษณและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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สวนประสมการตลาด (7P) ที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Marketing mix (7 P) that affects the purchase of products on convenience stores of
students form Kanchanaburi Rajabhat University
นุชจรี บุญถม1* เจนจิรา นาคสัมพันธ2 ธนศร สระบัว3 สรรคชัย กิติยานันท4 และกฤตภาส ลัยวงศ5
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บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
*
Sanchai1969@yahoo.co.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และเพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวก
ซื้อ ของนัก ศึก ษามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุรี ตั ว อย างที่ ใช ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ ทํา การคัด เลือ กประชากรคือ นั ก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยวิธีการของ ทาโรยามาเน คัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ จํานวน
385 ตัวอยาง โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติเพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way
ANOVA) ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม การทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant
Difference) ผลการวิ จั ย พบว า 1. ส ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ สิ น จากร า นสะดวกซื้ อ ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียง
ตามลําดับ คือ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานการจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานราคา และดานที่
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการเลือกซื้อสินจากราน
สะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบวา ในสวนระดับชั้นปที่ศึกษา และคณะวิชาในการศึกษา มีผลตอ
การเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 รวมทั้งทิศทางธุรกิจคาปลีกไทยกําลัง
ไดรับผลกระทบจากการปฏิวัตริ ะบบการคาปลีกโลก ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักลงทุนตางชาติ
นําเขามาเพื่อใหธุรกิจคาปลีกไทยทันสมัยทันเหตุการณ เพื่อสานประโยชนของทุกฝายทั้งผูคาปลีกผูผลิต (Supplier) และ
โรงงานผูผลิต ดวยระบบการจัดการ อีซีอาร (Efficient Consumer Response : ECR) ซึ่งเปนกระบวนการบริหารจัดการ
และการทดแทนสิ น ค า เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของผู บ ริ โ ภคได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ระบบศู น ย ก ระจายสิ น ค า
(Distribution Center : DC) ที่เอื้อประโยชนตอการขนสง และทําหนาที่เสมือนผูคาสง ทําใหโครงสรางของธุรกิจคาปลีก
เปลี่ ย นแปลงอย า งเห็ น ได ชั ด ส ง ผลให ร า นค า ปลี ก แบบดั้ ง เดิ ม มี จํ า นวนลดลง และถู ก แทนที่ ด ว ยร า นค า ปลี ก สมั ย ใหม
จากผลข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า การเจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายภาครั ฐ ทางด า นธุ ร กิ จ ค า ปลี ก
และความกาวหนาของเทคโนโลยีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และโครงสรางคาปลีกตลอดเวลา ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจ
คาปลีกจึงตองมีความสนใจ และใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เพื่อเตรียมความพรอมรับ และปรับกลยุทธทางธุรกิจ
เพื่อความอยูรอด และประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน ในป 2555 ภาคการคา (Trade Sector) ซึ่งประกอบดวย การคาสงและ
การคาปลีกเปนสาขาการผลิตที่คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ นับเปนสาขาการผลิตที่สําคัญ
เปนลําดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาถึงการคาปลีกพบวา อัตราการขยายตัวจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงสอดคลองกับ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) และการบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Expenditure : PCE)
ธุรกิจคาปลีกหรือรานคาปลีกสวนใหญ เปนรานขายของชําขนาดเล็กและตองพึ่งพาผูคาสงเปนสําคัญ ตอมาไดเกิด
รานคาปลีกสมัยใหมซึ่งมีขนาดใหญขึ้น มีการตัดคาใชจายที่ไมจําเปนออกไปเพื่อลดการพึ่งพาผูคาสงและลดตนทุนการผลิตโดย
มีการนําเขาเทคโนโลยีและเงินลงทุนจากตางประเทศ รวมทั้งสรางศูนยกระจายสินคาทําใหสามารถขายสินคาในราคาที่ต่ําและ
มีอํานาจตอรองกับผูผลิตมากขึ้น กอปรกับวิถีชีวิตของผูบริโภคไทยเปลี่ยนไปตามรายไดที่เพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ทําใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหมตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางสมบูรณมากกวาธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม
รานสะดวกซื้อ (Convenience Stores) เปนรูปแบบรานคาปลีกสมัยใหมท่ีจําหนายสินคาอุปโภค บริโภคที่จําเปน
ตอชีวติ ประจําวัน รวมทั้งจําหนายอาหารและเครื่องดื่มตางๆ เชน อาหารสําเร็จรูป และขนมตางๆ ที่รับประทานไดเร็ว สะดวก
และสะอาด โดยตั้งอยูใ นแหลงชุมชนที่พักอาศัย อีกทั้งเปดใหบริการทุกวัน มีเวลาเปดทําการนาน และหลายแหงเปดใหบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง เนนความสะดวกรวดเร็วในการซื้อ โดยสินคาที่จําหนายสวนใหญเปนสินคาสะดวกซื้อ (Convenience
goods) ปจจุบันการดําเนินชีวิตของกลุมคนเมืองไดเปลี่ยนไปจากเดิม โดยการดําเนินชีวิตสวนใหญ เปนไปอยางเรงรีบและ
ตองการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สงผลใหรูปแบบการดื่มกินของผูคนในเขตเมืองเปลี่ยนไป เชน การรับประทานอาหาร
จากการเรงรีบทําใหไมสามารถรับประทานอาหารไดทันที หรือไมสามารถนั่งรับประทานอาหารตามรานอาหารตางๆ ไดจึงทํา
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ใหผูบริโภคตองกระชับเวลาใหสั้นลงโดยการรับประทานอาหารงายๆ หรือรับประทานอาหารที่สามารถทานไดในรถ เปนตน
ทําใหการใชบริการรานคาตางๆ นั้นมีมากขึ้น โดยจะเห็นไดวาการขยายสาขาของรานคาปลีกขนาดเล็กหรือรานสะดวกซื้อ
(Convenience Stores) มีแนวโนมเติบโตอยางมาก ซึ่งปจจัยสนับสนุนนั้น มาจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่ตองการความ
สะดวกรวดเร็ว ทําใหนิยมซื้อสินคาใกลบาน รวมทั้งทําเลที่ตั้งของรานคาปลีกขนาดเล็ก ไมมีขอจํากัดเรื่องกฎหมายผังเมือง
ทําใหสามารถหาพื้นที่ที่เหมาะสมไดงาย
การเขามาของรานสะดวกซื้อ มีการขยายสาขาอยางรวดเร็วและขยายสาขาไปสูจังหวัดตางๆ ในทุกภูมิภาค เชน
เซเวน อีเลฟเวน (7-Eleven), แฟมิลี่มารท (Family mart) และเทสโกโลตัส เอ็กซเพรส (Tesco Lotus Express) สงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน ตลอดจนถึงสงผลตอทิศทางการบริหารธุรกิจคาปลีกคาสงในดานอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก
แมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจครอบครัวที่เคยประกอบการคาปลีกคาสงมาอยางยาวนาน เชน รานของชํา รานโชวหวย
และรานยี่ปว เพื่อความอยูรอดและเพื่อแขงขันกับยักษใหญดานคาปลีกคาสง จึงตองปรับปรุงตัวเองใหสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบัน โดยเฉพาะตองอาศัยการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดขนาดใหญ มีรานสะดวกซื้อจํานวนมาก นอกจากจะเปนตัวชวยกระตุนตลาดในจังหวัด
กาญจนบุรีใหมีการแขงขันกันสูงมากขึ้น โดยแตละรานไดนํากลยุทธดานตางๆ มาใชเพื่อแขงขันใหลูกคามาใชบริการใหมาก
ที่สุดและใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดไปพรอมกัน เชน การจัดใหมีสินคาเพื่อสรางภาพลักษณวาเปนกิจการที่จําหนาย
สินคาราคาถูกโดยการสับเปลีย่ นหมุนเวียนนําสินคาจัดจําหนายในราคาที่ถูกกวาคูแขง การมีทําเลที่ตั้งอยูใกลกับแหลงชุมชนทํา
ใหผูบริโภคมีความสะดวกในการเดินทางไปซื้อสินคา การจัดทําแผนพับ (brochure) รายการสินคาราคาพิเศษแจก เปนตน
สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปนหนวยงานหนึ่งที่ใหบริการเพื่อรับเรื่องและอํานวยความสะดวกใหแก
นัก ศึ ก ษา เป ด ทํา การการเรี ยนการสอนในระดั บ ปริญ ญาตรีที่ ห ลากหลายสาขาวิ ชา โดยนั ก ศึ ก ษามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
กาญจนบุรีนับเปนเปนผูบริโภค และสามารถไดรับขอมูลขาวสารกับการซื้อสินคาและบริการตาง ๆ ซึ่งกลุมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ถือวาเปนกลุมวัยรุนที่มีการใชสินคาอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน จึงมีโอกาสที่จะรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การซื้อสินคาและบริการไดงาย นอกจากนี้ยังสามารถพึ่งพาตนเอง มีรายได และอํานาจการตัดสินใจในระดับหนึ่ง จึงเปน
กลุมเปาหมายรุนใหมที่นาสนใจที่คาดวานาจะมีโอกาสที่จะซื้อสินคาและบริการในรานคาสะดวกซื้อเพิ่มมากขึ้น และเปนกลุม
ที่มีอัตราการเติบโตในการซื้อสินคาและบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตได
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูศึกษา จึงสนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อันจะเปนประโยชนและแนวทางสําหรับผูบริหารรานสะดวกซื้อในการพิจารณา
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งขึ้นรวมถึงเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับ
ผูที่สนใจจะลงทุนในกิจการรานสะดวกซื้อในจังหวัดกาญจนบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งมีจํานวน 4,376 คน (สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2562)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ทําการคัดเลือกโดยมีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรจํานวน
4,376 คน ที่มา: (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2562) โดยวิธีการของทาโรยามาเน
ที่คาความเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 0.05 (Yamane t., 1973, อางถึงใน เบญจมาศ อยูประเสริฐ, 2557) ไดขนาดกลุมตัวอยาง
ไมนอยกวา 367 ตัวอยาง นั่นคือ ขนาดของกลุมตัวอยางที่นอยที่สุดที่ยอมรับไดคือ 367 ตัวอยาง ที่คาความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได (e) 5 เปอรเซ็นต เพื่อปองกันปญหาการตอบขอคําถามที่ไมสมบูรณผูวิจัยจึงเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางขึ้นอีกรอยละ 5
ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ทั้งสิ้น 385 ตัวอยาง ผูศึกษาจะทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ
(Stratified Sampling) โดยแยกประชากรในแตละหมูบานตามสัดสวนเพื่อเก็บขอมูลตอไป

710

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น
โดยอาศัยกรอบแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สํารวจขอมูล โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคลเกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง โดยสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ ชั้นป คณะที่ศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด (Close Ended Question)
โดยใหเลือกตอบ (Check List) โดยกําหนดน้ําหนักเปน 5 ระดับ ตามวิธีการของเบสทและคาหน (Best and Kahn, 2006)
ตามขอคําถามที่กําหนดให
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตออิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายปดเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating scales) เปนคําถามเชิงบวกทั้งหมด โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามความเห็น ซึ่งคําถามในตอนที่ 2 แบง
ระดับความเห็นออกเปน 5 ระดับ
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะตออิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ลักษณะคําถามแบบปลายเปด (Open Ended Question)
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเห็นของประชาชนที่มีตออิทธิพลตอการเลือก
ซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. กําหนดกรอบความคิด และขอบเขตของเนื้อหาที่จะใชเปนคําถามในแบบสอบถาม ตลอดทั้งตัวแปรที่จะใช
3. สรางแบบสอบถามฉบับรางใหครอบคลุมขอบเขตการวิจัย โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ แบบปลายปดและ
ปลายเปดเพื่อถามระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาจากราน
สะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแกไข ปรับปรุงใหถูกตอง
ชัดเจน และเหมาะสมทั้งเนื้อหาสาระและการใชถอยคําสํานวนภาษา
5. สําหรับแบบสอบถาม จะมีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of ItemObjective Congruence: IOC) โดยอาศัยความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
6. นําผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิในขอที่ 3 มาคํานวณหาคาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา โดยคาที่ยอมรับได
จะตองมากกวา 0.5 ในแตละคําถาม จึงจะสรุปไดวาคําถามนั้นตรงประเด็นที่สามารถวัดไดตรงกับจุดมุงหมายของการวิจัย
7. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะกาญจนบุรี เพื่อหาคาอัลฟา ครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient เปนสถิติวิเคราะห Cronbach, 1970 อางถึงใน พิชญาณี กิติกุล, 2550) ไดคะแนนอยู
ในชวง 0.88-0.91 ซึ่งถือวาคะแนนผานคาความเชื่อมั่นที่กําหนดไวไมต่ํากวา 0.8
8. ปรับปรุงแกไขขอคําถามในแบบสอบถามที่ยังไมเหมาะสม แลวพิมพเปนฉบับสมบูรณและตรวจสอบรายละเอียด
ของความถูกตองในถอยคําหรือสํานวน เพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป
การวิจัยเรื่อง สวนประสมการตลาดที่มีตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เก็บระบบขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่งวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติเชิงพรรณนา และสถิติสรุปอางอิง
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นในการเก็บรวบรวมขอมูลใชระยะเวลาเก็บขอมูล ดวยการ
ออกวิจัยภาคสนามมีวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
17

17
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1. ผูวิจัยไดเตรียมแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณแลว ใหเพียงพอกับจํานวนประชากรที่ตองการวิจัย และนํา
แบบสอบถามไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ภาคสนามจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใหผูตอบ
กรอกคําตอบดวยตนเอง (Self – Administered Survey) ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง
2. นําแบบสอบถามทุกฉบับที่ไดกลับคืนมา ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ แลวนํามาตรวจตามเกณฑที่กําหนดไว
3. นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหและประมวลผลดวยวิธีทางสถิติโปรแกรมคอมพิวเตอร
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบไปดวย การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลตาม เพศ อายุ ชั้นป คณะที่ศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน
โดยใชสถิติคาความถี่และคารอยละ การวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตออิทธิพลในการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ วิเคราะห
ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติสรุปอางอิง (Inferential statistics) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการบริการจําแนกตามสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใชสถิติวิเคราะหคือ คา Independent t-test ใชทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย 2 กลุม และ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม การทดสอบ
ความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference)
ผลการวิจัย
ลักษณะทั่วไปของผูบริโภคที่มีตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ 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 ปขึ้นไป
รอยละ 4.8 ระดับชั้นปในการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามระดับชั้นปที่ 1 รอยละ 31.6 ชั้นปที่ 2 รอยละ 31.1 ชั้นปที่ 3
รอยละ 22.6 ชั้นปที่ 4 รอยละ 10.6 และชั้นปที่ 5 รอยละ 4.1 จําแนกตามคณะที่ศึกษา 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 บาทขึ้นไป รอยละ 17.1 ตามลําดับ
ระดับสวนประสมการตลาด (7P) ที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมทั้ง 7 ดาน
ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
สวนประสมทางการตลาด (7P)
4.13
0.65
1.ดานผลิตภัณฑ
มาก
4.05
0.69
2. ดานราคา
มาก
4.10
0.65
3. ดานการจัดจําหนาย
มาก
4.09
0.71
มาก
4. ดานการสงเสริมการตลาด
4.06
0.75
5. ดานบุคคล
มาก
4.02
0.67
6. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
มาก
4.13
0.77
มาก
7. ดานกระบวนการ
ภาพรวม
4.05
0.58
มาก
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จากตาราง พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาจาก
รานสะดวกซื้อในภาพรวม อยูในระดับมาก ( = 4.05) และเมื่อพิจารณาหลายดาน พบวา ที่อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียง
ตามลําดับมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานผลิตภัณฑ ( = 4.13) ดานกระบวนการ ( = 4.13) รองลงมาคือ ดานการจําหนาย ( =
4.10) การสงเสริมการตลาด ( = 4.09) ดานบุคคล ( = 4.06) ดานราคา ( = 4.05) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ( = 4.02) ตามลําดับ
เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ

3. ชั้นปการศึกษา

4. คณะวิชา

5. รายได

ชาย
หญิง
ต่ํากวา 19 ป
20 - 21 ป
22 - 23 ป
24 - 25 ป
25 ปขึ้นไป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ครุศาสตร
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
ต่ํากวา 4,000 บาท
4,001-6,00 บาท
6,001-8,000 บาท
8,001 บาทขึ้นไป

N
155
230
105
121
109
42
18
122
120
87
41
15
159
28
49

Mean
4.07
4.05
3.98
4.05
412
4.01
4.16
4.01
3.81
3.98
4.16
4.09
3.94
4.19
4.17

S.D.
0.54
0.61
0.57
0.55
0.57
0.78
0.44
0.67
0.62
0.47
0.53
0.55
0.62
0.48
0.62

76

3.98

0.50

43
133
113
73
66

3.92
4.02
4.17
3.95
4.09

0.68
0.60
0.71
0.53
0.48

t
0.38

sig.
0.70

0.93

0.44

2.62*

0.02

4.18*

0.00

2.04

0.11

จากตาราง ผลการวิเคราะหดวยสถิติ independent sample t – test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งคา
ผลการวิจัยพบวา ผูต อบแบบสอบถามที่มีเพศตางกัน จะมีผลตอการเลือกซื้อดานผลิตภัณฑไมแตกตางกัน
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ที่แตกตางกัน จะมีผลตอการเลือกซื้อดานผลิตภัณฑ ไมแตกตางกัน
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับชั้นปการศึกษา ที่แตกตางกัน จะมีผลตอการเลือกซื้อดานผลิตภัณฑแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ผูตอบแบบสอบถามที่มีคณะวิชาทีแ่ ตกตางกัน จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ ดานผลิตภัณฑ
แตกตางกันที่ระดับสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีผลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อไมแตกตางกัน
การทดสอบรายคูดวยวิธีของ LSD เรื่องผลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานคาสะดวกซื้อ ในภาพรวมจําแนกตาม
ระดับชั้นปการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 3

ชั้นปที่ 4

ชั้นปที่ 5

ชั้นปที่ 1
0.001*
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
จากตาราง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความแตกตางในการเลือกซื้อสินคาจาก
รานคาสะดวกซื้อ ระหวางระดับชั้นปที่ 1 กับระดับชั้นปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบทดสอบรายคูดวยวิธีของ LSD การเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ จําแนกตามคณะวิชาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณะครุ
คณะ
คณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและ คณะวิทยาการ
ศาสตร วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรม
สังคมศาสตร
จัดการ
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
0.033*
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
จากตาราง ผลการวิจัยพบวา ความแตกตางของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระหวางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม กับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
การศึกษาวิ จัยเรื่อง ส วนประสมการตลาด (7 P) ที่มี ผลตอการเลือ กซื้อ สินจากรานสะดวกซื้อของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้
1.จากผลการวิ จั ย พบว า ส ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค า จากร า นสะดวกซื้ อ ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความคิดเห็นกับสวนประสมการตลาดที่มีผล
ตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อในภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาหลายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
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ดาน โดยเรียงตามลําดับมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานการจําหนาย การสงเสริมการตลาด ดาน
บุคคล ดานราคา และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของนภัทร
ไตรเจตน (2559) พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ ราคา กระบวนการ การสงเสริมการตลาด บุคลากร
สถานที่ และกายภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกที่จําแนกตามเพศ ใน เขตเทศบาลเมือง จังหวัด
กาญจนบุรพี บวา ดานการผลิต ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการจัดการจะมีปจจัยการเลือกซื้อ ไมแตกตางกัน จากผลการวิจัยสอดคลอง
กับงานวิจัยของปฏิกร ทิพยเลอเลิศ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคจาก
รานคาปลีกแบบดั้งเดิม ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของ
ผูบริโภคจากรานคา ปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ปจจัย เมื่อเรียงลําดับคา
สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑและความเหมาะสมของราคา และปจจัยดานบุคคล
และกระบวนการ ตามลําดับ ในสว นของปจจัยลั กษณะทางประชากรศาสตรด านเพศ อายุ ระดับ การศึก ษา และอาชี พ
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 ปขึ้นไป รอยละ 4.8 ระดับชั้นปที่ศึกษา ชั้นปที่ 1 รอยละ
31.6 ชั้นปที่ 2 รอยละ 31.1 ชั้นปที่ 3 รอยละ 22.6 ชั้นปที่ 4 รอยละ 10.6 และชั้นปที่ 5 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.1
คณะที่ศึกษา 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 บาทขึ้นไป รอยละ 17.1 ตามลําดับ
2. ระดับสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสินจากรานสะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นกับสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกซื้อ
สินคาจากรานสะดวกซื้อในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.05 และเมื่อพิจารณา พบวา อยูในระดับมากทุกดาน
โดยเรียงตามลําดับ คือ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานการจําหนาย การสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานราคา และ
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอปจจัยสวนประสมการตลาด ระดับการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
รานสะดวกซื้อ จําแนกตามเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ
ตางกัน จะมีปจจัยการเลือกซื้อดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
จัดการ ไมแตกตางกัน จําแนกตามอายุ ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ที่แตกตางกัน จะมีปจจัยการเลือกซื้อ
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพดานกระบวนจัดการ ไมแตกตางกัน จําแนกตามระดับชั้นปการศึกษา ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี
ระดับชั้นปการศึกษา ที่แตกตางกันจะมีผลตอการเลือกซื้อดานผลิตภัณฑแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จําแนกตาม
คณะวิชาในการศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ศึกษาในคณะวิชาที่แตกตางกัน จะมีผลตอ
การตั ด สิ น ใจซื้อ สิ น ค า จากร านสะดวกซื้ อ ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ แตกต า งกั น ที่ ระดั บ สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 จํ า แนกตามรายได
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ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน จะมีผลตอการเลือกซื้อดาน
ผลิตภัณฑ ไมแตกตางกัน
กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้สําเร็จและสมบูรณไดดวยการเอื้อเฟอและไดรับความรวมมือในดานตาง ๆ จากหลายทานที่ใหการ
สนับสนุน ตั้งแตเริ่มตนในการศึกษาคนควาจัดทําจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุภัตรา กันพรอม
พ.ต.ท. ดร. อรุ ญ กั นพร อม และดร.วิศิ ษ ฐ ฤทธิบุ ญ ไชย ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ท่ีไ ดก รุณ าตรวจสอบเครื่อ งมือ วิจั ย และดร.สรรค ชั ย
กิติ ยานั นท และอาจารย ก ฤตภาส ลัย วงศ อาจารย ท่ีปรึ กษาการค นควา ที่ ใ ห กํ า ลั ง ใจตลอดระยะเวลาที่ทํ าการศึ กษาวิ จั ย
ตรวจแกไขขอบกพรองเพิ่มเติมจนทําใหการคนควาวิจัยฉบับนี้ มีความถูกตองสมบูรณตามหลักสากลจนเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ ประโยชนที่พึงไดรับจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงพระคุณของบิดามารดา
บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอนใหผูวิจัยสามารถดํารงตน และมานะพยายามศึกษาจนบรรลุผลสําเร็จ
ดวยดีเสมอมา
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บทคัดยอ
ระบบสารสนเทศมีบทบาทกับชีวิตของมนุษยและมีแนวโนมที่สูงขึ้นทั้งทางตรงและทางออม ผูวิจัยจึงมุงเนนที่จะ
พัฒนาระบบ MQTT ซึ่งเปนโพรโทคอลหรือชองทางการสื่อสารระหวางอุปกรณเพื่อใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันผาน
ทาง MQTT Broker ในสวนการติดตอของผูใช ไดพัฒนาแอพพลิเคชันที่ทํางานบนระบบปฏิบัติแอนดรอยด ที่พัฒนาดวยภาษา
Java และในสวนของผูใหบริการขาวสารนั้นพัฒนาดวยภาษา PHP มีการติดตอสงขอมูลขาวสารผาน Service MQTT บน
ระบบปฏิบัติการ Ubuntu และประเมินระบบโดยผูเชี่ยวชาญ นักพัฒนาซอฟตแวร นักวิชาการคอมพิวเตอร ซึ่งผลประเมินดวย
รวมของระบบพบวา อยูในระดับประสิทธิภาพมาก สามารถปรับใชกับองคกร หรือหนวยงาน ที่ตองการใชระบบแจงเตือน
ขาวสารในลักษณะนี้
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

717

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

บทนํา
ปจจุบันระบบสารสนเทศเขามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากขึ้นไมวาจะเปนทั้งทางตรงเชน การสืบคนขอมูล
การสงขอมูลขาวสาร และทางออม เชนการที่ตองใชงานหรือพบเห็นจากสื่อตาง ๆ เชนวิทยุ โทรทัศน ทําใหนับบวันการที่เรา
รับรูและตองเชาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ ของระบบสารสนเทศ เหลานี้นับวันยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นทุกขณะ หนึ่งในสื่อสารเทศที่
กํา ลัง เปน ที่ นิย มและใช กั นอย างแพร หลายคื อ ระบบสารสนเทศอิ น เตอรเ น็ ต ที่ ปจ จุ บัน นั้ นเขา มามี บ ทบาทมากเกี่ ยวกั บ
สถานศึกษาเพราะเปนแหลงที่นักเรียนจะเขาถึงขาวสาร
ซึ่ ง ในงานวิ จั ย การศึ ก ษาการเข า ถึ ง พฤติ ก รรมข า วสารของนั ก ศึ ก ษาคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
(วิชิต เหล็กคํา,2013) ไดทําการวิจัยพฤติกรรมการรับขาวสารของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการใชชองทางใดใน
การรับทราบขาวสารของคณะ ซึ่งจากการวิจัยพบวาสื่อที่นักศึกษาไดรับขาวสารมาทีสุดคือทาง Facebook ของคณะรองลง
เป น เว็ บ ไซต ข องทางคณะ ซึ่ ง มี ค า ความแตกต า งอยู ม ากส ว นอุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการเข า ถึ ง ข า วสารมากที่ สุ ด คื อ อุ ป กรณ
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ป ระเภท Smart Phone ลองลงมาเป น Nootbook ซึ่ ง ป จ จุ บั น นั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ ไ ด มี อุ ป กรณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ประเภท Smart Phone ที่สามารถรองรับการลงโปรแกรมตาง ๆ โดยหากมองปจจัยการใหบริการรับสง
ขาวสารผานทางอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ อยางการรับสง SMS (พัชรพงศ คูสุวรรณ, 2551 ; อนรรฆ วรรณบูรณ, 2551) ซึ่ง
เปนบริการที่มีความนิยมมาอยางยาวนาน แตในการนําประยุกตใชในการรับสงขาวสารจํานวนมาก ตองมีคาใชจายที่มากตาม
ปริมาณของการรับสงขาวสาร
ดังนั้นทางผูวิจัยจึงไดมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาระบบที่สามารถแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ซึ่งเปน
โปรโตคอลที่คอยจัดการสือ่ สารระหวางอุปกรณนั้นสามารถเชื่อมตอกัน สามารถกําหนดเปาหมายหรือกลุมการสื่อสาร ผูวิจัยจึง
ไดนํามาประยุกตและพัฒนาระบบที่สามารถแจงเตือนผานอุปกรณไดหลายประเภทและเปนระบบ Realtime และไดรองรับ
การพัฒนาบนอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภท Smart Phone ที่ใชระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งระบบยังสามารถแบงแยก
การแจงเตือนเปนกลุมยอยตาง ๆ ตามที่ผูใชตองการ ซึ่งผูจัยมีความคิดวางานวิจัยดังกลาวจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ประชาสัมพันธของทางคณะเปนอยางมาก
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการพัฒนาระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ผูวิจัยไดทําการศึกษา วิเคราะห และออกแบบระบบ โดยกําหนดหัวขอในการดําเนินการศึกษาไว ดังนี้

ภาพที่ 1 โครงสรางการทํางานของระบบ
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การออกแบบระบบ
งานวิจัยชิ้นนี้ไดนําโปโตคอล MQTT เปนโพรโทคอลหรือชองทางการสื่อสารระหวางอุปกรณเพื่อใชในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันผานทาง MQTT Broker โดยการรับสงขอมูลนั้นจะสงไปตามกลุมผูใชตาง ๆ ที่ผูดูแลระบบไดจัด
หมวดหมูไว ซึ่งการออกแบบและพัฒนาระบบงานวิจยั นีไ้ ด้แบ่งการทํางานเป็ น 3 ส่วน ไดแก 1) สวน Sever เปนสวนที่
ใหบริการ Service ตาง ๆ ไดแก Webserver เปนสวนที่คอยใหบริการในสวนของ Web Management และสวนของ MQTT
Broker เปนสวนที่คอยจัดการสื่อสารระหวางอุปกรณนั้นสามารถเชื่อมตอกันโดยในงานวิจัยนี้ไดใชเพื่อจัดการขาวสารใหสงไป
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 เปนสวนใหผูใชสามารถรับขาวสารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ Andriod เมื่อผูใช
ไดรับขาวสารระบบจะทําการสงสถานะการรับขาวสารกลับไปที่ Web Management ผานทาง MQTT Broker
การออกแบบฐานขอมูลระบบ
การออกแบบฐานขอมูลของระบบมีความสัมพันธของขอมูลดังนี้
1

N
N

1

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธของฐานขอมูลระบบ
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
ผูใ ช (User) ได แก แอพพลิ เ คชั น ระบบแจ งเตื อนข าวสาร และสว นของผูส ง ขา ว ได แก แอพพลิ เ คชั น ระบบส ง ขา ว ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี้
แอพพลิเคชันระบบแจงเตือนขาวสาร
ผู ใ ช ส ามารถเข า ถึ ง และใช ง านแอพพลิ เ คชั น ระบบแจ ง เตื อ นข า วสารผ า นระบบ MQTTบนสมาร ท โฟน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดได โดยมีตัวอยาง User Interface ดังนี้
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Username

Password

News

หัวข้อ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

หัวข้อ
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
ข้อความ
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

หัวข้อ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(A)
(B)
(C)

หัวข้อ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Login

(A)

Notifications

(B)
ภาพที่ 2 หนาจอเขาใชแอพพลิเคชันระบบแจงเตือนขาวสาร

ผูส้ ง่ XXXXXXXX

(C)

จากภาพที่ 2 (A) เปนหนาจอเขาใชระบบแอพพลิเคชันระบบแจงเตือนขาวสาร โดยผูใชตองทําการกรอกขอมูล
User และ Password เพื่อเปนการระบุตัวตนในการรับขาวสาร เนื่องจากระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT มีการแจง
เตือนขาวสารโดยมีการแบงกลุมประเภทผูรับขาวสาร (B) เปนหนาจอแสดงรายชื่อขาวที่มีการประชาสัมพันธผาน แอพพลิเค
ชันระบบแจงเตือนขาวสารโดยมีหนาจอจะมีการแสดงหัวขอขาว รายละเอียดโดยยอ และรายชื่อผูสง (C) หนาจอแสดง
รายละเอียดขาวสารมีการแสดงหัวขอขาว รายละเอียดโดยยอ และรายชื่อผูสง
สวนของผูสงขาว
ผู ส ง ข า วสารสามารถส ง ข า วสารผ า นระบบแจ ง เตื อ นข า วสารผ า นระบบ MQTTบนสมาร ท โฟน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดได โดยมีตัวอยาง User Interface ดังนี้

ระบบส่งข่าวสาร

Login

Cancel

ภาพที่ 5 หนาจอการเขาสูร ะบบ
จากภาพที่ 5 เปนหนาจอเขาใชระบบแอพพลิเคชันระ บบสงขาวสาร โดยผูใชตองทําการกรอกขอมูล User
และ Password เพื่อทําการเขาสูระบบ
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ระบบส่งข่าวสาร
หัวข้อ
รายละเอียด
กลุม่
Cancel

OK

ภาพที่ 6 หนาจอการเขาสูร ะบบ
ภาพที่ 6 เปนสวนสําหรับสงขาวสารโดยผูส งทําการกรอกขอมูลซึ่งประกอบไปดวย หัวขอขาว รายละเอียด
เนื้อขาว และกลุม ผูร ับขาว

สถานะข่าวสาร
NotificationID
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

UserID
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

NewsID
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Status
อานแลว
ยังไมไดอาน
รอทําการสง
อานแลว
อานแลว

ภาพที่ 7 สวนแสดงสถานะขาวสาร
ภาพที่ 7 เปนสวนสําหรับตรวจสอบสถานะในการสงขาวสาร ที่ผูสงขาวสารไดสงไปยังกลุม ผูร ับ
โดยมีสถานะ 3 สถานะไดแก อานแลว ยังไมไดอาน และรอทําการสง
การวิเคราะหขอมูล
การพัฒนาระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ผูวิจัยไดวัดประสิทธิภาพการทํางานของระบบจากการสอบถามความพึงพอใจโดยมีหลักการดังนี้
การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)
เพื่อวัดการแจกแจงความถี่ และการหาอัตราสวนรอยละ จากนั้นนําเสนอในรูปของตารางประกอบคา
อธิบายขอมูลเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานทั่วไปของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การวิเคราะหตามเทคนิคการวัดเจตคติตามแนวคิดของ Likert scale ในการวิเคราะหถึงประสิทธิภาพของระบบ
โดยใชผูเชี่ยวชาญ 4 คนในการพิจราณา
4.21-5.00 อยูในระดับมากที่สุด 3.41-4.20 อยูในระดับมาก
2.61 – 3.40 อยูในระดับปานกลาง
1.81-2.60 อยูในระดับนอย
1.00-1.80 อยูในระดับนอยที่สุด
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ผลการวิจัย
จากการพัฒนาในระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ผูวิจัยไดทําการศึกษา วิเคราะห และออกแบบระบบ ดังนี้

(A)

(B)
(C)
ภาพที่ 8 แสดงหนาจอระบบของผูใ ช

(D)

จากภาพที่ 2 (A) สวน Log in เขาสูระบบเพื่อแสดงตัวตนของผูใชงาน โดยผูใชงานจะตองยืนยันตัวเอง โดยผูใช
ตองทําการกรอกขอมูล User และ Password (B) สวนการแจงเตือน ในสวนนี้เมื่อผูใชไดทําการเขาสูระบบยืนยันตัวตนแลว
นั้น เมื่อมีขาวสารสงเขามาในระบบ จะมีการแจเตือนขาวสาร บนหนาจออุปกรณ (C) สวนดูรายชื่อขาวสารในสวนนี้เปนสวนที่
จะแสดงรายชื่อขาวสารที่ไดรับจากระบบ โดยหนาจอจะแสดงจํานวนขาวทั้งหมดซึ่งประกอบไปดวย หัวขอขาว รายละเอียด
ขาวโดยยอ และหนวยงานที่ทํากําสงขอความ (D) หนาจอแสดงรายละเอียดขาว ในสวนนี้เปนสวนที่จะแสดงรายละเอียดขาว
เมื่อผูใชไดเลือกอานขาวสารจากรายชื่อขาวสาร เมื่อผูใชไดเลือกหัวขาว ระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียดขาวสาร ซึ่ง
ประกอบไดดวย หัวขอขาว เนื้อหาขาว และ หนวยงานที่สงขาว
สรุปการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 คนทําการประเมินระบบ โดยแบงเปน 5
รายการ 1) ดานกระบวนการติดตั้งและความเขาใจในการใชงานแอพพลิเคชั่น 2) ดานภาพรวมของแอพพลิเคชั่น 3) ดาน
รูปแบบและภาพลักษณ 4) ดานการใชงาน 5) ขอเสนอแนะ
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ดานกระบวนการติดตั้งและความเขาใจในการใชงานแอพพลิเคชั่น
ตารางที่ 1 ผลการประเมินดานกระบวนการติดตั้งและความเขาใจในการใชงานแอพพลิเคชั่น
ลําดับ

ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ

คาเฉลี่ย

S.D.

1

กระบวนการในการติดตั้งแอพพลิเคชั่น งาย และเหมาะสม

4.00

0.00

2

ทานสามารถเขาใจและใชงานแอพพลิเคชั่น ไดอยางรวดเร็ว

3.33

0.58

3

ทานคิดวาผูใชงานทั่วไปสามารถเรียนรูและใชงาน ไดอยาง
รวดเร็ว

3.67

0.58

3.67

0.20

คาเฉลี่ยทั้งหมด

เกณฑการประเมิน
มีประสิทธิ
ภาพมาก
ปานกลาง
มีประสิทธิ
ภาพมาก
มีประสิทธิ
ภาพมาก

จากตารางที่ 1 พบวาการประเมินทางดานประสิทธิภาพทางดานความสามารถเขาใจและใชงานแอพพลิเคชั่น ได
อยางรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 3.33 อยูในเกณฑ ปานกลาง สวนกระบวนการในการติดตั้งแอพพลิเคชั่นและความสามารถการเรียนรู
มีคาเฉลีย่ อยูที่ 4.00 , 3.67 อยูในเกณฑมปี ระสิทธิภาพมาก
สรุปผลประเมินดานกระบวนการติดตั้งและความเขาใจในการใชงานแอพพลิเคชั่นมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.67 อยูในเกณฑ
มีประสิทธิภาพมาก
ดานภาพรวมของแอพพลิเคชั่น
ตารางที่ 2 ผลการประเมินดานภาพรวมของแอพพลิเคชั่น
ลําดับ
1
2
3
4

ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ
ความนาสนใจในแอพพลิเคชั่น อยูในระดับมากนอยเพียงใด
แอพพลิเคชั่นสามารถใชงานและเขาใจไดงายระดับใด
ความทันสมัยของรูปแบบแอพพลิเคชั่น อยูในระดับมากนอย
เพียงใด
แอพพลิเคชั่น สามารถแสดงผลไดอยางถูกตอง
คาเฉลี่ยทั้งหมด

คาเฉลี่ย

S.D.

เกณฑการประเมิน

3.00

0.00

ปานกลาง

3.33

0.58

3.33

0.58

4.33

0.58

มีประสิทธิ

3.50

0.20

ภาพมาก

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบวาการประเมินทางดานประสิทธิภาพความนาสนใจในแอพพลิเคชั่น มีคาเฉลี่ย 3.00 อยูใน
เกณฑ ปานกลาง ความสามารถในการใชงานและความเขาใจและความทันสมัยของรูปแบบ มีคาเฉลี่ยอยู 3.33 อยูในเกณฑ
ปานกลาง สวนความสามารถแสดงผลไดอยางถูกตองมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.33 อยูในเกณฑมีประสิทธิภาพมาก
สรุปผลประเมินดานภาพรวมของแอพพลิเคชั่น มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.57 อยูในเกณฑ ปานกลาง
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ดานรูปแบบและภาพลักษณ
ตารางที่ 3 ผลการประเมินดานรูปแบบและภาพลักษณ
ลําดับ
1
2
3

ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ
ขนาดของตัวอักษรภายในแอพพลิเคชั่น มีความเหมาะสม
มากนอยเพียงใด
รูปแบบของตัวอักษรภายในแอพพลิเคชัน่ มีความเหมาะสม
มากนอยเพียงใด
สีสันของตัวอักษรภายในแอพพลิเคชั่น มีความเหมาะสมมาก
นอยเพียงใด
คาเฉลี่ยทั้งหมด

คาเฉลี่ย

S.D.

4.00

1.0

4.33

0.58

3.67

0.58

4.00

0.40

เกณฑการประเมิน
มีประสิทธิ
ภาพมาก
มีประสิทธิ
ภาพมาก
มีประสิทธิ
ภาพมาก
มีประสิทธิ
ภาพมาก

จากตารางที่ 3 พบวาการประเมินทางดานประสิทธิภาพความเหมาะสมสีสันของตัวอักษรภายในแอพพลิเคชั่น มี
คาเฉลี่ย 3.67 อยูในเกณฑ มีประสิทธิภาพมาก สวนรูปแบบของตัวอักษรและสีสันของตัวอักษรภายในแอพพลิเคชั่น มีคาเฉลี่ย
อยูที่ 4.33 อยูในเกณฑมีประสิทธิภาพมาก
สรุปผลประเมินดานรูปแบบและภาพลักษณมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.00 อยูในเกณฑ มีประสิทธิภาพมาก
ดานการใชงาน
ตารางที่ 4 ผลการประเมินดานดานการใชงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5

ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ
แอพพลิเคชั่นสามารถทํางานไดถูกตอง แมนยํา
แอพพลิเคชั่นสามารถอํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารจากทางคณะมากนอยเพียงใด
ความเร็วของในการตอบสนองของแอพพลิเคชั่นมากนอย
เพียงใด
แอพพลิเคชั่น มีประโยชนตอการประชาสัมพันธขาวสารมาก
นอยเพียงใด
โดยรวมทานมีความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชั่นในระดับใด
คาเฉลี่ยทั้งหมด

คาเฉลี่ย

S.D.

4.00

0.58

3.33

0.58

3.33

0.58

4.33

0.58

4.33

0.58

3.87

0.20

เกณฑการประเมิน
มีประสิทธิ
ภาพมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มีประสิทธิ
ภาพมาก
มีประสิทธิ
ภาพมาก
มีประสิทธิ
ภาพมาก

จากตารางที่ 4 พบวาการประเมินทางดานประสิทธิภาพอํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ความเร็ว
ของในการตอบสนองของแอพพลิเคชั่น มีคาเฉลี่ย 3.33 อยูในเกณฑ ปานกลาง ความสามารถในการทํางานถูกตองแมนยํา มี
คาเฉลี่ยอยู 4.00 อยูในเกณฑมีประสิทธิภาพมาก และ สวนรูปแบบของตัวอักษรและสีสันของตัวอักษรภายในแอพพลิเคชั่น มี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.33 อยูในเกณฑมีประสิทธิภาพมากสรุปผลประเมินดานรูปแบบและภาพลักษณมคี าเฉลี่ยอยูที่ 4.00 อยูใน
เกณฑ มีประสิทธิภาพมาก
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อภิปรายผล
การพัฒนาระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ในสวนของแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติแอนดรอยดถูกพัฒนาขึ้นดวยภาษา Java และในสวนของผูใหบริการ
ขาวสารนั้นพัฒนาดวยภาษา PHP ซึ่งมีการติดตอสงขอมูลขาวสารผาน Service MQTT ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ
Ubuntu โดยระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อแจงเตือนขาวสารตางๆไปยังกลุมเปาหมายที่ตองการ โดยระบบสามารถแยกกลุมเปาหมาย
ที่จะรับขาวสารได การพัฒนาระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ผูวิจัยไดมีการวัดประสิทธิภาพของระบบ โดยทําการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 ทาน ซึ่งมีผลสรุปการประเมินดังนี้
ตารางที่ 5 ผลสรุปการประเมิน
ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ
ดานกระบวนการติดตั้งและความเขาใจใน
การใชงานแอพพลิเคชั่น
ดานภาพรวมของแอพพลิเคชั่น
ดานรูปแบบและภาพลักษณ
ดานการใชงาน
รวม

คาเฉลี่ย
3.67

S.D
0.20

เกณฑการประเมิน
มีประสิทธิภาพมาก

3.50
4.00
3.87
3.76

0.20
0.40
0.20
0.25

มีประสิทธิภาพมาก
มีประสิทธิภาพมาก
มีประสิทธิภาพมาก
มีประสิทธิภาพมาก

สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ไดพัฒนาออกเปนสองสวนคือสวนผูรับขาวสารซึ่งแอพพลิเคชันติดตั้งอยูบนอุปกรณสมาทโฟนระบบปฏิบัติแอน
ดรอยด และในสวนของผูใชขาวสารพัฒนาดวยเว็บแอพพลิเคชั่น ซึ่งจากผลการพัฒนาระบบสามารถสงความขาวสารผาน
Service MQTT โดยสามารถจัดการกลุ่มเป้ าหมาย และเลือกกลุ่มผูใ้ ช้ในการรับข่าวสารและสามารถตรวจสถานะการรับ
ข่าวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลประเมินระบบโดยผูเชี่ยวชาญ นักพัฒนาซอฟตแวร นักวิชาการคอมพิวเตอร ซึ่งผล
ประเมินดวยรวมของระบบพบวา อยูในระดับประสิทธิภาพมาก
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย การพัฒนาระบบแจงเตือนขาวสารผานระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางสูงยิ่งจาก อาจารยยอดเพชร ทองขาว อาจารยประจํา
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา และตรวจสอบ แกไข ขอบกพรอง
ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงขอขอบพระคุณ ผูรวมงานทุกทาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุกทานที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่น้ี
ที่ไดใหกําลังใจและมีสวนชวยเหลือใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมี
วัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาว 2. เพื่อศึกษาระดับความรุนแรงของพฤติกรรมการกลั่น
แกลง และ3. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการกลั่นแกลงแรงงานตางดาว เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1. แบบสอบถาม และ2. แบบ
สัมภาษณ กลุม ตัวอยางแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทยสามารถสื่อสารภาษาไทยไดบางสวนและเต็มใจที่จะให
ขอมูลกับผูวิจยั จํานวน 33 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณจํานวน 7 คน และทําแบบสอบถามจํานวน 26 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง วิธีดําเนินการวิจัย 1. แบบวิจัยเชิงปริมาณ และ2. แบบวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพบวา พฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกตอแรงงานตางดาว โดยรวมมีระดับพฤติกรรมการกลั่นแกลงอยูในเกณฑนอยที่สุด แรงงานตางดาวไดรับผลกระทบ
จากพฤติกรรมการกลั่นแกลงดานสุขภาพรางกาย ดานสุขภาพจิต ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัว และดาน
สังคมอยูในระดับนอยที่สุด ซึ่งถือวาพฤติกรรมการกลั่นแกลงอยูในสภาวะดีมาก แรงงานตางดาวสามารถอยูรวมกันผูอื่นได
ผลการวิจัยครั้งนี้นําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อเปนประโยชนใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเขาชวยเหลือแรงงานตางดาวและ
แกไขปญหาที่อาจจะเกี่ยวของกับบุคคลกลุมนี้ไดเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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
ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางประเทศหนึ่งที่แรงงานตางดาวเขามาหางานทําซึ่งมีทั้งแรงงานตางดาวที่เขามา
ทํางานโดยถูกตองตามกฎหมาย และแรงงานตางดาวที่ลักรอบเขามาทํางานหรือหลบหนีเขาเมืองซึ่งคนตางดาวประเภทนีส้ วน
ใหญเขามาทํางานในอาชีพที่คนไทยไมนิยมทํา หรือเปนแรงงานที่ตองใชแรงกายอยางมากในการทํางาน และการเขามาทํางาน
ของแรงงานตางดาวนั้นก็กอใหเกิดปญหาการกลั่นแกลงซึ่งเปนปญหาการที่เกิดขึ้นมานานแลวในทุก ๆ สังคมและทุก ๆ องคกร
การกลั่นแกลงเกิดไดจากหลายสาเหตุ ไมวาจะเปนความแตกตางทางเพศ รูปลักษณ ฐานะหนาตา ความแตกตาง
ทางดานเชื้อชาติ หรือแหลงที่มาของแตละบุคคลนั้น ๆ แรงงานตางดาวในความคิดของแรงงานไทยนั้นมีความแตกตางกันไป
การปลูกฝงทางความคิด การติดตามขาวหรือสื่อตาง ๆ ทั้งในอดีตและปจจุบันที่ผานมาเปนสิ่งที่ทําใหแรงงานไทยในองคกรเกิด
ความคิดดานลบตอแรงงานตางดาวและเปนเหตุทําใหเกิดการกลั่นแกลงกันในองคกร ทั้งการกลั่นแกลงทางดานรางกาย
ทางดานอารมณหรือสังคม ดานคําพูด และการกลั่นแกลงบนโลกออนไลน และการที่แรงงานตางดาวเขามาทํางานในองคกรก็
เปนจุดหนึ่งที่ทําใหแรงงานไทยในองคกรเดียวกันนั้นเกิดความรูสึกไมพอใจ เนื่องจากแรงงานไทยกลัววาแรงงานตางดาวจะเขา
มาแยงงาน หรืออาจดวยเหตุผลที่แรงงานบางคนถูกปลูกฝงใหมีอคติกับแรงงานตางดาวเปนพื้นฐานอยูแลวจึงทําใหเกิดการ
กลั่นแกลงกัน ปญหาเหลานี้จึงเปนประเด็นสําคัญที่ไมควรมองขาม องคกรที่ใชแรงงานตางดาวมีความจําเปนตองแกไขปญหา
รวมกันหาแนวทางใหกับแรงงานตางดาวและแรงงานไทยในการปรับตัวเขาหากันเพื่อใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอองคกร
สาเหตุการอพยพเขามาของแรงงานตางดาว มีทั้งที่เปนปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูด กลาวคือ ปจจัยผลักดันเกิด
จากสภาพเศรษฐกิจในประเทศของแรงงานตางดาวไมเอื้ออํานวยตอการทํางาน ทําใหมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต เกิด
ปญหาความยากจน เกิดภาวะแรงงานมากเกิน ปญหาการปกครองที่ไมเปนประชาธิปไตยทําใหประชาชนไมมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน อีกทั้งประเทศของแรงงานตางดาวนั้นไมมีมาตรฐานการควบคุมการออกนอกประเทศ ทําใหการอพยพออก
นอกประเทศทําไดงายขึ้น ในขณะที่ปจจัยดึงดูดจะเกิดจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการปรับขึ้นคาจางแรงงานขั้นต่ํา
แตในขณะที่แรงงานตางดาวมีตนทุนในการจางต่ํากวากอใหเกิดโอกาสในการทํางานและแสวงหารายไดอันเปนปจจัยดึงดูดให
แรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน เขามาทํางานในประเทศไทย (วรพงศ เขื่อนปญญา, 2559 : 9)
กลุมประเทศเพื่อนบานไดแก พมา ลาว กัมพูชา เปนตน สวนใหญเปนประเภทหนีปญหาภัยสงคราม หรือหนีความ
ยากจนในประเทศของตนจึงเขามาในประเทศไทยเพื่อหางานทําและตั้งถิ่นฐาน ซึ่งงานที่ทําสวนใหญ ไดแก งานประมง งาน
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กอสราง งานเหมืองแร งานปาไม ทํางานบาน รวมทัง้ ถูกลอลวงใหเขามาทํางานดานบริการในประเทศไทยเพื่อแสวงหาโอกาส
ในการทํางานและคาจางที่สูงจึงเปนปจจัยดึงดูดใหมีการเคลื่อนยายแรงงานเหลานี้เขามาในประเทศ (วงพงศ เขื่อนปญญา,
2558 : 11)
จากการพูดคุยกับผูนําแรงงานตางชาติในบางพื้นที่ พบวา แรงงานตางชาติ โดยเฉพาะจากประเทศ เมียนมาร มีความ
เขาใจตอนโยบายการบริหารจัดการแรงงาน ดวยกระบวนการพิสูจนสัญชาติไปในเชิงบวกมากกวา เชิงลบ พวกเขาไมไดคิดวา
นโยบายนี้มุงผลักดันพวกเขาใหกลับประเทศ และไมไดกลัววาการเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติกับรัฐบาลเมียนมารจะทําให
พวกเขาถูกเจาหนาที่ของรัฐบาลเมียนมารมารีดไถ หรือเก็บภาษีจากเงินที่พวกเขาสงไปใหครอบครัวของพวกเขาที่อยูในเมียน
มาร ในทางตรงกันขามพวกเขาคิดวาการเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติจะชวยทําใหพวกเขาไดทํางาน และเดินทางไปไหนมา
ไหนในประเทศไทยไดอยางไมกังวลวาจะถูกตํารวจจับกุม และการกดขี่คาแรงของนายจางก็อาจทําไมไดอีกตอไป พวกเขาก็จะ
ไดรับคาแรงที่ยุติธรรมเปนไปตามกฎหมายแรงงาน อยางไรก็ตาม แรงงานขามชาติก็ยังมีความกังวลใจเรื่องคาใชจายที่จะ
นํามาใชเพื่อเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติ เพราะพวกเขาตองจายใหบริษัทที่ดําเนินใหในอัตราสูง เนื่องจากไมมีมาตรการ
ของรัฐบาลไทยควบคุมบริษัทเหลานี้ใหกําหนดคาบริการที่เหมาะสมและไมหลอกลวงแรงงาน (เฉลิมพล แจมจันทร, มาลี สัน
ภูวรรณ, รีนา ตะดี และ สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2560 : 21)
ปญหาอุปสรรคสําคัญ ที่ทําใหแรงงานไมเขารวมในนโยบายบริหารจัดการแรงงานของรัฐบาลไทย คือ ชวงเวลาของ
การเปดจดทะเบียนแรงงาน เพื่อผอนผันใหแรงงานเขามาทํางานไมมีความชัดเจน และเมื่อเปดใหจดทะเบียนไดก็ใหเวลาแค 1
เดือน ซึ่งนโยบายการเปดจดทะเบียนเปนชวง ๆ นี้ไมสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริง มีขอเสนอแนะจากแรงงานและ
องคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานกับแรงงานตางชาติเสนอใหรัฐบาลไมควรกําหนดกรอบเวลาของการจดทะเบียนแรงงานตางชาติ
ที่เขามาทํางานในประเทศไทย ควรอนุญาตใหแรงงานตางชาติท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยแลวไดมีโอกาสจดทะเบียน และ
ขอใบอนุญาตทํางานไดตลอดทั้งป (เฉลิมพล แจมจันทร, มาลี สันภูวรรณ, รีนา ตะดี และ สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2560 : 22)
ขอดอยของประกันสังคม ในบางมิติจากมุมมองของแรงงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชนบางกรณีที่ไม สอดคลองกับ
เงื่อนไข ระยะเวลาที่แรงงานไดรับอนุญาตใหทํางานเมืองไทย เชน สิทธิประโยชนกรณีชราภาพ หรือ กรณีการวางงาน อีกทั้ง
กระบวนการติดตาม และบังคับใชใหแรงงานทุกคนที่ผา นกระบวนการพิสูจนแลว ตองขึ้น ทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคม
ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําใหพบวา แรงงานที่ผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติ แลว จํานวนมากไมถูกนายจางนํามาขึ้น
ทะเบียน และกลายเปนแรงงานที่ไมมีหลักประกันสุขภาพใด ๆ เนื่องจาก ไมสามารถเขารวมในระบบบัตรประกันสุขภาพ
แรงงานขามชาติไดเชนกัน (Chamchan & Apipornchaisakul, 2012)
การวิจัยนี้มีจุดสนใจในการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการกันแกลงแรงงานตางดาวภายในองคกร และแรงงานตางดาวที่ถูก
กลั่นแกลงนั้นมีพฤติกรรมตอบรับอยางไรกับการถูกกลั่นแกลง เพื่อนรวมงานคนอื่นมีการปฏิบัติและมีพฤติกรรมอยางไรเมื่อ
เห็นเพื่อนแรงงานตางดาวถูกกลั่นแกลง เพราะการกลั่นแกลงกันในองคกรนั้นไมเพียงแตสงผลเสียตอตัวบุคคลที่ถูกกลั่นแกลง
แตยังสงผลเสียตอองคกรในระยะยาวอีก
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาว
2. เพื่อศึกษาระดับความรุนแรงของพฤติกรรมการกลั่นแกลง
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3. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการกลั่นแกลงแรงงานตางดาว

กรอบแนวคิดการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ประเภทของงาน
- สัญชาติ
- สถานภาพ
- ระยะเวลาในการทํางาน
- ระดับการศึกษา

ปจจัยการทํางาน
- ลักษณะงาน
- การจายคาจาง
- อัตราคาจาง

พฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาว
- ดานสุขภาพรางกาย
- ดานสุขภาพจิต
- ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัว
- ดานสภาพสังคม

พฤติกรรมการกลั่นแกลง
- การกลั่นแกลงทางรางกาย
- การกลั่นแกลงโดยใชคําพูด
-การคุกคามในเชิงสัมพันธภาพ
- การกลั่นแกลงทางไซเบอร
- การกลั่นแกลงทางเพศ
- การกลั่นแกลงโดยอคติ
-การกลั่นแกลงทางเชื้อชาติ

ภาพที่1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีการดําเนินวิจัย
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative) ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 26 ชุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณจํานวน 7 ชุด
กลุมตัวอยาง
ในการศึกษากลุมตัวอยางในครั้งนี้ ไดแก แรงงานตางดาวสัญชาติพมาที่ไดขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวที่ถูกตองตาม
กฎหมายและไดรับความอนุญาตทํางานในพื้นที่ตําบลบอทอง อําเภอบางระกํา และอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
แรงงานตางดาวทั้งหมด 26 คน และดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณจํานวน 7 ชุด

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามประเภทปลายปด - ปลายเปด โดยศึกษา
แบบสอบถามมาจากการค นคว าเอกสาร กรอบแนวคิด แนวคิด ทฤษฎี งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข อ ง วั ตถุ ป ระสงค คํา ถามและ
สมมติฐาน จึงนํามาปรับใชเปนคําถาม โดยแบงไดเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ตําแหนงงาน สัญชาติ ภูมิลําเนาเดิม
สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมในการทํางานของแรงงานไทยและแรงงานตางดาว ตําบลบอทอง อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก คําถามแรงงานของกลุมตัวอยางเปนแบบสเกลการใหคะแนน ประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale)
คะแนนระดับ 5 คือ เห็นดวยมากที่สุด
คะแนนระดับ 4 คือ เห็นดวยมาก
คะแนนระดับ 3 คือ เห็นดวยปานกลาง
คะแนนระดับ 2 คือ เห็นดวยนอย
คะแนนระดับ 1 คือ เห็นดวยนอยที่สุด
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพไดแกแบบสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาว
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามลําดับดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี หนังสือ เอกสาร ขอมูลทางอินเตอรเน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดเห็น และพฤติกรรม ของ
แรงงานไทยและแรงงานตางดาวที่มีตอพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวในองคกร
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2. นําขอมูลที่ไดมาจัดทําแบบสอบถามและสัมภาษณใหสอดคลองกับวัตถุประสงคงานวิจัยและใหอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมเนื้อหา ความชัดเจนและความหมายเพื่อนํามาปรับปรุงและแกไข
3. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ไดมาไปทําการสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 26 ชุด เพื่อทดสอบคําถาม
วาในแตละขอสามารถสื่อความหมายตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม
4. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่กลุมตัวอยางทํามาแลวตรวจสอบและลงรหัสเพื่อคํานวณหาคุณภาพ ของแบ
สอบถาม ซึ่งเปนการหาความเชื่อมั่นโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดวยคอมพิวเตอรจากการทดสอบแบบสอบถามไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม คาความเชื่อมั่นของความคิดเห็นของแรงงานตางดาว บจก. ทรัพย ส.ประทีพ รีไซเคิล และในเขต
อําเภอเมืองภายในจังหวัดพิษณุโลก
5. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยผูวิจัยไดทําความเขาใจกับประเด็นการสัมภาษณกอน แลว
ทําการสัมภาษณใหเปนไปในลักษณะการพูดคุยอยางเปนกันเอง ขณะทําการสัมภาษณไดมีการจดบันทึกใจความสําคัญในแต
ละประเด็นไวและผูวิจัยทําการทบทวนและสรุปขอมูลสําคัญ เพื่อใหผูใหขอมูลสําคัญไดตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง
(Collective Summarization) ในแตละประเด็น ดวยการทบทวนคําตอบที่ไดรับจากผูใหขอมูลสําคัญดามประเด็นคําถามวา
คําตอบที่ผูวิจัยไดเปนเชนนี้หรือไม ผูวิจัยจึงทําการสรุปคําตอบ
การเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญคือการเก็บขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของ
แรงงานตางดาวในอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและผานการตรวจสอบแลวไปใชในการเก็บขอมูล
2. เปนการเก็บขอมูลดวยการแจกแบบสอบถาม ซึ่งผูศึกษาวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเองจํานวน 26 คน และแจกแบบสัมภาษณจํานวน 7 คน
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระยะเวลาตั้งแต 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2562
การวิเคราะหขอมูลงานวิจัย
ผูวิจัยไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยเรียงลําดับ ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่รวบรวมได
2. สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ และ
หาคารอยละ
3. สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง ความคิดเห็นของแรงงานตางดาวที่มีตอพฤติกกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาว
บจก. ทรัพย ส.ประทีพ รีไซเคิล และเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติเฉลี่ย X และ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
4. ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติโดยการเปรียบเทียบความคิดเห็นของแรงงานตางดาวที่มีตอพฤติกรรมการกลั่นแกลง
แรงงานตางดาว บจก. ทรัพย ส.ประทีพ รีไซเคิล และเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดวยการใชคา T-Test สําหรับตัว
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แปร 2 กลุม ไดแก เพศ และการทดสอบคา One – ANOVA กับตัวแปรที่มี 3 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได
5. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพคือมีการวิเคราะหขอมูลตั้งแตในระหวางการสัมภาษณ
โดยการจดประเด็นสําคัญและมีการทบทวนขอมูลยอนกลับกับผูใหขอมูลสําคัญเพื่อตรวจสอบความถูกตองและตรงกันการ
วิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดจําแนกประเภทของขอมูล (Typological Analysis)
ตามวัตถุประสงคแยกวิเคราะหขอมูลในแตละประเด็นแลวพิจารณาความสัมพันธของขอมูลอธิบายถึงความสัมพันธและสาเหตุ
ของปรากฏการณแลวนําเสนอรายงานการวิจัยในเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงคการวิจัยคือสภาพความเปนอยูของแรงงานชาว
พมาทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน ดานสุขภาพรางกาย ดานสุขภาพจิต ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัว และดาน
สภาพสังคม (สุริยา ฆองเสนาะ, 2561 และ มูลนิธิสุขภาพแหงชาติออนไลน, 2549)
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ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของแรงงานตางดาวในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ลําดับที่

ชื่อ
(นามสมมุต)ิ

เพศ

เชื้อชาติ

อายุ

สถานภาพ

จํานวนบุตร

ระดับ
การศึกษา

ศาสนา

อาชีพเดิม

พุทธ

ระยะเวลาที่
อาศัยอยูใน
ไทย
13เดือน

1

นายA

ชาย

พมา

24

มีแฟน

ไมมี

ไมไดศึกษา

2

นายB

ชาย

พมา

-

-

-

ไมไดศึกษา

พุทธ

-

-

3

นายC

ชาย

พมา

32

-

-

ไมไดศึกษา

พุทธ

2ป

-

รับจางทั่วไป/
320บาท

4

นางD

หญิง

กระเหรี่ยง

45

มีแฟน

ไมมี

ป.6

พุทธ

6ป

ทําไรทํานา

รับจางทั่วไป/
300บาท

5

นายE

ชาย

พมา

41

สมรส

4

ป.7

พุทธ

15ป

ทําไรทํานา

กระเหรี่ยง

38

มีแฟน

1

ป.4

พุทธ

4ป

ทําไรทํานา

ขับ
รถบรรทุก/
350บาท
รับจางทั่วไป/
315บาท

6

นางF

หญิง

7

นายG

ชาย

พมา

40

สมรส

2

ป.4

พุทธ

5ป

ทําไรทํานา

734

-

ประเภทของ
งาน/อัตรา
คาจาง
โรงงาน
อุตสาหกรรม/
320บาท
รับจางทั่วไป/
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สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยแบบผสมืทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาว
ปจจัย

n=26

1. ดานสุขภาพรางกาย
2. ดานสุขภาพจิต
3. ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัว
4. ดานสภาพสังคม

1.41
1.33
1.42
1.36

𝐱�

ระดับพฤติกรรม
S.D.
.67
.48
.49
.30

นอยที่สุด
นอยที่สุด
นอยที่สุด
นอยที่สุด

จากตารางที่ 2 พบวา ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวในภาพรวม มีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอ
แรงงานตางดาวนอยที่สุด (x� = 1.36) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาว
มากที่สุดคือ ดาน3. ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัว มีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวนอยที่สุด
(x� = 1.42) และดานที่มีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวนอยที่สุดคือดานสภาพสังคม มีระดับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติตอแรงงานตางดาวนอยที่สุด (x� = 1.29) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอ
แรงงานตางดาวมากที่สุดคือ ขอ 3.4 ไดรับเงินเดือนและสวัสดิการตามความเหมาะสม มีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงาน

ตางดาวนอย (x� = 1.89) และขอที่มีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวนอยคือ รางกายไดรับบาดเจ็บรุนแรงมาก

เชนแขนหัก ขาหัก หัวแตก เปนตน มีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวนอยที่สุด (x� = 1.08)

ตารางที่ 3 ขอมูลคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ T-Test สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ย จําแนกตามตัวแปรเพศ (n = 30)
การปรับตัวการทํางาน

เพศ

n

Mean

S.D.

t

1. ดานสุขภาพรางกาย

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

20
6
20
6

1.3000
1.7917
1.3900
1.1333

.72366
.24580
.50461
.32660

-1.616

Sig.(2Tailed)
.146

1.469*

.030

ชาย
หญิง

20
6

1.3750
1.5833

-.903

.367

ชาย
หญิง

20
6

1.2250
1.5000

.50328
.46547
.
47226
.54772

-1.208

.262

2. ดานสุขภาพจิต
3. ดานชีวิตความเปนอยู
ของตนเองและครอบครัว

4. ดานสังคม
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รวม

ชาย
หญิง

20
6

1.3225
1.5021

.30845
.25192

-1.297

.238

จากตารางที่ 3 พบวา เพศของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการปฏิบตั ิตอแรงงาน
ตางดาวในดานสุขภาพจิตแตกตางกันที่นัยสําคัญที่ 0.05 สวนดานสุขภาพรางกาย ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและ
ครอบครัว และดานสังคม มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน

ตารางที่ 4 ขอมูลคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ F-Test สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ย จําแนกตามตัวแปรพฤติกรรมการกลั่นแกลง (n = 26)
พฤติกรรมการ
กลั่นแกลง
1. การกลั่นแกลงทาง
รางกาย

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. การกลั่นแกลงโดยใช ระหวางกลุม
คําพูด
ภายในกลุม
รวม
3. การคุกคามในเชิง
ระหวางกลุม
สัมพันธภาพ
ภายในกลุม
รวม
4. การกลั่นแกลงทางไซ ระหวางกลุม
เบอร
ภายในกลุม
รวม
5. การกลั่นแกลงทาง
ระหวางกลุม
เพศ
ภายในกลุม
รวม
6. การกลั่นแกลงทาง
ระหวางกลุม
อคติ
ภายในกลุม
รวม
7. การกลั่นแกลงทาง
ระหวางกลุม
เชื้อชาติ
ภายในกลุม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS

df

MS

F

Sig

1.482
.792
2.274
.993
1.281
2.274
.012
2.262
2.274
.012
2.262
2.274
.161
2.112
2.274
.024
2.250
2.274
1.489
.785
2.274

5
20
25
6
19
25
1
24
25
1
24
25
2
23
25
2
23
25
5
20
25

.296
.040

7.485

.000*

.166
.067

2.455

.063

.012
.094

.124

.727

.012
.094

.124

.727

.081
.092

.878

.429

.012
.098

.122

.886

.298
.039

7.583

.000*
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จากตาราง 4 พบวาการกลั่นแกลงทางรางกาย และการกลั่นแกลงทางเชื้อชาติที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตอแรงงานตางดาวในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 0.05 การกลั่นแกลงโดยใชคําพูดการคุกคามในเชิง
สัมพันธภาพการกลั่นแกลงทางไซเบอรการกลั่นแกลงทางเพศ และการกลั่นแกลงทางอคติที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตอแรงงานตางดาวในภาพรวมไมแตกตางกัน
สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ปจจัยการทํางาน คือ สิ่งที่เปนแรงจูงใจ และมีความจําเปนตอแรงงานตางดาวที่ทําใหแรงงานตางดาวเขามา
ทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบไปดวย ลักษณะงาน การจายคาจาง และอัตราคาจาง
1.1 ลักษณะงาน คือ รูปแบบของงานที่แรงงานตางดาวตองทํานั้นอยูในรูปแบบใด เชน งานที่ตองใชกําลังแรงกาย
งานที่ตองใชสมอง หรืองานที่ตองใชทั้งแรงกายและสมองในการทํางาน
ตัวอยางบทสัมภาษณ
“ไมเยอะตัวนี”้ (นาย A)
“เปนปกติทั่วไป” (นาย A)
1.2 การจายคาจาง คือ นายจางจายคาจางกับแรงงานตางดาวตรงตามเวลาที่กําหนดหรือไม มีการจายคาจางลาชา
ไมตรงตามระยะเวลาหรือไม เปนตน
ตัวอยางบทสัมภาษณ
“ถูกตองครับ ถูกตองครับ” (นาย F)
“ไดเปน... ไดเปนรายเดือนคะ weekนึงออกครั้งนึง 15วันคะ 15วันออกครั้งนึง” (นาง D)
1.3 อัตราคาจาง คือ แรงงานไดรบั คาจางตามที่กฎหมายกําหนดคาแรงขั้นต่ําหรือไม หรือไดรบั คาจางที่เพียงกับการ
ดําเนินชีวิตหรือไม เปนตน
ตัวอยางบทสัมภาษณ
“ไดครับถูกตองตามจํานวนเงินที่นายจาง จางเรา” (นาย A)
“เดือนละ 8000 15วันก็ 4000คา…” (นาง D)
“พอคะ เหลือกับไปใหที่บาน พี่สงใหที่บาน” (นาง D)
2. พฤติกรรมการกลั่นแกลง คือ พฤติกรรมความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ที่คนรอบขางกระทําตอแรงงานตางดาว
ประกอบดวย การกลั่นแกลงทางรางกาย การกลั่นแกลงโดยใชคําพูด การกลั่นแกลงในเชิงสัมพันธภาพ การกลั่นแกลงทางไว
เบอร การกลั่นแกลงทางเพศ การกลั่นแกลงโดยอคติ และการกลั่นแกลงทางเชื้อชาติ
2.1 การกลั่นแกลงทางรางกาย คือ พฤติกรรมที่คนรอบขางแรงงานตางดาวกระทําตอแรงงานตางดาว ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บตอราง หรือมีผลกระทบทางรางกาย เปนตน
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ตัวอยางบทสัมภาษณ
“ไมมีเลยครับ” (นาย B)
2.2 การกลั่นแกลงโดยใชคําพูด คือ การพูดจาทํารายจิตใจ หรือการพูดกันแบบปากตอปากอันจะสงผลกระทบตอ
จิตใจ หรือความรูสึกของแรงงานตางดาว
ตัวอยางบทสัมภาษณ
“ก็ดีครับ คนแบบ..... อืม..... ยังไงอะ แบบวาก็คุยกันปกติครับ เหมือนแถวบานผมเลย” (นาย B)
2.3 การกลั่นแกลงในเชิงสัมพันธภาพ คือ การกลั่นแกลงที่ซอนเรน คอยเปนคอยไป สวนใหญคนไมคอ ยสังเกตเห็น
การกลั่นแกลงรูปแบบนี้
ตัวอยางบทสัมภาษณ
“ก็ เพื่อนรวมงานก็ดีครับ แลวก็ไมเคย ไมเคย เคาเรียกอะไรนะพี่ แบบที่พี่เรียกอะ ครับๆ ผมดีครับ ผมวา
ดีครับ” (นาย B)
“ไมมีนะ(ไมมคี นแกลง มีความสุขดี)ผมอยูม าหลายปแลวไมมปี ญหาไร” (นาย F)
2.4 การกลั่นแกลงทางไซเบอร คือ การกลั่นแกลงทางออนไลน การขมขูทางออนไลน อาจเปนการประจาน หรือ
โพสตตาง ๆ เพื่อทํารายแรงงานตางดาว
ตัวอยางบทสัมภาษณ
“ไมเลนครับไมเลน” (นาย F)
“ไมม”ี (นาย A)
2.5 การกลั่นแกลงทางเพศ คือ การยื่นขอเสนอโดยมีนยั ทางเพศ การลวมลาม การสัมผัสที่ไมไดรับอนุญาตกับ
แรงงานตางดาว
ตัวอยางบทสัมภาษณ
“555555 ไมมี ไมเคยไปยุงไรงั้น เพราะวาเรามีแฟนแลวครับ เราไมเกี่ยวชูสาวอีกอะ” (นาย A)
2.6 การกลั่นแกลงโดยอคติ คือ การกลั่นแกลงที่อาจรวมการกลั่นแกลงชนิดอื่น ๆ เขามาดวย เชน การดูถูกโดยใช
คําพูด การสัมผัสรางกาย การเอาเปรียบ การขโมยของไปซอน หรือการกระทําพฤติกรรมรุนแรงตาง ๆ ที่เกิดจากความไมชอบ
หรือความเกลียดชังสวนตัว
ตัวอยางบทสัมภาษณ
“ไมมีนะ... แตมีแคทลี่ ูกคามาลืมของ แลวก็เขาก็กลับมาเอาก็เปนปกติครับ” (นาย A)
“ไมมีคะ ” (ไมเคยโดนเอาเปรียบ, แบบมั่นใจตามปกติ) (นาง D)
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“เอาเปรียบ ไมมีนะครับ เฉยๆ” (นาย B)

2.7 การกลั่นแกลงทางเชื้อชาติ คือ การเหยียดเชื้อชาติ ศาสนา การลอเลียนภาษาที่แรงงานตางดาวใช
ตัวอยางบทสัมภาษณ
“ไมมีนะครับ สวนมากไมคอยไดออกจาก ที่บานๆๆ ที่แถวที่ทํางานครับ” (นาย B)
3. พฤติกรรมการปฏิบัตติ อแรงงานตางดาว คือ พฤติกรรมการที่แรงงานไทยหรือคนอื่น ๆ ในองคกรประพฤติหรือ
ปฏิบัติแลวสงผลตอแรงงานตางดาว
3.1 ดานสุขภาพรางกาย คือ การไมกระทํา หรือใชความรุนแรงกับแรงงานตางดาวที่ทํางานในประเทศไทย ถือเปน
พฤติกรรมทีส่ งผลดีทั้งตอแรงงานคนอื่นและตัวแรงงานตางดาวดวย เนื่องจากการทํางานตามสายงานของแรงงานตางนั้นเปน
งานที่จําเปนตองใชกําลังแรงกายสวนมาก สงผลใหแรงตางดาวทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การไมกลั่นแกลงแรงงานตางดาว
ทางดานรางกายจึงเปนสิ่งดีอยางยิง่ ดังเชนคําพูดของแรงงานตางดาวตอไปนี้
3.1.1 ไมบาดเจ็บตามรางกาย ตัวอยางบทสัมภาษณ
“อืม....ไมเคยนะครับผม”
“ไมมีเลยครับ”
3.1.2 รางกายแข็งแรง ตัวอยางบทสัมภาษณ
“ไมมี......มีแคไมสบายเฉยๆ”
3.1.3 เปนงานที่ใชแรงกาย ตัวอยางบทสัมภาษณ
“ไมเยอะตัวนี”้
“เปนปกติทั่วไป”
3.2 ดานสุขภาพจิต คือ การไมกลัน่ แกลงแรงงานตางดาวเปนอีกสิ่งที่ควรแกการประพฤติ เมื่อแรงงานตางดาวไมโดน
กลั่นแกลง เขาก็จะมีกําลังแรงใจดี มีความสุขในการทํางาน เมื่อไมมอี ะไรที่มผี ลกระตบตอจิตใจแรงงานก็จะสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังเชนคําพูดของแรงงานตางดาวตอไปนี้
3.2.1 มีความสุข ตัวอยางบทสัมภาษณ
“ก็ เพื่อนรวมงานก็ดีครับ แลวก็ไมเคย ไมเคย เคาเรียกอะไรนะพี่ แบบที่พี่เรียกอะ ครับๆ ผมดีครับ ผมวา
ดีครับ”
“มีความสุขดีคะ ถึงวาอยูนานขนาดนี้คะ หาหาหา (ขําแบบอารมณด)ี ”
3.2.2 ผลกระทบตอจิตใจ/ความรูส ึก ตัวอยางบทสัมภาษณ
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“เคาไมดาเรา เคาแคลอเลนเรื่องภาษาเฉยๆครับ”
3.3 ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัวคือ การที่แรงงานตางดาวไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสม
ตามที่ตกลงกันในสัญญา หรือการมีสวัสดิการที่ดตี อแรงงานตางดาวไมวาจะเปนบานพัก(แคมป) ขาวกลางวันหรือ เสื้อสําหรับ
ทํางาน รวมไปถึงการใหแรงงานตางดาวทํางานในสภาพแวดลอมการทํางานที่ดีทั้งสถานที่ทํางานและเพื่อนรวมงานก็จะทําให
แรงงานตางดาวและครอบครัวมีชีวิตที่ดี ดังเชนคําพูดของแรงงานตางดาวตอไปนี้
3.3.1 ตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเปนอยูที่ดีและเหมาะสม ตัวอยางบทสัมภาษณ
“ก็ ไมครับ ไมๆ เขาๆๆ เขาไมแกลงครับ ครับ...”
“ไมมีนะครับ สวนมากไมคอยไดออกจาก ที่บานๆๆ ที่แถวที่ทํางานครับ”
“ไดครับถูกตองตามจํานวนเงินที่นายจาง จางเรา”
“มีแฟนคะ มีแฟนคะ แฟนก็อยูกบั อาโกเหาที่เดียวกันคะ”
3.4 ดานสภาพสังคม คือ การอยูในสังคม หรือสภาพแวดลอมทั้งที่ทํางาน หรือที่สาธารณะที่ดี ยอมสงผลที่ดตี อตัว
เราทุกคนอยูแลว เชนเดียวกันกับที่แรงงานตางดาวควรไดรับ การที่สังคมภายใน และภายนอกใหการยอมรับ ไมมีอคติตอ
แรงงานตางดาว การยอมรับรับขอแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ทัศนคติของแรงงานตางดาวในสังคมเปนสิ่งที่
แรงงานตางดาวไดรับและทําใหแรงงานตางดาวสามารถอยูรวมกับผูอ ื่นได
3.4.1 อยูรวมกับเพื่อนที่ทํางาน/ผูอ ื่นได ตัวอยางบทสัมภาษณ
“ไมมไี มมีครับ(ไมมีการลอเลียนเรือ่ งภาษา การพูด)”
ดีคะ ถึงวา“มีความสุขาอยูนานขนาดนี้คะ หาหาหา (ขําแบบอารมณดี)”
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยไดนํา
ประเด็นที่คนพบจากการสรุปผลนํามาอภิปรายผล ดังนี้
ผลการศึกษาระดับปจจัยการทํางานเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ที่พบวา ขอที่มีระดับปจจัยการทํางานที่สงผลตอการ
เคลื่อนยายของแรงงานมากที่สุดมี 2 ขอ คือ ขอ 2.1 จายคาจางถูกตองตามจํานานเงินที่ตกลง และขอ 2.2 จายคาจางถูกตอง
ตามวันและเวลาที่ตกลง มีระดับปจจัยการทํางานมากที่สุด แสดงใหเห็นวาแรงงานตางดาวในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ไดรับคาจางที่ถูกตองตามจํานานเงินที่ตกลงไวกับนายจาง และนายจางไดจายคาจางถูกตองตามวันและเวลาที่ตกลง
กันไว ซึ่งคาจางที่ไดรับอยางถูกตองและตรงตามเวลานี้เอง เปนแรงจูงใจในการเขามาทํางานในประเทศไทยของแรงงานตาง
ดาว สอดคลองกับแนวคิดเรื่องสาเหตุการอพยพเขามาของแรงงานตางดาวของ (วรพงศ เขื่อนปญญา, 2559 : 9) ที่อธิบายวา
ปจจัยดึงดูดจะเกิดจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการปรับขึ้นคาจางแรงงานขั้นต่ํา แตในขณะที่แรงงานตางดาวมี
ตนทุนในการจางต่ํากวากอใหเกิดโอกาสในการทํางานและแสวงหารายไดอันเปนปจจัยดึงดูดใหแรงงานตางดาวจากประเทศ
เพื่อนบาน เขามาทํางานในประเทศไทย (วรพงศ เขื่อนปญญา, 2559 : 9) ระดับปจจัยการทํางานนอยที่สุดคือ เปนงานที่ใช
ความคิด ใชสมองในการทํางานเทานั้น มีระดับปจจัยการทํางานนอย แสดงใหเห็นวาแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในพื้นที่
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อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนนการทํางานในลักษณะที่เปนการใชแรงงานเปนหลัก สอดคลองกับแนวคิดเรื่องเปาหมายของ
แรงงานตางดาวที่นิยมเดินทางเขามาทํางานของสนิท สัตโยภาส ที่อธิบายวา การขาดแคนแรงงานระดับลางหรือแรงงานไรฝมือ
ผูประกอบการจางแรงงานตางดาวโดยเฉพาะ แรงงานตางดาวไรฝมือมากขึ้น ทําใหมีการนําแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยผิด
กฎหมายมาทํางานในหลายกิจการโดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจกอสราง ที่ตองใชแรงงานเปนจํานวนมาก งานแมบาน งานเกษตร
(สนิท สัตโยภาส, 2559) ผลการศึกษายังสอดคลองกับผลการวิจัยของ (นันทวัน เจริญศักดิ์, 2541 : 1) ที่พบวาจากการที่
ประเทศไทยไดประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานเปนอยางมากในชวงทศวรรษที่ผานมาทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรม เนื่องจากอัตราการเพิ่มของประชากรลดลง ทําใหกําลังแรงงานใหมท่ีจะเขามาสูตลาดแรงงานนอยลงตามไปดวย
จากการขยายตัวในทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วกอใหเกิดความตองการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทําใหโครงสรางแรงงาน
เปลี่ยนไปแรงงานจากภาคเกษตรกรรมอพยพเขามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นสงผลใหแรงงานในภาค
เกษตรกรรมทองถิ่นซึ่งเปนแรงงานไรฝมือเปนสวนใหญเกิดการขาดแคลนจึงมีการแกไขปญหาโดยการใชแรงงานตางดาวเขามา
ทดแทน ซึ่งแรงงานตางดาวนั้นสวนใหญจะอพยพมาจากประเทศเพื่อนบานใกลเคียง ที่มีความเปนอยูที่ยากจนกวาประเทศไทย
เชน พมา กัมพูชา ลาวเวียดนาม และประเทศในแถบเอเชียใต เชน อินเดีย ปากีสถาน เปนตนแตในสภาวะปจจุบันประเทศ
ไทยไดประสบกับปญหาเศรษฐกิจถดถอยทําใหอัตราการวางงานของประชาชนเพิ่มขึ้นรัฐบาลมีนโยบายอยางเรงดวนเพื่อ
ผลักดันแรงงานตางดาวออกนอกประเทศ แตก็ทําไดเพียงบางสวนเทานั้นเนื่องจากยังมีงานบางประเภทที่คนไทยไมนิยมทํา
เพราะเห็นวาเปนงานหนัก สกปรก และรายไดนอยเชน งานกรรมกรในเรือประมง งานกอสรางงาน กรีดยางพารา เปนตน
(นันทวัน เจริญศักดิ์, , 2541)
ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีพฤติกรรมการ
กลั่นแกลงหลัก ๆ มี 2 ดาน คือ ดานการกลั่นแกลงโดยใชคําพูด และดานการกลั่นแกลงทางเชื้อชาติ แตเปนพฤติกรรมการกลัน่
แกลงในระดับพฤติกรรมนอยที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับพฤติกรรมการกลั่นแกลงคือ เคยโดน
ลอเลียนเรื่องภาษา แสดงใหเห็นวาแรงงานตางดาวในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เคยถูกกลั่นแกลงโดยการลอเลียน
เรื่องภาษา โดนนินทา หยอกลอ ลอเลียน ดาบรรพบุรุษ โดนประจาน แฉ โจมตี ขมขู ใชถอยคําหยาบคายที่เกิดความอับอาย
เสียใจหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง และเคยถูกใสรายไปในทางที่เสื่อมเสีย หรือเสียเกียรติ อีกทั้งยังเคยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเชื้อชาติ
ที่ตนนับถือ ถูกกีดกันเชื้อชาติจากการทํางาน และถูกคุกคามทางเชื้อชาติอยูในระดับหนึ่งเทานั้น สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการ
กลั่นแกลงที่พบเห็นเปนประจํา ของสุริยาที่อธิบายวา การกลั่นแกลงที่พบเห็นเปนประจําไดแก การกลั่นแกลงโดยใชคําพูด
นักวิจัยระบุวาเปนการกลั่นแกลงที่มีผลกระทบรายแรงทําใหเกิดบาดแผลลึกในใจ การกลั่นแกลงดวยคําพูดอาจตรวจพบไดยาก
มาก ผูกระทํามักโจมตีเหยื่อเมื่อผูใหญไมอยูแถวนั้นผลคือ เปนการพูดตอกันมาแบบปากตอปากและยิ่งไปกวานั้นผูใหญหลาย
คนก็รสู ึกวาสิ่งที่แรงงานไทยพูดมักไมคอยมีความสําคัญพวกเขาจึงมักลงเอยดวยการบอกใหเหยื่อของการถูกรังแกคือแรงงาน
ตางดาววาชางมัน และการกลั่นแกลงโดยอคติ โดยปกติมักเกิดขึ้นกับแรงงานไทยที่มีอคติแรงงานตางดาว ความแตกตางกัน
ทางดานเชื้อชาติ ศาสนา และรสนิยม การกลั่นแกลงประเภทนี้อาจรวมกับการกลั่นแกลงชนิดอื่น ๆ รวมทั้งการกลั่นแกลงทาง
ออนไลนโดยใชคําพูด การสัมผัสรางกาย และบางครั้งก็เปนการกลั่นแกลงทางเพศดวย เมื่อเกิดการกลั่นแกลงโดยอคติแรงงาน
ไทยจะพุงเปาไปยังแรงงานตางดาวที่แตกตางจากพวกเขาและแบงแยกคนเหลานั้นออกไป บอยครั้งที่การกลั่นแกลงประเภทนี้
รุนแรงและนําไปสูการใชอาชญากรรมจากความความเกลียดชัง เมื่อใดก็ตามที่แรงงานตางดาวถูกรังแกเนื่องจากเชื้อชาติ
ศาสนา หรือรสนิยมทาง การกลั่นแกลงดังกลาวควรจะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ (สุริยา ฆองเสนาะ, 2561 : 1)
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ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ที่พบวา ขอที่มีระดับพฤติกรรม
การปฏิบัติตอแรงงานตางดาวมากที่สุด คือ ขอ 3.4 ไดรับเงินเดือนและสวัสดิการตามความเหมาะสม แสดงใหเห็นวาแรงงาน
ตางดาวในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดรับคาจางและสวัสดิการที่ดีจากนายจาง ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการจางแรงงานตางดาว พ.ศ. 2551 ที่นํามาใชบังคับ เพื่อปกปองคุมครองสิทธิของแรงงาน
ภายในประเทศ ทั้ง ที่ เป นคนไทยและคนต า งชาติ ซึ่ งสอดคล องกั บพระราชบั ญญั ติคุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2518 และ
พระราชบัญญัติการจางแรงงานตางดาว พ.ศ. 2551 ที่กลาววา ประเทศไทยมีพระราชบัญญัตคิ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2518 และ
พระราชบัญญัติการจางแรงงานตางดาว พ.ศ. 2551 ที่นํามาใชบังคับ เพื่อปกปองคุมครองสิทธิของแรงงานภายในประเทศ ทั้ง
ที่เปนคนไทยและคนตางชาติ โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2518 ตราขึ้น เพื่อชวยในการคุมครองคาแรง
สวัสดิการ และจัดการปญหา ความขัดแยง หรือขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางนายจางกับลูกจาง อยางไรก็ตาม ดวยเหตุผลเรื่อง
ความมั่นคงของชาติ รัฐบาลไทยยังไมอนุญาตใหแรงงานตางชาติตั้งสหภาพแรงงานขึ้นมา เพื่อดูแลคุมครองสิทธิของแรงงาน
ตางชาติเปนการ เฉพาะ กระนั้นกฎหมายนี้ไมไดหาม หรือจํากัดสิทธิของแรงงานตางชาติไมใหเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไทย
และไมได หามทําการฟองรองนายจางที่ไมเปนธรรมกับตน หรือนายจางที่ละเมิดกฎหมายแรงงานผานสภาพแรงงานไทย แต
พบ วาระเบียบภายในของสหภาพแรงงานไทยเองมีขอจํากัดสําหรับการเปนสมาชิกของแรงงานตางชาติ เพราะปจจุบันยัง
ไมไดมีการแกไขขอบังคับของสหภาพแรงงานไทยที่กําหนดวา สมาชิกของสหภาพแรงงานไทยตองมีสัญชาติไทยเทานั้น (เฉลิม
พล แจมจันทร, มาลี สันภูวรรณ, รีนา ตะดี และ สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2560 : 18) ผลการทดสอบทดสอบสมมุติฐาน พบวา อายุ
ประเภทของงาน และการจายคาจางที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวในภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพฤติกรรมการกลั่นแกลงดานการกลั่นแกลงทางรางกาย และการกลั่นแกลงทางเชื้อ
ชาติที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไววา ความคิดของปจเจกบุคคลแตกตางกันสงผลตอการแสดงออกทางพฤติกรรมตอ
แรงงานตางดาวในแงตาง ๆ ประเด็นที่สําคัญคือการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวเปนปญหาที่ไมสามารถแกไขใหหายไปได
การศึก ษามาตรการและนโยบายของหนว ยงานต าง ๆ จึ ง จํา เปน อยา งยิ่ งเพื่ อนํ า มาซึ่ ง แนวทางในการพั ฒ นาพฤติก รรม
ความสัมพันธของแรงงานไทยตอแรงงานตางดาว
อภิปรายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ดานสุขภาพรางกายของแรงงานตางดาว พบวา แรงงานตางดาวไมไดรับผลกระทบทางดานรางกายจากพฤติกรรม
การกลั่นแกลง แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจึงมีสุขภาพรางกายที่ดี ตอมาดานสุขภาพจิต
ของแรงงานตางดาว พบวา ผลกระทบตอจิตใจของแรงงานตางดาวอยูในระดับที่นอยมาก แรงงานตางดาวสวนใหญมีความสุข
ดี พฤติกรรมการกลั่นแกลงแรงงานตางดาวจึงไมสงผลตอสุขภาพจิตใจของแรงงานตางดาวในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เลย ดานชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัวของแรงงานตางดาว พบวา มีชีวิตความเปนอยูที่ดี สะดวกสบาย แรงงานมี
ความพอใจกับชีวิตความเปนอยูของตนเองและครอบครัวเปนอยางมาก และดานสภาพสังคมของแรงงานตางดาว พบวา
สภาพแวดลอมทั้งแรงงานดวยกัน และคนทั่วไปมีพฤติกรรมที่ดีตอแรงงานตางดาว และแรงงานตางดาวสามารถใชชีวิตอยูใน
สังคมการทํางาน สังคมภายในที่ทํางานไดอยางปกติ ทั้งหมดมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสุริยา ฆองเสนาะ (2561) และ
มูลนิธิสุขภาพแหงชาติออนไลน (2549) ไดศึกษาเกี่ยวกับคนที่ถูกกลั่นแกลงสวนใหญมักจะเปนคนที่มีความแตกตางจากคนอื่น
ทั้งในเรือ่ งรูปรางพฤติกรรมเพศสภาพ และความเปนมาเปนตน เชน คนที่เงียบ ๆ ไมมีเพื่อนคนตัวเล็กหรือคนตัวใหญกวาคน
อื่นความแตกตางของสีผิว คนที่เรียนรูชาหรือบกพรองทางการเรียนรูคนที่มีความเชื่อถือศาสนาที่แตกตาง และปจจัยดาน
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จิตวิทยา เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญที่เกี่ยวของกับการรังแก เชน บุคลิกภาพ การแสดงออกทางอารมณ ปมดอย ความ
ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา ปจจัยเชิงจิตวิทยาของทั้งสองฝายจะมีความตรงกันขามหรือไมสมดุลกัน
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
พฤติกรรมการกลั่นแกลงสวนมากที่พบคือ คือแรงงานตางดาวเคยโดนลอเลียนเรื่องภาษา หนวยงานหรือนายจางผูที่
มีสวนเกี่ยวของการแรงงานตางดาว ควรสรางทัศนคติท่ีดีใหแกเพื่อนรวมงานของแรงงานตางดาว แสดงใหเห็นถึงผลของการ
กลั่นแกลงวาเปนสิ่งที่ไมทําใหเกิดผลดีตอสุขภาพกายและใจของแรงงานตางดาวถูกเพื่อนรวมงานมองเหยียดหยาม ดูหมิ่น
แสดงทาทางรังเกียจ รองลงมาถูกคนรอบขาง คนอื่น ๆ ที่ไมใชเพื่อนรวมงานดูหมิ่น เหยียดหยาม และถูกไลออกจากกลุม หรือ
โดนกีดกันใหออกจากกลุมในเกณฑนอยที่สุด ทําใหแรงงานตางดาวสามารถอยูในสังคมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติของแรงงานทุกประเภทที่มตี อแรงงานตางดาวในเขตพื้นที่อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. ควรศึกษาขั้นตอน วิธีการ รูปแบบการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวที่จะเขามาทํางานในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
3. ควรศึกษาสภาพการทํางาน การเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานหรือการรับรูก ฎหมายที่เกีย่ วของกับแรงงาน
ตางดาวที่จะเขามาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวใน อ.เมือง จ.พิษณุโลกและศึกษา
สภาพชีวิตความเปนอยูของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใน ดานปจจัยการยายถิ่น ดานหนาที่การงาน ดาน
วัฒนธรรม และดานสังคม โดยใชกลุมตัวอยางแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่เขามาทํางาน 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) ในขณะที่ผูประกอบการสวนใหญมีความคิดเห็นในแตละดานของการ
ปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปรับตัวไดในระดับปานกลาง (𝑥�= 3.43, SD=.289)
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา แรงงานตางดาวมีความคิดเห็นในดานปจจัยการยายถิ่น ดานหนาที่การงาน ดาน
วัฒนธรรม ดานสังคม และดานการปรับตัว โดยแรงงานตางดาวเขามาอาศัยทํางานในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเพราะมี
รายไดดีกวาอาชีพเดิมที่ทําอยูที่ประเทศเมียนมาและแรงงานตางดาวยังสามารถทํางานตามกฎระเบียบของนายจางไดทําใหมี
ความกาวหนาทางอาชีพในสวนของวัฒนธรรมนั้นก็ไมแตกตางจากคนไทยเพราะนับถือพุทธสามารถฝกเรียนรูภาษาไดจากคน
รอบขางและยังปรับตัวเขาหาคนอื่นๆที่ทํางานรวมกันรวมถึงนายจางไดแตก็ยังมีแรงงานตางดาวที่ยังไมกลาที่จะพูดคุย
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
ประเทศเพื่อนบาน 3 ประเทศคือ พมา ลาว และกัมพูชา มาจดทะเบียนขอใบอนุญาตทํางานไดตั้งแตป พ ศ 2535 และทําการ
จดทะเบียนผอนผันเชนนี้จนถึงป พ ศ 2546 ไมไดถือเปนนโยบายของรัฐบาลตอคนตางดาวที่เขาเมืองอยางละเมิดกฎเกณฑ
ของรัฐไทยแตอยางใด แตคือมาตรการในการแกไขปญหาคนหลบหนีเขาเมืองเทานั้น อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดสูงวาใน
อนาคตอันใกลนี้ รัฐบาลกําลังพยายามดําเนินมาตรการหลายรูปแบบที่จะปรับสถานะของแรงกลุมนี้ จากการมีสถานะเขาเมือง
ผิดกฎหมาย มาสูส ถานะเขาเมืองถูกกฎหมาย และกลายเปนแรงงานที่มีสัญญาจางที่ถูกกฎหมายการทํางานของคนตางดาว พ
ศ 2512 เพราะปจจุบันรัฐบาลไทยไดลงนามในขอบันทึกขอตกลงกับรัฐบาลเพื่อนบานไปแลวทั้ง 3 ประเทศคือพมา ลาว และ
กัมพูชา ในการดําเนินงานตามาตรการวานี้ และยังมีบุคคลผูไมมีสญ
ั ชาติไทยที่ยังอาศัยอยูในประเทศไทยอีกจํานวนหนึ่งที่ทาง
ราชการไดจัดใหมีการกําหนดสถานการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวไวเพื่อใชเปนเอกสารในการแสดงตนเองและใช
ประกอบในการขอสิทธิบางอยางกับทางราชการซึ่งบุคคลเหลานีม้ ิไดเปนคนไทยแตเปนคนที่มาจากประเทศเพื่อนบานดวย
สาเหตุหลายประการ ไดแก การอพยพหรือหลบหนีเขามาจากความจําเปนเกี่ยวกับการแบงปนเขตแดนครั้งที่มีการลาอาณา
นิคมของชาวตะวันตกการหลบหนีภัยที่เกิดจากการสูรบในประเทศเพื่อนบานและที่สําคัญที่สดุ ก็คือการเขามาเพื่อหางานทํา
เพราะประเทศที่เจริญกวายอมมีงานที่จะทํามากกวาและไดรับคาจางที่สูงกวา ( กฤตยา อาชวนิจกุล บรรณาธิการ, 2547 : 21)
ในอําเภอเมืองพิษณุโลก มีแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก เปนจํานวนมาก เพราะ มี
สาเหตุหลักมาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และมีความขัดแยงภายในประเทศเมียนมา ทําใหประชาชนไมมีที่ดินทํากิน รายได
ไมเพียงพอตอการยังชีพ และมีสภาพความเปนอยูที่ยากลําบาก ประกอบกับประเทศไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีกวา ทั้งใน
ดานรายได คาจาง โอกาสหารายได และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทําใหแรงงานตางดาวอพยพเขามาทํางานเพื่อหาโอกาส
ที่ดีกวาใหกับตนเอง และครอบครัว การเขามาทํางานของแรงงานตางดาวมีทั้งการขามพรมแดนโดยเดินขามชองทางสะพาน
มิ ต รภาพไทย-พม า ข า มทางท า เรื อ ตามจุ ด ผ า นปรนต า งๆ หลั ง จากนั้ น แรงงานต า งด า วก็ จ ะเข า มาทํ า งานอยู ใ นสถาน
ประกอบการตางๆ ในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก ที่มีความตองการจางแรงงานตางดาว การยายถิ่นของแรงงานตางดาว ไดสงผล
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กระทบตอชุมชน อําเภอเมืองพิษณุโลก ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบดานเศรษฐกิจ กอใหเกิดการ
ขยายตัวทั้งในระดับประเทศ และระดับชุมชน เนื่องจากแรงงานตางดาวเขามาตอบสนองความตองการแรงงานจากการลงทุนที่
เพิ่มมากขึ้น แรงงานตางดาวเหลานี้มีคาแรงต่ํา ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตลงได นอกจากนี้แรงงานตางดาวยังอยูในฐานะ
ผูบริโภคสินคาในชุมชน ซึ่งกอใหเกิดสภาพคลองตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน(ราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เลม 116, 54ง :
2542) ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาการปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และศึกษา
สภาพชีวิตความเปนอยูทางสังคมดานความสัมพันธกับชุมชนของแรงงานตางดาวเพื่อเปนแนวทางในการสรางความสัมพันธที่ดี
ตอกันในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวใน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เพื่อศึกษาสภาพชีวิตความเปนอยูของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใน ดานปจจัยการยายถิ่น ดานหนาที่
การงาน ดานวัฒนธรรม และดานสังคม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- ลักษณะงาน/อาชีพ
- รายไดตอวัน
การปรับตัวในการทํางาน
- การปรับตัวในพื้นที่ทํางาน

1. ปจจัยดานการยายถิ่น
- เครือขายทางสังคม
- ประสบการณการยายถิ่น
- การติดตอกับบานเกิด
- ระยะเวลาที่อาศัยอยู
2. ดานหนาที่การงาน
- ทักษะและความสามารถตอลักษณะงาน
- รายได สวัสดิการ และการปรับเลื่อนขั้น
- ความมั่นคงกาวหนาในอาชีพ
- ปริมาณงาน และเวลาในการทํางาน
- ไมมีอิสระ และความรูสึกไมทาทายตอ
งาน
3. ดานวัฒนธรรม
- ภาษา
- กฎระเบียบ/ขอบังคับของหนวยงาน
- ความแตกตางทางศาสนา
4. ดานสังคม
- ความสัมพันธตอหัวหนางาน/
ผูบังคับบัญชา
- ความสัมพันธตอเพื่อนรวมงาน

- การปรับตัวในพื้นที่ทางสังคมที่ดาํ รงชีวิต
- การปรับตัวภายใตนโยบายความมั่นคง
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวใน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปน การวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อศึกษาการปรับตัวในการทํางานของ
แรงงานตางดาวและศึกษาสภาพชีวิตความเปนอยูของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใน ดานปจจัยการยาย
ถิ่น ดานหนาที่การงาน ดานวัฒนธรรม และดานสังคม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การกําหนดกลุมประชากรตัวอยางและการเลือกผูใหขอมูลหลักการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูล
สําคัญ รวมจํานวนผูใหขอมูลสําคัญ 74 คนประกอบดวย
1. แรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่เขามาทํางานในประเทศไทย สามารถสื่อสารภาษาไทยไดและ
เต็มใจใหขอมูลกับผูวิจัยจํานวน 39 คนโดยผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณจํานวน 9 คนและทําแบบสอบถามจํานวน 30 คน
2. ผูประกอบการอําเภอเมืองพิษณุโลก จํานวน 35 คนโดยผูวิจัยใชวิธีการเลือกโดยผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณจํานวน
5 คน และทําแบบสอบถามจํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. แบบสอบถามสําหรับขอมูลทั่วไปของแรงงานตางดาวและผูประกอบการในอําเอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดแกเพศ
อายุ สถานภาพ การศึกษา ลักษณะงาน/อาชีพ รายไดตอวัน
2. ขอมูลเพื่อศึกษา แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวของแรงงานตางดาว เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) จํานวน 5 ระดับตามมาตราวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับการปรับตัว ซึ้งมีเกณฑการให
คะแนนดังนี้
5 ความหมายวา มากที่สุด
4 ความหมายวา มาก
3 ความหมายวา ปานกลาง
2 ความหมายวา นอย
1 ความหมายวา นอยที่สุด
เกณฑการแปลความหมาย เกณฑการประมาณคาวัดระดับการปรับตัว มี 5 ตัวเลือก (ธานิน ศิลปจารุ , 2560 : 456)
ระดับคะแนน 4.50-5.00 คะแนน หมายความวา มากที่สุด
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 นอยที่สุด
3. แบบบันทึกสวนบุคคลของแรงงานตางดาว ไดแก ชื่อ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส คูสมรส จํานวนบุตร
การศึกษา อาชีพเดิม ภูมิลําเนาเดิม จํานวนปที่เขามาอยูในไทย และรายได แบบบันทึกขอมูลสวนตัวของนายจาง และคนใน
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ชุมชน ไดแก ชื่อ เพศ อายุ ความสัมพันธกับแรงงานตางดาว ระยะเวลาในการอาศัยอยูในชุมชน และสาเหตุที่อาศัยอยูใน
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
4. กรอบแนวคําถามการสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเปนอยูของแรงงานตางดาว 5 ดาน ไดแก
ดานการยายถิ่น ดานการปรับตัวในชีวิตประจําวัน ดานหนาที่การทํางาน ดานวัฒนธรรมและดานสังคมและขอมูลเกี่ยวกับ
การปรับตัวทางสังคม และการยอมรับจากคนในชุมชนโดยการสัมภาษณแรงงานตางดาวและคนในชุมชนผูวิจัยใชวิธีการจด
บันทึกเนื้อหาที่สําคัญไวเปนแนวทางแลวนํามาแยกเปนประเด็นเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงคและขออนุญาตบันทึกเสียงไว
ดวยเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณในแตละประเด็นไดมีการทบทวนเพื่อยืนยันความถูกตองกับผูใหขอมูลทุกครั้ง (สุนทรี ยี่รา, 2552 :
28)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนีผ้ ูวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. การศึกษาจากเอกสาร (Document Study) โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการยายถิ่นและการปรับตัว
ของแรงงานตางดาวและบริบทของอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งที่เปนหนังสือเอกสารวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ
ผลงานการวิจัย และขอมูลจากเว็บไซต สังเกตผูใหขอมูลสําคัญรวมดวย
2. แบบสอบถาม เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
2.1 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามไปยังแรงงานตางดาวและผูประกอบการ
หมดจํานวน 60 ชุดโดยใชระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามและ เก็บรวบรวมขอมูลเปนเวลาประมาณ 2 สัปดาห ได
แบบสอบถามกลับคืนมา 60 ชุด
2.2 นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณและใหคะแนน ตามเกณฑที่กําหนด
ไวหลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดไปดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร
2.3 การประมวลผลการจัดเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะหในครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ชวยในการตรวจสอบและจัดเตรียมขอมูลจาก แบบสอบถามที่เก็บมาดวยการดําเนินการสรางคูมือลง
รหัส และการลงรหัส
3. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยผูวิจัยไดทําความเขาใจกับประเด็นการสัมภาษณกอน แลว
ทําการสัมภาษณใหเปนไปในลักษณะการพูดคุยอยางเปนกันเอง ขณะทําการสัมภาษณไดมีการจดบันทึกใจความสําคัญในแต
ละประเด็นไวและผูวิจัยทําการทบทวนและสรุปขอมูลสําคัญ เพื่อใหผูใหขอมูลสําคัญไดตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง
(Collective Summarization) ในแตละประเด็น ดวยการทบทวนคําตอบที่ไดรับจากผูใหขอมูลสําคัญดามประเด็นคําถามวา
คําตอบที่ผูวิจัยไดเปนเชนนี้หรือไม ผูวิจัยจึงทําการสรุปคําตอบ
4. การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) โดยผูวิจัยไดสังเกตสภาพชีวิตความเปนอยูของ
แรงงานตางดาวจากสภาพแวดลอมทั่วไป ไดแก ลักษณะที่อยูอาศัย ลักษณะการทํางาน ลักษณะพฤติกรรมการใชเวลาวางของ
แรงงานตางดาวซึ่งผูวิจัยไดทําการจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นและสิ่งที่มีความเกี่ยวของกับประเด็นการศึกษาวิจัยในระหวางการ
สัมภาษณ
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนเชิงคุณภาพ และขอมูลเชิงปริมาณจึงตองมั่นใจวาขอมูลที่ไดมีความ
ถูกตองแมนยําครบถวนสมบูรณและมีความเชื่อถือไดของขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยผูวิจัยจึงใชหลักการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) ตามวิธีการของเดนซิ่น (สุภางค จันทวานิช, 2542 : 128) เปนการตรวจสอบ
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่ตางกันตองไดขอมูลที่ตรงกันคือขอมูลจากแรงงานตางดาวและคนในชุมชนและการตรวจสอบสามเสา
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ดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลคือขอมูลจากการสัมภาษณและแบบสอบถามเปนการตรวจสอบขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูล
หลากหลายวิธีในเรื่องเดียวกันใหไดขอมูลที่ตรงกันนอกจากนี้ยังเปนการตรวจสอบขอมูลจากการสรุปสะสมดวยโดยเมื่อผูวิจัย
สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในแตละประเด็นแลวผูวิจัยไดสรุปขอมูลเพื่อทบทวนตามประเด็นคําถามแลวถามยอนกลับอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อใหผูใหขอมูลสําคัญตรวจสอบและยืนยันความถูกตองและครบถวนของขอมูลระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูลสําคัญ
(สุนทรี ยี่รา, 2552 : 29)
วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
1.ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความครบถวนแลวนําไปลงรหัสและ
ประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติดวยคอมพิวเตอรครั้งนี้เปนสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละและความถี่ สําหรับวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ลักษณะงาน/อาชีพ รายไดตอ วัน
สวนที่ 2 ใช คาเฉลี่ย (means) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สํารวจการปรับตัว
ทางสังคมของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สวนที่ 3 ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติโดยการเปรียบเทียบการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวทาง
สังคมของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดวยการใชคา T-Tets สําหรับตัวแปร 2 กลุม
2. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพคือมีการวิเคราะหขอมูลตั้งแตในระหวางการสัมภาษณ
โดยการจดประเด็นสําคัญและมีการทบทวนขอมูลยอนกลับกับผูใหขอมูลสําคัญเพื่อตรวจสอบความถูกตองและตรงกันการ
วิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดจําแนกประเภทของขอมูล (Typological Analysis)
ตามวัตถุประสงคแยกวิเคราะหขอมูลในแตละประเด็นแลวพิจารณาความสัมพันธของขอมูลอธิบายถึงความสัมพันธและสาเหตุ
ของปรากฏการณแลวนําเสนอรายงานการวิจัยในเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงคการวิจัยคือสภาพความเปนอยูของแรงงานชาว
พมาทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานปจจัยการยายถิ่น ดานหนาที่การงาน ดานวัฒนธรรม และดานสังคม (สุนทรี ยี่รา, 2552 : 30)
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลของผูประกอบการในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก n=5
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ(นามสมมติ)
หมอเปง
ทานตะวัน
ฉลาม
บะหมี่
ทิวเขา

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

อายุ
57
26
21
44
21

ความสัมพันธกบั แรงงาน
นายจาง
นายจาง
นายจาง
นายจาง
นายจาง

ตารางที่ 2 ขอมูลสวนบุคคลของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก n=9
ลําดับ นาม
ที่ สมมติ
1
นายเอ
2

นายบี

เพศ

อายุ

ศาสนา

30

สถานภาพ จํานวน ระดับ
บุตร การศึกษา
สมรส

พุทธ

ระยะเวลา
ที่อาศัยอยู
13 ป

ชาย
ชาย

52

สมรส

2

พุทธ

8 ป

-
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อาชีพ
เดิม
ทําไร
ทํานา
ทําไร

อาชีพ

รายได
ตอวัน

รับจาง
ทั่วไป
รับจาง

350
315
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ทํานา

3

นางซี

หญิง

22

สมรส

-

-

พุทธ

8 ป

4

นายดี

ชาย

23

สมรส

1

-

พุทธ

3 ป

5

นายอี

ชาย

31

สมรส

-

-

พุทธ

3 ป

6

นาย
เอฟ
นายจี

ชาย

21

โสด

-

-

พุทธ

2 ป

ชาย

30

สมรส

2

-

พุทธ

2ป

นาง
เอช
นายไอ

หญิง

-

สมรส

-

ป.6

พุทธ

13ป

ชาย

34

สมรส

2

-

พุทธ

20ป

7

8
9

ทั่วไป
รับจาง
ทั่วไป
ทํางาน รับจาง
บริษัท ทั่วไป
ขับ รับจาง
มอเตอร ทั่วไป
ไซค
ทําไร รับจาง
ทํานา ทั่วไป
ขับ รับจาง
มอเตอร ทั่วไป
ไซค
รับจาง
ทั่วไป
รับจาง
ทั่วไป

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา แรงงานตางดาวมีความคิดเห็นในดานปจจัยการยายถิ่น ดานหนาที่การงาน ดาน
วัฒนธรรม ดานสังคม และดานการปรับตัว โดยแรงงานตางดาวเขามาอาศัยทํางานในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเพราะมี
รายไดดีกวาอาชีพเดิมที่ทําอยูที่ประเทศเมียนมาและแรงงานตางดาวยังสามารถทํางานตามกฎระเบียบของนายจางไดทําใหมี
ความกาวหนาทางอาชีพในสวนของวัฒนธรรมนั้นก็ไมแตกตางจากคนไทยเพราะนับถือพุทธสามารถฝกเรียนรูภาษาไดจากคน
รอบขางและยังปรับตัวเขาหาคนอื่นๆที่ทํางานรวมกันรวมถึงนายจางไดแตก็ยังมีแรงงานตางดาวที่ยังไมกลาที่จะพูดคุย
สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการหาคาความถี่ และคารอยละ
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ลักษณะงาน/อาชีพ และรายไดตอวัน (n = 30)
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
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
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350
350

350
350

350
400
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41 ปขึ้นไป
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยาราง
อื่นๆ
รวม
ระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ไมไดเขารับการศึกษา
รวม
ลักษณะงาน/อาชีพ
รับจางทั่วไป,หางหุนสวนจํากัด
กอสราง,บริษัทจํากัด
คาขาย/ ธุรกิจสวนตัว,กิจการ
เจาของคนเดียว
อื่นๆ
รวม
รายไดตอวัน
ต่ํากวา 300 ,ต่ํากวา 10,000 บาท
300 – 315 , 10,001-20,000 บาท
315 – 400 , 20,001-30,000 บาท
มากกวา 400 , 30,001-40,000
บาท
รวม

10
30

33.3
100.0

8
30

26.7
100.0

12
14
4
30

40.0
46.7
13.3
100.0

11
15
4

36.7
50.0
13.3

30

100.0

8
4
1
17
30

26.7
13.3
3.3
56.7
100.0

7
11
11
1
30

23.3
36.7
36.7
3.3
100.0

21
7
2

70.0
23.3
6.7

8

26.7

22

73.3

30

100.0

30

100.0

2
16
10
2

6.7
53.3
33.3
6.7

1
14
10
5

3.3
46.7
33.3
16.7

30

100.0

30

100.0

จากตารางพบวา แรงงานตางดาวสวนใหญเปนเพศชายมากที่สุดจํานวน 17 คน รอยละ56.7 มีอายุ 31-40 ป มาก
ที่สุดจํานวน 13 คน รอยละ43.3 มีสถานภาพสมรสมากที่สุดจํานวน 14 คน รอยละ 46.7 ไมไดเขารับการศึกษามากที่สุด
จํานวน 17 คน รอยละ 56.7 มีอาชีพรับจางทั่วไปมากที่สุดจํานวน 21 คน รอยละ 70.0 และมีรายไดตอวัน 300-315 บาท
มากที่สุดจํานวน 16 คน รอยละ 53.3 สวนพบวา ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศชายและหญิงเทากันจํานนวน 15 คน รอย
ละ 50.0 มีอายุ 31-40 ปมากที่สุดจํานวน 12 คน รอยละ 40.0 มีสถานภาพสมรสมากที่สุดจํานวน 15 คน รอยละ 50.0 อยูใน
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษามากที่สุดจํานวน 11 คน รอยละ 36.7 มีลักษณะงานเปนกิจการเจาของคนเดียวมาก
ที่สุดจํานวน 22 คน รอยละ73.3 มีรายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท 14 คน รอยละ 46.7
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตารางที่ 4 สรุปผล คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวการทํางานแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ของ แรงงานตางดาวและผูประกอบการ (n = 30)
แรงงานตางดาว
การปรับตัวในการทํางาน

𝐱�

ผูประกอบการ

ระดับ
S.D.
ระดับ
𝐱�
การปรับตัว
การปรับตัว
1. ดานปจจัยการยายถิ่น
3.40
.505
ปานกลาง
3.66
.280
มาก
2. ดานหนาที่การงาน
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
ผลการศึกษาพบวาการปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในสวนของแรงงาน
ตางดาวมีการปรับตัวมากเปนอันดับแรกคือ ดานสังคมที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.76 รองลงมาอันดับสองคือ ดานวัฒนธรรม ที่
S.D.

คาเฉลี่ยเทากับ 3.54 และอันดับสามคือ ดานปจจัยการยายถิ่น ที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.40 ในขณะที่ผูประกอบการมีความคิดเห็น
ในการปรับตัวของแรงงานตางดาวเปนอันดับแรกคือ ดานปจจัยการยายถิ่น ที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.66 รองลงมาอันดับสองคือ
ดานสังคม ที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.55 และอันดับสามคือ ดานวัฒนธรรม ที่คาเฉลี่ย 3.41
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบการปรับตัวการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตารางที่ 5 สรุปผล คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ T-Test และ F-Test สําหรับการทดสอบความ
แตกตางระหวางตัวแปรตนตอตัวแปรตาม
ตัวแปรตนที่สงผลตอตัวแปรตาม
1. เพศ
2. อายุ

t
2.404*

แรงงานตางดาว
F
.622

Sig
.023
.607

t
.141

ผูประกอบการ
F
1.109

Sig
.889
.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
แตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติ .05 แตตัวแปรอายุ สถานภาพ ลักษณะงาน/อาชีพ และรายไดตอวันสงผลตอการปรับตัวใน
การทํางานไมแตกตางกัน ในขณะที่ผูประกอบการมีตัวแปรลักษณะงาน/อาชีพสงผลตอการปรับตัวในการทํางานแตกตางกันที่
นัยสําคัญทางสถิติ .05 แตตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาและรายไดตอวันสงผลตอการปรับตัวในการทํางานไม
แตกตางกัน
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบ Correlations ระหวางตัวแปรตามของการปรับตัวการทํางานของแรงงานตางดาวใน
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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ตารางที่ 6 คาเปรียบเทียบความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามของการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน
(Correlation)(ของแรงงานตางดาว)
ดานปจจัยการยายถิ่น
ดานหนาที่การงาน ดานวัฒนธรรม
ดานสังคม
ดานปจจัยการยายถิ่น
1
.593**
.492**
.516**
ดานหนาที่การงาน
.593**
1
.604**
.352
**
**
ดานวัฒนธรรม
.492
.604
1
.625**
ดานสังคม
.516**
.352
.625**
1
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
ผลการศึกษาพบวาผูต อบแบบสอบถามสวนใหญมีความสัมพันธระหวางดานสังคมและดานวัฒนธรรมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 สูงเปนอันดับแรกเทากับ .625** รองลงมามีความสัมพันธระหวางดานวัฒนธรรมและดานหนาที่การงานมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 สูงเปนอันดับที่สองเทากับ .604** รองลงมามีความสัมพันธระหวางดานหนาที่การงานและดาน
ปจจัยการยายถิ่นมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 สูงเปนอันดับสามเทากับ .593** และความสัมพันธที่มีลาํ ดับนอยที่สุดอันดับแรก
คือดานสังคมและดานหนาที่การงานมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 นอยสุดเปนอันดับแรกเทากับ .352 รองลงมา คือดาน
วัฒนธรรมและดานปจจัยการยายถิ่นมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 นอยสุดเปนลําดับสองเทากับ .492** และลําดับสุดทายคือ
ดานสังคมและดานปจจัยการยายถิ่นมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 นอยสุดเปนอันดับสามเทากับ .516
ตารางที่ 7 คา เปรี ยบเทีย บความสั มพั นธ ข องตั วแปรต นและตั วแปรตามของการวิ เคราะหค า สัม ประสิท ธิ์ แบบเพี ยร สั น
(Correlation)(ของผูประกอบการ)
ดานปจจัยการยายถิ่น

ดานหนาที่การงาน

ดานวัฒนธรรม

ดานสังคม

ดานปจจัยการยายถิ่น
1
-.006
-.187
-.254
*
ดานหนาที่การงาน
-.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).
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความสัมพันธระหวางดานสังคมและดานวัฒนธรรมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
สูงเปนอันดับแรกเทากับ .715** รองลงมามีความสัมพันธระหวางดานสังคมและดานหนาที่การงานมีนัยสําคัญทางสถิติที่
0.01 สูงเปนอันดับที่สองเทากับ .580** รองลงมามีความสัมพันธระหวางดานวัฒนธรรมและดานหนาที่การงานมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 สูงเปนอันดับสามเทากับ .450* และความสัมพันธที่มีลําดับนอยที่สุดอันดับแรก คือดานหนาที่การงานมีการ
ปรับตัวในการทํางานนอยกวาดานปจจัยการยายถิ่นเทากับ -.006 รองลงมา คือดานวัฒนธรรมมีการปรับตัวนอยกวาดาน
ปจจัยการยายถิ่นเปนลําดับสองเทากับ -.187 และลําดับสุดทายคือ ดานสังคมมีการปรับตัวนอยกวาดานปจจัยการยายถิ่นเปน
อันดับสามเทากับ -.254
สรุปผลการวิจัย
การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบระดับการปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ตามความคิดเห็นของแรงงานตางดาวและผูประกอบการ
1. การทํางานของแรงงานตางดาว
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การปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีเพศ และลักษณะงาน/อาชีพ
ตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน แตอายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอวันตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางานไมแตกตางกัน
2. ดานผูประกอบการ
การปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีระดับการศึกษา ลักษณะงาน/
อาชีพ และรายไดต อวั นต า งกั นมี ผ ลต อการปรับ ตัว ในการทํ างานแตกตา งกั น อยา งมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .05 ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมติฐาน แตเพศ อายุ และสถานภาพตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางานไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการวิเคราะห
ขอมูลใหมที่ไดจากการวิจัยและอภิปรายเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการศึกษา ดั้งนี้
จากการวิจยั การปรับตัวการทํางานของแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อศึกษาการปรับตัวการ
ทํางานของแรงงานตางดาว มีการปรับตัวการทํางานทั้งหมด 4 ดาน ไดแก ดานปจจัยการยายถิ่น ดานหนาที่การงาน ดาน
วัฒนธรรม และดานสังคม ในการศึกษาพบวา
แรงงานตางดาวสวนใหญมีความคิดเห็นในดานตางๆของการปรับตัวการทํางานแรงงานตางดาวในอําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ปรับตัวไดในระดับมาก ซึ่งจะเรียงลําดับจากดานสังคม รองลงมาคือดานวัฒนธรรม ลําดับสุดทายคือที่ดาน
ปจจัยการยายถิ่น สวนผูประกอบการสวนใหญมีความคิดเห็นในดานตางๆของการปรับตัวการทํางานแรงงานตางดาวในอําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ปรับตัวไดในระดับปานกลาง ซึ่งจะเรียงลําดับจากดานปจจัยการยายถิ่น รองลงมาคือดานสังคม ลําดับ
สุดทายคือดานวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณี ตั้งเสาวภาคย (2543) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการ
ปรับตัวของแรงงานผูยายถิ่นขามชาติชาวพมาในอําเภอแมสายจังหวัดเชียงรายพบวาการปรับตัวของแรงงานผูยายถิ่นขามชาติ
ชาวพมาที่อาศัยอยูในอําเภอแมสายเปนแรงงานผูยายถิ่นขามชาติชาวพมาที่ปรับตัวไดปานกลางเมื่อแบงตามระยะเวลาที่อาศัย
อยูในอําเภอแมสาย 2-7 ป, 8-13 ป, 14-19 ปก็พบวาแรงงานผูยายถิ่นขามชาติชาวพมามีคะแนนการปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในอําเภอแมสายสวนปจจัยที่มีผลตอการปรับตัวของแรงงานผูยายถิ่นขามชาติชาวพมาโดยเรียงลําดับ
ความสําคัญ ไดแก อาชีพระยะเวลาที่อาศัยอยูในอําเภอแมสายรายไดการศึกษาประสบการณการยายถิ่นสถานภาพสมรสและ
การติดตอกับบานเกิด
ในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลในการศึกษาการปรับตัวในการทํางานของแรงงานตาง
ดาวในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนําปจจัยสวนบุคคลมาทดสอบความแตกตางกับดานการปรับตัวการทํางานของ
แรงงานตางดาว ซึงมีทั้งหมด 6 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะงาน/อาชีพ รายไดตอวัน
จากการศึกษาพบวา เพศที่ตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางานแตกตางกัน อายุที่ตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางาน
ไมแตกตางกัน สถานภาพที่ตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางานไมแตกตางกัน ระดับการศึกษาที่ตางกันมีผลตอการ
ปรับตัวในการทํางานแตกตางกัน ลักษณะงาน/อาชีพที่ตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางานแตกตางกัน และรายไดตอวันที่
ตางกันมีผลตอการปรับตัวในการทํางานแตกตางกัน ซึ่งสอคลองกับงานวิจัยของ จันทนา หานรุงชโรทร (2542) ไดศึกษาเรื่อง
การปรับตัวของแรงงานตางชาติ พบวาแรงงานตางชาติที่มีกลุมชาติพันธุสถานภาพสมรสและที่พักอาศัยในชุมชนแดกตางกันมี
การปรับตัวแดกตางกันกลุมอาชีพที่แตกตางกันมีการปรับตัวไมแตกตางกัน
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา แรงงานตางดาวมีความคิดเห็นในดานปจจัยการยายถิ่น ดานหนาที่การงาน ดาน
วัฒนธรรม ดานสังคม และดานการปรับตัว คือ แรงงานตางดาวเขามาอาศัยทํางานในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเพราะมี
รายไดดีกวาอาชีพเดิมที่ทําอยูที่ประเทศเมียนมาและแรงงานตางดาวยังสามารถทํางานตามกฎระเบียบของนายจางไดทําใหมี
ความกาวหนาทางอาชีพในสวนของวัฒนธรรมนั้นก็ไมแตกตางจากคนไทยเพราะนับถือพุทธเหมือนกันสามารถฝกเรียนรูภาษา
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ไดจากคนรอบขางและยังปรับตัวเขาหาคนอื่นๆที่ทํางานรวมกันรวมถึงนายจางไดแตก็ยังมีแรงงานตางดาวที่ยังไมกลาที่จะ
พูดคุย ซึ่งสอคลองกับงานวิจัยของ ภูณิการ เพชรเขียว (2549) ไดทําการศึกษาเรื่องการปรับตัวของแรงงานตางดาวชาวพมา
เชื้อสายมอญ: ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานในบริบทสวนยางจังหวัดสุราษฎรธานีพบวาคนมอญสามารถปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ
ไดเปนอยางดีทั้งการปรับตัวในเรื่องของการประกอบอาชีพกรีดยางและการปรับตัวในเรื่องคาใชจายโดยสามารถเรียนรูทักษะ
การกรีดยางไดอยางรวดเร็วและในระหวางการประกอบอาชีพก็สามารถสงเงินกลับไปใหครอบครัวในประเทศพมาไดอยาง
ตอเนื่องสวนการปรับตัวทางสังคมพบวาคนมอญไมมีความจําเปนตองปรับตัวมากนักเนื่องจากมีญาติพี่นองที่เปนคนมอญอาศัย
อยูเปนจํานวนมากทําใหสามารถปฏิสังสรรคภายในกลุมคนมอญดวยกันไดและมีการปฏิสังสรรคกับคนไทยนอยมากและการ
ปรับตัวทางดานวัฒนธรรมพบวาคนมอญจะมีการปรับตัวดานการใชภาษาโดยการเรียนรูภาษาไทยจากบุคคลรอบขางทั้ง
ทางตรงและทางออมและใชเวลานานกวาจะสื่อสารดวยภาษาไทยอยางรูเรื่องซึ่งจะแตกตางจากการปรับตัวดานวัฒนธรรมใน
เรื่องอื่นๆเชนการแตงกายและอาหารการกินที่คนมอญจะสามารถปรับตัวไดเร็วและดี
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ
1. เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะงาน/อาชีพ รายไดตอวันที่แตกตางกันทําใหมีผลตอการปรับตัวในการทํางานของ
แรงงานตางดาว เพื่อเปนประโยชนใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของและเขาชวยเหลือแรงงานตางดาวเพื่อแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับ
บุคคลกลุมนี้ไดเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. ดานวัฒนธรรมและดานสังคมที่แตกตางกันทําใหมีผลตอการปรับตัวในการทํางานของแรงงานตางดาว ควรแนะนํา
ดานวัฒนธรรมและดานสังคมใหแรงานตางดาวมีความรูและความเขาใจมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดมาก
ยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคกรและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอเมือง เขต 2 และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสุขของเจาหนาที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาค อําเภอเมือง เขต 2 และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชคือ เจาหนาที่การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเมือง เขต 2 และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ใชสูตรคํานวณหาขนาดตัวอยางที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% จํานวน 200 คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามและนํามาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ
แบงเปน 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ไดแกการใชสถิติทดสอบหาความแตกตางคาที และความแตกตางคา
เอฟ
ผลการวิจัยพบวา ขอมูลสวนบุคคลในเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน อัตราเงินเดือน
ที่แตกตางกัน มีผลตอความสุขในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่การไฟฟาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพบวา
วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรคที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่การไฟฟา มีความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ พฤติกรรมในการทํางานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสุขในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่การไฟฟา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอความสุขในการทํางานของเจาหนาที่การไฟฟา โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ(Multiple regression analysis)
พบวาปจจัยดานมิติเนนความสําเร็จ มิติเนนสัจจะแหงตน ดานการเพิ่มผลผลิตและดานการใหความรวมมือตอองคกรมีคา
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
การทํางานอยางมีความสุขนั้น เปนสิ่งที่บุคลากรทุกคนในองคกรตองการหากไดทํางานในที่ทํางานที่รูสึกวามีความสุขจะ
รูสึกผูกพัน สนุกสนาน ความรูสึกที่จะตองตื่นเชาเพื่อมาทํางานจะหมดไปและจะกลายเปนการรวมสนุกกับกิจกรรมตางๆ ปจจุบัน
กระแสการสรางการทํางานอยางมีความสุขในประเทศไทยไดเริ่มแพรหลายมากยิ่งขึ้น สรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกบุคลากรได
รู สึ ก ถึ ง การมี ส ว นร ว มในการทํ า งาน ทํ า งานแล ว รู สึ ก มี ค วามสุ ข รู สึ ก ถึ ง ความมั่ น คงในหน า ที่ ง าน การเจริ ญ เติ บ โตก า วหน า
กระตือรือรนในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย สนุกกับงานมีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงานและสภาพแวดลอมที่ดีที่เอื้ออํานวย
ใหเกิดความสุขในการทํางาน ลดความเครียดและความขัดแยงภายในองคกรซึ่งจะชวยใหองคกรเจริญกาวหนาและพัฒนาไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Dasa, 2009 อางอิงใน ภัทรดนัย ฉลองบุญ, 2561 ) องคกรที่ประสบความสําเร็จไดปจจัยสําคัญที่
เปนแรงผลักดันก็คือปจจัยแหงความสุขจะเห็นไดวาถาบุคลากรในองคกรมีความสุขในการทํางานจะสงผลตอตนเอง ตองานที่ไดรับ
มอบหมาย และตอองคกร บุคลากรที่มีความสุขทําใหมีสุขภาพจิตที่ดีสงผลใหมีความพรอมและมีประสิทธิภาพในการทํางานและ
นําไปสูการพัฒนาองคกรตอไป (Jaitha, 2016 อางอิงใน ภัทรดนัย ฉลองบุญ, 2561 ) ความสุขในการทํางานยังเปนสวนหนึ่งของ
ความพึงพอใจในการทํางาน แตเปนเครื่องมือที่ดีกวาทั้งในดานผลการปฏิบัติงาน ความผูกพันกับองคกรและแรงจูงใจในการทํางาน
ดัง นั้ นการทํ า งานอย า งมี ค วามสุ ขจะตอ งอยู บ นสถานการณ ป จจุ บั นเกี่ ยวกั บ อุป สรรคตา งๆ ที่ สง ผลทํา ใหพ นั กงานเกิ ดความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น หรืออยางหนึ่งการทํางานอยางมีความสุขตั้งอยูบนความสําเร็จของคนที่มีศักยภาพกลาว
ไดวาพนักงานรูสึกมีความสุขในสิ่งที่พนักงานไดทําและจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนที่แนนอนวาองคกรประสบ
ความสําเร็จแลวความสุขภายในองคกรก็จะเกิดขึ้น แตมีนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากมายกลาววาความสําเร็จไมไดเหมือนกับ
ความสุข ความสําเร็จไมนําไปสูความผูกพัน ความจงรักภักดีและแรงจูงใจกับองคกรในระยะยาวในทางตรงขามความสุขในการ
ทํางานจะเปนตัวนํามาซึ่งสิ่งนั้น การทํางานอยางมีความสุขนั้นจะสงผลกับการที่พนักงานอยูกับองคกรนานขึ้น ซึ่งจะลดคาใชจาย
ขององคกร (ณิชารีย แกวไชยษา, 2554 )
ในองคกรตองการใหธุรกิจของตัวเองเติบโตและไดเปรียบในการแขงขันอยูตลอดเวลาโดยการใชทรัพยากรที่มีอยู
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ บุคลากรที่มีคุณภาพถือเปนทรัพยากรที่สําคัญ และสามารถสรางความไดเปรียบแกองคกร
แตตองเชื่อมโยงบุคลากรเขากับองคกร ดวยคานิยมขององคกรเพื่อใหพนักงานผูกพันตอองคการคานิยมนี้แสดงออกมาในรูปของ
วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture หรือ Corporate Culture) ซึ่งถือเปนความเชื่อ คานิยมและแบบแผนของพฤติกรรม
ที่พนักงานมีสวนรวมสามารถปฏิบัติงานรวมกัน ในการรับรูคําพูด ความคิด การเรียนรูการกระทําหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในองคกร
ซึ่งสามารถทําใหองคกรประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวไดอาจกลาวไดวา วัฒนธรรมองคกรทําใหพนักงานแสดงพฤติกรรม
การทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกรดวยความผูกพันตอความเชื่อและคานิยมที่มีรวมกันดังนั้นวัฒนธรรมองคกรจึงสะทอนถึง
คานิยมและแบบแผนของพฤติกรรมที่ยอมรับและปฏิบัติกันมาและเปนตัวกําหนดความประพฤติและพฤติกรรมในการทํางานของ
บุคคลในองคกร วัฒนธรรมที่สรางสรรคในองคกรจะชวยใหบุคลากรในองคกรนั้นมีความภาคภูมิใจ กลาคิด กลาทํา รักและเกิด
ความผูกพันในองคกรมีความภาคูมิใจ และทําใหองคกรประสบความสําเร็จเมื่อทุกคนเกิดความเขาใจแลววัฒนธรรมจะนําไปสูกฎ
ของพฤติกรรมที่กระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพขององคกร ดังนั้นวัฒนธรรมจะเปนปจจัยสําคัญที่จะกําหนดประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน (ณัฐธิดา ชูเจริญพิพัฒน, 2555 )
จากความสําคัญดังกลาวขางตน ผูทําวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองคกรและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สงผล
ตอความสุขของเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเมือง เขต 2 และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะนําความคิด
ความตองการของพนักงานมาปรับใชภายในองคกรเพื่อเกิดการประยุกตใหเกิดวัฒนธรรมใหมๆขึ้นอาจจะสงผลทําใหพนักในองคกร
มีความสุขในการทํางานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.สถานภาพสมรส
5.ระยะเวลาการทํางาน
6.อัตราเงินเดือน

ความสุขในการปฏิบัติงาน
-ความรื่นรมยในงาน
-ความพึงพอใจในงาน
-ความกระตือรือรนในการทํางาน
(นฤมล แสวงผล, 2554 )

วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค
1.มิติเนนความสําเร็จ
2.มิติเนนสัจจะแหงตน
3.มิติเนนใหความสําคัญกับบุคลากร
4.มิติเนนไมตรีสัมพันธ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
1.ดานการเพิ่มผลผลิต
2.ดานความสม่ําเสมอในการ
ทํางาน
3.ดานการใหความรวมมือตอ
องคกร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ Quantitative Research มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคกรและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเมือง เขต 2 และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกและศึกษาปจจัยที่
สงผลตอความสุขของเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมภิ าค อําเภอเมือง เขต 2 และอําเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลกจํานวน 400 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชสูตรคํานวณหาตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนไมเกิน
5% จํานวน200 คน (จากสูตร Toro amane, 1973) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือก
ศึกษาจากประชากรทีม่ ีลักษณะตรงตามวัตถุประสงคที่จะศึกษา คือ เจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก ไดแก
1. เจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเมือง เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 115 คน
2. เจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 85 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถามโดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ระยะเวลาการทํางาน และอัตราเงินเดือน
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค ไดแก มิติเนนความสําเร็จ มิติเนนสัจจะแหงตน มิติ
เนนใหความสําคัญกับบุคลากร มิติเนนไมตรีสัมพันธ
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ไดแก ดานการเพิ่มผลผลิต ดานความสม่ําเสมอในการทํางาน
ดานการใหความรวมมือตอองคกร ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรื่นรมยในงาน ความพึงพอใจในงาน ความ
กระตือรือรนในการทํางาน
ซึ่งในแบบสอบถามสวนที่ 2 3 และ 4 นั้น มีการกําหนดคาคะแนน ดังตอไปนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นนอย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง 200 ชุด ดวยวิธีการแบบเจาะจงที่เปนแหลงขอมูลดวยตนเอง ชี้แจงการ
ดําเนินงานและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ดําเนินการในเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 1 เดือน เก็บขอมูล
ทั้งหมด 200 ชุด
2. จัดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองภายใน 30 วัน
3. รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณมาจนครบ 200 ชุด
4. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม
5. จัดหมวดหมูขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index : IOC) จากนั้นนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางมนงานวิจัยจํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น
(Reliability) และคํานวณ หาคาความเที่ยงจากความสอดคลองภายใน (internal consistency) ของเครื่องมือ โดยการคํานวณหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถาม ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.801

วิเคราะหขอมูล
คณะวิจัยนําไดนําขอมูลมาแยกตามวัตถุประสงคที่ใชในสถิติวิจัย โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ เร็จรูปในการประมวลผล
และวิเคราะหขอมูล โดยเรียงลําดับขั้นตอนตามขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการทํางาน
และอัตราเงินเดือน
2. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามดวย สถิติที่ใชคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบ ไดแก Independent Semple T-test และ One Way Anova กําหนดนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
4. ทดสอบสมมุติฐาน โดยใชวิธีการทดสอบคาสถิติแบบวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามของ
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ(Multiple regression analysis)
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาที่การไฟฟา
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 68.5 โดยสวนใหญมีอายุมากกวา 31 – 40 ป สวน
นอยมีอายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 6.0 โดยสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 74.5 สวนนอยมี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. คิดเปนรอยละ 2.0 โดยสวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 53.0 สวนนอยมี
สถานภาพหยาราง คิดเปนรอยละ 4.5 โดยสวนใหญมีระยะเวลาในการทํางาน 1 – 10 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.0 สวนนอยมี
ระยะเวลาในการทํางาน 30 ป คิดเปนรอยละ 3.56 โดยสวนใหญมีอัตราเงินเดือน 10,000 – 20,000 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ
32.5 สวนนอยมีอัตราเงินเดือนต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.0
สวนที่ 2 วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค พฤติกรรมในการทํางาน และความสุขในการทํางานของเจาหนาที่การ
ไฟฟา
ผลการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความสุข
ในการทํางาน เรียงลําดับปฏิบัติงาน ความคิดเห็นมากที่สุดอันดับแรก คือ ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกรมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.40 รองลงมาอันดับ 2 คือ มิติเนนความสําเร็จมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และอันดับสุดทาย คือ มิติเนนสัจจะแหงตนมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.20 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแตละดานของตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ระดับ
S.D
ระดับความคิดเห็น
ตัวแปรตน
1 มิติเนนความสําเร็จ
4.21
0.56
มากที่สุด
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2 มิติเนนสัจจะแหงตน
4.20
0.54
มากที่สุด
3 มิติเนนใหความสําคัญกับบุคลากร
4.09
0.52
มาก
4 มิติเนนไมตรีสัมพันธ
4.21
0.44
มาก
5 ดานการเพิ่มผลผลิต
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
มากที่สุด
ตัวแปรตาม
9 ความรื่นรมยในงาน
3.86
0.69
มาก
10 ความพึงพอใจในงาน
3.98
0.74
มาก
11 ความกระตือรือรนในการทํางาน
4.06
0.70
มาก
สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอความสุขในการทํางานของเจาหนาที่การไฟฟา
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s moment correlation coefficient) ของป จ จั ย ที่ มี
ผลตอความสุขในการทํางานของเจาหนาที่การไฟฟาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางความกระตือรือรนในการทํางานกับความ
พึงพอใจในงานมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 สูงสุดเปนลําดับแรก เทากับ .734** ความสัมพันธระหวางความกระตือรือรนในการทํางาน
กับความรื่นรมยในงานมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 สูงสุดเปนลําดับสอง เทากับ .732** ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับ
ความรื่นรมยในงานมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 สูงสุดเปนลําดับสาม เทากับ .664** แสดงในตารางที่ 2
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสุขในการทํางานของเจาหนาที่การไฟฟา โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ(Multiple
regression analysis) พบวาปจจัยดานมิติเนนความสําเร็จ มิติเนนสัจจะแหงตน ดานการเพิ่มผลผลิตและดานการใหความรวมมือ
ตอองคกรมีคาความนาจะเปน เทากับ .001 สามารถนํามาใชในการพยากรณความสุขในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยวัฒนธรรมองคกร พฤติกรรมการทํางานและความสุขในการทํางานของเจาหนาที่การ
ไฟฟา (N = 200)
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. ความสําเร็จ
1.00
2. สัจจะแหงตน
.586* 1.00
3. ความสําคัญ
.443* .515*
1.00
กับบุคลากร
4.ไมตรีสัมพันธ
.520* .480*
.487*
1.00
*
*
*
5.เพิ่มผลผลิต
.648
.620
.439
.489*
1.00
*
*
*
*
6.ความสม่ําเสมอ .369
.315
.237
.235
.437*
1.00
ในการทํางาน
7.ความรวมมือ
.538* .447*
.370*
.454*
.571*
.415*
1.00
ตอองคกร
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8.ปฏิบัติตามกฎ
.237* .252*
.245*
.305*
.243*
.244*
.288*
1.00
ระเบียบองคกร
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
.652* .600*
.446*
.460*
.661*
.377*
.557*
.274*
.732* 734*
ในงาน
*p < .01
สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเปรียบเทียบตัวแปรตนกับตัวแปรตาม โดยใชการทดสอบคาที (T-test) และ
การทดสอบความแปรปรวน (F-test หรือ One-Way ANOVA)
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ T-test และ F-test ระหวางตัวแปรตนตอตัวแปร
ตาม
ตัวแปร
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. สถานภาพ
5. รายไดตอเดือน
6. อายุการทํางาน
7. ผลตอบแทน
8. ลักษณะงาน
9. หัวหนางาน
10. เพื่อนรวมงาน
11. สิ่งแวดลอม
12. ความยุติธรรม
13. ความเชื่อมั่นในองคกร
14. ความเต็มใจที่ปฏิบัติงานเพื่อองคกร

T
1.306

F
.934
.987
.562
.666
1.740
2.238*
3.349*
1.249
.714
1.920*
1.023
1.158
1.902*

Sig
.193
.446
.400
.690
.667
.115
.015
.000
.264
.660
.036
.424
.323
.048

หมายเหตุ ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 / * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยดานผลตอบแทน ลักษณะงาน สิ่งแวดลอมและความเต็มใจที่ปฏิบัติงานเพื่อองคกร สงผลตอ
การธํารงรักษาพนักงานแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติ .05 แตปจจัยดานเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน อายุการ
ทํางาน หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ความยุติธรรม และความเชื่อมั่นในองคกร สงผลตอการธํารงรักษาพนักงานไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4 แสดงผลของการพยากรณตัวแปรอิสระบางตัวสามารถพยากรณความสุขในการทํางาน
ANOVAb
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Model
1
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

Sum of Squares
53.007
29.633
82.640

df
8
191
199

Mean Square
6.626
.155

F
42.707

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร, มิติเนนความสําเร็จ, ดานควาสม่ําเสมอในการทํางาน, มิติเนน
ใหความสําคัญกับบุคลากร, ดานการใหความรวมมือตอองคกร, มิติเนนไมตรีสัมพันธ, มิติเนนสัจจะแหงตน, ดานการเพิ่มผลผลิต
b. Dependent Variable: ความสุขในการทํางาน
จากตารางที่ 4 สรุปไดวา ความนาจะเปนที่ไดจากการคํานวณ เทากับ .000 ถากําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้น
ความนาจะเปนมีคานอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวาตัวแปรตนบางตัวสามารถนําไปใชในการพยากรณความสุขในการ
ทํางานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
อภิปรายผล
ขอมูลสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางานและอัตราเงินเดือน
ที่แตกตางกัน มีผลตอความสุขในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่การไฟฟาที่แตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขอมูลสวน
บุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอความสุขในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่การไฟฟาที่ไมแตกตางกัน จําแนกตามขอมูลลักษณะสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม แบงได2 กลุม คือ กลุมที่ไมมีความแตกตางกัน 5 ขอ ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลา
ในการทํางานและอัตราเงินเดือน สวนกลุมที่มีความแตกตางกัน 1 ขอ คือ ระดับการศึกษา ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ
นันทรัตน อุยประเสริฐ (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัท เฟสทดรัก จํากัด จังหวัดเชียงใหม จาก
การเปรียบเทียบ ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อายุงานและรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีความสุขใน
การทํางานที่ไมแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค ที่ประกอบดวย มิติเนนความสําเร็จ มิติเนนสัจจะแหงตน มิติเนนใหความสําคัญกับ
บุคลากร และมิติเนนไมตรีสัมพันธ วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่การไฟฟาในดานความรื่นรมยในงาน ความพึงพอใจในงานและความกระตือรือรนในการทํางาน มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสอดคลองกับแนวคิดของ Cooke and Lafferty (1989) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา มิติเนน
ความสําเร็จ พนักงานจะมีพฤติกรรมการทํางาน แบบมีเหตุมีผล มีหลักการและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือรน
และมีความสุขในการทํางาน และรูสึกวางานทาทายความสามารถอยูตลอดเวลา จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล
มิติเนนสัจจะแหงตน พนักงานจะมีความยึดมั่นผูกพันกับงานและมีบุคลิกภาพที่มีความพรอมในการทํางานสูง จะสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิผล มิติเนนใหความสําคัญกับบุคลากร พนักงานจะมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกของการทํางานที่มี
รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและมุงบุคคลเปนศูนยกลาง ใหความสําคัญกับสมาชิกในองคกร จะสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิผล มิติเนนไมตรีสัมพันธพนักงานจะมีความเปนเพื่อนและมีความจริงใจตอกัน มีความเปนกันเองเปดเผย จริงใจ จะ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล และยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของ อัชณา กาญจนพิบูลย (2553) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลองคการ ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ถาองคการมีวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรคสูง ก็
จะทําใหประสิทธิผลองคการสูงขึ้นดวย
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พฤติกรรมในการทํางานที่ประกอบไปดวย ดานการเพิ่มผลผลิต ดานความสม่ําเสมอในการทํางาน ดานการใหความ
รวมมือตอองคกร ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร พฤติกรรมในการทํางาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่การไฟฟาในดานความรื่นรมยในงาน ความพึงพอใจในงานและความกระตือรือรนในการทํางาน มีความแตกตางกัน
อยา งมี นัย สํา คัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ 0.05 มี ความสอดคล องกับ แนวคิ ดของ อํ านาจ ธี ระวนิช (2547) ซึ่ง สามารถอธิ บายไดว า
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานทุกดานมีความสัมพันธทางบวกที่สงผลตอความสุขในการทํางาน สงเสริมใหพนักงานยึดถือและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ขอบังคับและใหความรวมมือตอองคกรและทํางานอยางสม่ําเสมอ สนับสนุนใหพนักงานเคารพและเชื่อมั่นในระบบ
อาวุโส รูจักรับฟง ยอมรับคําแนะนํา เห็นคุณคาของความคิดที่แตกตางและนําความคิดที่เปนประโยชนทําใหพนักงานมีความ
ภาคภูมิใจที่ไดทํางาน
ขอเสนอแนะ
1. การวิจัยในครั้งตอไปควรขยายการศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมไปยังเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคในแตละเขต จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อใหเขาใจถึงวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ที่มีผลตอความสุขในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ไฟฟาอยางครอบคลุมมากขึ้น
2. ในการศึกษาระดับความสุขในการทํางานของเจาหนาที่การไฟฟา ควรสอบถามเกี่ยวกับปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลตอการ
เพิ่มระดับความสุข เชน การเปลี่ยนแปลงภายในองคการ ความผูกพันตอองคการสภาพแวดลอมของการทํางานหรือปจจัยจูงใจอื่น
ๆ ที่ทําใหเจาหนาที่มีความสุขในการทํางานมากขึ้น
3. ศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ที่อาจสงผลตอพฤติกรรมการทํางาน ของเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค และในการจัดเก็บ
ขอมูลในแบบสอบถามดานพฤติกรรมการทํางาน ใหหัวหนาในแตละสวนงานประเมินผลผูใตบังคับบัญชาแทนเพื่อใหทราบผลการ
ทํางานของพนักงานที่อางอิงผลงานจริงที่พนักงานทําไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลของหัวหนา จะสะทอนพฤติกรรมที่แทจริงของ
พนักงานแตละคนมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมองคกรและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สงผลตอความสุขของเจาหนาที่การไฟฟา
สวนภูมิภาค อําเภอเมืองเขต 2และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ขอขอบคุณเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเมืองเขต 2และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ที่ใหความ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถาม
ขอขอบคุณหัวหนาหนวยงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเมืองเขต 2และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ที่ให
ความอนุเคราะหใหเขาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
ขอกราบขอบพระคุณบิดาร มารดาที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนสงเสริมการศึกษา และกําลังใจเปนอยางดี อีก
ทั้งขอบคุณเพื่อนๆ ที่ใหการการศึกษาวิจัยเรื่องงสนับสนุนชวยเหลือดวยดีเสมอมาและขอขอบคุณเอกสารและงานวิจัยของทุกทานที่
คณะผูวิจัยนํามาอางอิงในการวิจัย จนกระทั้งวิจัยฉบับนี้สําเร็จรุรวงไปดวยดี
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชพื้นที่ของผูใชพื้นที่วางสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (สวนทะเลแกว) โดยศึกษาปจจัยทางกายภาพที่มีผลตอการใช ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่มีการใชงานหรือไมมี
การใชงาน กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ เพื่อวิเคราะหหาปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการใชพื้นที่วางสาธารณะในการทํา
กิจกรรมตางๆ และไดแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่วางสาธารณะใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูใชงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามถือเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวทางในการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว มีการจัดและตกแตงภูมิทัศนใหมี
ความสวยงาม นาอยู รมรื่น อีกทั้งภายในมหาวิทยาลัยมีพื้นที่วางสาธารณะจํานวนมาก สําหรับรองรับพฤติกรรมและกิจกรรม
ตางๆ ทั้งของนักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก มีวิธีการวิจัยโดยการคนควา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
พื้นที่วางสาธารณะ ปจจัยที่ทําใหเกิดพฤติกรรม และกําหนดตัวแปรเพื่อเปนเกณฑในการสํารวจพื้นที่ ทําใหไดขอมูลดาน
พฤติกรรม มีการเก็บขอมูล 2 วิธี คือ การสังเกตการณและการแจกแบบสอบถาม ซึ่งในการสังเกตการณจะแบงเปน 2 สวนคือ
การสํารวจพื้นที่ ลักษณะทางกายภาพ องคประกอบทางภูมิทัศน และการสังเกตพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีการ
ใหแบบสอบถามผูใชพื้นที่เพื่อชวยในการตอบคําถามของการวิจัย และหาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ใหมีความเหมาะสมกับการ
ใชงานจริง ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา องคประกอบดานบรรยากาศและความรมรื่นมีผลตอพฤติกรรมการใชงานมากที่สุด
รองลงมาคือ ระยะทาง ความสะดวกของการเดินทาง และสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ สวนกิจกรรมที่เปนที่นิยมมากที่สุด
คือ การนั่ง (นั่งรอเวลา, นั่งเลนพูดคุย, นั่งพักผอน) รองลงมาคือ การเดินหรือวิ่งเพื่อออกกําลังกาย นอกจากนี้ยังพบวา ความ
ตองการของผูใชที่มีมากที่สุดคือ ตองการใหเพิ่มรานคาหรือหองน้ําสําหรับอํานวยความสะดวกระหวางมาใชพื้นที่วางสาธารณะ
นั้น และผูใชยังตองการเพิ่มพื้นที่สําหรับนั่งในรูปแบบตางๆ มากยิ่งขึ้น ขอเสนอแนะของงานวิจัยนีไ้ ดจากการวิเคราะหลักษณะ
ทางกายภาพ พฤติก รรม และการตอบแบบสอบถาม สรุ ป ได ว า ควรเพิ่ มที่ นั่ งพั กสํ า หรั บกิ จ กรรมแบบเบาให มากยิ่ง ขึ้ น
โดยเฉพาะในบริเวณที่มีบรรยากาศที่รมรื่น บริเวณเสนทางที่มีผูใชเดินหรือวิ่งออกกําลังกายอาจเพิ่มกิจกรรมอื่นๆ ที่ชวย
สนับสนุนหรือสรางความสนใจใหแกผูมาใช เชน การสรางสวนสุขภาพ หรือสวนสมุนไพรที่สามารถใหความรูแกผูมาใชงานใน
พื้นที่นั้นได รวมถึงความเพิ่มสาธารณูปโภค เชน หองน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชงาน
คําสําคัญ: พื้นที่วางสาธารณะ, 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
การสรางสภาพแวดลอมที่รมรื่นเขียวขจีอยางสวนสาธารณะ (University park) 2) ความสะอาด (Clean) หมายถึง การสราง
สภาพแวดลอมที่สะอาดและปลอดมลพิษ (Pollution free) และ 3) ความยั่งยืน (Sustainable) หมายถึง การประหยัด
พลังงาน (Energy Saving) การนําทรัพยากรที่ใชแลวกลับมาใชใหม (Recycle of Resource) ความกลมกลืนกับธรรมชาติ
(Harmony with Nature) (สุภลัคน ผิวบาง ,2552) ปจจุบันหลายมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาลักษณะทางกายภาพเพื่อ
สงเสริมใหมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น มีประวัติความเปนมายาวนานกวา 90 ป และเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีแนวทางในการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสี
เขียว มีการจัดและตกแตงภูมิทัศนใหมีความสวยงาม นาอยู รมรื่น อันชวยสรางภาพลักษณที่ดีแกมหาวิทยาลัย อีกทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยมีพื้น ที่วางสาธารณะจํ านวนมาก เพื่อรองรับพฤติกรรมและกิจกรรมตางๆ ทั้งของนักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลภายนอก
พื้นที่วางสาธารณะ คือ องคประกอบของความสัมพันธระหวางคนกับที่วาง กลาวคือ เกิดจากความตองการของคน
เขามาใชงานในพื้นที่นั้นๆ ประกอบกับการมีองคประกอบอื่นๆ เขามาเกี่ยวของ และสงผลตอพื้นที่ เปนพื้นที่ที่มีความสัมพันธ
กับวิถีชีวิตของคนมาชานาน ชวยสงเสริมใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับความตองการที่หลากหลายในเมือง เปนองคประกอบ
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ที่สําคัญของเมือง เปนหนาตา เอกลักษณและชวยสรางบรรยากาศที่ดีใหแกเมือง ดังที่มีนักวิชาหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่
วางสาธารณะ เชน ขวัญสรวง อติโพธิ (2547) กลาวถึง พื้นที่วางสาธารณะ (Public Open Space) วาเปนพื้นที่รองรับการ
ดําเนินกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของชุมชน Cooper and Francis (1990) กลาวถึงพื้นที่วาง
สาธารณะในหนังสือ People Place วาคือ พื้นที่ที่เปนหัวใจของชุมชน ทําใหเกิดกิจกรรมแกชุมชน หรือ Moudon (1991)
กลาววา พื้นที่วางสาธารณะเปนพื้นที่ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อชวยลดบรรยากาศที่วุนวายจากการดําเนินชีวิตในสังคมเมืองใหญ
สวนมากมักเปนสถานที่รมรื่น เปนสถานที่ที่คนชุมชน วัฒนธรรม และกิจกรรมเชิงประเพณีหลอมรวมกันเปนหนึ่งเดียว มีความ
เปนเอกลักษณทองถิ่น แสดงใหเห็นถึงการดําเนินชีวิตในที่สาธารณะ สอดคลองกับ Stephen (1992) กลาววา การดํารงชีวิต
ในเมืองตองการที่โลงเพื่อการพักผอนหยอนใจ และประกอบกิจกรรมตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
ฉะนั้นพื้นที่วางสาธารณะหรือลานโลงจึงมีความสัมพันธกับคนในเมือง เนื่องจากเปนระบบโครงสรางของเมือง เปนจุดรวมของ
ชีวิตทั้งทางสังคมและทางสัญจรหลักของเมือง เปนสิ่งที่สะทอนอัตลักษณและความหมายของเมืองที่สัมพันธกับความเปนอยู
ของคนในเมือง หากมองวามหาวิทยาลัยนั้นคือ ชุมชน พื้นที่วางสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยจึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะตอ
ลักษณะทางกายภาพของมหาวิทยาลัย แมจะไมใชสวนสําคัญตอการศึกษาโดยตรง แตก็มีสวนเกื้อหนุนทางการศึกษา มีสวน
ชวยกําหนดและควบคุมการขยายตัวของมหาวิทยาลัย เปนประโยชนในการคนหาเสนทางและนําสายตาไปยังสถานที่สําคัญ
เปนพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมและการใชงานที่หลากหลาย เชน เพื่อการศึกษา เพื่อการนันทนาการ การพักผอน ตลอดจนเปน
เส น ทางสั ญ จร การออกแบบพื้ น ที่ ว า งสาธารณะนั้ น ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ องค ป ระกอบทางกายภาพ และการจั ด วาง
องคประกอบอยางเหมาะสม เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรู รองรับกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพใหมีความสอดคลองความ
ตองการและกิจกรรมของผูใช
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และพฤติกรรมการใชงาน รวมถึงปจจัยที่สงผลตอการใชงานพื้นที่
วางสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพ
ที่สงผลตอพฤติกรรมของผูใชงาน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่วางสาธารณะใหตอบรับกับพฤติกรรมการใชงาน และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวทางการสรางมหาวิทยาลัยสีเขียว

วิธีการดําเนินการวิจัย
มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษางานวิจัยและแนวคิดที่เกี่ยวของกับปจจัยที่ทําใหเกิดความหลากหลายของกิจกรรม และศึกษาแนวทางการ
ออกแบบชุมชนเมือง การปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงกิจกรรมใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูใชพื้นที่ รวมถึงการศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่และขอจํากัดทางดานการพัฒนาตางๆ เชน กฎหมายควบคุมที่มีผลตอการพัฒนาพื้นที่
2. สํารวจพื้นที่ เพื่อใหทราบลักษณะการใชงานพื้นที่วางสาธารณะที่มีผูใชมาก-นอย และบริเวณที่ไมมีผูใชงาน
รวมถึงลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
3. ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณผูใชพื้นที่ ในขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํา
กิจกรรมในพื้นที่ ความตองการในการพัฒนา ทัศนคติที่มีตอพื้นที่ รวมถึงความคิดเห็นและแนวทางความตองการในการ
แกปญหาโดยการปรับปรุงพื้นที่
4. วิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจในการทํากิจกรรม ความตองการของผูใชพื้นที่รวมถึงความคิดเห็นและแนวทาง
ความตองการในการแกปญหาโดยการปรับปรุงพื้นที่ที่ไดจากการทําแบบสอบถาม และการสัมภาษณ
สามารถสรุปขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัยไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบสรุปการออกแบบวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการใชพื้นที่วางสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

772

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

พิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว)
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน และพฤติกรรมการใชงานพื้นที่วางสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(สวนทะเลแกว)
วัตถุประสงค
ขอมูลที่ตองการ
แหลงขอมูล
เครื่องมือ/วิธีการ
ผลที่ได
1. การศึกษาสภาพ ขอมูลทั่วไปของ
การสํ า รวจพื้ น ที่ เอกสารต า งๆ และ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความเป น มา
ปจจุบันของพื้นที่ พื้นที่และขอมูลดาน กรณีศึกษาโดยการ การถ า ยภาพ และ ของพื้นที่ ขนาด ตําแหนงที่ตั้ง
แ ล ะ บ ริ บ ท ข อ ง พื้ น ที่
กายภาพของพื้นที่ สังเกตการณ
บันทึกขอมูล
องค ป ระกอบต า งๆ และการ
2. การศึกษา
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง การสํ า รวจพื้ น ที่ การถ า ยภาพ และ เขาถึง รวมถึงพฤติกรรมการใช
งาน ลักษณะกิจกรรมในแตละ
พฤติกรรมการใช กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ กรณีศึกษาโดยการ บันทึกขอมูล
พื้นที่ของพื้นที่กรณีศึกษา
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น สังเกตการณ
พื้นที่
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชงานในพื้นที่วางสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเล
แกว)
1. ปจจัยสวนบุคคล ขอมูลสวนบุคคล
ผู ที่ ม า ใ ช ง า น ใ น การสั ม ภาษณ แ ละ ข อ มู ล พื้ น ฐานของผู ใ ช พื้ น ที่
พื้นที่กรณีศึกษา
แจกแบบสอบถาม
เชน สถานภาพ เพศ อายุ เปน
ตน
2 . ป จ จั ย ด า น สาเหตุ ก ารเลื อ กใช ผู ที่ ม า ใ ช ง า น ใ น การสั ม ภาษณ แ ละ ส า เ ห ตุ ก า ร ใ ช พื้ น ที่ แ ล ะ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น พื้นที่ และความรูสึก พื้นที่กรณีศึกษา
แจกแบบสอบถาม
ความรูสึกของผูใช
สภาพแวดลอม
ของผูใชที่มีตอพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพที่สงผลตอพฤติกรรมของผูใชงาน
1. การวิเคราะห จํ า น ว น ข อ ง ผู ใ ช ข อ มู ล จ า ก จํานวนรอยละ
ตําแหนงที่ เกิด กิจกรรมและมี
ข อ มู ล จากการลง ลั ก ษณะการใช ง าน ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
การใชงานในพื้นที่ในชวงเวลา
พื้ น ที่ ข อ มู ล ทาง แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ที่ ขั้นตอนที่ 1
ตางๆ
กายภาพ จํ า นวน เกิดขึ้น
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ผู ใ ช ง า น แ ล ะ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
2. วิเคราะหขอมูล ปจจัยดานพฤติกรรม ข อ มู ล จ า ก
ปจจัยที่มีผูใชใหความสําคัญตอ
ที่ ไ ด จ า ก ก า ร ที่มีผลตอการใชงาน ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
การเลือกใชพื้นที่กรณีศึกษา
สั ง เกตการณ แ ละ พื้นที่ และปจจัยดาน ขั้นตอนที่ 2
การสัมภาษณ เพื่อ สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม
หาความสั ม พั น ธ สะดวก
ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ที่
เกิ ด ขึ้ น และการใช
ง า น พื้ น ที่ ว า ง
สาธารณะ
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3.
วิ เ คราะห
ค ว า ม สั ม พั น ธ
ระหวา งปจ จั ยทาง
กายภาพที่สงผลตอ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
ผูใชงาน

ความสัมพันธกันของ
แต ล ะป จ จั ย ที่ ค วร
คํ า นึ ง ถึ ง และส ง ผล
ตอผูใชงาน

ข อ มู ล จ า ก ก า ร
วิเคราะหในขั้นตอน
ที่ 1 และ ขั้นตอนที่
2

พฤติ ก รรมการใช พื้ น ที่ ว า ง
ส า ธ า ร ณ ะ ภ า ย ใ น พื้ น ที่
กรณีศึกษา และทราบถึงปจจัย
ต า งๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การใช
พื้น ที่ ว า งสาธารณะในการทํ า
กิ จ กรรมต า งๆ และรู ป แบบ
กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ ง
แนวทางในการปรับปรุงพื้น ที่
วางสาธารณะใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมของผูใชงาน

ผลการวิจัย
ขอมูลดานกายภาพ
1. ประเภทของพื้นที่วางสาธารณะที่พบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากการเก็บขอมูลดานกายภาพ
สามารถแบงประเภทของพื้นที่วางสาธารณะที่พบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสามารถไดดังนี้
1.1 พื้นที่เปดโลงดานหนาอาคารหรือระหวางอาคาร พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้นมีขนาดที่กวาง
ใหญ อาคารเรียนหรืออาคารตางๆ ตั้งอยูในตําแหนงที่หางกันพอสมควร จึงมีพื้นที่ในลักษณะของพื้นที่ระหวางกลุมอาคารที่
มาก และโดยสวนมากจะเปนพื้นที่สีเขียว สนามหญา มีลักษณะของตนไมขึ้นปกคลุมใหรมเงา ในบริเวณที่ใกลกับอาคารเรียน
นั้นจะมีการจัดเตรียมเกาอี้สําหรับนั่งเลนหรือนั่งพักคอยระหวางรอเรียนหรือทํากิจกรรมตางๆ อยูบาง
1.2 พื้นที่วางสาธารณะที่เปนเสนทางหรือถนน ลักษณะของถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สามารถแบงไดเปน 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เปนถนนขนาดใหญที่เชื่อมโยงกลุมอาคารแตละกลุมดวยกัน เชน ถนนในพื้นที่ที่ 1
ถนนผานระหวางหอประชุมศรีวชิรโชติและอาคารทีปวิชญ ระดับที่ 2 ถนนขนาดกลาง มีขนาดเล็กกวาระดับที่ 1 ทําหนาที่
เชื่อมโยงอาคารภายในกลุมอาคาร ระดับที่ 3 ถนนขนาดเล็ก เปนถนนที่มีการใชงานที่นอยกวาถนนในระดับที่ 2 เชนถนน
ภายในแตละคณะ และระดับที่ 4 ถนนสําหรับการเดิน เปนถนนที่มขี นาดเล็ก ทําหนาที่เชื่อมโยงอาคารยอยในแตละคณะหรือ
สํานักงาน รถยนตไมสามารถใชได

ถนนระดับที่ 3
ถนน
ระดับที่ 2

ถนนระดับที่ 1
ภาพที่ 1 ตัวอยางถนนในแตละระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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ที่มา: (ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม, 2560)
1.3 พื้นที่วางสาธารณะสําหรับทํากิจกรรม
1.4 พื้นที่วางสาธารณะสําหรับการพักผอนหยอนใจ
1.5 พื้นที่วางสาธารณะที่เปนพื้นที่วางตามธรรมชาติ มีการสงวนรักษาสภาพเดิมใหคงไว
2. ลักษณะการใชงานของพื้นทีวางสาธารณะ
สามารถแบงการใชงานพื้นที่วางสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดดังนี้
2.1 พื้นที่วางสาธารณะที่มีการใชงานแบบกิจกรรมหนัก คือ บริเวณที่เปนพื้นที่วางสาธารณะแบบสนามกีฬา หรือ
สนามหญาขนาดใหญ มีกิจกรรที่พัก เชน การเตะฟุตบอล วิ่ง ออกกําลังกายเปนตน
2.2 พื้นที่วางสาธารณะที่มีการใชงานแบบกิจกรรมเบา บริเวณใตตนไม สนามหญาระหวางอาคาร
ขอมูลดานพฤติกรรมและกิจกรรม
เปนขอมูลที่ไดจากการบันทึกพฤติกรรมการใชพื้นที่ 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 เนื่องจากเปนวันธรรมดาและวันหยุด อาจ
สงผลใหมีผูไปใชงานในพื้นที่ที่แตกตางกัน
1. ขอมูลการบันทึกกิจกรรมในวันจันทร – ศุกร
จากการสังเกตการณสามารถบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไดดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางบันทึกกิจกรรมบริเวณพื้นที่วางสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันจันทร - ศุกร
ชวงเวลา
06.00 – 08.00
08.00 – 16.00
16.00 – 18.00
18.00 – 20.00

กิจกรรมที่เกิดขึน้
วิ่งออกกําลัง แตมีปริมาณที่นอย
มีนักศึกษาหรือบุคลากรนั่งพูดคุยกัน , นั่งรอ

บริเวณที่พบกิจกรรม
ถนนดานในพื้นที่ที่ 6,7,8
สวนระหวางอาคาร
ซุมศาลาหนาอาคารเรียน
มีนักศึกษา บุคคลภายนอก เดิน วิ่ง ปนจักรยาน รวมถึงการนั่ง ริ ม ถนน, ศาลาริ ม ทาง, ถนน
พูดคุยกัน
โดยรอบมหาวิทยาลัย
มีกิจกรรมออกกําลังกาย เดิน วิ่ง ปนจักรยาน เบาบางลง
ถนนโดยรอบมหาวิทยาลัย

2. ขอมูลการบันทึกกิจกรรมในวันเสาร – อาทิตย
จากการสังเกตการณสามารถบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่วางสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ไดดังนี้
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ตารางที่ 3 บันทึกกิจกรรมบริเวณพื้นที่วางสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในวันเสาร - อาทิตย
ชวงเวลา
06.00 – 08.00
08.00 – 16.00
16.00 – 18.00
18.00 – 20.00

กิจกรรมที่เกิดขึน้
ไมพบกิจกรรม
มีกลุมนักศึกษานั่งพูดคุยกันบาง แตมีปริมาณที่นอยกวาในชวง
วันจันทร-ศุกร
พบกิจกรรมประเภทเดิน วิ่ง ปนจักรยาน รวมถึงการนั่งพูดคุยกัน
แตมีปริมาณที่นอยกวาในชวงวันจันทร-ศุกร
มีกิจกรรมที่เบาบางมาก

บริเวณที่พบกิจกรรม
สนามหญาหนาอาคารเรียน,
ริมถนน, ศาลาริมทาง, ถนน
โดยรอบมหาวิทยาลัย
ถนนโดยรอบมหาวิทยาลัย

ขอมูลจากแบบสอบถาม
1. จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 197 ชุดมีจํานวนเพศชายตอเพศหญิงรอยละโดยประมาณเทากับ 52:48 ซึ่งมี
จํานวนที่ใกลเคียงกัน มีอาชีพเปนนักเรียนหรือนักศึกษา มีอายุประมาณ 15-25 ป รายไดตอคนอยูที่ 5,001-10,000 บาท
ทํางานหรือเรียนอยูภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แตพักอาศัยอยูภายนอกมหาวิทยาลัย มีระยะทางไมเกิน 2-3
กิโลเมตร มักจะเดินทางมาใชบริการพื้นที่วางสาธารณะโดยรถจักรยานยนต สาเหตุที่เลือกใชพื้นที่มากที่สุดคือ เดินทางสะดวก
นิยมใชพื้นที่มากที่สุดในวันจันทร-ศุกร ชวงเวลา 08.00-16.00 ชอบมาใชพื้นที่กับเพื่อน ชอบบรรยากาศที่รมรื่นของสถานที่
โดยมักมาทํากิจกรรมคือ การนั่ง (นั่งรอเรียน, นั่งรอเพื่อน, นั่งพูดคุยกับกลุมเพื่อน, นั่งพักผอน ตามลําดับ) ตองการใหเพิ่มสิ่ง
อํานวยความสะดวกโดยเฉพาะรานคากับหองน้ํามากที่สุด รองลงมาคือ ที่นั่ง ขอมูลจากแบบสอบถามและการสังเกตมีความ
สอดคลองกัน
2. จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด พื้นที่ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ พื้นที่ที่ประกอบไปดวยกลุมอาคาร
เรียนจํานวนมาก เชน อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาคารคณะวิทยาการจัดการ สนามกีฬาในรม เปนตน โดย
กิจกรรมที่นิยมทํามากที่สุดคือ การนั่ง เมื่อเทียบกับขอมูลจากการสังเกตจะพบวาขอมูลที่ไดไมสอดคลองกัน สาเหตุอาจ
เนื่องจาก การกระจายตัวของการตอบแบบสอบถามที่ไมแนนอน เพราะเปนการสุมแจกในแตละพื้นที่กิจกรรม สงผลใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลแบบสอบถามกับขอมูลจากการสังเกต

อภิปรายผล
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชงานพื้นที่วางสาธารณะ หมายถึง ปจจัยที่สงผลกระทบตอการเลือกใชพ้ืนที่ ทําใหมีผูใช
มาก-นอย บริเวณที่ไมมีผูใชงาน และสงผลตอรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้น ประกอบดวย
1. บรรยากาศและความรมรื่น
จากการสังเกตพฤติกรรมการใชพื้นที่ พบวากิจกรรมที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ การนั่งรอเพื่อเรียนในชั่วโมงถัดไป
กิจกรรมลักษณะนี้จะเกิดขึน้ ในพื้นที่วางสาธารณะขนาดเล็กที่อยูระหวางอาคาร หรือหนาอาคารเรียน ในบริเวณที่มีที่นั่งจัดไว
ให และเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชวงระหวางวันในชวงเวลา 08.00-16.00 โดยประมาณ นอกจากนี้ พื้นที่สนับสนุนใหเกิด
กิจกรรมการนั่งพักผอนคือ รานคาตางๆ เชน ซุมกาแฟที่อยูระหวางอาคารเรียน
ขอมูลจากการสังเกตการณสอดคลองกับขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม สาเหตุการเลือกใชพื้นที่วางสาธารณะ
โดยสาเหตุที่เลือกใชพื้นที่มากที่สุดคือ มีบรรยากาศที่รมรื่น แสดงใหเห็นวา บรรยากาศและความรมรื่นของพื้นที่มีผลตอการ
เลือกทํากิจกรรม
2. ระยะทางและการเขาถึง
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ขอมูลจากแบบสอบถามแสดงใหเห็นวา ผูมาใชพื้นที่สวนใหญจะเปนผูที่เรียนหรือทํางานอยูในมหาวิทยาลัย และมี
ที่พักอาศัยอยูไมไกล โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหผูมาใชไมเลือกไปใชพื้นที่แหงอื่น คือ ระยะทางที่ไกล รองลงมาคือ มีที่จอดรถไม
สะดวก เนื่องจากในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ขนาดใหญนั่นจึงสงผลใหสามารถเขาถึงไดงายและจอดรถได
สะดวก อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ผูมาใชเลือกมาใชพื้นที่วางสาธารณะนี้ แสดงใหเห็นวาระยะทางและการเขาถึงมีผลตอการเลือก
พื้นที่สําหรับทํากิจกรรม
3. ชวงเวลาที่ใชงานในพื้นที่
ขอมูลจากการสังเกตการณและตอบแบบสอบถามมีความสอดคลองกัน คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นมากที่สุดจะเกิดใน
ชวงเวลา 8.00-16.00 รองลงมาคือชวงเวลา 16.00-18.00 โดยลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีความแตกตางกันคือ กิจกรรม
ในชวงเวลา 8.00-16.00 จะเปนกิจกรรมแบบผอนคลาย คือ นั่งพักผอน นั่งรอเรียนหรือรอทํางาน สวนชวงเวลา 16.00-18.00
จะมีกิจกรรมที่เปนแบบหนัก คือการออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเดิน วิ่ง และปนจักรยาน ดังนั้น ชวงเวลาของ
การใชงานพื้นที่ถือเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญอยางหนึ่ง เนื่องจาก พื้นที่วางสาธารณะนี้เปนพื้นที่ที่อยูภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม
การใชงานที่เกิดขึ้นสวนใหญจึงเกิดในชวงของเวลาที่มีการเรียนการสอน
4. สิ่งอํานวยความสะดวก
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม พบวา สิ่งที่ผูมาใชพื้นที่ตองการใหเพิ่มมากที่สุดคือ รานคาและหองน้ํา รองลงมา
คือ ที่นั่งพัก สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตการณ เนื่องจากกิจกรรมที่นิยมทําใหพื้นที่มากที่สุดคือ การนั่งพักระหวาง
รอไปเรียนหรือทํางาน และนั่งพักผอน ผูมาใชพื้นที่จึงมีความตองการใหเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกในตอบรับกับกิจกรรมที่
เกิดขึ้น จากการสังเกตพบวา จํานวนของที่นั่งพักยังไมเพียงพอตอกิจกรรมที่เกิดขึ้น เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นมักเกิดใน
ชวงเวลาเดียวกัน ทําใหมีผูใชพรอมๆ กัน และการจัดรูปแบบของที่นั่งพักยังไมเหมาะสม เชน เกาอี้บางชุดจัดรวมกันเปนกลุม
เมื่ อมี คนนั่ง เพี ยงหนึ่ งคน บุค คลอื่น ก็จ ะไมเ ลือ กที่ จะนั่ง ทํา ให เสี ยพื้ นที่ นั่ง ใกลเ คีย งกั น สอดคลอ งกั บข อมู ลจากการตอบ
แบบสอบถามตอ งการให เพิ่มจํา นวนของสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ สวนความตองการรานคาและห องน้ํา จากการ
สังเกตการณกิจกรรมที่เกิดในชวงเวลาเย็นจะมีผูมาออกกําลังกายเปนจํานวนหนึ่ง และไมสะดวกตอการเขาหองน้ําในอาคาร
สํานักงานหรืออาคารเรียน เปนตน
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การออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใช
แรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต
DESIGN MEN’S FASHION COSTUME FORM USED FABRIC WSATE
INSPIRRED BY POP ART
ปรารถนา ศิริสานต1* ณัฐวุติ ศรีสะอาด1 และเอกพงษ จันตะเรือง2
1
สาขาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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บทคัดยอ
การออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต เพื่อผลิตผลงาน
โดยมีความโดดเดนเรื่องความงาม และเพื่อสรางสรรคผลงานชิ้นนี้ตามแนวความคิดศิลปะปอปอารต มีวัตถุประสงค
คือ 1) เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจจากศิลปะปอปอารต
2) เพื่อประเมินความพึงพอใจการออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอป
อารต โดยมีวิธีการดําเนินวิจัยดังนี้ ไดศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับศิลปะปอปอารต แลวนํามาประมวลวิเคราะห
เปนแนวความคิดโดยนํามาประยุกตใชในการออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจ
ศิลปะปอปอารต โดยรูปแบบลักษณะแฟชั่นปจจุบันผสมผสานกับแฟชั่นยุค 1960 ที่นักออกแบบจะตองพยายาม
ดึงเทคนิคมาออกแบบเครื่องแตงกายที่สวมใสไดจริง ที่แฝงความพิเศษไมเหมือนใครใหลงตัวมากที่สุด จากการ
ออกแบบ 3 คอลเลคชั่น มี A, B, C สรุปไดวา คอลเลคชั่น A ไดผลประเมินคาเฉลี่ยของผูเชี่ยวชาญมากที่สุด คือ
(x = 3.85, SD = 0.19) อยูในระดับมาก เครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต
มีลักษณะเฉพาะตัวเปนแนวรูปแบบ มีลักษณะพิเศษอยูที่การตัดเสนภาพลายเสนดวยเสน สีสันและน้ําหนักของ
ภาพดวยการใชแถบเม็ดสี แถบริ้วสี และในรูปแบบแตละชุดจะแตกตางกันออกไป ซึ่งผลงานที่กฎจะสวยงาม
มีคุณคานั้น 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 ที่มนุษยตองการในการดํารงชีวิตเพื่อปกปดรางกายและใหความ
อบอุน ความเจริญของมนุษยทําใหเสื้อผาเครื่องแตงกายเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเสื้อผายังบอกถึงลักษณะของ
ผูสวมใสไดดวย เชน ฐานะ เชื้อชาติ เปนตน มนุษยมีการเรียนรู ถึงวิธีที่จะดัดแปลงการใชเครื่องนุงหมรางกายจาก
ธรรมชาติใหมีความเหมาะสม และสะดวกตอการแตงกาย เชน การผูก มัด สาน ถัก ทอ อัด และมีการวิวัฒนาการ
เรื่ อ ยมา จนถึ ง การรู จั ก ใช วิ ธี ตั ด และเย็ บ จนในที่ สุ ด ได ก ลายมาเป น เทคโนโลยี จ นกระทั่ ง ถึ ง ทุ ก วั น นี้ แต ใ น
ขณะเดียวกันการตัดเย็บเครื่องนุงหมจะทําใหเหลือเศษผาจากการตัดเย็บเครื่องนุงหมทําใหสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม
การนําสิ่งที่เหลือใชกลับมาใชใหมเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหทรัพยากรเหลือใชลดลง และชวยลดตนทุนการผลิตและ
เปนผลดีตอสิ่งแวดลอมอีกดวย
ในป จ จุ บั น ซึ่ ง ตรงกั บ แนวความคิ ด ของศิ ล ปะป อ ปอาร ต เป น ขบวนการหนึ่ ง ของศิ ล ปะที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ประมาณ พ.ศ. 2498 มีพลวัตทางศิลปะประมาณ 10 ปเศษ ลอไปกับรากฐานบริบท
สังคมที่เปนแบบบริโภคนิยม ศิลปนกลุมนี้มีความเชื่อทางศิลปะวาศิลปะจะตองสรางความตื่นเตนอยางฉับพลัน
ทันใดแกผูพบเห็น ดังนั้น เนื้อหาศิลปะของปอปอารต จึงเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับผูคนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เรื่องราวเกี่ยวกับผูคน และสังคมในปจจุบันที่กําลังไดรับความสนใจ หรือพากษวิจารณในขณะนั้น ซึ่งอาจนับวาเปน
ผลตอยอดของการเปลี่ยนแนวทางศิลปะมาตั้งแตในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ดังจะเห็นไดจากเนื้อหาจะเริ่ม
ไมเกี่ยวของกับเทพนิยาย ประวัติศาสตร หรือศาสนาเหมือนกับงานศิลปะในยุคกอนหนา
ดังนั้นผูว ิจัยจึงสนใจการออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นสําหรับบุรุษจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจจาก
ศิลปะปอปอารต เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคที่ชอบเสื้อผาทางดานแฟชั่นและลดขยะจากเศษผาที่ทําลายยาก
ทําใหลดมลภาวะในปจจุบันชวยใหรักษาสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ และยังสามารถเพิ่มมูลคาของเศษผาได
อีกดวย จึงใชแนวคิดจากศิลปะปอปอารตเขามาออกแบบใหมีรูปแบบสะดุดตาสีสันสดใส ในปจจุบันขณะนี้จะ
พบเห็นเครื่องแตงกายจากเศษผาไดไมแพรหลายนัก ยังมีคูแขงทางการตลาดนอยและมีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต
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วิธีดําเนินการวิจัย
การออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นสําหรับบุรุษจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจจากศิลปะปอปอารต
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจจากศิลปะปอป
อารต และเพื่อประเมินความพึงพอใจการออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจ
ศิลปะปอปอารต โดยมีวิธีการดําเนินวิจัยเปนขั้นตอนการพัฒนาเปน 5 ขั้นตอนตามวัตถุประสงคดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาและออกแบบความเปนมา และรูปแบบของเครื่องแตงกายแฟชั่นสําหรับบุรุษจากเศษผา
เหลือใชแรงบันดาลใจจากศิลปะปอปอารต
ผูวิจัยสรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นสําหรับ
บุรุษจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจจากศิลปะปอปอารต ประกอบดวยแบบสอบถาม โดยใชกรอบแนวความคิด
ของ วุฒิชัย โคตรภูธร (2557) ในดาน รูปแบบ สี ลวดลาย ประโยชนใชสอย และความสวยงาม
การสรางเครื่องมือที่ใ ชในการทํา วิจัย ผูดําเนินวิจัยการดําเนินการศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตํารา และ
งานวิจัยเกี่ยวของกับการออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารตสําหรับ
บุรุษ ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามตัวแปรทําการศึกษา แลวนําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบและขอคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขสอบความถูกตอง เพื่อนําไปใชตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู ดํ า เนิ น วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การออกแบบเครื่ อ งแต ง กายแฟชั่ น จากเศษผ า เหลื อ ใช แ รงบั น ดาลใจศิ ล ปะ
ปอปอารตสําหรับบุรุษ โดยมีขั้นตอนการออกแบบดังนี้
1. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบเครื่อง
แตงกายแฟชั่นจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารตสําหรับบุรุษในการออกแบบ
2. ทําการออกแบบภาพรางตามพื้นฐานขอมูลที่ศึกษาโครงการพิเศษ
3. ผูวิจัยนําแบบรางการออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นสําหรับบุรุษจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจ
ศิ ล ปะป อ ปอาร ต เพื่ อ ไปประเมิ น ตามคํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การออกแบบเครื่ อ งแต ง กายจากผู เ ชี่ ย วชาญด า น
การออกแบบเครื่องแตงกาย จํานวน 5 ทาน
4. สรุปแบบแลวเขียนแบบเพื่อการผลิต
5. ผลิตตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นสําหรับบุรุษจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจ
ศิลปะปอปอารต
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
กลุมนักศึกษาชาย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กลุมตัวอยาง
กลุมนักศึกษาชาย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 100 คน
ตัวแปรตน รูปแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจจากศิลปะปอปอารต
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอรูปแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใช
แรงบันดาลใจจากศิลปะปอปอารต
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ผลการวิจัย
การออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต ดําเนินการสรุปผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
เพื่ อ ศึ ก ษาการออกแบบเครื่ อ งแต ง กายแฟชั่ น ชายจากเศษผ า เหลื อ ใช แรงบันดาลใจศิลปะ
ป
อปอารต
จากการศึกษาขอมูลวิจยั เกี่ยวกับเครื่องแตงกายในปจจุบัน ทําใหผูวิจัยไดเห็นถึงปญหาที่เกิดจากการตัดเย็บจํานวน
มากที่ทําใหเหลือเศษผาเหลือใช เกิดมลพิษและขยะที่กําจัดจัดยาก ผูวิจัยจึงไดศึกษาและออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชาย
จากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารตขึ้นมา เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดสนใจเกี่ยวกับกับศิลปะปอปอารต
ที่ มี ก ารเสี ย ดสี ข องสั ง คมและรู ป แบบของ ลวดลาย สี สั น สดใส และความขั ด แยงของสี ภายในศิ ล ปะป อ ปอาร ต จึ ง ใช
แรงบันดาลใจนี้ออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากศิลปะปอปอารต จากการออกแบบเครื่องแตงกายทั้งหมด 3 คอลเลคชั่น
คอลเลคชั่นละ 3 ชุด ประกอบไปดวยแบบ A,B และ C ดังภาพที่ 1-3 ไดมีการนําแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการออกแบบ
เครื่องแตงกายแฟชั่นไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินวาแบบใดเหมาะสมกับการนําไปผลิต

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบ A

ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบ B
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ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบ C
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่สนใจเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะ
ปอปอารต
จากการวิ เ คราะห แ ละรวบรวมข อ มู ล รวมถึ ง การทํ า แบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู บ ริ โ ภคใน
การออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต จากการวิเคราะหความพึงพอใจของ
นักศึกษาชายจํานวน 100 คน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก พบวา ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค
เพศชายคิดเปนรอยละ 100 อายุต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 35 อายุ 20-25 ปคิดเปนรอยละ 65
ดานประโยชนใชสอย ทั้งสามรูปแบบมีความเหมาะสมในการสวมใสเทากัน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.60 รูปแบบเครื่อง
แตงกาย A มีความแข็งแรงทนทานมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.80 อยูในระดับมาก รูปแบบ C มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.60 อยูในระดับมาก และ
รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.40 อยูในระดับปานกลาง สามารถสรางบุคลิกภาพใหเกิดความมั่นใจ รูปแบบ A และ C มีคาเฉลี่ย
อยูที่ 4.00 อยูในระดับมาก รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.00 อยูในระดับปานกลาง ความสะดวกในการสวมและจัดเก็บ รูปแบบ
A และ C มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.00 อยูในระดับมาก รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.00 อยูในระดับปานกลางรูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูที่
3.80 อยูในระดับมาก โดยรวมดานประโยชนใชสอยเครื่องแตงกายรูปแบบ A มีคาเฉลี่ย 3.85 อยูในระดับมาก รูปแบบ C
มีคาเฉลี่ย 3.80 อยูใ นระดับมาก และรูปแบบ B มีคาเฉลี่ย 3.45 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ดานความสวยงาม การจัดองคประกอบของลวดลายสัมพันธกันดี รูปแบบ A มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.40 อยูในระดับมาก
รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.60 อยูในระดับมาก และรูปแบบ C มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.20 อยูในระดับปานกลาง รูปแบบสามรถ
บงบอกถึงสไตลปอปอารต รูปแบบ A มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.40 อยูในระดับมาก รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.20 อยูในระดับมาก
และรูปแบบ C มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.60 อยูในระดับมาก สีสันและลวดลายมีความสวยงาม รูปแบบ A มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.20 อยูใน
ระดับมาก รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.20 อยูในระดับปานกลาง และรูปแบบ C มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.00 อยูในระดับปานกลาง
สามารถนําลวดลายมาใชในการจัดวางไดอยางเหมาะสม รูปแบบ A มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.40 อยูในระดับมาก รูปแบบ B มีคาเฉลี่ย
อยูที่ 3.80 อยูในระดับมาก และรูปแบบ C มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.40 อยูในระดับปานกลาง ภาพรวมของเครื่องแตงกายมีความ
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สวยงาม ดึงดูด ความสนใจแกผูพบเห็น รูปแบบ A มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.00 อยูในระดับมาก รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.60 อยูใน
ระดับมาก และรูปแบบ C มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.20 อยูในระดับปานกลาง โดยรวมดานความสวยงามของเครื่องแตงกาย รูปแบบ A
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.20 อยูในระดับมาก รูปแบบ B มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.48 อยูในระดับปานกลาง และรูปแบบ C มีคาเฉลี่ยอยูที่
3.16 อยูในระดับปานกลาง
สรุปผลการวิจัย
เพื่อศึกษาออกแบบการออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต
จากการศึกษาขอมูลวิจยั เกี่ยวกับเครื่องแตงกายในปจจุบัน ทําใหผูวิจัยไดเห็นถึงปญหาที่เกิดจากการตัดเย็บจํานวน
มากที่ทําใหเหลือเศษผาเหลือใช เกิดมลพิษและขยะที่กําจัดจัดยาก ผูวิจัยจึงไดศึกษาและออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชาย
จากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารตขึ้นมา เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดสนใจเกี่ยวกับกับศิลปะปอปอารต
ที่มีการเสียดสีของสังคมและรูปแบบของ ลวดลาย สีสันสดใส และความขัดแยงของสี ภายในศิลปะปอปอารตจึงใช แรงบันดาล
ใจนี้ อ อกแบบเครื่ อ งแต ง กายแฟชั่ น ชายจากศิ ล ปะป อ ปอาร ต จากการออกแบบเครื่ อ งแต ง กายทั้ ง หมด 3 คอลเลคชั่ น
คอลเลคชั่นละ 3 ชุด ประกอบไปดวยแบบ A,B และ C สรุปผลจากผูเชี่ยวชาญที่ไดคาเฉลี่ยมากที่สุดที่ไดไปทําผลิตภัณฑจริง
คือ รูปแบบ A ดังรูปภาพที่ 4 – 5 ภาพแสดงชุดเครื่องแตงกายตนแบบ
เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู บ ริ โ ภคที่ ส นใจผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งแต ง กายแฟชั่ น ชายจากเศษผ า เหลื อ ใช
แรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต
ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค เพศชายคิดเปนรอยละ 100 อายุไมเกิน 20 ปคิดเปนรอยละ 35 อายุ 20-25 ปคิดเปน
รอ ยละ 65 วิ เ คราะห ความพึ ง พอใจของผู นั ก ศึก ษาชายที่ สนใจผลิ ต ภั ณฑ เ ครื่ อ งแตง กายแฟชั่ นชายจากเศษผ า เหลื อ ใช
แรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต ดานประโยชนใชสอย รูปแบบ A มีคาเฉลี่ย 3.8 อยูในระดับมาก ดานความสวยงาม มีคาเฉลี่ยที่
4.08 อยูในระดับมาก

ภาพที่ 4-5 แสดงชุดเครื่องแตงกายตนแบบ
อภิปรายผล
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เพื่อศึกษาการออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจากเศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจศิลปะปอปอารต
ผลการวิจัยของเราซึ่งตรงกับ วุฒิชัย โคตรภูธร, (2557) ที่กลาววา ในดานประโยชนใชสอยและดานความสวยงาม
ที่มีผลตอเครื่องแตงกายที่ผลิตจากเศษผาเหลือใชจะทําใหสมบูรณและ ใชงานไดจริงประหยัดทรัพยากรและชวยลดภาวะจาก
การตัดเย็บผาที่เหลือใช นํามารียูสใชใหมไดอยางเหมาะสม และความสวยงามที่เกิดจากสีสันและลวดลาย รูปแบบของ
เครื่องแตงกาย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูที่สนใจการออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นชายจาก เศษผาเหลือใชแรงบันดาลใจ
ศิลปะปอปอารต
ผลการวิจัยของเราซึ่งตรงกับ ประสบ ลี้เหมือดภัย (2544,1) ในดานที่กลาววา ดานประโยชนใชสอยการออกแบบ
เหมาะกับการใชงาน ดานความปลอดภัย ตองคํานึงถึงผูที่สวมใส ดานโครงสรางของรางกาย ควรทําใหเหมาะสมกับรางกาย
ใหมีความทนทาน ประหยัดและใชวัสดุที่เหมาะสมและความสวยงามของเครื่องแตงกายใหสีสันละแพทเทิรนของเครื่อง
แตงกายลงตัวที่สุด

ภาพที่ 6-7 แสดงชุดเครื่องแตงกาย
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ภาพที่ 8-9 แสดงชุดเครื่องแตงกาย

ภาพที่ 10 แสดงชุดเครื่องแตงกาย
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การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา
The Souvenir’s Design For Korat Museum
ชุตินันท ทองคํา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
corresponding author: sawadeegan@msn.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาและสํารวจความตองการของผูมา
เยี่ ย มชม 2) ออกแบบและจั ด ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ต น แบบของที่ ร ะลึ ก สํ า หรั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ มื อ งนครราชสี ม า ขั้ น ตอนการวิ จั ย
ประกอบดวย รวบรวมขอมูลองคความรูในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ และสถิติผูเขาชม เก็บรวบรวมขอมูลความตองการ
ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผูเขาเยี่ยมชมโดยแบบสอบถาม จํานวน 100 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา เนื้อหาการจัดแสดงแบงเปน 7 ยุคสมัย ผูเขาเยี่ยมชมสวนใหญเปนนักศึกษาโดย
สวนใหญตองการของที่ระลึกประเภทสินคาแฟชั่น รอยละ 36.70 รองลงมา คือ เครื่องเขียน อุปกรณสํานักงาน รอยละ 27.30
และสินคาตกแตงบาน รอยละ 16.00 ตามลําดับ จากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวนําไปสูการทําแบบรางผลิตภัณฑของที่ระลึก
จํานวน 5 แบบ คัดเลือกโดยการประชุมระดมความคิดเห็นเหลือจํานวน 3 แบบ เพื่อดําเนินการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบโดย
คํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอย อัตลักษณของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา และความเปนไปไดทางการตลาด
คําสําคัญ: การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก 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
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บทนํา
พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา (Korat Museum) เปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ บริหารงานโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมใหเปนแหลงคนควาขอมูลพัฒนาการดานประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อเปน
แหลง เรี ยนรูข องเด็ก และเยาวชนให มีค วามเข าใจและมี ความภาคภูมิ ใจในวิถี วั ฒนธรรมของทอ งถิ่ น ซึ่ง การจัด แสดงใน
พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาเปนการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามหลักประวัติศาสตรศิลปะรวมกับนิทรรศการบน
พื้นที่การจัดแสดงประมาณ 300 ตารางเมตร แบงเปน 7 หองการแสดง เพื่อเลาเรื่องถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษยในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร เมื่อประมาณ 4,500 ปมาแลว คือ ยุคหินใหม ยุคสําริด และยุคเหล็ก ตอเนื่องมาสู
การพัฒนาเขาเขาสูยุคประวัติศาสตรเริ่มแรกในสมัยทวารวดี ลพบุรี จนถึงคราวที่เมืองนครราชสีมาไดรวมกับอาณาจักรสยาม
ในสมัยอยุธยาเปนเมืองหนาดานสําคัญทํ าหนาที่ดูแลพระราชอาณาเขตดานตะวั นออกเฉียงเหนือ สืบเนื่องมาถึงในสมั ย
รัตนโกสินทรที่ไดทําหนาที่ดูแลสวยอากร รักษาความสงบ ปราบปรามกบฏ จนถึงปจจุบันเมืองนครราชสีมายังคงความสําคัญ
ทั้งทางดานการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และการคมนาคมซึ่งเปนประตูสูภาคอีสาน
จากสถิติการใหบริการพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาในระหวาง พ.ศ. 2557 – 2558 พบวา มีปริมาณผูเขาชมรวมทั้ง
สิ้น 11,071 คน ซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษา รอยละ 48 รองลงมา คือ นักทองเที่ยว รอยละ 34 สวนใหญรูจักพิพิธภัณฑจากการ
บอกตอ รอยละ 40 รองลงมา คือ จากสื่ออินเทอรเน็ต รอยละ 26 ลักษณะการเขาชมมาเปนหมูคณะสูงถึง รอยละ 73 และ
ผูชมสวนใหญเปนชาวไทย รอยละ 98.88 จากสถิติขางตนนี้จึงนํามาสูการวางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาใหพิพิธภัณฑเมือง
นครราชสีมาสามารถใหบริการตอบสนองตอความตองการของผูชมไดเหมาะสมตามขนาดและบริบทขององคกร จึงไดทําการ
วิเคราะหองคประกอบของงานในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เพื่อใหมองเห็นแนวทางและภาระงานที่ไดกําหนดเปนแผนงาน
โดยแบงออกเปน 8 ดาน ประกอบดวย ดานการจัดแสดงนิทรรศการ ดานการใหบริการผูชม ดานการบริหารวัตถุพิพิธภัณฑ
ดา นการพั ฒ นาบุ ค ลากร ด า นการพั ฒ นาเครื อ ข า ยแหล ง เรี ยนรู ด า นการดู แ ลรั ก ษาพื้ น ที่ อํา นวยความสะดวก ด า นการ
ประชาสัมพันธ และดานการตลาดพิพิธภัณฑ
โดยงานในดานการตลาดพิพิธภัณฑถือเปนภารกิจที่สําคัญเนื่องจากเปนการสงเสริมความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ โดยมี
แผนการดําเนินงานในการจะพัฒนาของที่ระลึกสําหรับการจําหนายเพื่อแสวงหารายไดเพื่อสนับสนุนพิพิธภัณฑอีกทางหนึ่ง
โดยเมื่อผูวิจัยไดสํารวจพบวาพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาพบวายังขาดผลิตภัณฑของที่ระลึกที่มีลักษณะหรือสัญลักษณที่ระลึก
ถึงการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ดังนั้นผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาแนวทางของออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกสําหรับ
พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เพื่อเปนประโยชนในการชวยเสริมสรางภาพลักษณ และนําไปเปนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ
ของที่ระลึกใหมีจุดจํา โดยใชรูปแบบการตกแตงรวมสมัยเปนแนวทางในการออกแบบ
วิธีดําเนินการวิจัย
แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยแบงเปน 2
ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1
1. เก็บขอมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาและองคความรูที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑจากบทนิทรรศการของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา
2. เก็บขอมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาลักษณะของผูมาเยี่ยมชมจากรายงานสถิติการใหบริการของพิพิธภัณฑเมือง
นครราชสีมา ป 2557 -2558
3. ขอมูลปฐมภูมิ จากกลุมเปาหมาย คือ ผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ใชเวลา 2 สัปดาห ตั้งแตวันที่
1 – 14 มีนาคม 2558 มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating
Scale)
ขั้นตอนที่ 2
1. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากในขั้นตอนที่ 1 โดยสรุปตามประเด็นเพื่อกําหนดเปนขอกําหนดในการออกแบบ
(Design Criteria) และแนวทางในออกแบบ (Design Direction)
2. การออกแบบรางของผลิตภัณฑของที่ระลึก (Sketch design) จํานวน 5 แบบ ตามแนวทางที่ไดจากการศึกษา
คนควา และวิเคราะหขอมูล
3. การจัดการประชุมระดมความคิดเห็นที่มีตอแบบรางของผลิตภัณฑของที่ระลึกรวมกันคัดเลือกใหเหลือจํานวน 3
แบบ เพื่อดําเนินการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype)
4. การจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype) จํานวน 3 แบบ พัฒนาโดยนําแบบรางที่ไดผานการประชุมระดมความ
คิดเห็น 3 อันดับแรก มาผลิตเปนผลงานตนแบบ
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะห โดยแบงตามขั้นตอนเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
1. ผลวิเคราะหการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา
จากการศึกษาจากบทนิทรรศการของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เพื่อใหไดองคความรูและหาลักษณะเฉพาะที่
สามารถนํามาเป นแรงบั นดาลใจในการออกแบบ พบว า พิ พิธภัณฑเมืองนครราชสีมาจั ดแสดงนิ ทรรศการพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงลําดับเนื้อหาตามหลักประวัติศาสตรศิลปะ คือ เรียงลําดับตามชวงเวลา โดยไดมี
การแบงหองจัดแสดงนิทรรศการออกเปน 7 หองการแสดง ไดแก หองตนกําเนิดอารยธรรม หองสมัยทวารวดี หองสมัยลพบุรี
หองสมัยอยุธยา หองสมัยรัตนโกสินทร หองมหานครแหงอีสาน หองของดีเมืองโคราช
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ภาพที่ 1 สัญลักษณตางๆ จากองคความรูที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา
โดยพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาไดมีการออกแบบตราสัญลักษณโดยใชลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องปนดินเผาสมัยกอน
ประวัติศาสตรที่ทําการขุดคนไดจากแหลงโบราณคดีบานโนนวัด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมามาเปนตนแบบ ซึ่งเปนการให
ความหมายถึงตัวแทนอารยธรรมที่มีความยาวนานตอเนื่องมากวา 4,000 ปมาแลว และมีการระบุสีของพิพิธภัณฑไวเพื่อการ
สื่อสาร คือ สีเลือดหมู (สีแดงเขม) ซึ่งเปนสีของดินเทศที่มักพบเคลือบภาชนะดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตรและภาพเขียนสีเขา
จันทนงามอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 2 ตราสัญลักษณพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา
2. ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา มีดังนี้
ขอมูลสถิติผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
สะสมรวมทั้งสิ้น 11,071 คน เฉลี่ยผูชมตอเดือน จํานวน 503 คน/เดือน ผูชมสวนใหญเปนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รอย
ละ 48 รองลงมาคือ นักทองเที่ยว 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. ผลการศึกษาภาพลักษณของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาในทัศนะของผูมาเยี่ยมชมและสํารวจความตองการของที่
ระลึก
ผลการศึกษาขอมูลจากแบบสอบถามภาพลักษณของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาในทัศนะของผูมาเยี่ยมชมและ
สํารวจความตองการของที่ระลึก จากกลุมเปาหมาย คือ ผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ตั้งแตวันที่ 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 สวนใหญมีวัตถุประสงคในการเขาชมเพื่อศึกษาหาความรู รอยละ 47.10 และสวนใหญรูจักพิพิธภัณฑ
เมืองนครราชสีมาจากคําแนะนําหรือการบอกตอของผูเคยมาเยี่ยมชม รอยละ 55.60
ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาโดยภาพรวม พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( Χ = 4.13, S.D. = 0.55) โดยพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ไดแก
ดานการบริการของเจาหนาที่ ( Χ = 4.59, S.D. = 0.50) และดานการจัดแสดง ( Χ = 4.44, S.D. = 0.52) และดานที่มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก ดานการประชาสัมพันธ ( Χ = 4.20, S.D. = 0.68) และดานที่มีระดับความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง ไดแก ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ( Χ = 3.27, S.D. = 0.51)
ผลการศึกษาความคิดเห็นเพื่อใชในการออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาผลการศึกษา
ขอมูลเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา พบวา สวนใหญมีความชื่นชอบนิทรรศการที่จัด
แสดงในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาในหองสมัยรัตนโกสินทร รอยละ 27.00 รองลงมา คือ หองตนกําเนิดอารยธรรม รอยละ
26.00 และรองลงมา คือ หองของดีเมืองโคราช รอยละ 19.00 ตามลําดับ
ผลการศึกษาความคิดเห็นถึงความตองการผลิตภัณฑของที่ระลึกหลังการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา พบวา
สวนใหญตองการของที่ระลึกประเภทสินคาแฟชั่น เชน เสื้อยืด หมวก กระเปา ถุงผา รอยละ 36.70 รองลงมา คือ เครื่องเขียน
อุปกรณสํานักงาน รอยละ 27.30 และรองลงมา คือ สินคาตกแตงบาน รอยละ 16.00 ตามลําดับ
สวนใหญตองการอรรถประโยชนที่ไดจากของที่ระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาในการมีสัญลักษณหรือแสดง
ถึงอัตลักษณของจังหวัดนครราชสีมา รอยละ 24.00 รองลงมา คือ มีประโยชนใชสอย รอยละ 21.30 และรองลงมา คือ มีตรา
สัญลักษณของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา รอยละ 19.90 ตามลําดับ
ขั้นตอนที่ 2
จากผลการวิเคราะหการออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาไดขอกําหนดและแนวทางใน
การออกแบบ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหหาแนวทางในออกแบบ
จากการศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐานของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ามารถนํ า มาสร า งข อ กํ า หนดและแนวทางในการออกแบบ ดั ง นี้
ขอกําหนดในการออกแบบ คือ กลุมเปาหมาย อายุระหวาง 18 – 24 ป อาชีพ คือ นักเรียน นักศึกษา โดยขอกําหนดที่ทาง
พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาตองการ คือ สามารถถายทอดภาพลักษณของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาไดชัดเจน สินคามีความ
นา สนใจ ต น ทุ นต่ํ า และสามารถผลิ ต ได ใ นปริ ม าณน อย หรือ สามารถผลิ ตโดยบุ ค ลากรของสํา นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได
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แนวทางในการออกแบบ คือ การเลือกใชโทนสี 2 สีหลัก คือ สีแดงเลือดหมู ซึ่งเปนสีสัญลักษณของพิพิธภัณฑเมือง
นครราชสีมา รวมกับสีน้ําตาล เพื่อใหสื่อความหมายถึงความเปนธรรมชาติ ซึ่งคลายสีของดินหรือหินทรายซึ่งนิยมใชเพื่อสื่อถึง
งานดานประวัติศาสตรและโบราณคดีของไทย ในดานลวดลายเลือกใชลายที่มีที่มาจากเนื้อหาของนิทรรศการทั้ง 7 หองโดย
เลือกใชเฉพาะสวนที่มีรูปแบบชัดเจนและสื่อสารตอกลุมเปาหมายไดดี
2. ผลการจัดทําแบบรางของผลิตภัณฑของที่ระลึก (Sketch design) จํานวน 5 แบบ
ผูวิจัยออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก 2 ประเภท ไดแก ประเภทสินคาแฟชั่น ประเภทเครื่องเขียนหรืออุปกรณ
สํานักงาน ตามความคิดเห็นของกลุมเปามาย และจัดทําแบบรางผลิตภัณฑของที่ระลึก (Sketch design) จํานวน 5 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 เสื้อยืด ลายภาพเขียนสีเขาจันทนงาม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา การพัฒนาแบบโดยนําภาพเขียนสี
เขาจันทนงาม ซึ่งเปนภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตรที่มีชื่อเสียงมาเปนภาพหลัก และมีการเนนที่ตัวสุนัขโดยใชสีแดงเพื่อ
เพิ่มใหเปนจุดสนใจเนื่องจากเปนสัตวชนิดเดียวที่ปรากฏในภาพนี้ โดยตัวผาใชสีโทนน้ําตาลออนและใชเนื้อผาชนิด Cotton tc
tk ซึ่งหาซื้อไดงายและรองรับตอระบบการพิมพดวยคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถสั่งพิมพไดจากรานทั่วไป และสามารถผลิตใน
จํานวนนอยได ดานหลังประดับตราสัญลักษณของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาดวย
แบบที่ 2 สมุดโนต หนังสือสมุดไทยขาว การพัฒนาแบบโดยใชแนวคิดจากสมุดไทยขาวหรือสมุดขอย ซึ่งเปนรูปแบบ
สมุดแบบโบราณของไทย มีลักษณะ คือ ใชกระดาษแผนเดียวยาวติดตอกัน พับกลับไปกลับมาใหเปนเลมหนา เนื้อกระดาษใช
กระดาษสมุดวาดเขียนขนาด 100 ปอนด ชนิดหยาบ เพื่อใหเขียนไดงายทั้งปากกาและดินสอ สวนประดับตกแตงดวยภาพ
ประตูชุมพลในอดีตติดบนกระดาษเบียรแมท หนา 1.6 มิลลิเมตร เพื่อใหมีความคงทนแข็งแรง
แบบที่ 3 ถุงผา รวมสัญลักษณเมืองโคราช การพัฒนาแบบโดยใชแนวคิดจากการนําสัญลักษณที่โดดเดนที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เพื่อใหผูชมไดหวนรําลึกถึงเมื่อครั้งไดชมนิทรรศการ ซึ่งสัญลักษณประกอบไปดวย ภาพเขียนสีเขา
จันทนงาม ธรรมจักรเสมา โทนดินเผา เครื่องปนดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตร อนุสาวรียทาวสุรนารี ประตูชุมพล รถสามลอ
โคราช หัวรถจักรรถไฟ เพลงโคราช โดยเนนขอความสโลแกนของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา คือ เรียนรูรากเหงาเขาใจคน
โคราช โดยถุงผาใชเนื้อผาดายดิบ ขนาด 25 x 35 เซ็นติเมตร และพิมพลวดลายดวยระบบคอมพิวเตอร
แบบที่ 4 ที่ใสปากกา เครื่องปนดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตร ทรงปากแตร พัฒนาแบบโดยใชแนวคิดจากรูปทรง
เครื่ องปน ดิน เผาสมัย กอ นประวัติ ศาสตรท รงปากแตร ซึ่ งมี ชื่อเสีย งอยา งมากจากแหล งโบราณคดี บา นปราสาท โดยตั ว
ผลิตภัณฑปนจากดินเผา ชนิดเผาสุก ขนาด 14 x 10 เซ็นติเมตร แลวนํามาวาดลวดลายและระบายสี พรอมเคลือบแลคเกอร
ใหมันวาว
แบบที่ 5 กระบอกใสน้ําดื่ม ลายปราสาทหินพิมาย พัฒนาแบบโดยใชแนวคิดจากปราสาทหินพิมาย ซึ่งมีขนาดใหญ
ที่สุดในประเทศไทย โดยกระบอกน้ํามีลักษณะสามารถใสกระดาษลวดลายเขาไปขางในได ขนาด 7 x 19 เซ็นติเมตร จัดพิมพ
ลายดวยระบบ Laser Jet บนกระดาษสีน้ําตาล ขนาดไมนอยกวา 80 แกรม โดยใชลายปราสาทหินพิมายสีขาวดํา และเติม
ลายของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เพื่อสรางสีสันและอัตลักษณของพิพิธภัณฑในชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 3 แบบรางผลิตภัณฑของระลึกที่ไดออกแบบขึ้น
3. ผลการประชุมระดมความคิดเห็นที่มีตอแบบรางของผลิตภัณฑของที่ระลึกรวมกันคัดเลือกใหเหลือจํานวน 3 แบบ
เพื่อดําเนินการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype)
ผูวิจัยนําแบบรางผลิตภัณฑของที่ระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา จํานวน 5 แบบ นําเสนอตอที่ประชุมระดม
ความคิดเห็นรวมกันวิพากย ซึ่งประกอบไปดวย ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และบุคลากร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 พบวา เห็นควรดําเนินการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบใน 3 รายการ ไดแก เสื้อยืด
ลายภาพเขียนสีเขาจันทนงาม สมุดโนตแบบหนังสือสมุดขอย และกระบอกน้ําลายปราสาทหินพิมาย
4. ผลการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype)
ผูวิจัย ไดพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกโดยไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดเห็น โดย
คํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอยภาพลักษณของพิพิธภัณฑ และมีความเปนไปไดทางการตลาด จึงสรุปออกมาเปน
ผลิตภัณฑของที่ระลึก 1 ชุด (Collection) จํานวน 3 แบบ ดังตอไปนี้
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ภาพที่ 4 ภาพชิ้นงานผลิตภัณฑของที่ระลึกตนแบบ เสื้อยืดลายภาพเขียนสีเขาจันทนงาม

ภาพที่ 5 ภาพชิ้นงานผลิตภัณฑของที่ระลึกตนแบบ สมุดโนต รูปแบบหนังสือสมุดขอย
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ภาพที่ 6 ภาพชิ้นงานผลิตภัณฑของที่ระลึกตนแบบ กระบอกน้ําดื่มลายปราสาทหินพิมาย
อภิปรายผล
การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมามีแนวทางในการออกแบบใหสอดคลอง
กับเนื้อหาในนิทรรศการของพิพิธภัณฑอีกทั้งยังเปนตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาสอดคลองกับ ปนัดดา มนูรัษฎา รัฐไท
พรเจริญ และภาคภูมิ บุญธรรมชวย (2556) ซึ่งมีการวางแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อจําหนายในรานคา
พิพิธภัณฑตองมีความงามควบคูกับสอดแทรกเนื้อหาในนิทรรศการ ซึ่งมีทิศทางเดียวกับรพีพัฒน มั่นพรม และนิรัช สุดสังข
(2553) ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบของที่ระลึกนั้นเปนการสรางสัญลักษณแทนบุคคล เหตุการณ เรื่องราว เพื่อกระตุนเตือน
หรือเนนความทรงจําใหคิดถึงหรือนึกถึงอยูเสมอ เชนเดียวกันกับธีระยุทธ เพ็งชัย (2549) ในการนําลวดลายเครื่องปนดินเผา
บานเชียงไปประยุกตในการทอผาพื้นเมือง ซึ่งแนวคิดดังกลาวมีสวนชวยปลูกฝงจิตสํานึกในการเห็นคุณคาทางวัฒนธรรมทองถิ่น
สอดคลองกับ เพ็ญศรี เจริญวานิช บุญเลิศ เล็กสมบูรณ และพรสวรรค พรสุโขวงค (2548) ที่พบวารูปแบบสินคาของที่ระลึกควร
สื่อถึงวัฒนธรรม และภูมิปญญาของชุมชน โดยเนนคุณภาพและความสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แตในขณะเดียวกัน
ตองมีการใชงานตอบรับกับความตองการของตลาดในปจจุบันสอดคลองกับอรุณวรรณ ตั้งจันทร และนิรัช สุดสังข (2554)
ในการแปรรูปผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายตรงตามความตองการของตลาด
การออกแบบในงานวิจัยนี้ออกแบบโดยคํานึงถึงการนําไปผลิตแบบจํานวนนอย และมีกระบวนการผลิตที่ไมซับซอน
เพื่อใหบุคลการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถผลิตในจํานวนนอย ตนทุนต่ํา และราคาไมแพง ซึ่งควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในสวนของบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสมนาสนใจ และควรพัฒนาสถานที่จําหนายใหมีบรรยากาศที่ดึงดูดกระตุนการ
บริโภคและอยูในทําเลที่ดี โดยอาจมีการกําหนดเสนใหผูชมไดเดินมาจบลงที่รานําหนายผลิตภัณฑของที่ระลึก
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของ
นิทรรศการที่จัดแสดงทั้ง 7 หองเพื่อใชเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ และการวิเคราะหสถิติผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมือง
นครราชสีมา ป 2557 – 2558 พบวา สวนใหญเปนนักศึกษา รอยละ 48 รองลงมา คือ นักทองเที่ยวทั่วไป รอยละ 34 และ
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เมื่อสอบถามความตองการของกลุมตัวอยางพบวามีความตองการผลิตภัณฑของที่ระลึกในหมวดสินคาแฟชั่น 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
และจากการประชุมกลุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผูบริหารและบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ทําใหทราบความตองการทั้งในสวนของพิพิธภัณฑและผูมาเยี่ยมชมเพื่อใชเปนขอมูลในการออกแบบ โดย
อางอิงเนื้อหาและแนวคิดหลักของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา คือ เรียนรูรากเหงา เขาใจคนโคราช
ดังนั้นผูว ิจัยจึงไดวางแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา วาตองมีความ
งามควบคูกับการสอดแทรกเนื้อหาในนิทรรศการของพิพิธภัณฑ คือ การออกแบบใหกลุมเปาหมายไดระลึกถึงประสบการณใน
การมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาและสามารถเปนของที่ระลึกที่เปนตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อมีสวนชวย
ในการปลูกฝงจิตสํานึก เรื่อง การเห็นคุณคาทางวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น เพื่อเปนสวนหนึ่งในสืบสานวัฒนธรรมใหยั่งยืน แต
ในขณะเดียวกันตองมีการใชงานตอบรับกับความตองการของตลาดในปจจุบัน ทั้งในกระบวนการผลิตตองไมซับซอนเพื่อให
บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถนําไปขยายผลได
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีไ้ ดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ และการตัดสินใจใชบริการธุรกิจ
สปาสุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาวิจัยครั้งเปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดย
ทําการศึกษาดวยการเก็บขอมูลแบบสอบถามกับผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และทําการเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริโภคที่เปนผูที่เลี้ยงสุนัข จํานวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือกใชบริการสปา
สุนัข เพราะไมมีเวลาดูแลสุนัขดวยตนเอง โดยโปรแกรมที่นําสุนัขไปใชบริการบอยที่สุด คือ อาบน้ํา แตงขน ทําสีขน และมี
คาใชจายตอการนําสุนัขมาใชบริการตอ 1 ครั้ง อยูที่ 500 – 1,000 บาท ในสวนของการเลือกใชบริการสปาสุนัข พบวา บริโภค
ใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรมากที่สุด รองลงมา คือ ดานกระบวนการใหบริการ สําหรับความพึงพอใจในการใชบริการ
พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอชื่อเสียงของสปา ความครอบคลุมของบริการ คุณภาพของบริการ เปนตน มากที่สุด
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
จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมธุรกิจสัตวเลี้ยงไทย จากศูนยบริการขอมูลธุรกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ (2561) พบวา แนวโนมธุรกิจสัตวเลี้ยงไทยมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยขอมูลระบุวา คนไทยนิยมเลี้ยงสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะสุนัขเพิ่มขึ้นกวา 20-25% โดยติดอันดับ 1 ใน 3 ประเทศในเอเชียแปซิฟกที่มีการเติบโตสูงสุด ซึ่งสุนัขที่คนไทยนิยมเลี้ยงมากที่สุด คือ สุนัขพันธุเล็ก เชน ชิวาวา ปอมเมอเรเนียน โดย นันทพล
ตันติวงศอําไพ (2561) ซึ่งดํารงตําแหนงนายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสัตวเลี้ยงไทย ไดกลาววา ปจจุบันธุรกิจสัตวเลี้ยง
ในเมืองไทยเปนธุรกิจที่มีศักยภาพ มีการเติบโตตอเนื่อง โดยปจจุบันธุรกิจสัตวเลี้ยงมีมูลคารวมราว 22,000 ลานบาท ซึ่ง
สําหรับแนวโนมการเติบโตของธุรกิจสัตวเลี้ยงในป 2561 คาดวาจะมีอัตราการเติบโต 15-20% ทั้งนี้เนื่องมาจากคนไทยให
ความสนใจและเลี้ยงสุนัขมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมที่มีรายไดสูง มีกําลังซื้อสูง สวนใหญจะมีพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัข โดยมอง
วาสุนัขเปนเหมือนเพื่อน หรือลูกมากขึ้น ซึ่งในการเลี้ยงจะมีการเลี้ยงที่พิถีพิถันละเอียดออน ตั้งแตเรื่องอาหาร การดูแล
รักษาพยาบาล แมกระทั่งวิถีชีวิตของสุนัขตองมีอุปกรณการเลี้ยงอยางดีซึ่งตางจากในอดีตมาก ดังนั้นจึงสงผลทําใหความ
ตองการผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสุนัขเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อพิจารณาสัดสวนของธุรกิจสัตวเลี้ยงในประเทศไทย จะพบวา ตลาด
อาหารสัตวเลี้ยงมีสวนแบงทางการตลาดมากที่สุด รองลงมาไดแก ธุรกิจบริการเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง อาทิ โรงพยาบาล/คลินิก
สปา อาบน้ําตัดขน โรงเรียนฝก โรงแรม บริการฌาปนกิจ และบริการอื่นๆ และธุรกิจผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยง อาทิ เสื้อผา
ของเลน เครื่องประดับตางๆ เปนตน จากภาพสัดสวนสวนแบงทางการตลาดของธุรกิจสัตวเลี้ยงของประเทศไทย ประจําป
2560 พบวา ธุรกิจสัตวเลี้ยงในเมืองไทย เกี่ยวกับอาหารสัตวเลี้ยง จะเห็นไดวาเปนธุรกิจที่มีสวนแบงทางการตลาดมากที่สุด
เนื่องจากอาหารเปนปจจัยสําคัญในการเลี้ยงสุนัขใหเติบโตและมีสุขภาพที่ดี แตในขณะเดียวกันก็เปนธุรกิจที่ยากที่นักธุรกิจเจา
ใหม ๆ จะเขาไปตีตลาดได เนื่องจากปจจุบันในตลาดมีธุรกิจที่สามารถครองสวนแบงทางการตลาดไดอยางแข็งแกรงอยูแลว
เชน อาหารสัตวยี่หอรอยัลคานิน สมารทฮารท เพดดิกรี อัลโป เปนตน ดังนั้นสําหรับนักธุรกิจที่มีความสนใจในเรื่องของการทํา
ธุรกิจเกี่ยวกับสุนัข ธุรกิจบริการเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง และผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยงจึงเปนธุรกิจที่มีความนาสนใจในการลงทุน
มากกวา เนื่องจากเมื่อพิจารณาดูสัดสวนทางการตลาดในปจจุบันที่ยังมีไมสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอาหารสัตว อีกทั้งยัง
เปนธุรกิจที่ไมมีธุรกิจเจาใหญในตลาดครอบครองสวนแบงทางการตลาดเหมือนธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยง ดังนั้นในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับ ธุรกิจบริการสัตวเลี้ยง คือ สปาสําหรับสุนัข เนื่องจากธุรกิจเกี่ยวกับส
ปาสุนัข คือ การบริการดูแลสัตวเลี้ยงแบบครบวงจร คือ เริ่มตั้งแตการทําการเสริมสวยใหกับสุนัข ประกอบดวย การอาบน้ํา
ตัดขน จัดแตงขน บริการฟตเนสสําหรับสุนัข ซึ่งประกอบดวยเครื่องออกกําลังกายตาง ๆ รวมไปถึงสระวายน้ําสําหรับสุนัข
และปดทายดวยการนวดสุนัขเพื่อใหใหสุนัขไดรับความสบาย ผอนคลาย และมีความสุข
โดยจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตลาดหลักของธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยงในประเทศไทย พบวา จังหวัดที่มีการเติบโต
ของธุรกิจสัตวเลี้ยงมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ เชียงใหม โดยพบวา ธุรกิจบริการสัตวเลี้ยงในพื้นที่จังหวัด
ดังกลาวมีการแขงขันกันสูงมาก และมีธุรกิจบริการสัตวเลี้ยงเกิดขึ้นใหมอยางตอเนื่อง (smeleader.thailand, 2561) โดยจาก
การศึกษาขอมูลที่พบวา ธุรกิจบริการดานสัตวเลี้ยงมีการแขงขันกันสูงมาก ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธใน
การดําเนินธุรกิจ สามารถสรุปไดวา ในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงนั้นมีสวนคลายคลึงกับการเริ่มตนธุรกิจอื่นๆ ที่
จะตองอาศัยองคประกอบในหลายดานเพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายการลงทุนที่ไดวางแผนไว ทั้งนี้สําหรับ
ผูประกอบการที่สนใจทําธุรกิจเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง นั้น นอกจากจะตองมีความรักความชื่นชอบสัตวเลี้ยง ยังตองมีการวางแผนกล
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ยุทธตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน ผูประกอบการจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับสัตวเลี้ยงมากพอสมควร เพราะจะ
ได สื่ อ สารเข า ถึ ง และสร า งความมั่ น ใจให กั บ ผู บ ริ โ ภคหรื อ เจ า ของสั ต ว เ ลี้ ย งได ในส ว นของการเลื อ กทํ า เลที่ ตั้ ง เพื่ อ เจาะ
กลุมเปาหมายก็ถือเปนองคประกอบที่คอนขางสําคัญ เพราะจะทําใหเขาถึงผูบ ริโภคเปาหมายไดเปนอยางดี โดยในสวนของการ
ใหบริการนั้น สิ่งสําคัญอีกประการ คือ มาตรฐานและคุณภาพของสินคาและการใหบริการ เนื่องจากเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
สิ่งมีชีวิต ดังนั้น มาตรฐานและคุณภาพ ถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําใหลูกคาหรือผูเขามาใชบริการ เกิดความพึงพอใจสูงสุด
และมีความเชื่อมั่นในระยะยาว และสุดทายที่ขาดไมได คือ การทําตลาดเพื่อดึงดูดลูกคาใหสนใจสินคาหรือบริการจากทางราน
เพราะในโลกที่การแขงขันทางธุรกิจที่เปนไปอยางเขมขนนั้น การเปดตลาดดวยกลยุทธที่ดึงดูดผูบริโภคมีสวนชวยใหธุรกิจ
เติบโตอยางมาก เพราะการตลาดที่ดีจะชวยใหลูกคารูจักธุรกิจไดเร็วขึ้น ดังนั้นผูประกอบการอาจจะตองเลือกใชกลยุทธการทํา
การตลาดที่หลากหลาย ใหเหมาะสมกับสภาพตลาดและกลุมลูกคาเปาหมาย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560) โดยในการที่
ผูประกอบการจะทราบไดวา กลยุทธการทําการตลาดที่เหมาะสมกับสภาพตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจไดนั้น สิ่ง
สําคัญที่สุดที่ผูประกอบการตองดําเนินการ คือ การศึกษาพฤติกรรม ความตองการ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภค
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับ “พฤติกรรมการใชบริการ และปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ทั้งนี้ผูวิจัยเลือกทําการศึกษากับผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่มีการแขงขันกันทางธุรกิจสูง เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนจังหวัดที่
มีการเติบโตของธุรกิจสัตวเลี้ยงมากที่สุด ดังนั้นการศึกษาถึง พฤติกรรมการใชบริการ และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใช
บริการธุรกิจสปาสุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะทําใหไดขอมูลที่สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนการตลาด
ที่มีความเหมาะสม และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการตลาดใหกับธุรกิจสปาสุนัขไดทั้งในเขตพื้นที่ที่มีการ
แขงขันทางธุรกิจกันสูง รวมไปถึงในเขตพื้นที่ที่มีการแขงขันกันทางธุรกิจไมสูงมากตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษา เรื่อง “พฤติกรรมการใชบริการ และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขของผูบริโภค
ในเขตกรุง เทพมหานคร” ครั้ง นี้เ ปน การวิจั ยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบดว ยงานวิ จัย เชิ งปริม าณ
(Quantitative) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้
1. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ และปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต
20 ปขึ้นไป โดยจะตองเปนผูที่เลี้ยงสุนัขและเคยนําสุนัขไปใชบริการสปาสุนัขไมต่ํากวา เดือนละ 1 ครั้ง โดยในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกทําการศึกษากับผูบริโภคที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป เนื่องจากตองการเก็บขอมูลจากกลุมผูบริโภคที่มาใชบริการสปา
สุนัขที่มีรายไดเปนของตนเอง และมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาสุนัขดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่
สามารถนําไปใชในการวางแผนการตลาดที่มีความเหมาะสมกับสภาพตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายมากที่สุด
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ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในครั้งนี้ เนื่องจากประชากร คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นได โดยจะตองเปนผูที่เลี้ยงสุนัขและเคยนําสุนัขไปใชบริการสปาสุนัขไมต่ํากวา เดือนละ 1
ครั้ง ซึ่งผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง ดังนั้นในการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยาง (Sample Size) จึงใชวิธีการ
คํานวณกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากร ของ W.G. Cochran (1953) ผลการคํานวณพบวา จํานวนกลุมตัวอยางที่เหมาะสม
กับการศึกษาครั้งนี้ คือ 384.16 คน เพื่อใหไดจํานวนประชากรกลุมตัวอยางที่ครอบคลุมจํานวนประชากรทั้งหมดมากยิ่งขึ้น
ผูวิจัยจึงไดกําหนดจํานวนประชากรกลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ 400 ตัวอยาง
1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งแบงออกเปน 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค โดยลักษณะคําถามเปนแบบ
Check List เลือกตอบได 1 ขอ มีจํานวนทั้งสิ้น 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะของสุนัขที่เลี้ยง โดยลักษณะคําถามเปนแบบ
Check List เลือกตอบได 1 ขอ มีจํานวนทั้งสิ้น 4 ขอ ไดแก สายพันธุสุนัข ขนาดของสุนัข อายุของสุนัข และจํานวนของสุนัขที่
เลี้ยง
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกั บการให ความสํา คัญกับปจ จัยดานส วนประสม
การตลาด (7Ps) ของธุรกิจสปาสุนัข โดยลักษณะคําถามเปนแบบ Rating Scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ (ศิริวรรณ เสรีรัตน,
2550)
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัข โดยลักษณะคําถามเปน
แบบ Rating Scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจสปาสุนัข โดยลักษณะคําถามเปน
แบบ Check List เลือกตอบได 1 ขอ มีจํานวนทั้งสิ้น 6 ขอ ไดแก เหตุผลที่เลือกใชบริการ โปรแกรมสปาสุนัขที่เลือกใชบริการ
ชวงเวลาที่เลือกใชบริการ บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ คาใชจายตอการใชบริการ 1 ครั้ง และแนวโนมการใช
บริการสปาสุนัขในอนาคต
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการธุรกิจสปาสุนัข โดยลักษณะ
คําถามเปนแบบ Rating Scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ
1.3 การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
เพื่อใหเครื่องมือมีความเที่ยงตรง (Validity) และความนาเชื่อถือ (Reliability) ผูวิจัยไดทําการทดสอบ
ความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือ มีรายละเอียดดังนี้
1.3.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจั ยไดทํา การศึกษาแนวคิ ดและทฤษฏี ที่
เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดเรียบเรียงแลวไปให
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดแก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการวิทยานิพนธ เปนผูพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
ดานเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาที่ใช เพื่อขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขและเลือกเฉพาะขอ
คําถามที่มีความเที่ยงตรงแลวไปทดสอบกอนเก็บขอมูลจริงเพื่อหาความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม
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1.3.2 การทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว
มาทดสอบความเชื่อมั่นโดยการทดลองนําไปใช (Pre –Test ) กับกลุมประชากร จํานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบวาคําถามในแต
ละขอของแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายไดตรงตามที่ผูศึกษาตองการ และเปนคําถามเหมาะสมหรือไม เพื่อนํามา
วิเคราะหคํานวณหาคาความเชื่อถือ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของคอนบราค (Cronbach)
ตามหลักของคอนบราคไดกําหนดความเชื่อมั่นไวที่ 0.80 ขึ้นไป (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553, หนา 200) จึงถือวา
แบบสอบถามฉบับนี้มีคาความเชื่อมั่นสูง และสามารถนําแบบสอบถามดังกลาวไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงตอไป
ได
โดยหลังจากทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด และนํามาวิเคราะหคํานวณหาคา
ความเชื่อถือ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของคอนบราค (Cronbach) สามารถสรุปไดวา
แบบสอบถามฉบับที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบบสอบถามทั้ง 4 ตอน มีคาความเชื่อมั่นมากกวา 0.80 จึงถือวามีความนาเชื่อถือสูง
สามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขมูลจากกลุมตัวอยางไดดี
1.4 การวิเคราะหขอมูล
หลังจากเก็บขอมูลครบถวน ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถาม
จากนัน้ จึงนําแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ตามวิธีการวิจัยทางสถิติ และดําเนินการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows (อภินันท จันตะนี, 2550)
1.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
1. สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยใชคารอยละ (Percentage)
ความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
คาความแปรปรวน (Variance)
และนําเสนอขอมูลในตารางเพื่ออธิบายเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง
2. สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย
Chi-square / T-test/One way analysis of variance ANOVA และ Multiple Regression Analysis
2. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ในสวนของการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต
20 ปขึ้นได โดยจะตองเปนผูที่เลี้ยงสุนัขและเคยนําสุนัขไปใชบริการสปาสุนัขไมต่ํากวา เดือนละ 1 ครั้ง โดยในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกทําการศึกษากับผูบริโภคที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป จํานวน 10 ทาน เนื่องจากตองการเก็บขอมูลจากกลุมผูบริโภค
ที่มาใชบริการสปาสุนัขที่มีรายไดเปนของตนเอง และมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาสุนัขดวยตนเอง ซึ่งจะ
ทําใหไดขอมูลที่สามารถนําไปใชในการวางแผนการตลาดที่มีความเหมาะสมกับสภาพตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายมากที่สุด
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2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสราง (SemiStructured Interview) เปนการสัมภาษณที่มีการวางแผน การสัมภาษณไวกอนลวงหนาอยางเปนขั้นตอน แบบเขมงวด
พอประมาณ และขอคําถามในการสัมภาษณมีโครงสราง แบบหลวม (Loosely Structure) หมายถึง ขอคําถาม สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของสถานการณในขณะนั้น ๆ
2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
1. คัดกรองกลุมตัวอยางโดยการถามคําถามนําวิจัยดวยผูวิจัย คือ ทานเคยนําสุนัขหรือแมวไปใช
บริการสปาสุนัข ไมต่ํากวา เดือนละ 1 ครั้ง ใชหรือไม
2. อธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงค กั บ กลุ ม ตั ว อย า ง เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห ใ นการเก็ บ ข อ มู ล โดย
แบบสอบถาม
3. ทํ าการสั มภาษณ เชิงลึก กลุมตัว อยาง จํานวน 10 ท าน โดยแตละทานจะใชเวลาในการ
สัมภาษณ 30 - 45 นาที
4. นํ า ไฟล เ สี ย งที่ ไ ด จ ากการบั น ทึ ก การสั ม ภาษณ มาถอดเสี ย ง โดยการพิ ม พ ล งในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
2.4 การวิเคราะหขอมูล
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
1. สรุปผลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะของสุนัขที่เลี้ยง ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญนิยม
เลี้ยงสุนัขขนาดเล็ก เชน ชิสุ ปอมเมอเรเนียน พุดเดิ้ล ชิวาวา โดยสุนัขสวนใหญ จะมีอายุ 1 – 2 ป และมีจํานวนสุนัขที่เลี้ยงใน
ปจจุบัน จํานวน 2 – 3 ตัว
2. การใหความสําคัญกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ของธุรกิจสปาสุนัข ผลการศึกษาพบวา ในการ
เลือกใชบริการสปาสุนัขนั้นกลุมตัวอยางใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) อยูในระดับปานกลาง
โดยพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรมากที่สุด รองลงมา คือ ดานกระบวนการใหบริการ และที่นอย
ที่สุด คือดานการสงเสริมการตลาด
3. การตัดสินใจใชบริการซ้ําของผูใชบริการ สปาสุนัข ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับการตัดสินใจใช
บริการซ้ําของผูใชบริการสปาสุนัขอยูในระดับสูง
4. ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจสปาสุนัข ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมี
เหตุผลในการเลือกใชบริการสปาสุนัข เพราะไมมีเวลาดูแลสุนัขดวยตนเองมากที่สุด โดยโปรแกรมที่นําสุนัขไปใชบริการบอย
ที่สดุ คือ อาบน้ํา แตงขน ทําสีขน โดยชวงเวลาที่นําสุนัขไปใชบริการบอยที่สุด คือวันเสาร – วันอาทิตย บุคคลที่มีอิทธิพลใน
การเลือกใชบริการสปาสุนัข คือ ตนเอง โดยคาใชจายตอการนําสุนัขมาใชบริการ สปาสุนัข ตอ 1 ครั้ง 500 – 1,000 บาท และ
พบวา ผูใชบริการมีแนวโนมในการนําสุนัขมาใชบริการสปาสุนัข คือ เปลี่ยนไปทดลองใชบริการสปาสุนัขแหงอื่น ๆ
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5. ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการธุรกิจสปาสุนัข ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการธุรกิจสปาสุนัขอยูในระดับปานกลาง โดยพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ
ชื่อเสียงของสปา ความครอบคลุมของบริการ คุณภาพของบริการ เปนตนมากที่สุด รองลงมา คือดานสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ เชน ความสะอาด ขนาด และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน
6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบวา
สมมติฐานที่ 1 : ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใช
บริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ผลการศึกษา พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 2 : ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีความพึงพอใจการใช
บริการธุรกิจ สปาสุนัขแตกตางกัน ผลการศึกษา พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มี
ความพึงพอใจการใชบริการธุรกิจ สปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว นอกจากนั้นยังพบวา มีเพียงผูใชบริการ
ที่มีสถานภาพแตกตางกันเทานั้น ที่จะมีความพึงพอใจการใชบริการธุรกิจ สปาสุนัขไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3 : ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยดานลักษณะของสุนัขที่เลี้ยงแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการที่มีขนาดของสุนัข อายุของสุนัข จํานวน
ของสุนัข ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 4 : ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยดานลักษณะของสุนัขที่เลี้ยงแตกตางกัน มี
ความพึงพอใจการใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการที่มีขนาดของสุนัข อายุของสุนัข จํานวน
ของสุนัข ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจการใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 5 : ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีการตัดสินใจใช
บริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวนอกจากนั้นยังพบวา มี
เพียงผูใชบริการที่มีอาชีพแตกตางกันเทานั้น ที่จะมีการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 6 : ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยดานลักษณะของสุนัขที่เลี้ยงแตกตางกัน มี
การตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการที่มีขนาดของสุนัข อายุของสุนัข จํานวนของ
สุนัข ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
7. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาพบวา กลุมลูกคาที่มาใชบริการสปาสุนัขโดยสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุประมาณ 28 ป
และจํานวนสุนัขที่เลี้ยง พบวา สวนใหญจะเลี้ยงสุนัข 1 - 2 ตัว สําหรับเวลาที่เลี้ยงสุนัข พบวา มีระยะเวลาการเลี้ยงตั้งแต 4
เดือน และที่เลี้ยงมายาวนานที่สุด คือ 10 ป โดยสุนัขที่เลีย้ งสวนใหญจะเปนสุนัขสายพันธุเล็ก โดยสายพันธที่พบมากที่สุด คือ
ชิสุห ปอม และชิวาวา และพบวา สุนัขที่ผูเลี้ยงพามาเขาสปาสุนัขจะเปนสุนัขที่มีสุขภาพดี ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ผูเลี้ยงสุนัขที่นํา
สุนัขมาเขาสปาจะเปนคนที่ดูแลสุขภาพของสุนัขไดดี โดยสวนใหญเมื่อสอบถามสถานที่ที่นําสุนัขไปทําการรักษาเวลาเจ็บปวย
จะพบวา สวนใหญจะพาไปรักษาที่คลินิกใกลบาน เพราะสะดวก รวดเร็วมากที่สุด สําหรับงบประมาณในการดูแลสัตวเลี้ยงใน
แตละเดือน พบวา โดยสวนใหญใหความเห็นวาจายไดตามอาการรักษา ไมไดตั้งงบไว เพราะมีความเขาใจวา คารักษาสัตวแพง
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กวาการรักษาคนอยูแลว นอกจากนั้นจากการศึกษาการตัดสินใจเลือกนําสุนัขมาใชบริการที่สปาสุนัข พบวา สวนใหญตัดสินใจ
ใชบริการสปาสุนัข เนื่องจากชอบในเรื่องของความครบครันของแพคเกจการรักษา และความเชี่ยวชาญ ความรักสัตวของ
เจาหนาที่ รวมถึงความเชี่ยวชาญในดานของการดูแลสุนัข เชน การตัดขน เปนตน โดยผูเลี้ยงสวนใหญจะพาสุนัขมาทําสปา
ประมาณ เดือนละ 2 - 4 ครั้ง บริการสวนใหญที่มาทํา คือ การอาบน้ํา ตัดเล็บ ทําสปาขนใหนิ่ง หอม ไมพันกัน
อภิปรายผล
1. ผูใชบริการที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใช
บริการธุ รกิจสปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเป นไปตามสมมติฐ านที่ตั้งไว ทั้งนี้ การที่ผูใ ชบริการที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน เนื่องจากปจจัยใน
เรื่องของเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนเปนปจจัยพื้นฐานของบุคคลแตละบุคคลที่สงผลทํา
ใหบุคคลนั้น ๆ มีความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แตกตางกันออกไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของศิ
ริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2558, หนา 41-42) ที่ไดกลาวไววา ลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย
เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เปนปจจัยที่ทําใหผูใชบริการมีพฤติกรรมแตกตางกันออกไป เชน
ปจจัยดานเพศสามารถแบงแยกความตองการของผูเลี้ยงสุนัขได โดยดูเพศของผูเลี้ยงสุนัขเปนหลักในการตอบสนองความ
ตองการซึ่งเปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญ เพราะปจจุบันตัวแปรทางดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคมาก เพศที่แตกตางกันมักจะมีการตัดสินใจในเรื่องการบริโภคและใชบริการที่ตางกัน อายุ กลุมผูเลี้ยงสุนัข หรือใช
บริการที่มีอายุแตกตางกันยอมมีความตองการในสินคา และบริการที่แตกตางกัน เชน กลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม และ
ชอบสินคาแฟชั่น แตในกลุมผูสูงอายุจะมีความสนใจในเรื่องของสุขภาพและสนใจในสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
นักการตลาดจึงสามารถใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน เปนตน นอกจากนั้นยังสอดคลอง
กับผลการศึกษาของสายรุง มะเริงสิทธิ์ (2559) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นและความตองการบริการสปาสุนัข ซึ่งผล
การศึกษาสะทอนใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคคล เปนปจจัยที่ทําใหผูใชบริการมีความคิดเห็นและความตองการบริการสปาสุนัข
แตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาที่พบวา โดยเพศหญิงมีระดับคามคิดเห็นสูงกวาเพศชาย และอายุมีผลตอความ
ตองการใชบริการสปาสุนัข โดยผูสูงอายุมีความตองการสูงกวาผูที่มีอายุนอย เปนตน
2. ผูใชบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจการใชบริการ
ธุรกิจ สปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยผลการทดสอบสสมติฐานสะทอนใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคคล
นั้น ไมเพียงแตเปนปจจัยที่มีผลตอความคิด และพฤติกรรมของผูใชบริการเทานั้น แตยังมีผลตอความพึงพอของผูใชบริการดวย
อยางไรก็ดีผลการศึกษาครั้งนี้ ยังพบวา มีเพียงผูใชบริการที่มีสถานภาพแตกตางกันเทานั้น ที่จะมีความพึงพอใจการใชบริการ
ธุรกิจ สปาสุนัขไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากถึงแมวาสถานภาพครอบครัวจะเปนปจจัยที่มีสวนสําคัญ ตอการตัดสินใจของ
บุคคล เชน คนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกวา คนที่แตงงานแลว การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ จะใชเวลานอยกวาคนที่
แตงงานแลวเนื่องจากไมมีภาระผูกพัน หรือคนที่ตองอยูในความรับผิดชอบมากเทากับคนที่แตงงานแลว แตอยางไรก็ดี ในการ
เลี้ยงสุนัขของผูเลี้ยงนั้น ถึงแมวาผูเลี้ยงจะมีสถารภาพสมรสอยางไร สิ่งที่ผูเลี้ยงสุนัขสวนใหญจะมีเหมือนกัน คือ ความรัก
ความเอาใจใสในตัวสุนัขที่ตนเองเลี้ยง ดังนั้นถึงแมวาผูเลี้ยงสุนัขจะมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน แตหากนําสุนัขมาใชบริการ
ที่สปาสุนัข แลวไดรับการบริการที่ไมแตกตางกัน ยอมทําใหมีความพึงพอใจในการใชบริการธุรกิจ สปาสุนัขไมแตกตางกัน
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3. ผูใชบริการที่มีขนาดของสุนัข อายุของสุนัข จํานวนของสุนัข ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจสปา
สุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยผลการศึกษาสามารถอธิบายไดวา ปจจัยในเรื่องของขนาดของสุนัข อายุ
ของสุนัข จํานวนของสุนัขนั้น ทําใหผูใชบริการทีความตองการและความจําเปนในการใชบริการสปาสุนัขแตกตางกันออกไป
เชน คนที่มีขนาดของสุนัขที่เปนสุนัขขนาดให สวนใหญจะมีความตองการใชบริการสปาสุนัขนอยกวาคนที่มีสุนัขขนาดเล็ก ๆ
ทั้งนี้เนื่องจากราคาคาใชบริการตอครั้งก็ขึ้นอยูกับขนาดและน้ําหนักของสุนัขที่นํามาใชบริการดวย ดังนั้นคนที่เลี้ยงสุนัขขนาด
ใหญ จึงมักจะมีความถี่ในการนําสุนัขมาใชบริการนอยกวาคนที่เลี้ยงสุนัขขนาดเล็กที่มีคาบริการตอครั้งที่ถูกกวา เปนตน
4. ผูใชบริการที่มีขนาดของสุนัข อายุของสุนัข จํานวนของสุนัข ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจการใชบริการธุรกิจส
ปาสุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ จากการศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมผูใหขอมูลที่
เปนผูที่นําสุนัขมาใชบริการที่สปาสุนัข พบวา ผูใชบริการสวนใหญจะมีความพึงพอใจในการใชบริการไมแตกตางกัน ไมวาจะ
เปนผูเลี้ยงสุนัขสายพันธุใด ขนาดใด หรือเลี้ยงจํานวนกี่ตัว เนื่องจากในการใหบริการของสปาสุนัขนั้น จะเนนในเรื่องของ
คุณภาพการใหบริการที่เทาเทียมกันทุกคน แตอยางไรก็ดีในการใชบริการบางครั้ง ผูรับบริการอาจจะมีเรื่อง หรือเหตุการณที่
ทําใหเกิดความพึงพอใจในการใชบริการที่แตกตางกัน เชน รานสปาสวนใหญ จะมีแพคเกจการใหบริการที่เปนราคาตายตัวแก
สุนัขที่เปนสุนัขขนาดเล็กกับขนาดกลางมากกวา หากเปนสุนัขขนาดใหญ จะตองมีการชั่งน้ําหนัก และวัดขนาดของสุนัข เพื่อ
คิดแพคเกจคาบริการที่เหมาะสม ซึ่งในบางครั้งอาจจะทําใหผูเลี้ยงสุนัขขนาดใหญ รูสึกวา ตนเองมีคาใชจายในการใชบริการสูง
กวาผูใชบริการคนอื่น ๆ ซึ่งสงผลทําใหมีความพึงพอใจนอยกวาผูใชบริการที่เลี้ยงสุนัขขนาดเล็ก เปนตน
5. ผูใชบริการที่มีขนาดของสุนัข อายุของสุนัข จํานวนของสุนัข ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปา
สุนัขแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ปจจัยในเรื่องของอายุสุนัข เปนปจจัยที่มีผลตอความจําเปนในการใช
บริการสปาสุนัขและการดูแลรักษาสุขภาพของสุนัขที่แตกตางกัน โดยสุนัขที่อายุมาก ยอมตองการการดูแลและบํารุงรักษา
มากกวาสุนัขที่อยูในวัยหนุมสาว ในขณะที่จํานวนสุนัข และขนาดของสุนัข เปนปจจัยที่มีผลโดยตรงตอราคาคาใชบริการสปา
สุนัขแตละครั้งโดยตรง ดังนั้นจึงทําใหการศึกษาครั้งนี้ พบวา 6 ผูใชบริการที่มีขนาดของสุนัข อายุของสุนัข จํานวนของสุนัข ที่
แตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขแตกตางกัน
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการใชบริการ และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจสปาสุนัขของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผูวิจัยไดนําขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามที่ไดจากกลุมตัวอยาง 400 ชุด มาทําการวิเคราะห
รวมกับผลการสัมภาษณเชิงลึกลูกคาที่มาใชบริการที่สปาสุนัข จํานวน 10 ทาน ผลการสรุปเปรียบเทียบผลการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
1. การใหความสําคัญกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ของธุรกิจสปาสุนัข ผลการนําขอมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามที่ไดจากกลุมตัวอยาง 400 ชุด มาทําการวิเคราะหรวมกับผลการสัมภาษณเชิงลึกลูกคาที่มาใชบริการที่สปาสุนัข
จํานวน 10 ทาน สามารถสรุปไดวา กลุมผูใหขอมูลดวยการตอบแบบสอบถาม จะใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรมาก
ที่สดุ รองลงมา คือดานกระบวนการใหบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับกลุมผูใหขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก เนื่องจากกลุมผูให
สัมภาษณใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมา คือ ดานราคา ซึ่งสามารถสรุปไดวา ขอมูลที่ไดจาก
การศึกษามีความแตกตางกัน
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2. การตัดสินใจใชบริการซ้ําของผูใชบริการสปาสุนัข ผลการนําขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามที่ไดจากกลุมตัวอยาง
400 ชุด มาทําการวิเคราะหรวมกับผลการสัมภาษณเชิงลึกลูกคาที่มาใชบริการที่สปาสุนัข จํานวน 10 ทาน สามารถสรุปไดวา
จากผลการศึกษาทั้ง 2 สวน พบวา กลุมผูใหขอมูลมีความคิดเห็นที่ตรงกัน คือ จะมาใชบริการซ้ําอีกตอไปเรื่อย ๆ ซึ่งแสดงให
เห็น ถึง ความพึ งพอใจในการใช บริก ารสปาสุนั ขได ในระดั บที่ ดี เพราะการให บริก ารที่ดี สอดคลองกับ ความต องการของ
ผูใชบริการยอมทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ และไมเปลี่ยนใจไปใชบริการยังที่แหงอื่น
3. ความพึงพอใจในการใชบริการสปาสุนัข ผลการนําขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามที่ไดจากกลุมตัวอยาง 400 ชุด
มาทําการวิเคราะหรวมกับผลการสัมภาษณเชิงลึกลูกคาที่มาใชบริการที่สปาสุนัข จํานวน 10 ทาน สามารถสรุปไดวา จากผล
การศึกษาทั้ง 2 สวน พบวา กลุมผูใหขอมูลดวยการตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ และการบริการ
มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับกลุมผูใหขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก ที่ใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพ และการใหบริการของ
เจาหนาที่เชนกัน
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed – methods) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตาม
ประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี การวิจัย
แบ่ ง เป็ น 2 ระยะดั ง นี้ ระยะ1การพั ฒ นารู ป แบบ ตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ์ ก ารติ ด ตามประเมิ น เสริ ม พลั ง ฯ แบ่ งออกเป็ น 4
องค์ประกอบ ดังนี้ 1). การออกแบบบริหารจัดการเพื่อสุขภาวะ (Program design evaluation : P) 2). ทรัพยากร
สนับสนุน (Input evaluation : I) 3). กระบวนการ (Process evaluation : P) และ 4). การเปลี่ยนแปลงที่บ่งชี้ความสาเร็จ
(Output evaluation : O) ตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นผู้ทรงคุณวุฒิความเห็นด้วยทุกรายการ ระยะที่ 2 เป็นการทดลองใช้
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าการติดตามประเมินเสริมพลังฯ องค์กร 3 แห่งมีผลการประเมินใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ส่วนผลการทดลองใช้รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
ภาคประชาชนจานวน 2 แห่ง พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับควรปรับปรุงดังนั้น ทีมวิชาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับทีมวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดทาโครงการเสริมทักษะการจัดการองค์กรเพื่อสุขภาวะเชิง
สร้างสรรค์ เมื่อนาไปปฎิบัติควบคู่กับแผนปฏิบัติการขององค์กร ช่วยทาให้ผลติดตามประเมินเสริมพลัง ฯ ขององค์กรภาค
ประชาชนดีขึ้น
คาสาคัญ : รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลัง 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 ,
บทนา
องค์การบริห ารส่วนตาบลเจดีย์ ชัย เป็ นศูนย์ จัดการเครือ ข่ายต าบลสุ ขภาวะที่มีการพัฒนางานต่ างๆ และหา
แนวทางในการจัดการปัญหาในพื้นที่ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามให้การพัฒนาตาบลอย่างต่อเนื่องและได้ค้นหาทุน
และศักยภาพของตาบลด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) จนเกิดเป็นระบบการขับเคลื่อนตาบลสุขภาวะ
ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนเครือข่ายตาบลสุขภาวะทั้งภายในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัยและในพื้นที่ของตาบลเครือข่าย จากข้อมูล TCNAP (Thailand Community Network
Appraisal Program) พบว่า ปัญหาและการเจ็บป่วย ในตาบลเจดีย์ชัยที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงจากการทางาน คิดเป็นร้อยล่ะ
62 ของจานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งสาเหตุที่ทาให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ การกินอาหารสุกๆ ดิบๆ คิดเป็น
ร้อยละ 40.12 ของประชาชนทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัยมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณสุขให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการ
ของรั ฐ และได้ รั บการดูแ ลสุ ขภาพที่มี คุ ณ ภาพอย่า งเสมอภาค แต่จ ากสภาพการณ์ ปัจ จุ บั นที่ พบว่ า มีก ารประเมิน การ
ดาเนินงานเพื่อสุขภาวะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เป็นการประเมินที่เน้นการประเมินเฉพาะผลลัพธ์ ไม่ได้ทาการ
ประเมินทั้งระบบ อีกทั้งประเมินเมื่อดาเนินโครงการเสร็จสิ้น ไม่ได้ประเมินตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง จึงทาให้
ได้สารสนเทศที่ไม่ครอบคลุม ไม่สามารถนาไปใช้เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพการดาเนินงานได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงต้องมี
การพัฒนา รูปแบบ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี และทดลองใช้รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุข
ภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี ให้สอดคล้องกับสถานภาพ ปัญหา และความต้องการ โดยเป็น
การประเมินเสริมพลังเพื่อมุ่งเน้นให้บุคคล หรือผู้เกี่ยวข้อง องค์กรชุ มชนได้มีส่วนร่วม มีการพัฒนาตนเอง และปรับปรุงการ
ดาเนินงานด้านสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดความสัมพันธ์กับภาคี ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนไปในทางบวก และเกิดนวัตกรรมองค์ความรู้ ชุดความรู้และ
บทเรียนจากการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะ อันนาไปสู่การพึ่งตนเองได้
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ ใช้ ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยแบบผสม (Mixed methods) โดยเก็ บข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพ และเชิ งปริ มาณ
วิธีดาเนินการมี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การติดตามประเมิน เสริมพลังองค์กรชุมชน
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จัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี และระยะที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการ
ติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี
การรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการประชุมกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย
สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในส่วนที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนารูปแบบ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การติดตามประเมิน เสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุข
ภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี แสดงดังภาพประกอบ

ตัวชี้วัด
องค์ประกอบ/สิ่งที่ประเมิน

การออกแบบบริหาร
จัดการเพื่อสุขภาวะ
(Program design evaluation)

- มีแผนการจัดการองค์กรเพื่อสุขภาวะ เชิง
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม
- มีระบบเสริมสร้างบุคลากรสุขภาพ
เพื่อพัฒนาสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์
- มีกลไกการสื่อสารข้อมูลการจัดการ
สุขภาวะเชิงสร้างสรรค์

ทรัพยากรสนับสนุน
(Input evaluation)

-ระบบการจัดการทรัพยากรสนับสนุนและคู่มือ หรือ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์

คณะผู้ประเมิน
- ทีมในองค์กร
- ผู้แทนจากองค์กรภาคี
- อปท.
- โรงเรียน
- องค์กรสาธารณสุข
- กลุ่มผู้สูงอายุ
- อสม.

-การปฏิบัติงานเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ที่เป็น

กระบวนการ
(Process evaluation)

การเปลี่ยนแปลงที่บ่งชี้ความสาเร็จ
(Output evaluation)

ระบบพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- มีระบบเรียนรู้และพัฒนาความเป็น
มืออาชีพการจัดการองค์กรเพื่อสุขภาวะ
เชิงสร้างสรรค์
- มีการเสริมแรงบุคลากรสุขภาพ
- ชุมชนเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ
ครบมิติอย่างน้อยร้อยละ 80
- มีนวัตกรรม ชุดความรู้จากการปฏิบัติการ
- มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาควิชาการและ
ภาคีเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
สุขภาวะที่มีกลไกเชิงระบบ

ภาพที่ 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
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กระบวนการ (Process evaluation : P) และองค์ประกอบที่ 4 การเปลี่ยนแปลงที่บ่งชี้ความสาเร็จ (Output evaluation :
O)
ส่วนตัวชี้วัด และเกณฑ์ การติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 10ตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบที่1 การออกแบบบริหารจัดการเพื่อสุขภาวะประกอบด้วย 3ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั ที่ 1 มีการทบทวน เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนการจัดการองค์กรเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 2 มีระบบเสริมสร้างบุคลากรสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดที่ 3 มีกลไกการสื่อสารข้อมูลการจัดการสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นระบบทันต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบที่ 2 ทรัพยากรสนับสนุน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4 มีระบบการจัดการทรัพยากรสนับสนุน และคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 5 มีกลไกการปฏิบัติงานเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นระบบพัฒนาต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 6 มีระบบเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมืออาชีพการจัดการองค์กรเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดที่ 7 มีการเสริมแรงบุคลากรสุขภาพ
องค์ประกอบที่ 4 การเปลี่ยนแปลงที่บ่งชี้ความสาเร็จประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 8 ชุมชนเป้าหมายสุขภาพดีและมีพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 9 นวัตกรรมองค์ความรู้ ชุดความรู้และบทเรียนจากการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดที่ 10 เครือข่ายความร่วมมือกับภาควิชาการและองค์กรภาคีเพื่อพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสุขภาวะที่มีกลไกเชิง
ระบบต่อเนื่อง
สาหรับผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการประเมินตัวชี้วัดและเกณฑ์เพื่อการ
ติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี โดย
การประชุมกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 15 คน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยต่อตัวชี้วัด เกณฑ์ และรูปแบบการติดตาม
ประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีในระดับมาก
ทุกรายการ
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี
2.1 ผลการทดลองใช้รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองฯ กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 3 แห่ง มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี
2.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิง สร้างสรรค์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี กับองค์กรภาคประชาชน จานวน 2 แห่ง ปรากฏดังนี้
2.2.1 ผลการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงวัย
ตาบลบัวใหญ่ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นลูกข่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่ จังหวัดน่าน มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับควรปรับปรุง สาหรับจุดที่ควรพัฒนาคือ การเสริมทักษะการจัดการสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2.2 ผลการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มโฮมสเตย์
ตาบลริม จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นลูกข่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่ จังหวัดน่าน มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับควรปรับปรุง สาหรับจุดที่ควรพัฒนาคือ การเสริมทักษะการจัดการสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
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อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนารูปแบบ ตัวชี้วัดและเกณฑ์ การติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะ
เชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลัก ซึ่งเป็นการประเมินภายในแบบมี
ส่วนร่วม สอดคล้องกับแนวคิดของ Patton (1997, p. 100) ที่ได้กล่าวไว้ว่าในหลักการประเมินแบบมีส่วนร่วมว่าทาให้ผู้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยเป็นผู้ร่วมตัดสินใจ สร้างและนาข้อสรุปไปใช้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฉัตรนภา พรหมมา (2560) ที่ได้ทาการพัฒนารูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถิ่น พบว่า การออกแบบติดตามประเมินผลการดาเนินงาน โดยการร่วมกัน
พัฒนารูปแบบการติดตามประเมิน ร่วมกันพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม จะทาให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติงาน
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 3 แห่ง ซึ่งทั้ง3แห่งได้มการนาเกณฑ์และตัวชี้วัดไป
ทดลองใช้ในการประเมินองค์กรที่อยู่ในเครือข่ายและนาไปปรับปรุงการทางานขององค์กรมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอริศรา เล็กสรรเสริญ (2556) ได้ทาการพัฒนาแนวคิดและแนวทางการประเมิน
โครงการ : กรณีศึกษาการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรระดับพื้นที่ ผลการสังเคราะห์บทเรียนที่ได้จากการ
ประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรระดับพื้นที่ ด้านผลลัพธ์ พบว่า มีคู่มือการสร้างองค์กรสุขภาวะที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์และบทเรียนของโครงการ และการที่องค์กรเป้าหมายในโครงการมี การดาเนินกิจกรรมจนบรรลุความสุข 8
ประการซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นบทเรียนที่โครงการจะต้องคานึงถึง และใช้เป็นข้อมูลในการกากับติดตามและพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์
ตามที่โครงการต้องการในระยะต่อไป
สรุปผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การนารูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี ไปใช้ เนื่องจากผลการวิจัยช่วยให้ได้ รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชน
จัดการตนเอง เพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ พรอมคูมือและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการพัฒนาด้วยวิธีการที่เป็นระบบ เป็นที่
ยอมรับร่วมกันสูงในกลุ่มผู้ที่มีประสบการณทดลองใช้และผู้เกี่ยวข้อง จึงควรนาไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินโดยมี
การปรับปรุงให้สอดคลองกับบริบทอย่างต่อเนื่อง
1.2 ภาคีเครือข่ ายหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องด้านการบริหาร ควรนาผลการศึกษาที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในการ
กาหนดนโยบาย เพื่อ พัฒ นาและผลัก ดัน ระบบและกลยุ ทธ์ การดาเนิ นงานสุ ขภาวะเชิ งสร้ างสรรค์อ ย่า งเป็ นรู ปธรรม ให้
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 ควรสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการติดตามประเมินแบบเสริมพลังด้วยระบบฐานข้อมูลออนไลน์ระหว่าง
องค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์กับองค์กรสนับสนุนให้เป็นกลไกเชิงระบบพัฒนาต่อเนื่อง
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมิน ควรต่อยอดผลการศึกษาครั้งนี้ด้วยวิธีการวิจัยและ
พื้นที่การวิจัยที่แตกต่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการประเมินตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่แม่นตรงทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพดาเนินงานสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ต่อเนื่องความยั่งยืน
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก
PEOPLE IS PARTICIPATION IN LOCAL DEVELOPMENT PLAN 5 YEAR
OF THE MUNICIPALITY IN PHISANULOK PROVINCE
สมคิด ศรีสิงห
คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก
corresponding author: somkridss@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป
และ 2. ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขต
จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 396 ราย กําหนดสัดสวนใน
แตละเทศบาลแลวใชการสุมอยางงาย วิเคราะหขอมูล โดยใชคาความถี่ รอยละ คา t-test การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว One-way ANOVA หรือคาเอฟ (F-test) หาคูที่แตกตางกันโดยใชวิธีของเซฟเฟ ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (x� =3.37,
SD.=.19) รายดานพบวาอยูในระดับมาก คือ ดานการมีสวนรว มในการไดรับผลประโยชน (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
กับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การมีสวนรวม แผนพัฒนาทองถิ่น 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
การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องสําคัญที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวชัดเจนเพื่อเปนการเปดโอกาสใหประชาชนผู
มีสวนไดเสียในการดําเนินการตาง ๆ ของภาครัฐไดเขามารับรูขอมูลขาวสาร ไดมีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น แสดงความหวง
กังวลตอแนวทางการดําเนินการของเจาหนาที่รัฐตอการตัดสินใจของผูบริหารสวนทองถิ่น ซึ่งรวมไปถึงการมารวมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ขอมูล รวมตัดสินใจ รับผลประโยชนจากการตัดสินใจ ใหการปรึกษาหารือ และรวมกันประเมินผลการดําเนินการ
ของหนวยงานของรัฐ ซึ่งในที่นี้คือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งถือเปนพื้นฐานในวิถีทางประชาธิปไตยที่สําคัญยิ่งทั้งนี้ การมี
สวนรวมยังรวมไปถึงการมารวมกันคิดถึงแนวทางการแกไขปญหาของชุมชน รวมกันออกแบบอนาคตของชุมชนโดยคนใน
ชุมชนเอง (สถาบันพระปกเกลา, 2560)
องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 มีฐานะเปนนิติบุคคลเปนราชการสวนทองถิ่น มีหนาที่ใน
การพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีอํานาจหนาที่ที่ตองทําใหเขตองคการบริหารสวนตําบล อํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดให
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกําหนดกรอบความอิสระในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนและ ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง
และมีอํานาจหนาที่เปนของตนเอง (กระทรวงมหาดไทย, 2560) มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการสวนทองถิ่น โดย
ประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจการบริหารงานของตําบลตามที่กฎหมายกําหนดไว องคการบริหารสวนตําบลมีอิสระในการ
บริหารงาน โดยรัฐบาลไดกระจายอํานาจในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจในการบริหารงาน รวมทั้งอํานาจอิสระในการ
จัดเก็บรายไดของตนเอง คือภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหประชาชนได มีสวนรวมในการปกครองตนเอง ซึ่งจะสงผลใหการแกไขปญหา
และการสนองความตองการของประชาชนเปนไปอยางตรงเปาหมายมากที่สุด (ธนิต สุวรรณเมนะ, 2560)
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ยังมีปญหามากมาย เพราะไมคอยเปดโอกาสให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ การปฏิบัติและรับผิดชอบ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหเปนแนวทางการ
ทํางานที่มีเปาหมายขาดความชัดเจน ทําใหไมมีประสิทธิภาพ เปนแผนที่ทําใหการพัฒนางานไมบรรลุเปาประสงค ซึ่ง
วัตถุประสงคในการพัฒนาเปนแนวทางในการจัดทํา แผนงานงบประมาณหรืองบประมาณรายจายประจําปและแผนดําเนินการ
มีวัตถุประสงคของการจัดทํา คือ แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติเปนเครื่องมือใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเปนการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามป กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เจตนารมณของ การ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบลมุงที่จะใหประชาชนมีสวนรวม ตั้งแตกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล การ
แสดงความคิดเห็น การวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจในแนวทางจัดทําแผนและการวางแนวทางในการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อใหเปน
แผนที่สนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง และยังเปนการปูพื้นฐานไปถึงการตรวจสอบผลการดําเนินงานองคการ
บริหารสวนตําบลซึ่งจะทําใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดเห็นวาประชาชนมีสวนรวมกับองคการ
บริหารทองถิ่น 3 ฐานะ คือ ฐานะผูสงเสริม ฐานะผูบริการ ฐานะผูตรวจสอบ (วรทัต ลัยนันท, 2560)
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การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ แ ละให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561 เพื่อใหสอดคลองกับพระราชกฤษฏีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 ที่กําหนดวา
ให แ ผนพั ฒ นาจั ง หวั ด มาระยะเวลาสี่ ป และมาตรา 19 ที่ กํ า หนดว า เมื่ อ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลว การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการดําเนินกิจกรรมของ
จังหวัดและหนวยงานของรัฐเกี่ยวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว ดังนั้น จึงไดกําหนดใหแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 53/1 กําหนดวา
เมื่อประกาศใหแผนพัฒนาจังหวัดแลว การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการดําเนินกิจการของ
สวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทําในพื้นที่จังหวัดตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว เพื่อให
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับหวงระยะเวลาการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ของเทศบาลในเขตจังหวัด
พิษณุโลก ไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยการเขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง
(สถาบันพระปกเกลา, 2560) ซึ่งปจจุบันการจัดทําแผนพัฒนาตําบลนั้น ประชาชนบางสวนยังขาดการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น อาจเนื่องมาจากประชาชนขาดความรูความเขาใจ ในการรับรูขอมูลขาวสาร การขาดการประชาสัมพันธ
ขององคการบริหารสวนตําบลเปนตน ทําใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
จากเหตุผลและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลใน
เขตจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจะไดทราบถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป รวมถึงปจจัย
ดานตาง ๆในการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาและแกไขปญหาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน สังคม และ
ประโยชนตอประเทศชาติตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสรางขึ้น เพื่อ
สอบถามการสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก แบบสอบถาม
แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของประชาชนผูตอบ ลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List)
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป แบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มีสวนรวมมากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย นอยที่สุด จํานวนทั้งสิ้น 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
การสรางเครื่องมือการหาคุณภาพเครื่องมือที่และการรวบรวมขอมูล ดําเนินการตามลําดับดังนี้
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1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และงานศึกษาที่เกี่ยวของจากเอกสาร ตํารา
2. ศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหา ของการบริหารของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก
3. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถามที่ใชในการศึกษา
4. สรางแบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัด
พิษณุโลก ตามขอบขายและเนื้อหาที่กําหนดโดยใหครอบคลุมกรอบแนวคิด และขอบเขตของการศึกษา
5. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไข
ใหตรงกับเนื้อหา ตลอดจนภาษาที่ใชในแบบสอบถาม
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว เสนอผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานตรวจสอบความถูกตองความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และหาดัชนีความสอคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50
ขึ้นไป ซึ่งไดเลือกไว 32 ขอ ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาที่ใช ตลอดจนตรวจสอบเนื้อหาใหครอบคลุมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก แลวนํามาพิจารณาความเหมาะสมของ
สํานวนภาษาการใชถอยคํา และนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไข
7. แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณที่ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ แลว นําไปทดลองใช
ทดลองเพื่อวิเคราะหหาคุณภาพ (Try out) กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขต
เทศบาลในเขตจังหวัดนครสวรรค หนึ่งตอหนึ่ง จํานวน 3 คน กลุมเล็ก 10 คน และภาคสนาม จํานวน 30 คน ซึ่งเปน
ประชาชนในชุมชนใกลเคียงที่ไมใชกลุมตัวอยาง
8. นําแบบสอบถามที่นําไปสอบถามประชากรที่ไมใชเปนกลุมตัวอยางมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามโดยการโดยใชวิธี (Alpha Coefficient) หรือวิธีของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด. 2548) คาความเชื่อมั่น
ดังนี้
8.1 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป มีคาความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทากับ 0.91
8.2 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คาความเชื่อมั่น 0.92
8.3 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ คาความเชื่อมั่น 0.91
8.4 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน คาความเชื่อมั่น 0.91
8.6 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล คาความเชื่อมั่น 0.92
9. ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยดูจากผลที่วิเคราะหจากการทดลอง
10. พิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ตามรูปแบบของโครงสรางที่ถูกตอง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลศึกษาไดดําเนินการดังนี้
3.1 ผูศึกษาจัดทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 19 แหง เพื่อขอความรวมมือและ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลกับประชากรที่เปนกลุมตัวอยาง
3.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูศึกษาไดไปจัดเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง และรับกลับหลังจากแจก
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง
3.3 นําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตองของแบบสอบถาม คัดเลือกฉบับที่สมบูรณ
เพื่อจัดกระทํากับขอมูล โดยไดรับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 396 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
4. ขอบเขตการวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้
4.1 ประชากรที่มีภูมลิ ําเนาอยูในเขตของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลกคือประชาชนผูม ีสิทธิเลือกตัง้ ที่มีอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไป จํานวน 19 เทศบาล จํานวน 39,516 คน (ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร.2560)
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4.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่มี
ภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก ดวยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1967) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง
396 ราย กําหนดสัดสวนในแตละเทศบาลแลวใชการสุมอยางงาย
4.3 ตัวแปรที่วิจัย
4.3.1 ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก สถานภาพของประชาชนไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
4.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก ใน 4 ดาน คือ 1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) ดานการมีสวนรวมใน
การดําเนินการ 3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน และ 4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
4.4 ขอบเขตดานระยะเวลา เดือน มิถุนายน 2562 – พฤศจิกายน 2562
5.การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
5.1 นําขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 362 ชุด มาลงรหัสประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป
5.2 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
โดยใชคาความถี่ และรอยละ แลวนําเสนอในรูปของตารางบรรยายและสรุป
5.3 วิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป
โดยรวมและรายดานแปรความหมายเฉลี่ย โดยเปรียบเทียบตามเกณฑ 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2548)
คาเฉลี่ยระหวาง
4.51 – 5.00
การมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สดุ
คาเฉลี่ยระหวาง
3.51 – 4.50
การมีสวนรวมในระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง
2.51 – 3.50
การมีสวนรวมในระดับปานกลาง
การมีสวนรวมในระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง
1.51 – 2.50
คาเฉลี่ยระหวาง
1.00 – 1.50
การมีสวนรวมในระดับนอยที่สดุ
6. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขต
จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามเพศโดยใช t-test จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ โดยใช F-test
(One-way ANOVA) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เก็บรวบรวมขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก ใชการวิเคราะหสรุปประเด็นเนื้อหา และแจกแจงความถี่
คารอยละ
7. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก
7.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก จํานวน และคารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไป
7.2 สถิติวัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัด
พิษณุโลก ไดแก วัดคากลางขอมูลคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
7.3 สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก เพศ ไดแก T-test
7.4 สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชน และความสัมพันธในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ ไดแกคา
F-test (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ Scheffe (บุญชม ศรีสะอาด, 2548)
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สรุปผลการวิจัย
ผลการศึ กษาการมีส ว นร ว มของประชาชนในการจั ด ทํา แผนพั ฒนาทอ งถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจัง หวั ด
พิษณุโลกนั้น สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. คุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบ สอบถาม สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 55.52 ชวงอายุ 31-40 ป มีมากที่สุดรอยละ 28.45 โดยชวง
อายุ 60 ปขึ้นไปมีนอยที่สุดรอยละ 14.15 สวนใหญประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรรอยละ 61.05 ประกอบอาชีพคาขายนอย
ที่สุดรอยละ 3.59 สวนใหญระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษารอยละ 58.01 โดยระดับประถมศึกษามีนอยที่สุดรอยละ 9.39
สวนใหญมีรายไดชวง 20,001-30,000 บาทรอยละ 37.02 โดยรายไดนอยที่สุด คือชวง 10,001- 20,000 บาทรอยละ 6.35
2. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง (x� = 3.37) สวนรายดานพบวาการมีสว นรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 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. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปของเทศบาลในเขต
จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได
3.1 ประชาชนที่มีเพศตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัด
พิษณุโลก ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
3.2 ประชาชนที่มีอายุตางกันการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาล
ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (Sig = .00) รายดาน พบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
(Sig = .00) โดยประชาชนอายุระหวาง 31-40 ป มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปมากกวา ชวงอายุ 18-30 ป
และมากกวา อายุ 60 ปขึ้นไป
3.3 ประชาชนที่มีอาชีพตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัด
พิษณุโลกโดยรวมไมแตกตางกัน รายดานมีความแตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Sig. = .00*) โดย
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป มากกวาอาชีพเกษตรกรและอาชีพรับจาง/อื่น
3.4 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขต
จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .001*) รายดาน พบวามีความแตกตางกัน 3
ดาน ยกเวนดานการมีสวนรวมในในการประเมินผล (Sig. = .50)
3.5 ประชาชนที่มีรายไดตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัด
พิษณุโลก โดยรวมไมแตกตางกัน (Sig. = .12) รายดานพบวามีความแตกตางกัน คือดานการตัดสินใจมีความแตกตางกัน โดย
รายไดนอยกวา 10,000 บาท มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปมากกวารายไดมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป
4. สรุปความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก
4.1 อายุ และ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป
ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
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4.2 เพศ อาชีพ และรายได ของประชนไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป
ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัด
พิษณุโลก มีประเด็นนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1.จากผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป
ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง รายดานอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการมี
สวนรวมในการปฏิบัติ ดานการมีสวนรวมในการตัด สินใจ ดา นการมีสวนรวมในการประเมินผล ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก ยังขาดการมีสวนรวมอยางจริงจังจึงทําให
ผลการวิจัยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สวนการเขามามีสวนรวมของประชาชนดานการมีสวนรวมในการไดรับ
ผลประโยชนอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาประชาชนไดรับประโยชนจากงานพัฒนาเศรษฐกิจขอองของเทศบาลในเขต
จังหวัดพิษณุโลก เชน สงเสริมอาชีพ ทํานา สนับสนุนกลุมอาชีพปศุสัตว มีก ารจัดทํา แผนงานรวมกัน สภาพแวดลอ มดูดี
กวาเดิมไดรับความสะดวกดานสถานที่ในการใหบริการมีสิ่งอุปโภค บริโภคที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นุกูล วัฒนากร
(2554) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลบางรัก
นอยอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลและการมี
สวนรวมในการตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของ สาโรจ นอยใจบุญ
(2555) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษาบานสาวชะโงก หมูที่
1 ตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมแลวประชาชนบานสาวชะโงก มีสวน
รวมในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง และงานวิจัย ของ พิมพร สุวรรณโคตร (2557) ไดศึกษาเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอนาดคูน จังหวัดมหาสารคาม พบวา
การมีสวนรวมอยูระดับปานกลาง
2. จากผลการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก แตกตางกัน อภิปรายผลดังนี้
2.1 ประชาชนที่มีเพศ อาชีพ และรายไดตางกันสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขต
จังหวัดพิษณุโลก ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก ไดเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกเพศ เนื่องจากยอมรับวาประชาชนในชุมชนทุกเพศรูถึงสภาพปญหาและความตองการของชุมชนเปนอยางดีสราง
ความรูสึกเปนเจาของและการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางตรงจุดกับความตองการ เทศบาลจึงเปดโอกาสใหกับทุกเพศเขามา
มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก อยางเทาเทียมกันไมแบงแยกเพศ อาชีพ
และรายได จึงสงผลใหประชาชนที่มีเพศ อาชีพ และรายไดตางกันสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปไมแตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ รามิล พัฒนมงคลเชฐ (2555) กลาวคือ ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป : ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป
ปากแพรก ไดแก อาชีพ อายุระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัย รายได การเปนสมาชิกลุม การรับรูขาวสาร และความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป สวน เพศ ไมมีความสัมพันธกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ เนาวรัตน ปยะวรรณพงศ
(2557) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบวา
ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไมแตกตางกัน และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จําเนียร จันทรผลึก (2555) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนการจัดทําแผนพัฒนาสาม
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ปขององคการบริหาร สวนตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ที่พบวาการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความ แตกตางของการมีสวนรวม พบวา เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
อาศัยอยูใน ชุมชน ตําแหนงทางราชการสังคม และรายไดของครอบครัวตอเดือนที่แตกตางกันมีคาเฉลี่ยการมี สวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
2.2 ประชาชนที่มีอายุ และระดับการศึกษาตางกันสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลใน
เขตจังหวัดพิษณุโลก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจาก ประชาชนทุกกลุมอายุ และทุกกลุมการศึกษาเขามามี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ไมเทากันทําใหมีความแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฤทัยรัตน
ลองลอย (2555) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ
ทอง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาในภาพรวมไมมีความสัมพันธ
กันทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ เนาวรัตน ปยะวรรณพงศ (2557) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบวา อายุและระดับการศึกษามีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สาโรจ นอยใจบุญ (2555)
ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษาบานสาวชะโงก หมูที่ 1
ตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่พบวา ประชาชนที่มีอายุ และระดับการศึกษาตางกันประชาชนมีสวน
รวมในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
กิตติกรรมประกาศ
การวิจั ยฉบับนี้ ได สํา เร็จ ลุล วงไปด วยดีไ ดด วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ รั กเลี้ย ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกที่ใหกําลังใจ สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ ขอบพระคุณประชนในเขตเทศบาลของจังหวัด
พิษณุโลกซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย และขอบคุณนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดพิษณุโลก ที่อํานวยความสะดวกและให
ความรวมมือ การอํานวยการและประสานงาน จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลก สถานที่ ทํ า งานอั น เป น ที่ รั ก ที่ มี โ อกาสได ส นองคุ ณ ทํ า การวิ จั ย เพื่ อ นํ า
ผลการวิจัยมาพัฒนาใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป
เอกสารอางอิง
กระทรวงมหาดไทย.(2560). วารสารวิชาการ. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก: http://www.thailocaladmin.go.th/work/km
:2560) (วันที่สืบขอมูล 5 มิถุนายน 2562).
จําเนียร จันทรผลึก. (2551). การมีสวนรวมของประชาชนการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหาร สวนตําบลเขา
ชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร.(2560). วารสารวิชาการ. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก: http://www.thailocaladmin.go.th: 2560)
(วันที่สืบคนขอมูล 5 กรกฎาคม 2562).
ธนิต สุวรรณเมนะ. (2560). กลยุทธสูการปฎิบัติ. พิมพครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ : สถาบันติวนิติธนิต.
เนาวรัตน ปยะวรรณพงศ. (2557). การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก. สารนิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยปทุมธานี.
นุกูล วัฒนากร. (2544). การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบล
บางรักนอย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

820

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

บุญชม ศรีสะอาด. (2548). วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.
พิมพร สุวรรณโคตร. (2557). การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคกรบริหารสวนตําบล อําเภอนาด
คูน จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
รามิล พัฒนมงคลเชฐ. (2555). ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชากรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 3 ป
:ศึ ก ษาเฉพาะกรณี อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปากแพรก อํ า เภอเมื อ งกาญจนบุ รี จั ง หวั ด กาญจนบุ รี .
วิทยานิพนธศิลปศาสตร มหาบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา สถาบันราชภัฎเลย.
ฤทัยรัตน ลองลอย. (2555). การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปขององคการบริหารสวนตําบลเขา
พระทอง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. ภาคนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
วรทัต ลัยนันท. (2560). การมีสวนรวมการปกครองทองถิ่น เทศบาล. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ.
สถาบันพระปกเกลา. (2560). ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2560.รายงานการวิจัยการศึกษาเพื่อ
พัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี.กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา.
สาโรจ นอยใจบุญ. (2555). การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษาบานสาว
ชะโงก หมูที่ 1 ตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา. ปญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Yamane, T. (1973). Statistics: An introduction for analysis. (3rd ed.). New York: Harper and Row.

821

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการสงเสริมแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
กลุมตัวอยาง คือตัวแทนหัวหนาครัวเรือน จํานวน 379 คน เปนการวิจัยเชิงประมาณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม
สถิติที่ใช คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน ดวย t-test, F-test และทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนรายดานเรียงจากมากไปหานอย
พบวาอยูในระดับมากคือดานความมีภูมิคุมกัน ดานความมีเหตุมีผล อยูในระดับปานกลาง คือดานความพอประมาณ ดาน
คุณธรรม และอยูในระดับนอย คือดานกรอบความรู การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
พบวา อายุ และระดับการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และ .0.01 ตามลําดับ โดยกลุมอายุ 3140 ปมีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวากลุมอื่น ๆ แตกตางจากกลุมอายุ 51-60 ป และกลุมอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป การศึกษา
ตั้ ง แต ป ริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปมี ค วามคิ ด เห็ น เฉลี่ ย น อ ยกว า กลุ ม ตั ว อย า งการศึ ก ษาอื่ น ๆ โดยแตกต า งกั บ กลุ ม ตั ว อย า งระดั บ
ประถมศึกษา และระดับอนุปริญญา/เทียบเทา
คําสําคัญ: บทบาท องคกรปกครองสวนทองถิ่น 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

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 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) เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ
ไดพระราชทานเพื่อชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติตนใหแกประชาชนทุกระดับทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งพระองคทรง
หวงใยตอสถานการณและปญหาตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและความเปนอยูของคนไทยและสังคมไทยในยุคโลกา
ภิวัตน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนในการดําเนินชีวิตอยางมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน
การรูจักพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดีไมประมาท ตระหนักถึงความถูกตองในหลักวิชา
มีคุณธรรมเปนกรอบในการดําเนินชีวิต โดยมีแนวคิด ในการทํางานคือ “เขาใจ เขาถึง และรวมพัฒนา” สอดคลองกับภูมิสังคม
ที่หลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อผลประโยชนของประชาชนโดยประชาชนมีสวนรวม
ตัดสินใจ เปนการมุงสูการพึ่งตนเอง ดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวังทําตามขั้นตอนมีการทดลองดวยความเพียรจน
มั่นใจ จึงนําไปใชและเผยแพรสูสาธารณะ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2555)
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไดถูกนอมนําเปนปรัชญานําทางการพัฒนาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เพื่อใหเกิดการบูรณาการ การพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ
และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเปนเงื่อนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน มุงเนนการพัฒนาคน
ใหมีความเปนคนที่สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมแหงคุณภาพ มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดีมี
ความสุข และอยูรวมกันอยางสมานฉันท ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ มี
เสถียรภาพ มีการกระจายความมั่งคั่งอยางทั่วถึงและเปนธรรม อันเปนการเติบโตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งชุมชน วิถีชีวิต คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และยึดวิสัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศในแผนพัฒนาฯ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป พ.ศ.
2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมาย
ในระดับยอยลงมาควบคูกับกรอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การพัฒนา
ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เปน 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) สูการปฏิบัติ โดย
ตั้งอยูบนหลักการขององคประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการตั้งเปาหมายบนหลักการความพอดี ความ
พอประมาณ และการสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ รวมถึงการสรางเสริมคุณธรรมและการพัฒนาองคความรูเปนพื้นฐานของ
การพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเปนแผนพัฒนาที่สอดรับกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) รวมตลอดถึง
แผนปฏิรูปประเทศดานอื่นๆ เพื่อใหการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ มีสาระสําคัญ
ประการหนึ่งที่เปนวิสัยทัศนของแผน และตอเนื่องเรื่อยมามาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 กระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ฉบับปจจุบัน โดยหลักสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังนี้ ยึดหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบวิสัยทัศน
ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
(ราชกิจจานุเบกษา, 2559)
จะเห็นไดวาความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นี้ ประเทศไทยยังคงเนนแนวทาง
พัฒนา โดยอัญเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มีคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา พรอมทั้งยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนสูการปฏิรูปดานตาง ๆ ตลอดจนกําหนดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนที่ตอเนื่อง การสรางขบวนการปฏิรูปเพื่อขับเคลื่อนมีเปาหมายหลักเพื่อสรางกระแสสังคม
ให มี ก ารนํ า แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช เ ป น กรอบความคิ ด หรื อ ส ว นหนึ่ ง ของวิ ถี ชีวิ ต ในหมู ป ระชาชน โดยมี
วัตถุประสงคของการขับเคลื่อน เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนประชาชนทุก
ภาคสวนและทุกระดับใหสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในลักษณะที่สอดคลองกับหนาที่และบทบาท
ของแตละบุคคลไดอยางเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความใกลชิดกับประชาชนโดยตรงมีนักการเมืองทองถิ่น ขาราชการ พนักงาน ผูนํา
นโยบายสาธารณะจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ ที่ตางนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการพัฒนาทองถิ่นไดนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2559-2564) และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศและ
แผนการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 รวมถึงแผนปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่นดวย (สํานักงานทองถิ่น
จังหวัดพิจิตร, 2562) จังหวัดพิจิตรมีศักยภาพทางการเกษตรกรรม มีความหลากหลายและผลผลิตสินคาทางการเกษตรที่
สําคัญ จึงเปนที่นาสนใจวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร การดําเนินชีวิตของผูคนในแบบสังคม
เมือง ทีม่ ีการใชจายฟุมเฟอย เนื่องจากพื้นที่อําเภอมีจุดเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและเชื่อมโยงเศรษฐกิจ และมีการขยายตัวทาง
ธุรกิจทั้งมีหางสรรพสินคาขนาดใหญ 3 หาง คือ หางแม็คโคร หางท็อปพลาซา และหางโลตัส ที่ขยายตัวมากขึ้นปญหาที่พบ
มากในชุมชนและครัวเรือนสวนหนึ่ง คือ ปญหาความยากจน ซึ่งสาเหตุมาจากการมีหนี้สิน เปนสวนใหญ ในหมูบานมีกองทุน
มากมายใหกูยืม ครัวเรือนกูยืมเงินไปประกอบอาชีพและสวนหนึ่งก็นําเงินกูยืมไปใชหนี้เดิมที่มีอยู ประกอบกับครัวเรือนใน
ปจจุบันมีคาใชจายสูง เมื่อถึงกําหนดการชําระเงินคืนก็ไมสามารถชําระคืนได ตองไปกูเงินนายทุนดอกเบี้ยสูงมาชําระกองทุน
ทําใหประชาชนมีหนี้สินเพิ่มขึ้นอีก ปจจัยเหลานี้กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ
ขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูประชาชนอยางทั่วถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีบทบาทในการนํา
นโยบายสาธารณะดังกลาวไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดอยางไรไดมากนอยเพียงใด
จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงประสงคคนหาคําตอบวาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาท
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางไรและความคิดเห็นของประชาชนตอ
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ตามปจจัย
สวนบุคคลแตกตางกันหรือไม เพื่อนําผลการวิจัยมาเสนอเปนแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติงานในนามองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประเภทการวิจัย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) โดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การดําเนินการรวบรวมขอมูลผูวิจัยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยดําเนินการ ดังนี้
ลักษณะของแบบสอบถาม สามารถสรางแบบสอบถามแยกไดเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ลัก ษณะสว นบุค คล เปน คําถามเกี่ยวกับตั วผูต อบแบบสอบถาม มีลั กษณะคํา ถามปลายป ด
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
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สวนที่ 2 บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5 ดาน
คือ 1) ดานความพอประมาณ 2) ดานความมีเหตุผล 3) ดานความมีภูมิคุมกัน 4) ดานกรอบความรู 5) ดานคุณธรรม
ในลักษณะมาตราสวน 5 ระดับ ตามแบบ Likert Scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
3. เกณฑการแปลผล ดวยการหาพิสัยของคะแนน (Rating Scale) เพื่อแบงความกวางอันตรภาคชั้น โดยแบงเปน
5 ชั้นดวยสูตรและวิธีการคํานวณดังนี้
สูตร = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าํ สุด
ไดอันตรภาคชั้น = 0.8
จํานวนชั้น
แปลความหมายดังตอไปนี้
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 มีความพึงพอใจมากที่สุด
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน และมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเทากับ 0.942

5. ขอบเขตการวิจัย
5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานความพอประมาณ 2) ดานความมี
เหตุผล 3) ดานความมีภูมิคุมกัน 4) ดานกรอบความรู และ 5) ดานคุณธรรม
5.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุม ตัวอยาง ประชากร คือ ตัวแทนหัวหนาครัวเรือน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร จํานวน 25,002 ครัวเรือน (สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพิจิตร. 2562) กลุมตัวอยางใชตารางของ Krejcie & Morgan,
(1970) จํานวน 379 ครัวเรือน กําหนดสัดสวนในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น สุมหมูบานแลวใชการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling)
6. วิธีการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง แลวเก็บแบบสอบถามกลับคืน โดยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการตอบคําถาม
จากนั้นนําขอมูลจากแบบสอบถามบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลตอไป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคา (t-test) ในกรณีตัวแปรตน 2 กลุม และทดสอบคา (F-test) โดย
วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way ANOVA) ใน กรณีตัวแปรตน ตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป ทดสอบความแตกตาง
รายคูดวยวิธี Post Hoc ของ Scheffe
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขตอําเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร” สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคล ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 379 คนสวนใหญเปนเพศชาย
จํานวน 222 คน รอยละ 58.58 มีอายุระหวาง 41-50 ปมากที่สุด จํานวน 110 คน รอยละ 29.02 มีการศึกษาระดับ
17
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มัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุด จํานวน 152 คน รอยละ 40.11 มีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด จํานวน 224 คน รอยละ 59.10
และมีรายได ตอเดือนระหวาง 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 154 คน รอยละ 40.63
2. ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ภาพรวมและรายดาน
ลําดับ บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิด
ความคิดเห็น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพรวม)
MEAN
S.D.
แปลผล
1 ดานความพอประมาณ
3.32
.34
ปานกลาง
2 ดานความมีเหตุมีผล
3.46
.34
มาก
3 ดานความมีภูมิคมุ กัน
3.51
.35
มาก
4 ดานกรอบความรู
2.60
.45
นอย
5 ดานคุณธรรม
3.16
.32
ปานกลาง
ภาพรวม
3.21
.19
ปานกลาง
ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน คือดานความมี
ภูมิคุมกันมีคาสูงสุดมีคาเฉลี่ยรวม 3.51 รองลงมาคือดานความมีเหตุมีผลมีคาเฉลี่ยรวม 3.46 อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน
อยูในระดับนอย 1 ดาน คือดานกรอบความรูมีคาเฉลี่ยรวม 2.60

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุดความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ขอที่
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ความคิดเห็น
ในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
MEAN S.D. แปลผล
ดานความพอประมาณ
6 สงเสริมใหชุมชนจัดทําบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจาย)
4.15
.93
มาก
9 สงเสริมใหชุมชนเพิ่มรายได ลดรายจายในการพึ่งตนเอง
2.89
.80 ปานกลาง
ดานความมีเหตุผล
15 สงเสริมชุมชนจัดกิจกรรมปองกันภัยพลเรือน
4.20
.89
มาก
10 สงเสริมการสรางคานิยม ยอมรับคุณคาความดีของบุคคล
2.91
1.14 ปานกลาง
ดานความมีภูมิคุมกัน
23 สงเสริมใหชุมชนพึ่งพาชวยเหลือกัน ใชภูมิปญญาชาวบาน
4.13
.82
มาก
27 สงเสริมใหชุมชนงดการกูยมื ในกิจกรรมไมกอใหเกิดรายได
2.94
1.16 ปานกลาง
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29
28
45
39

ดานความรู
สงเสริมใหชุมชนตั้งกลุมเรียนรูภมู ปิ ญญาทองถิ่นเพื่อองคความรู
สงเสริมใหชุมชนผลิตวัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีเพื่อการใชงาน
ดานคุณธรรม
สงเสริมประชาชน ชุมชนสรางจิตสํานึกในการชวยเหลือกัน
สงเสริมใหชุมชนรวมจัดสวัสดิการทางสังคมของชุมชน

3.92
2.62

.90
.80

มาก
ปานกลาง

3.87
2.63

1.14
.67

มาก
ปานกลาง

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5 ดาน พบวารายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากทุกขอ สวน รายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
อยูในระดับปานกลางทุกขอ
3. การทดสอบสมมติฐานและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตอําเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตรในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได
สมมติฐาน
Sig.
ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพศ
.094
ไมยอมรับสมมติฐาน
อายุ
.001*
เปนไปตามสมมติฐาน
การศึกษา
.000**
เปนไปตามสมมติฐาน
อาชีพ
.063
ไมยอมรับสมมติฐาน
รายได
.664
ไมยอมรับสมมติฐาน
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตอําเภอเมือง
จังหวัดพิจิตรในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อาชีพ รายได ของ
ประชาชนไมพบความแตกตางกัน
ในสวนของ อายุ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวย
วิธีของ Post Hoc ของ Scheffe พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอยกวากลุมตัวอยางอายุอื่น ๆ โดยมีความแตกตางกับกลุมตัวอยาง อายุ
ระหวาง 31 -40 ป และอายุระหวาง 41-50 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 31-40 ป
มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกวากลุมตัวอยาง
อายุระหวาง 41-50 ป และอายุมากกวา 60 ป คาเฉลี่ย 3.26, 3.22, 3.12 ตามลําดับ
ในสวนของ การศึกษา พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางรายคู
ดวยวิธีของ Post Hoc ของ Scheffe พบวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปมีความคิดเห็นตอบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอยกวากลุมตัวอยางการศึกษาอื่น ๆ โดยมีความแตกตาง
กับกลุมตัวอยางระดับประถมศึกษา และระดับอนุปริญญา/เทียบเทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งกลุมตัวอยางที่มี
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การศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มากกวากลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับระดับอนุปริญญา/เทียบเทา คาเฉลี่ย 3.25, 3.3.18, 3.14
ตามลําดับ
อภิปรายผล
ดานความคิ ดเห็นของกลุมตัวอย างตอบทบาทขององค กรปกครองสวนทองถิ่ นในการส งเสริมแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ วิเศษนคร และประชัน คะเนวัน (2556)
ที่ศึกษาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลบานยาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ดานความพอประมาณ
ผลการวิจัยพบวาบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานความ
พอประมาณอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากการสงเสริมใหประชาชนยึดทางสายกลาง รูจักประหยัด อดออม พึ่งตนเองใหมาก
ที่สุด เพิ่มรายไดและลดรายจาย มีความพอประมาณในชีวิต ซึ่งถามีวิกฤติที่จะมากระทบทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคม ความ
พอประมาณจะทําใหประชาชนมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตประชาชน มีความเหมาะสมและ
กําลังความสามารถของตนเอง โดยดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง คือคํานึงถึงความพอดี ไมมากไปหรือนอยเกินไป สอดคลองกับ
งานวิจัยของ นภาวรรณ วงคมณี (2553) ที่ศึกษาการนําแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต
ของประชาชน ชุมชนบานทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย คือมีการสงเสริมใหประชาชนใชชีวิตอยูใน
ความพอดีที่ไมมากเกินไป และไมนอยเกินไป ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน อยูในระดับที่พอดี เพื่อนําไปสูความสมดุลที่พรอมตอการ
เปลี่ยนแปลง
1.2 ดานความมีเหตุผล
ผลการวิจัยพบวาบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาพรวมอยู
ในระดับมาก เนื่องจากความมีเหตุผลทําใหประชาชนมีการคิด วิเคราะหถึงการกระทําที่จะทําใหเกิดผลในอนาคต ทั้งในดาน
ของการใชจายในชีวิตประจําวัน การซื้อของใชฟุมเฟอย การลงทุนในธุรกิจ การกอหนี้ตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดการกอหนี้ โดย
พิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐพชัย ทตนนท (2556) ที่ศึกษาบทบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลกับการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลสาน
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน พบวาความมีเหตุมีผล มีความเขาใจดวยเหตุและผลอยางเหมาะสมจากความรู ภูมิปญญา สังคม
วัฒนธรรมในทองถิ่น มาปรับแกปญหาและพึงพาตนเองใหไดอยางรอบคอบ และยังสอดคลองกับ นพชัย บุญยทรรศนีย
(2559) ที่ศึกษาการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานศาลาแดงเหนือ ตําบลเชียงรากนอย อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี พบวาชุมชนบานศาลาแดงใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดานความมีเหตุผล มาสรางจิตสานึกที่ดีของ
การอยูรวมกันทําใหคนในชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปจจัยสุดทายที่สําคัญที่ทํา
ใหคนในชุมชนสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง
1.3 ดานความมีภมู ิคุมกัน
ผลการวิจัยพบวาบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานความมี
ภูมิคุมกัน ในเรื่องของการพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ จากกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล มีภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการนําแนวคิดเรื่องของความมีภูมิคุมกันมาใชนั้น จะ
ทําใหประชาชนในชุมชนมีความพรอมที่จะรับกับความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากความเจริญ
ของสังคม การเขามาของอบายมุขในรูปแบบตางๆ การมีความรับผิดชอบตอบุคคลในครอบครัว สอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐ
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พงศ บุญญานุวัตร (2554) ที่ศึกษาการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวาดานความมีภูมิคุมกันอยูในระดับมากเชนกัน ซึ่งประชาชนยึดหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันแมจะมีปญหาในเรื่องของความเสี่ยงของอบายมุขอันเนื่องมาจากสังคมที่อยูในเมืองหลวงซึ่งมี
ความเสี่ยง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐพชัย ทตนนท (2556) ไดศึกษาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการ
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลสาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
ดานความมีภูมิคุมกันอยูในระดับมากเชนกัน ซึ่งการเตรียมความพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตอ
โครงการกิจกรรมตาง ๆ และการดําเนินงานของชุมชนเพื่อตอบสนองปญหาโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ
อยางแทจริงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
1.4 ดานกรอบความรู
ผลการวิจัยพบวาบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานกรอบ
ความรู ซึ่งการมีความรูความรอบคอบ ความระมัดระวัง เกี่ยวกับวิชาการตางๆ ในเรื่องความพอเพียงอยางรอบดาน โดย
ครอบคลุม เชื่อมโยงเนื้อหาของเรื่องตางๆ และใหรูเทาทันเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย ภาพรวมอยูในระดับนอย ทั้งนี้
กรอบความรูนั้นมีความสําคัญในการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช เนื่องจากผูสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะตองไดรับ
ความรูที่ถูกตอง มีการวางแผน มีขั้นตอนปฏิบัติ และมีความตระหนักในเรื่องความความสําคัญและเนื้อหาใจความที่สําคัญ
ครบถวน ซึ่งเมื่อนําไปถายทอดตอไปแลว ผูรับการสงเสริมจะตองไดรับความรูที่ถูกตองและเหมาะสม ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจขาดบุคลากรที่มีความรู ความสารถอยางแทจริงสอดคลองกับงานวิจัยของ เจริญ อภิไชย (2551) ศึกษาบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอแมฟาหลวง
และอําเภอแมสาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมการนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยูระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอผูบริหารมีบทบาทมาก
ที่สุด คือ ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร รองลงมาดานการสงเสริมโครงการและกิจกรรมและดานการสงเสริม
ความรูความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 ดานคุณธรรม
ผลการวิจั ยพบว าบทบาทองคก รปกครองส วนทอ งถิ่ นในการสง เสริม แนวคิ ดปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง ดา น
คุณธรรม โดยการตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตยสุจริต และมีความรอบรู ความอดทน ความเพียร สติปญญา และความ
รอบคอบ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในการดําเนินชีวิตอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากการสงเสริมใหประชาชนในชุม
มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี สรางจิตสํานึกในการชวยเหลือกันในชุมชน และยังมีภารกิจในการทํา
มาหากิน ประกอบอาชีพ ไมคอยมีเวลาวางมากนัก สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ นิสัยดี (2553) พบวาบทบาทของ
องคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาทองถิ่นตามความคิดเห็นของผูนําทองถิ่นตําบลสามแวง อําเภอ หวยราช จังหวัด
บุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับนอยโดยมีคาเฉลี่ยนอยคือดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น มีการสงเสริมใน
เรื่องของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สอดคลองและเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวา
อายุที่ตางกัน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทบาทในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมอายุ 31-40 ปมีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา
กลุมอื่น ๆ โดยแตกตางจากกลุมอายุ 51-60 ป และกลุมอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป สอดคลองกับงานวิจัยของ อํานวย เหมือน
วงศ ธรรม (2556) ศึ กษาเรื่อ งบทบาทผู นํา องคก รปกครองสว นท องถิ่ นในการสง เสริมแนวคิด ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง
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กรณีศึกษาเขตพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบวาปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือ ปจจัยดานอายุ มีความคิดเห็นการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
การศึกษาที่ตางกัน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทบาทในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 พบวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาตั้งแตปริญญา
ตรีขึ้นไปมีความคิดเห็นตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอยกวากลุม
ตัวอยางการศึกษาอื่น ๆ โดยมีความแตกตางกับกลุมตัวอยางระดับประถมศึกษา และระดับอนุปริญญา/เทียบเทา สอดคลอง
กับงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐพชัย ทตนนท (2556) ไดศึกษาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการ
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลสาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
พบวา การศึกษาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทในการสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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คากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข 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
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข To（と）Ba（ば）Tara (たら) และ Nara
（なら）ที่ปรากฏในเว็บไซต์ kotonoha
ประเภทหนังสือตาราเรียน และหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะจานวน 6 เล่ม
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละและแบ่งคากริยาที่ปรากฏร่วมเป็นสกรรมกริยาและอกรรมกริยา ผลการวิจัยพบว่า
1) รูป (To) と พบคากริยาที่ปรากฏร่วมจานวน 20 คา ความถี่ที่พบทั้งหมด 31 ครั้ง คากริยาที่พบมากที่สุดคือ (Suru) する
พบจานวน 8 คา คิดเป็นร้อยละ 25.80 2) รูป (Ba) ば พบคากริยาที่ปรากฏร่วมจานวน 49 คา ความถี่ที่พบทั้งหมด 127 ครั้ง
คากริยาที่พบมากที่สุดคือ (Suru) する พบจานวน 31 คา คิดเป็นร้อยละ 24.40 3) รูป (Tara) たら พบคากริยาที่ปรากฏร่วม
จานวน 45 คา ความถี่ที่พบทั้งหมด 106 ครั้ง คากริยาที่พบมากที่สุดคือ する พบจานวน 11 คา คิดเป็นร้อยละ 10.37 และ
4) รูป (Nara) なら พบว่าคากริยาที่ปรากฏร่วมจานวน 11 คา ความถี่ที่พบทั้งหมด 15 ครั้ง คากริยาที่พบมากที่สุดคือ (Suru)
する พบจานวน 4 คา คิดเป็นร้อยละ 26.66
คาสาคัญ : รูปเงื่อนไข , คากริยา , ความถี่
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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บทนา
การติดต่อสื่อสารเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันก็คือ การใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ในการสื่อสาร เพื่อสร้างความ
เข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การจะดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขนั้น ภาษาถือเป็นสิ่งสาคัญที่ใช้ยึดเหนี่ยวให้
มนุษย์มีความผูกพันต่อกัน อย่างไรก็ตามภาษาย่อมมีลักษณะ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาษา ซึ่งภาษาญี่ปุ่น
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่มี ความซับซ้อนและละเอียดอ่อนอย่างมาก จุดที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นส่วนมาก
จะพบในการแต่งและการใช้รูปประโยคของภาษาญี่ปุ่นที่เป็นรูปไวยากรณ์ที่มีการใช้และความหมายคล้ายกันมีความสับสนใน
การเลือกใช้ คา หรือรูปประโยค อย่างเช่นรูปเงื่อนไขในภาษาญี่ปุ่น
ทีมงานทรูปลูกปัญญา (2557, ออนไลน์) กล่าวว่า ประโยคเงื่อนไข หมายถึง ประโยคที่แสดงผลที่คาดว่าจะเกิดจาก
เงื่อนไขบางประการ ประโยคนั้นๆอาจจะเป็นจริงหรือสมมติขึ้นมานอกจากนี้ Tsuruo Yoshiko & Ishizawa Hiroko (2560,
น. 176-177) กล่าวว่ารูปเงื่อนไขในภาษาญี่ปุ่นได้แก่「～と」「～ば」「～たら」「～なら」ใช้เชื่อมประโยคเพื่อแสดง
เงื่อนไข โดยประโยค S1 เป็นเงื่อนไข ส่วนประโยค S2 เป็นผลที่เกิดตามมา ซึ่งสานวนเหล่านี้มีค วามแตกต่างกันในด้าน
วิธีการใช้ Tokyo University of Foreign Studies. (2561, ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า と แสดงความหมายว่า ถ้าการกระทาหรือ
เหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้า と เกิดขึ้น สภาพ การกระทา ปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ในประโยคหลัง(ประโยคหลัก) จะเกิดขึ้น
อย่างแน่นอน ば ประโยคข้างหน้าแสดงเขื่อนไขที่จาเป็น เพื่อให้เกิดเรื่องราวในประโยคหลังขึ้น ส่วน たら โดยพื้นฐานใช้แสดง
ความสัมพันธ์เชิงเงื่อนไขสมมุติ - ผลที่ตามมาในเรื่อง ที่เฉพาะเจาะจง เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว โดยข้อความในประโยค S1
ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นนั้นเป็นสาเหตุ ทาให้เกิดผลในประโยค S2 ตามมา และ なら ใช้ในกรณีที่ผู้พูดเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คู่สนทนายกขึ้นมาพูด เนื่องจากทั้ง 4 รูปนี้มีความหมายคล้ายกันจึงทาให้สับสน และเลือกใช้ไม่ค่อยถูก นอกจากนี้ ณัฏฐิ
รา ทับทิม (2557, น. 124-125) ได้กล่าวว่า คากริยา หมายถึง คาที่มีความหมายด้านศัพท์แสดงการกระทา การเคลื่อนไหว
แสดงสภาพลักษณะใช้เป็นภาคแสดงของประโยค
จากการศึกษางานวิจัยของ Nakamata Naoki (2016) แล้วพบว่า ได้มีการรวบรวมคากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข
と、ば、たら และ なら จากเว็บไซด์ kotonoha และหนังสือตาราเรียนว่า คากริยาตัวไหนที่มี การใช้บ่อยที่สุด 10 ลาดับ
และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ได้มีการแบ่งคากริยาว่าคากริยานั้นอยู่ในกลุ่มไหน เอ็นเอชเค (2562, ออนไลน์) กล่าวว่า
คากริยาในภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีรูปแบบการผันของตัวเอง และไม่ได้แสดงว่าคากริยาตัวนั้นเป็น
อกรรมกริยา หรือ สกรรมกริยา สุนีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข,พัชราพร แก้วกฤษฎางค์ และสมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2557, น. 33
-44) กล่าวไว้ว่า กริยาในภาษาญี่ปุ่นแบ่งได้เป็น สกรรมกริยา (transitive verbs) และอกรรมกริยา (intransitive verbs)
ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยได้มีความสนใจในการที่จะศึกษาคากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と,ば,たら
และ なら เพื่อที่จะได้ทราบถึงคากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไขในแต่ละรูปว่าคากริยาตัวไหนมีการใช้บ่อยที่สุด และเป็นคากริยา
ประเภทใด ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในการใช้รูปเงื่อนไขได้ถูกต้องมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคากริยาที่ปรากฏกับรูป
เงื่อนไข と,ば,たら และ なら
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Nakamata (2016, น. 82,147,179,201) ได้สรุปผลการการใช้คากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข
と、ば、たら และ なら 10 ลาดับที่ใช้บ่อยที่สุด จากเว็บ kotonoha และ หนังสือตาราเรียน ไว้ดังนี้
1.と
順位

動詞

出現数

1

見る

20,304

833

%

教科書に
多い動詞

順位/9,549

9.23%

出る
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

来る

17,304
16,688
15,184
5,172
5,013
3,519
3,030
2,792
2,775

煮る

16
36
47
49
64
85
167
226
475

順位

動詞

出現数

%

教科書に
多い動詞

順位/5,877

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

言う

19,171

14.13%

できる

12

する

12,638

9.32%

出る

13

あう

10,178

7.50%

終わる

14

なる

6,151

4.53%

食べる

22

見る

4,287

3.16%

帰る

23

できる

3,357

2.48%

着く

51

行く

2,988

2.20%

降りる

200

考える

2,619
2,350
2,236

1.93%
1.73%
1.65%

なくす

317
353
512

する
なる
言う
考える
行く
聞く
思う
比べる

7.87%
7.59%
6.90%
2.35%
2.28%
1.60%
1.38%
1.27%
1.26%

入れる
飲む
わかる
押す
降りる
引く
回る
曲がる

2. ば

思う
いる

済む
間に合う

3. たら
%

教科書に
多い動詞

順位/5,877

10,699

12.27%

できる

12

なる

5,042

5.78%

出る

13

言う

3,993
3,978

4.58%
4.56%

終わる

14
22

3,066
2,625

3.52%
3.01%

帰る

順位

動詞

出現数

1
2
3
4
5
6

する

ある
思う
見る

834

食べる

着く

23
51
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7
8
9
10

来る

2,067

2.37%

降りる

200

いる

1,706
1,686
1,373

1.96%
1.93%
1.57%

なくす

317
353
512

行く
聞く

済む
間に合う

4. なら
教科書に
多い動詞

順位/5,877

10.03%
9.60%

使う
出る

12
14

1,110

6.73%

買う

15

2.36%
2.13%

聞く

できる

390
351

乗る

34
36

思う

347

2.10%

借りる

47

行く

329
310
263
257

1.99%
1.88%
1.59%
1.56%

いらっしゃる

94
108
175
395

順位

動詞

出現数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

言う
する

1,655
1,584

ある
なる

考える
見る
いる

%

読む
帰る
吸う

จากการศึกษาจากงานของ Nakamata แล้วพบว่า ได้มีการรวบรวมคากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と、ば、た
ら และ なら จากเว็บไซด์ kotonoha และหนังสือตาราเรียนว่า คากริยาตัวไหนที่มีการใช้บ่อยที่สุด 10 ลาดับ และคิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ได้มีการแบ่งคากริยาว่าคากริยานั้นอยู่ในกลุ่มไหน และไม่ได้แสดงว่าคากริยาตัวนั้นเป็น อกรรมกริยา หรือ
สกรรมกริยา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีเป้าหมายนาผลการวิจัยมาต่อยอดให้เห็นชัดยิ่งขึ้นในประเด็นประเภทของคากริยา
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการศึกษาคากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と,ば,たら และ なら ครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการขั้นตอน
ต่างๆ ดังนี้
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
เว็บไซต์ kotonoha ประเภทหนังสือตาราเรียน และหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะจานวน 6 เล่ม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ตารางวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาคากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と, ば, たら และ なら จากเว็บไซต์ kotonoha ประเภทตารา
เรียน และหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะ
2. ออกแบบและสร้างตารางวิเคราะห์ข้อมูล
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3. นาตารางวิเคราะห์ข้อมูลเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ
เกณฑ์การวิเคราะห์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.ค้นหาคากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と,ば,たら และ なら จากเว็บไซต์ kotonoha ประเภทหนังสือ
ตาราเรียน และหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะจานวน 6 เล่ม
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปเงื่อนไข と,ば,たら และ なら
3. บันทึกข้อมูลคากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と, ば, たら และ なら ลงในตารางที่ผู้วิจัยออกแบบ
และสร้างขึ้น
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติการใช้คากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と, ば, たら และ なら จากเว็บไซด์ kotonoha
ประเภทหนังสือตาราเรียน และจากหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะ จากการใช้บ่อยที่สุด คิดเป็นร้อยละแบ่งกลุ่มคากริยาว่าอยู่
กลุ่มไหน และกริยาตัวนั้นเป็น สกรรมกริยา หรืออกรรมกริยา หลังจากนั้นบันทึกข้อมูลลงในตาราง
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาคากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と,ば,たら และ なら จากเว็บไซด์ kotonoha ประเภท
หนังสือตาราเรียน และจากหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะ จานวน 6 เล่ม ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
ตาราง 1 คากริยาปรากฏร่วมรูป と
ลาดับ

คากริยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม

する
見る
入れる
流れる
書く
当たる
変わる
続ける
比べる
込める
引く
育つ
高まる
気になる
押す
立つ
作る
考える
分かる
すぎる

20 คา

เว็บไซต์
kotonoha
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
19

หนังสือเรียน
มินนะโนะ
นิฮงโกะ
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
12

จานวน
ความถี่
8
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ร้อยละ

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา

กลุ่มคากริยา

25.80
12.90
6.45
6.45
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22

สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา

3
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2

31
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จากตาราง 1 ปรากฏคากริยาร่วมกับรูปเงื่อนไข と จานวน 20 รูปคากริยา ความถีร่ วมจานวน 31 ครัง้ คากริยาที่
ปรากฏร่วมกับรูปเงื่อนไข と มากที่สุดคือ する โดยปรากฏ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.80 และประเภทคากริยาแยกออกเป็น
คาอกรรมกริยาจานวน 9 คา และคาสกรรมกริยาจานวน 11 คา
ตาราง 2 คากริยาปรากฏร่วมรูป

ば

ลาดับ

คากริยา

เว็บไซต์
kotonoha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

する

超える

25
11
9
6
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หนังสือเรียน
มินนะโนะ
นิฮงโกะ
6
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0

28

（気を）つ
ける

1

29
30
31
32
33
34

告げる

1
1
1
1
1
1

ある
いる
行く
言う
見る
考える
依る
書く
降る
示す
進める
頼む
乗る
受ける
転ぶ
決まる
なる
動く
変わる
守る
分かる
唄う
来る
出す
持つ

もらう
違う
おく
行う
比べる

ร้อยละ

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา

กลุ่มคากริยา

31
14
10
8
5
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1

24.40
11.02
7.87
6.29
3.93
2.36
2.36
1.57
1.57
1.57
1.57
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
2.36
0.78
0.78
1.57
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา

3
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2

0

1

0.78

สกรรมกริยา

2

0
2
0
0
2
0

1
3
1
1
3
1

0.78
2.36
0.78
0.78
2.36
0.78

อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา

2
1
1
1
1
2
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ลาดับ

คากริยา

เว็บไซต์
kotonoha

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
รวม

閉じる

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
102

掛ける
求める
できる
借りる
食べる
用いる
伝える
呼ぶ
漕げる
読む
降る
慣れる
描く
知る

49 คา

หนังสือเรียน
มินนะโนะ
นิฮงโกะ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
25

จานวน
ความถี่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ร้อยละ

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา

กลุ่มคากริยา

0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78

อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา

1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1

127

จากตาราง 2 ปรากฏคากริยาร่วมกับรูปเงื่อนไข ば จานวน 49 รูปคากริยา ความถี่รวมจานวน 127 ครั้ง คากริยาที่
ปรากฏร่วมกับรูปเงื่อนไข ば มากที่สุดคือ する โดยปรากฏ 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.40 และประเภทคากริยาแยก
ออกเป็นคาอกรรมกริยาจานวน 23 คา และคาสกรรมกริยาจานวน 26 คา
ตาราง 3 คากริยาปรากฏร่วมรูป たら
ลาดับ

คากริยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

する
終わる
決まる
行く
ある
見つかる
見つける
来る
測る
思う
分かる
固まる
見る
帰る
いる

เว็บไซต์
kotonoha
8
9
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

หนังสือเรียน
มินนะโนะ
นิฮงโกะ
3
1
0
2
6
0
0
2
0
1
0
0
0
2
3

จานวนความถี่
11
10
4
5
9
3
3
5
2
3
2
2
2
4
5

838

ร้อยละ

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา

กลุ่มคากริยา

10.37
9.43
3.77
4.71
8.49
2.83
2.83
4.71
1.88
2.83
1.88
1.88
1.88
3.77
4.71

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา

3
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
1
2
1
2
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ลาดับ

คากริยา

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
รวม

変える
乗る
調べる
腐る
始める
縫う
決める
会う
なる
起こる
言う
計る
加える
忘れる
入れる
集まる
遅れる
付ける
続ける
通る
渡る
芽ばえる
出る
慣れる
考える
降る
歩く
やめる
読む
会える

45 คา

เว็บไซต์
kotonoha
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
75

หนังสือเรียน
มินนะโนะ
นิฮงโกะ
0
0
0
0
0
0
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
31

จานวนความถี่
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

ร้อยละ

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา

กลุ่มคากริยา

0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
1.88
3.77
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
1.88
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา

2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
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จากตาราง 3 ปรากฏคากริยาร่วมกับรูปเงื่อนไข たら จานวน 45 รูปคากริยา ความถี่รวมจานวน 106 ครั้ง คากริยา
ที่ปรากฏร่วมกับรูปเงื่อนไข たら มากที่สุดคือ する โดยปรากฏ 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.37 และประเภทคากริยาแยก
ออกเป็นคาอกรรมกริยาจานวน 25 คา และคาสกรรมกริยาจานวน 20 คา
ตาราง 4 คากริยาปรากฏร่วมรูป なら
ลาดับ

คากริยา

เว็บไซต์
kotonoha

1

する

4

หนังสือเรียน
มินนะโนะ
นิฮงโกะ
0

จานวน
ความถี่

ร้อยละ

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา

กลุ่มคากริยา

4

26.66

สกรรมกริยา

3
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ลาดับ

คากริยา

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
รวม

いる
行う
続ける
死ぬ
できる
生きる
満たす
ある
入れる
尽くす

11 คา

เว็บไซต์
kotonoha
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

หนังสือเรียน
มินนะโนะ
นิฮงโกะ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จานวน
ความถี่

ร้อยละ

สกรรมกริยา
อกรรมกริยา

กลุ่มคากริยา

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13.33
6.66
6.66
6.66
6.66
6.66
6.66
6.66
6.66
6.66

อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
สกรรมกริยา
สกรรมกริยา

2
1
2
1
2
2
1
1
2
1

15

จากตาราง 4 ปรากฏคากริยาร่วมกับรูปเงื่อนไข なら จานวน 11 รูปคากริยา ความถี่รวมจานวน 15 ครั้ง คากริยาที่
ปรากฏร่วมกับรูปเงื่อนไข なら มากที่สุดคือ する โดยปรากฏ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.66 และประเภทคากริยาแยก
ออกเป็นคาอกรรมกริยาจานวน 6 คา และคาสกรรมกริยาจานวน 5 คา
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
จากผลการวิจัยพบว่า คากริยาที่พบกับรูปเงื่อนไข と、ば、たら และ なら มากที่สุดคือ する และจากการศึกษา
งานวิจัยของ Nakamata Naoki (2016) พบว่า คากริยาที่พบกับรูปเงื่อนไข と มากที่สุดจากเว็บไซต์ kotonoha คือ 見る
ความถี่ที่พบคือ 20,304 ครั้ง และที่พบมากที่สุดจากหนังสือเรียนคือ 出る พบเป็นลาดับที่ 13 จาก 9,549 คา ส่วนคากริยาที่
พบกับรูปเงื่อนไข ば มากที่สุดจากเว็บไซต์ kotonoha คือ 言う ความถี่ที่พบคือ 19,171 ครั้ง และที่พบมากที่สุดจากหนังสือ
เรียนคือ 来る พบเป็นลาดับที่ 11 จาก 5,877 คา ส่วนคากริยาที่พบกับรูปเงื่อนไข たら มากที่สุดจากเว็บไซต์ kotonoha คือ
する ความถี่ที่พบคือ 10,699 และที่พบมากที่สุดจากหนังสือเรียนคือ できる พบเป็นลาดับที่ 12 จาก 6,578 คา ส่วนคากริยา
ที่พบกับรูปเงื่อนไข なら มากที่สุดจากเว็บไซต์ kotonoha คือ 言う ความถี่ที่พบคือ 1,655 ครั้ง และที่พบมากที่สุดจาก
หนังสือเรียนคือ 使う พบเป็นลาดับที่ 12 จาก 2,463 คา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลการวิจัยในครั้งนี้ แตกต่างกันคือ する เป็น
คากริยาที่พบมากที่ สุด เนื่องจากเป็นคากริยาประเภทสกรรมกริยาซึ่งจะต้องมีกรรมมารองรับ จึงจะได้ใจความสมบูร ณ์
เพราะฉะนั้น する จึงเป็นคากริยาที่พบการใช้กับรูปเงื่อนไข と、ば、たら และ なら บ่อยที่สุด และ する ยังเป็นคากริยาที่
อยู่ในกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มคากริยาที่สามารถสร้างคาใหม่ได้ตลอดเวลาโดยการเติม する ท้ายคา และสามารถนาคาทับศัพท์
จากภาษาต่างประเทศมาใช้ได้อีก จึงทาให้คาศัพท์กลุ่มนี้มีการใช้ปริมาณมาก
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แผนภูมิ คากริยา す る ที่พบกับรูปเงื่อนไข
ร้อยละ

ความถี่

127
106

31

25.8

26.66

24.4

15

10.37
と

ば

たら

なら

รูป 1 คากริยา する ที่พบกับรูปเงื่อนไข
จากผลการวิจัยพบว่า คากริยาที่พบกับรูปเงื่อนไข と、ば、たら และ なら มากที่สุดคือ する ความถี่ที่พบกับรูป
เงื่อนไข と ทั้งหมด 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.80 ความถี่ที่พบกับรูปเงื่อนไข ば ทั้งหมด 127 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.40
ความถี่ที่พบกับรูปเงื่อนไข たら ทั้งหมด 106 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.37 ความถี่ที่พบกับรูปเงื่อนไข なら ทั้งหมด 15 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 26.66 เป็นคากริยาประเภทสกรรมกริยา อยู่ในกลุ่มที่ 3
และจากผลการวิ จั ย จะเห็ น ได้ ว่ า ประเภทค ากริ ย าที่ ป รากฏร่ ว มกั บรู ป เงื่ อ นไขมากที่ สุ ด คื อ ค ากริ ย าประเภท
อกรรมกริยา รองลงมาคือคกริยาประเภทสกรรมกริบา แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงปริมาณก็เห็นว่ามีความถี่ไม่แตกต่างกัน จึง
อธิบายได้ว่าผลการปรากฏร่วมไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทของคากริยาด้วยเหตุนี้ในงานของ Nakamata (2016)
จึงไม่เน้นประเด็นประเภทคากริยาเช่นเดียวกัน
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่องการศึกษาคากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と 、 ば 、 た ら และ な ら ในเว็บไซต์ kotonoha
ประเภทหนังสือตาราเรียน และหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะจานวน 6 เล่ม สรุปได้ 4 ประเด็นดังนี้
1) คากริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と มีจานวน 20 คา ความถี่ที่พบทั้งหมด 31 ครั้ง คากริยาที่ปรากฏกับ と มาก
ที่สุดคือ する พบจานวน 8 คา คิดเป็นร้อยละ 25.80 เป็นคากริยาประเภทอกรรมกริยา จานวน 9 คา สกรรมกริยา จานวน
11 คา เป็นคากริยากลุม่ ที่ 1 จานวน 9 คา กลุ่มที่ 2 จานวน 10 คา กลุ่มที่ 3 พบ 1 คา
2) คากริยาที่ปรากฏกับ ば มีจานวน 49 คา ความถี่ที่พบทั้งหมด 127 ครั้ง คากริยาที่ปรากฏกับ ば มากที่สุดคือ す
る พบจานวน 31 คา คิดเป็นร้อยละ 24.40 เป็นคากริยาประเภทอกรรมกริยา จานวน 23 คา สกรรมกริยา จานวน 26 คา
เป็นคากริยากลุ่มที่ 1 จานวน 29 คา กลุ่มที่ 2 จานวน 18 คา กลุ่มที่ 3 พบ 2 คา
3) คากริยาที่ปรากฏกับ たら มีจานวน 45 คา ความถี่ที่พบทั้งหมด 106 ครั้ง คากริยาที่ปรากฏกับ たら มากที่สุด
คือ する พบจานวน 11 คา คิดเป็นร้อยละ 10.37 เป็นคากริยาประเภทอกรรมกริยา จานวน 25 คา สกรรมกริยา จานวน 20
คา เป็นคากริยากลุ่มที่ 1 จานวน 22 คา กลุ่มที่ 2 จานวน 21 คา กลุ่มที่ 3 พบ 2 คา
4) คากริยาที่ปรากฏกับ なら มีจานวน 11 คา ความถี่ที่พบทั้งหมด 15 ครั้ง คากริยาที่ปรากฏกับ なら มากที่สุดคือ
する พบจานวน 4 คา คิดเป็นร้อยละ 26.66 เป็นคากริยาประเภทอกรรมกริยา จานวน 6 คา สกรรมกริยา จานวน 5 คา เป็น
คากริยากลุ่มที่ 1 จานวน 5 คา กลุ่มที่ 2 จานวน 5 คา กลุ่มที่ 3 พบ 1 คา
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์และบทบาทหน้าที่ของประเพณีลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 3 ประการ คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ข องประเพณี ล าผี ฟู า 2) เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทหน้ า ที่ ป ระเพณี
ลาผีฟูา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีลาผีฟูา เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ กลุ่มเปูาหมายมี
จานวน 15 คน ได้แก่ ผู้ประกอบพิธีกรรมลาผีฟูา พระสงฆ์ และผู้ร่วมงานประเพณีลาผีฟูา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีบทบาท
หน้าที่ทางคติชนวิทยาของ William Bascom ผลการวิจัยพบว่าอัตลักษณ์ของประเพณีลาผีฟูาคือรูปแบบของการประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งสะท้อนบทบาทหน้าที่ตามแนวคิดได้ 4 ประการ คือ 1) สะท้อนวัฒนธรรม 2) ความบันเทิง 3) การศึกษา และ 4)
การยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีลาผีฟูาควรให้การสนับสนุนยก
ย่องนักปราชญ์ลาผีฟูา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่นเพื่อการสืบทอดประเพณีลาผีฟูาได้อย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : ประเพณีลาผีฟูา อัตลักษณ์ บทบาทหน้าที่
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
บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิมุ่งเน้นพัฒนาคนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจงึ เปรียบเสมือนศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพระดับสากลและเป็น
ผู้นาทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของสถาบันคือพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งปัญญา มุ่งการอนุรักษ์
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ส่งเสริมสืบสานและสร้างมูลค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กองแผนและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ,
2561) สอดคล้องกับการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่าง ๆ ที่มีความตระหนักและให้ความสาคัญต่อ
การฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรมให้มีความโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ทางชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น จึงควรส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่แสดงถึงอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น
ดังเช่ นการศึกษาประเพณีลาผี ฟูาของต าบลนาเสี ยว อาเภอเมื อง จั งหวั ดชัย ภูมิ เป็นประเพณีที่มี บทบาทต่ อ
ประชาชนในท้องถิ่นเนื่องจากความเชื่อของคนสมัยก่อนเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บจะประกอบพิธีกรรมลาผีฟูาเพื่อรักษาโรค ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของชาวบ้านด้านการรักษาขวัญบารุงใจ ความสมัครสมานสามั คคีของ
ชาวบ้าน การรักษาสัตย์ต่อคาบนบานที่ขอจากพระเจ้าองค์ตื้อซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของประชาชน นอกจากนี้มีการจัดประเพณีลา
ผีฟูาที่วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) เป็นประเพณีที่สาคัญที่คนในท้องถิ่นได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเหตุให้ประเพณีลาผีฟูา
คงอยู่สืบมา ในช่วงงานประเพณีจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นมาแก้บนและเที่ยวชมประเพณีลาผีฟูาเป็นประจาในทุกปี
ในปัจจุบันประเพณีลาผีฟูามีลักษณะการประกอบพิธีกรรมและวัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีกรรมแตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้
เพราะความทันสมัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อความเชื่อและวิถีการดารงชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น แต่ประเพณีลาผีฟูายังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และบทบาทหน้าที่ที่มีต่อประชาชนในท้องถิ่น
การศึกษาประเพณีลาผีฟูาของตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นการศึกษาประเพณีท้องถิ่นที่มีความ
โดดเด่นด้านอัตลักษณ์และบทบาทหน้าที่ของประเพณีในท้องถิ่น การศึกษาประเพณีดังกล่าวจะทาให้คนในสังคมเกิดความ
เข้าใจเกิดการยอมรับบทบาทหน้าที่ของประเพณีที่มีต่อสังคม รวมถึงการสืบทอดประเพณีในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ผู้วิจัยมุ่ง
ศึกษาอัตลักษณ์และวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของประเพณีลาผีฟูา โดยประยุกต์แนวคิดบทบาทหน้าที่ทางคติชนวิทยาตาม
แนวคิดของ บาสคอม (William Bascom, 1965) การศึกษานี้จะช่วยทาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และบทบาท
หน้าทีข่ องประเพณีลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิได้อย่างลึกซึ้งและสามารถศึกษาหาแนวทางส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมสืบสานประเพณีให้คงอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิธดี าเนินการวิจัยมีดังนี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ เก็บข้อมูลในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเสียว อาเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. กลุ่มเปูาหมาย การวิจัยใช้วิธีคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วยบุคคลที่สาคัญ
ของชุมชน (Key informant) จานวน 15 คน ดังนี้
1) ผู้ประกอบพิธีกรรมลาผีฟูา จานวน 5 คน
2) พระสงฆ์ จานวน 4 รูป
3) ผู้ร่วมงานประเพณีลาผีฟูา ได้แก่ นักท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่น จานวน 6 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured selection
interview) เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเปูาหมาย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามที่ใช้ประกอบการศึกษาอัตลักษณ์ประเพณีลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
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1) ศึกษาเอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การเก็ บข้อมูล กาหนดกรอบแนวคิด ก าหนดวั ตถุประสงค์ของ
การวิจัย กาหนดกลุ่มเปูาหมาย
2) การสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนข้อคาถาม
สร้างแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ สอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา เป็นต้น สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความเชื่อต่า ง ๆ การประกอบพิธีกรรมเพื่อ
ค้นหาอัตลักษณ์ของประเพณีลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และสอบถามแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม
สืบสานประเพณีลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นาเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา(Content Validity) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.6 ปรับแก้ไขเครื่องมือตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนาก่อนนาแบบ
สัมภาษณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเพณีลาผีฟูา
3) การศึกษาข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้วิธีการสังเกตการณ์ในขณะ
ประกอบพิธีลาผีฟูาและนาแบบสัมภาษณที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่สาคัญของ
ชุมชน (Key informant)
5. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล วิ จั ย ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ที่ สั ม ภาษณ์ ม าจากภาคสนามไปตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า
(Triangulation Method) หาความถูกต้องของข้อมูล ต่อจากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักการศึกษาหน้าที่ของ
ประเพณีลาผีฟูาโดยประยุกต์ ใช้แนวคิดบทบาทหน้าที่ของคติชนวิทยาตามแนวคิดของบาสคอม (William Bascom, 1965)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัยแบบพรรณนาความ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาผู้วิจัยแบ่งประเด็นสรุปผลได้ 3 ประเด็น ดังนี้
1. อัตลักษณ์ของประเพณีลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จากผลการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นของประเพณีลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีความแตกต่างไปจากลาผีฟูาของที่อื่นดังนี้
1) จุดประสงค์ของการประกอบพิธีกรรมลาผีฟูาในประเพณีลาผีฟูามี 4 ประการ ดังนี้
1.1 เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
1.2 เพื่อบนบานในสิ่งทีป่ รารถนา
1.3 เพื่อแก้บนตามที่ได้บนบานไว้สาเร็จ เช่น มีการจ้างหมอลามาแสดงเพื่อแก้บน เป็นต้น
1.4 เพื่อสักการบูชาพระเจ้าองค์ตื้อในฐานะเป็นหมอลาผีฟูา(ครูบา)ชาวคณะ(บริวาร)และผู้
เลื่อมใสศรัทธา การประกอบพิธีกรรมเริ่มทากันตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคค่าแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนในการประกอบ
พิธีกรรม
2) รูปแบบการประกอบพิธีกรรมลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่พบในท้องถิ่นมี 2
รูปแบบ ดังนี้
2.1 การรักษาโรค เป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่
มีความเชื่อเรื่องผีและมีความศรัทธาต่อพระเจ้าองค์ตื้อ
2.2 ประเพณีลาผีฟูา เป็นการรวมตัวกันไปสักการบูชาพระเจ้าองค์ตื้อที่วัดศิลาอาสน์(ภูพระ)
เนื่องจากบรรดาหมอลาผีฟูา(ครูบา) ชาวคณะ (บริวาร) ซึ่งเป็นร่างทรงผีฟูาและประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่นมีความเลื่อมใส
ศรัทธาพระเจ้าองค์ตื้ อจึงมาร่วมชุมนุมกันกราบไหว้พระเจ้าองค์ตื้อในวันขึ้น 1 ค่า เดือน 3 และในวันขึ้น 13-15 ค่า เดือน
5 โดยเฉพาะในเดือน 5 จะมีผู้ มาร่วมประกอบพิธีกรรมลาผีฟูามากเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเป็น
การปฏิบัติสืบต่อกันมาในทุก ๆ ปี นับเป็นประเพณีในท้องถิ่นที่ได้รับความนิยม

845

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

3) ลาดับขั้นตอนการประกอบพิธีลาผีฟูา
3.1 พิธีกรรมลาผีฟูาในประเพณีลาผีฟูา ณ วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) มีองค์ประกอบของการลาผีฟูา
3 ส่วน ดังนี้ 1) หมอลาผีฟูาซึ่งเป็นร่างทรงผีฟูาจะประกอบด้วยหัวหน้าคณะ (ครูบา) และชาวคณะ (บริวาร) 2) หมอแคน
และ 3) เครื่องคาย พิธีกรรมลาผีฟูาในประเพณีลาผีฟูาเริ่มจากการนาขัน 5 (ได้แก่ เงิน 5 บาท ธูป 5 ดอก เทียน 5 คู่ กรวย
ใส่ดอกไม้หรือขันหมากเบ็ง 5 คู่ บุหรี่หรือหมากพลู 5 มวน) พุ่มบายศรี ต้นไม้เงินต้นไม้ทองทาจากกระดาษสี แ ละผ้าไตร
สาหรับถวายพระเจ้าองค์ตื้อซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะหินสลักนูนสูงประดิษฐานที่ผนังหินในวัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) ต่อจากนั้นเริ่ม
ประกอบพิธีลาผีฟูาต่อหน้าพระเจ้าองค์ตื้อ กล่าวคาถวายของที่นามาสักการะต่อพระเจ้าองค์ตื้อ หมอแคนเริ่มเปุาแคนหมอลา
ผีฟูา (ครูบา) และชาวคณะ (บริวาร) ต่างร่วมกันร่ายราตามทานองเพลงแคนอย่างสนุกสนาน จนกระทั่งผีฟูาออกจากร่าง
บทร้ อ งล าผี ฟู า ลั ก ษณะของกลอนล าผี ฟู า นั้ น ไม่ แ น่ น อนบางครั้ งก็ ล าเป็ น ท านอง บางครั้ งพู ด คล้ า ยค าผญาลั ก ษณะของ
ฉันทลักษณ์ไม่แน่นอน ร่างทรงผีฟูาและผู้ฟังไม่ได้ยึดถือเรื่องความไพเราะของกลอน แต่ยึดเนื้อหาของกลอนว่าพูดอย่างไร
การแต่งกายหมอลาผีฟูาตาบลนาเสียวนิยมแต่งกายโดยให้ผู้ชายและผู้หญิงใส่เสื้อหม้อห้อม (ม่อฮ้อม) หรือเสื้อสีขาว ผู้หญิงนุ่ง
ผ้าซิ่นบางรายมีผ้าพาดบ่า ส่วนผู้ชายนุ่งโสร่งบางรายมีผ้าขาวม้าคาดเอวหรือโพกผ้าไว้ที่ศีรษะ
3.2 พิธีลาผีฟาู ในการรักษาโรค มีองค์ประกอบการลาผีฟูา 4 ส่วน ดังนี้ 1) หมอลาผีฟูาซึ่งเป็น
ร่า งทรงผี ฟู า ประกอบด้ ว ยหัว หน้ า คณะ (ครู บ า) และชาวคณะ (บริ วาร) 2) หมอแคน 3) ผู้ปุ ว ย และ 4) เครื่ อ งคาย
ซึ่งเครื่องคายที่ใช้ในการรักษาในพิธีกรรมลาผีฟูาของบ้านนาเสียว อาเภอเมือง 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 ในการรักษานิยมกระทาพิธีกรรมที่บ้านผู้ปุวยเพื่อให้หมอลาผีฟูาได้มีโอกาสดูสภาพ
สิ่งแวดล้อมของบ้านที่ผู้ปุวยอาศัยอยู่ แต่ในบางครั้งหากผู้ปุวยไม่สะดวกจะมาทาการรักษาที่บ้านของหมอลาผีฟูา ครั้นเมื่อ
จัดเตรียมของเสร็จเรียบร้อยหมอลาผีฟูาและผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีมานั่งอยู่พร้อมกัน หมอลาผีฟูา (ครูบา) กล่าวคาไหว้ครูยกขัน 5
ขึ้นเหนือศีรษะแล้วนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศรัทธาเพื่อมาประทับองค์ หมอลาผีฟูาจะนั่งอยู่หน้าลานพิธีแล้วจุดเทียนให้หมอแคนเริ่ม
เปุาแคนเพื่ออัญเชิญผีฟูาลงมา โดยถือว่าแคนคือม้าที่ผีฟูาขี่ลงมาจากฟูา หมอผีฟูาจะเริ่มลากลอนที่มีเนื้อหาในการเชิญผีฟูาให้
มารักษาอาการปุวย การแต่งกายหมอลาผีฟูาตาบลนาเสียวนิยมแต่งกายโดยให้ผู้ชายและผู้หญิงใส่เสื้อหม้อห้อม(ม่อฮ้อม)หรือ
เสื้อสีขาว ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นผู้ชายนุ่งโสร่ง ส่วนคนปุวยให้แต่งกายตามที่หมอลาผีฟูากาหนด
4) ประเพณีลาผีฟูาได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่นตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ หลายประการ ดังนี้
4.1 ด้านความเชื่อ ประชาชนในท้องถิ่นยังคงมีความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณ ผี เทวดา ซึ่งฝัง
อยู่ในความคิดและวิถีชีวิตของประชาชนตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่พึ่งพิงอาศัยธรรมชาติอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย ผลจากความเชื่อ
คือการบูชาและการบวงสรวงเพื่อให้ผีเทวดาที่นับถือเกิดความพึงพอใจและได้ช่วยดลบันดาลให้ผู้ที่ทาการบูชาหรือบวงสรวงนั้น
สมหวังทุกประการ สมัยก่อนเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าเมื่อประชาชนในท้องถิ่นประสบกับโรคภัยไข้เจ็บจึงอาศัย
ร่างทรงผีฟูามาประกอบพิธีลาผีฟูาเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับผีฟูาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชามาช่วยรักษาให้พ้น
จากโรคภัยต่าง ๆ นับเป็นภูมิปัญญาไทยที่ช่วยรักษาเยียวยาจิตใจคนไข้ให้มีขวัญและกาลังใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตอยู่รอดได้
4.2 ด้านความกตัญญูกตเวที ประชาชนในท้องถิ่นมีความกตัญญูกตเวทีภายหลังจากการรักษา
โรคภัยไข้เจ็บหรือการแก้บนตามประสงค์ เมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่า เดือน 3 และในวันขึ้น 13-15 ค่า เดือน 5 หัวหน้าคณะ (ครูบา)
ชาวคณะ (บริวาร) หมอแคน และผู้ปุวยจะเดินทางไปประกอบพิธีลาผีฟูาต่อหน้าพระเจ้าองค์ตื้อ ณ วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) โดย
นาเครื่องคาย อาทิ ขัน 5 (ได้แก่ เงิน 5 บาท ธูป 5 ดอก เทียน 5 คู่ กรวยใส่ดอกไม้หรือขันหมากเบ็ง 5 คู่ บุหรี่หรือหมาก
พลู 5 มวน) พุ่มบายศรี ต้นไม้เงินต้นไม้ทองทาจากกระดาษสี และผ้าไตรสาหรับถวายพระเจ้าองค์ตื้อ การประกอบพิธีกรรม
ลาผีฟูานี้ถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีโดยทุกคนได้มาสักการบูชาต่อพระเจ้าองค์ตื้อและผีฟูาซึ่งประพฤติปฏิบัติสืบต่อ
กันจนเป็นประเพณีลาผีฟูาที่ประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่นต่างนิยมมาร่วมงาน
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4.3 ด้านความเคารพต่อผู้อาวุโส ประชาชนในท้องถิ่นมีความเคารพต่อผู้อาวุโส อาทิ การทา
ความเคารพผู้ใหญ่ถือเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนโดยการยกมือไหว้ และการให้เกียรติผู้ที่มีอาวุโสกว่าโดยการเชื่อฟัง
คาสั่งสอนคนในครอบครัว การเชื่อ ฟังค าสั่งสอนของหั วหน้ าคณะ (ครูบา) ลาผีฟูา โดยผู้ที่ มีอาวุ โสมากกว่าจะเป็ นผู้ใ ห้
คาแนะนาสั่งสอนผู้ที่อายุน้อยกว่าให้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง อีกทั้งการประกอบพิธีกรรมจะให้ผู้ที่มีอาวุโสมาก
ที่สุดเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทาให้ผู้อาวุโสได้มีโอกาสแสดงบทบาทมีความสาคัญต่อประชาชนในท้องถิ่น
4.4 ด้านความมีน้าใจต่อกัน ประชาชนในท้องถิ่นได้แสดงความมีน้าใจต่อกัน จะเห็นได้จากการ
ประกอบพิธีลาผีฟูาเพื่อรักษาโรคซึ่งหัวหน้าคณะ (ครูบา) และชาวคณะไม่ได้เรียกค่ายกครูเพราะถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปุวย
และญาติผู้ปุวยให้มีขวัญและกาลังใจสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปในสังคมได้ ส่วนการประกอบพิธีกรรมลาผีฟูาในประเพณีลาผีฟูาที่
วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) ในขณะที่รอเวลาประกอบพิธีกรรมหัวหน้าคณะ (ครูบา) ชาวคณะและประชาชนในท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเครือญาติได้แบ่งบันอาหารให้แก่กัน นับเป็นการรวมญาติจากต่างถิ่นให้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันและรับประทานอาหาร
ร่วมกันอย่างมีความสุข
4.5 ด้านความสามัคคี ประชาชนในท้องถิ่นมีความรักใคร่สามัคคีร่วมกันจัดงานประเพณีลาผีฟูา
ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจัดเป็นประจาในทุก ๆ ปี เมื่อใกล้ถึงเวลาจัดงานประเพณีจะมีประชาชนในท้องถิ่น
พระสงฆ์ที่จาวัดศิลาอาสน์(ภูพระ) โรงเรียนภูพระวิทยาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และองค์การบริหารส่วนตาบลนาเสียว
ทุกฝุายต่างให้ความร่วมมือจัดเตรียมสถานที่ การประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม เช่น ล้วงไหจับสลากชิงของรางวัล การออก
ร้ า นค้ า ขายของบริ โ ภคและเครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ โรงทานบริ ก ารอาหารและน้ าดื่ ม การแสดงวงดนตรี การแสดงหมอล า
หนังกลางแปลง เป็นต้น
4.6 ด้านการรักษาคาสัตย์ ประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่นมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้าองค์
ตื้อซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะหินสลักนูนสูงประดิษฐานที่ผนังหิ นในวัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) เมื่อคาบนบานได้สมดั่งปรารถนา
ประชาชนจะมาแก้บนตามที่ได้บนบานไว้แสดงให้เห็นถึงการรักษาคาสัตย์ รับผิดชอบต่อคาพูดของตนเอง การแก้บนที่นิยมกัน
ได้แก่ การลาผีฟูา หนังกลางแปลง การแสดงหมอลา การแสดงวงดนตรี เป็นต้น
2. ศึกษาบทบาทหน้าที่ประเพณีลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ผลการวิจัยนี้ประยุกต์แนวคิดบทบาทหน้าที่ ทางคติชนวิทยาในแนวคิดของบาสคอม(William Bascom,1965)มา
เป็ น กรอบในการวิ เ คราะห์ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องประเพณี ล าผี ฟู า ต าบลนาเสี ย ว อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ชั ย ภู มิ แ บ่ งออกเป็ น
4 ประการ ดังนี้
2.1 บทบาทหน้าที่สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณีลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิได้สะท้อน
ให้เห็นวัฒนธรรม ดังนี้
1) วัฒนธรรมการลาผีฟูา ประเพณีลาผีฟูาได้สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะการแสดงที่สืบเนื่องมาจาก
การนับถือผี สาเหตุที่ใช้คาว่าลาเพราะคาว่าลาหมายถึงการลานาบทร้องทีเ่ ป็นทานองซึ่งมีหลายรูปแบบหลายสาเนียง การลามี
ทั้งลีลาการลาผีฟูาแบบหมู่และแบบเดี่ยว ท่วงท่าการลาผีฟูามีทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายแบบช้าและแบบเร็วสลับกันไปตาม
จังหวะของเสียงแคน ลักษณะท่าทางการลาผีฟูาไม่เป็นแบบตายตัวขึ้นอยู่ที่ หัวหน้าคณะ (ครูบา) ชาวคณะซึ่งเป็นร่างทรงจะ
แสดงท่าทาง ส่วนบทร้องลาผีฟูามีลักษณะไม่แน่นอนบางครั้งลาเป็นทานอง บางครั้งพูด คล้ายคาผญา ลักษณะฉันทลักษณ์ไม่
แน่นอน
2) วั ฒ นธรรมการบู ช าผี การประกอบพิ ธี ก รรมล าผี ฟู า ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ ของ
ชาวอีสานที่เชื่อว่าพญาแถนหรือผีฟูาหรือผีแถนเป็นเทวดามากกว่าเป็นผี ผีฟูา นับเป็นผีที่อยู่ในระดับสูงกว่าผี ประเภทอื่น
ซึ่งผีฟูามีอิทธิฤทธิ์สามารถที่จะกาหนดการเกิดการตายของมนุษย์ได้ ในสมัยก่อนการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ปุวยต้องประกอบ
พิธีกรรมลาผีฟูาอ้อนวอนขอให้ผีฟูามาช่วยรักษา ประชาชนในท้องถิ่นต่างให้ความสาคัญต่อการประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาผีฟูา
และปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณีลาผีฟูาในปัจจุบัน
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3) วั ฒ นธรรมการแต่ ง กาย ประเพณี ล าผี ฟู า ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชนในท้องถิ่นตาบลนาเสียวที่มีผลงานหัตถกรรมท้องถิ่นปรากฏอยู่ในเครื่องแต่งกายที่ใช้สวมใส่ประกอบพิธีลาผีฟูา อาทิ
เสื้อหม้อห้อม (ม่อฮ้อม) ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของคนสมัยก่อนเนื่องจากการทอผ้าเป็นงานฝีมือ
ของลูกผู้หญิงแม่จะสั่งสอนให้ลูกฝึกทอผ้าจนชานาญ เพื่อนาไปใช้ในงานบุญประเพณีต่าง ๆ การนุ่งผ้าซิ่นของผู้หญิง ในแต่ละ
ท้องถิ่นจึงเป็นเหมือนการแสดงฝีมือ ประชาชนในท้องถิ่นตาบลนาเสียวเมื่อว่างเว้นจากการทาเกษตรกรรมจะปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม ทอผ้า ลวดลายของผ้าไหมทีน่ ิยมทากันจะเป็นลายคั่น ลายขอหมี่คั่นขอนารี และลายประยุกต์ต่าง ๆ
4) วัฒนธรรมการเคารพผู้ใหญ่ การประกอบพิธีกรรมลาผีฟูาจะเห็นได้ว่าร่างทรงผีฟูาที่ประกอบ
พิธีกรรมลาผีฟูาจะเป็ นผู้อาวุโส ซึ่งประชาชนในท้องถิ่ นต่างให้ค วามเคารพนับถือและเชื่อฟังคาสั่ งสอนกันตามลาดับขั้ น
ความสัมพันธ์ อาทิ ในการประกอบพิธีกรรมชาวคณะจะให้ความเคารพเชื่อฟังต่อหัวหน้าคณะ (ครูบา) ในครอบครัวจะเคารพ
ปูุย่าตายายพ่อแม่พี่น้อง เป็นต้น
2.2 บทบาทหน้าที่ให้ความบันเทิง เป็นการให้ความบันเทิงควบคู่กับการบาเพ็ญความดี อาทิ เมื่อถึงวันขึ้น
1 ค่า เดือน 3 และในวันขึ้น 13-15 ค่า เดือน 5 โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์จะมีประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่นได้ มาร่วมกัน
ประกอบพิธีกรรมลาผีฟูา มีการทาบุญและสักการบูชาพระเจ้ าองค์ตื้อเพื่อความเป็นสิริมงคล ขณะที่ประกอบพิธีลาผีฟูา
บรรยากาศเต็มไปด้วยความรื่นเริงสนุกสนาน หัวหน้าคณะ(ครูบา) และชาวคณะซึ่งเป็นร่างทรงจะลาผีฟูา ตามเสียงแคน
การประกอบพิธีลาผีฟูาช่วยสร้างความสามัคคีและความสนุกสนานให้แก่ประชาชน มีการแก้บนโดยการจ้างมหรสพและดนตรี
มาแสดงในงานประเพณีลาผีฟูา เช่น การแสดงหมอลา การแสดงดนตรี หนังกลางแปลง ทาให้ มีประชาชนในท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว
2.3 บทบาทหน้าที่ด้านวิถีทางแห่งการศึกษา การรักษาโรคโดยใช้ความเชื่อจากการประกอบพิธีกรรม
ลาผีฟูา เป็นวิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ได้รับความนิยมในสมัยก่อน สาเหตุที่มีการฟูอนราเพื่อเป็นการทาให้คนไข้มีจิตใจ
เข้มแข็งต่อสู้กับอาการเจ็บปุวยช่วยผ่อนคลายความตึ งเครียด จิตใจปลอดโปร่ง ไร้ความวิตกกังวล การรักษาโรคโดยอัญเชิญ
ผีฟูามาช่วยรักษาเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ปุวยและญาติเป็นสาคัญ ปัจจุบันการรักษาโรคภัยต่าง ๆ โดยการ
ประกอบพิธีลาผีฟูายังคงมีให้เห็นบ้างแต่ได้ลดบทบาทลงเพราะความนิยมในการรักษาโรคกับแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามามี
บทบาทต่อ วิ ถีก ารด ารงชี วิต มากขึ้น การรัก ษาโรคภั ย ต่า ง ๆ ด้ ว ยความเชื่อ เรื่อ งผีจึ งเป็ นเสมือ นการศึก ษาความเชื่อ ที่ มี
ผลกระทบต่อจิตใจของผู้ปุวยให้หายจากโรคด้วยการสร้างขวัญและกาลังใจ ซึ่งหมอลาผีฟูาเป็นผู้แสดงบทบาทในการรักษาโดย
ไม่คานึงถึงค่าใช้จ่าย (ค่ายกครู) ดังนั้นประเพณีลาผีฟูานี้จึงเป็นเครื่องมือด้านการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในอดีตทาให้คนใน
สังคมปัจจุบันได้ทราบถึงความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีในท้องถิ่น
2.4 บทบาทหน้าที่ทาให้เกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม การประกอบพิธีลาผีฟูาตาบล
นาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและได้รับการสืบสานให้เป็นประเพณีลาผีฟูา
มาจนถึงทุกวันนี้ โดยได้รับความร่วมมือในการจัดงานประเพณีลาผีฟูาจากหลายหน่วยงาน การให้ความร่วมมือดังกล่าวมีส่วน
ช่วยทาให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานประเพณีลาผีฟูามากขึ้น เพราะมีการอานวยความสะดวกด้านที่พัก ห้องน้า สถานที่
จอดรถและการออกร้านขายอาหาร สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณี
ลาผีฟูาเป็นการกระจายรายได้สทู่ ้องถิ่น มีการยอมรับในแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมกัน โดยสามารถปรับทัศนคติ
ค่านิยม ความเชื่อ นาไปประยุกต์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้เพราะได้ยอมรับที่จะเรียนรู้ประเพณีลาผีฟูา
และเกิดการปฏิบัติตามได้อย่างเข้าใจโดยปราศจากอคติต่อประเพณีดังกล่าว
3. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังนี้
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3.1 ควรสร้างพิพิธภัณฑ์จาลองเหตุการณ์ประกอบพิธีกรรมลาผีฟูา การจัดตั้งพิพิธภั ณฑ์เพื่อรวบรวมข้อมูล
วัฒนธรรมและมีการแสดงเผยแพร่ นอกจากนี้ยังจะต้องจัดฝึกอบรมให้มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และให้มีการจัดทาสาเนาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อจัดเก็บมิให้สูญหายและให้มีการเผยแพร่แก่ผู้สนใจและสถาบันการศึกษา
เพื่อให้คนทั่วไปได้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทั้งนี้การเผยแพร่อาจจะทาได้ในรูปของหนังสือ แผ่นพับ ปูายประกาศ เว็บไซต์
และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลวัฒนธรรมให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ (เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2552)
3.2 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายส่งเสริมสวัสดิการให้แก่นักปราชญ์ลาผีฟูา อาทิ การขึ้น
ทะเบียนนักปราชญ์ เบี้ยเลี้ยง การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น
3.3 ควรนาแนวคิด ทางคติชนวิท ยามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการอนุรั กษ์ ประเพณีแ ละส่งเสริมการท่อ งเที่ย ว
(Folklore for Tourism) ผู้วิจัยได้เสนอโมเดลกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่นโดย
คาดหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและคนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการนาเสนอแนวคิดสาหรับการ
นาไปประยุกต์ใช้อนุรักษ์ประเพณีลาผีฟูาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวได้ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงโมเดลกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่น
ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
1) การศึกษาบริบทท้องถิ่น อัตลักษณ์และบทบาทหน้าที่ประเพณีลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ คือการศึกษาบริบทของท้องถิ่นตาบลนาเสียว ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อาชีพคนในท้องถิ่น ความเชื่อ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยเฉพาะการศึกษาประเพณีที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คนในท้องถิ่นคือประเพณี
ลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ควรศึกษารายละเอียดของประเพณีลาผีฟูาอย่างถ่องแท้ อาทิ อัตลักษณ์ของ
ประเพณีลาผีฟูา บทบาทหน้าที่ประเพณีลาผีฟูาที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ค วรศึกษาอาชีพทอผ้าไหมใน
ท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยว อาทิ การออกแบบลวดลายผ้าไหมทีส่ ะท้อนอัตลักษณ์ของตาบลนาเสียว เป็นต้น
2) การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น คือคนในท้องถิ่นร่วมมือกันเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่น ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งตาบลนาเสียวอยู่ในเขตการปกครองของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเสียว มีสถานศึกษาในตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นหลายสถาบัน อาทิ โรงเรียนภูพระวิทยาคม โรงเรียน
บ้านเล่าวิทยาคาร โรงเรียนบ้านนาวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นต้น การเข้ามามีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ทางานบริหารการจัดการท่องเที่ยวร่วมกันกับคนในท้องถิ่นจะช่วยให้ประสบ
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ความสาเร็จและสามารถจัดการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน โดยจัดประชุมตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และคนในท้องถิ่นมา
วิเคราะห์ SWOT ร่วมกัน แล้วนาผลจากการวิเคราะห์มาจัดทาแผนจัดการท่องเที่ยวประเพณีลาผีฟูา
3) การจัดการท่องเที่ยว คือ การดาเนินการจัดกิจกรรมท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่น
ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีหลักการจัดการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่น 3
หลักการ ดังนี้
3.1 แนวทางอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว คือการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยคนในท้อ งถิ่นได้มีส่วน
ร่วมในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวโดยสอดแทรกแนวทางอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
3.2 แนวทางอนุรักษ์ประเพณี คือการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยคนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมใน
การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวโดยการสอดแทรกแนวทางอนุรักษ์ประเพณีลาผีฟูา
3.3 การส่งเสริมวิถีไทยผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น คือการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยคนในท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว มีกิจกรรมสอดแทรกการส่งเสริมวิถีไทยผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
4) การประเมินความพึงพอใจ คือ การประเมินผลความพึง พอใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการบริการ
ท่องเที่ยว 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวก ด้านกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย ด้านที่พัก ด้านอาหาร ด้าน
การเผยแพร่ความรู้และแนวทางอนุรักษ์ และด้านส่งเสริมการตลาดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยนาผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงทั้ง 7 ด้าน ได้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว
โมเดลกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่นตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิที่ผู้วิจัยได้นาเสนอไว้สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่น
ได้โดยเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น
อภิปรายผล
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข องประเพณี ล าผี ฟู า ต าบลนาเสี ย ว อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ พบว่ า
จุดประสงค์ของการประกอบพิธีกรรมลาผีฟูาของที่อื่นจะประกอบพิธีกรรมเพื่อการรักษาโรค ส่วนการประกอบพิธีกรรมลาผีฟูา
ของตาบลนาเสียวนอกจากประกอบพิธีกรรมเพื่อการรักษาโรคยังเป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อกานสักการบูชา การบนบาน
และการแก้บนต่อพระเจ้าองค์ตื้อ ๆ ถือเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่น ดังเห็นได้จากการประกอบ
พิธีกรรมลาผีฟูาที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายสมัยจนกลายเป็นประเพณีสาคัญของท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จุรีรัตน์ บัวแก้ว (2561) กล่าวไว้ว่าในด้านความเชื่อเมื่อประชาชนไม่สามารถเอาชนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติได้ต้องหาที่พึ่ง
ทางใจด้วยการผูกโยงความเชื่อว่าผีจะคอยปกปูองคุ้มครองให้มีความอยู่ดีกินดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยอันตรายที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้จึงจัดเป็นประเพณี ที่สาคัญในท้องถิ่นและได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ด้านรูปแบบการประกอบ
พิธีกรรมลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่พบในท้องถิ่นมี 2 รูปแบบ ได้แก่ พิธีกรรมรักษาโรคและพิธีกรรม
ในประเพณีลาผีฟูา ลาดับขั้นตอนการประกอบพิธีลาผีฟูา มีองค์ประกอบของการลาผีฟูา ที่แตกต่างไปตามจุดประสงค์ของ
การประกอบพิธีกรรมลาผีฟูา นอกจากนี้ประเพณีลาผีฟูาได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นตาบลนาเสียว
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นยังคงมีความเชื่อ ในเรื่องของจิตวิญญาณ ผี เทวดา ผลจากความเชื่อ
คือการบูชาและการบวงสรวงเพื่อให้ผีเทวดาที่ นับถือเกิดความพึงพอใจช่วยดลบันดาลให้ผู้ที่ทาการบูชาหรือบวงสรวงสมหวัง
การประกอบพิธีกรรมลาผีฟูานี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ความกตัญญูกตเวที ความเคารพต่อผู้อาวุโส ความมีน้าใจต่อกัน
ความสามัคคี และการรักษาคาสัตย์ ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน สอดคล้องกับแนวคิดของ
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ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2541) กล่าวไว้ว่าเมื่อประชาชนในท้องถิ่นยังคงรักษาความคิด ความเชื่อ การนับถื อผีอย่างเหนียวแน่น
ผีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอานาจเหนือธรรมชาติอยู่เหนืออานาจการควบคุมของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมนุษย์มี
ความผูกพันกันและได้แสดงพฤติกรรมร่วมกัน เกิดเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผี ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ทาให้
เกิดดุลยภาพในสังคมระดับชาวบ้าน ทาให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย การใช้วัดเป็น
สถานที่จัดงานประเพณีลาผีฟูาซึ่งจัดเป็นประจาทุกปีที่วัดศิลาอาศน์ (ภูพระ) เพื่อประกอบพิธีกรรมลาผีฟูาทาให้เกิดการ
รวมกลุ่มของประชาชนจากต่างถิ่นเป็นจานวนมาก การจัดงานประเพณีลาผีฟูาได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเสียว มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โรงเรียนภูพระวิทยาคม และประชาชนในท้องถิ่น ทุกฝุายต่างให้ความร่วมมือ
จัดเตรียมสถานที่ การประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งการให้ความร่วมมือร่วมใจกันจัดงานประเพณีลาผีฟูาของตาบล
นาเสียวเกิดจากความศรัทธาและความเชื่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา ตรีสวัสดิ์ (2560) กล่าวไว้ว่าวัดในท้องถิ่นสร้างขึ้น
เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของกลุ่มคนในท้องถิ่น วัดช่วยสื่อสารอัตลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมจากสิ่ งปลูกสร้างในวัด ซึ่งการสื่อสารอัต
ลักษณ์ของคนในท้องถิ่นทางด้านจิตใจสะท้อนผ่านพิธีกรรม ความเชื่อ แนวทางการอนุรักษ์อัตลักษณ์คือใช้ศรัทธาและความ
เชื่อในพุทธศาสนาสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและระหว่างวัด
ผลการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของประเพณีลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยได้ประยุกต์
แนวคิดบทบาทหน้าที่ของคติชนวิทยาตามแนวคิดของบาสคอม (William Bascom, 1965) แบ่งออกเป็น 4 ประการพบว่า
1. บทบาทหน้าที่สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณีลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัย ภูมิได้สะท้อนให้เห็น
วัฒนธรรม ดังนี้ 1) วัฒนธรรมการลาผีฟูา ประเพณีลาผีฟูาได้สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะการแสดงที่สืบเนื่องมาจากการนับถือผี
2) วัฒนธรรมการบูชาผี การประกอบพิธีกรรมลาผีฟูาได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าพญาแถนหรือผีฟูามี
อิทธิฤทธิ์สามารถที่จะกาหนดการเกิดการตายของมนุษย์ได้ 3) วัฒนธรรมการแต่งกาย ประเพณีลาผีฟูาได้สะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นตาบลนาเสียวที่มีผลงานหัตถกรรมท้องถิ่นปรากฏอยู่ในเครื่องแต่งกายที่ใช้สวมใส่
ประกอบพิธีลาผีฟูา อาทิ เสื้อหม้อห้อม (ม่อฮ้อม) ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น 4) วัฒนธรรมการเคารพผู้ใหญ่ การประกอบพิธีกรรม
ลาผีฟูา จะเห็นได้ว่าร่างทรงผีฟูาที่ประกอบพิธีกรรมลาผีฟูาจะเป็นผู้อาวุโส ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นต่างให้ความเคารพนับถือ
และเชื่อฟังคาสั่งสอนกันตามลาดับขั้นความสัมพันธ์ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สารภี ขาวดี (2561) กล่าว
ไว้ว่าประเพณีมีบทบาทในการรวมกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และมีกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมร่วมกันทาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
2. บทบาทหน้าที่ให้ความบันเทิง เป็นการให้ความบันเทิงควบคู่กับการบาเพ็ญความดี ขณะที่ประกอบพิธีลาผีฟูา
บรรยากาศเต็มไปด้วยความรื่นเริงสนุกสนาน การประกอบพิธีลาผีฟูาช่วยสร้างความสามัคคีและความสนุกสนานให้แก่คนใน
ท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา จันทร์เทาว์ (2559) กล่าวไว้ว่าประเพณีทาหน้าที่การให้ความบันเทิงได้เด่นชัดที่สุด
ซึ่งพบได้จากการประกอบพิธีลาผีฟูาบรรดาร่างทรงผีฟูาจะแสดงท่าฟูอนราไปตามจังหวะของเสียงแคนอย่างสนุกสนานทาให้
ประชาชนที่มาร่วมรับชมการประกอบพิธีกรรมลาผีฟูาได้รับความบันเทิงไปด้วย
3. บทบาทหน้าที่ด้านวิถีทางแห่งการศึกษา ในสมัยก่อนประชาชนในท้องถิ่นรักษาโรคโดยการประกอบพิธีกรรม
ลาผีฟูา แต่ในปั จจุบันการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามามีบทบาทต่อวิ ถีการดารงชีวิ ตมากขึ้น ประเพณีลาผีจึงเป็ น
เครื่ อ งมื อ ด้ า นการศึ ก ษาเรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในอดี ต ท าให้ ค นในสั ง คมปั จ จุ บั น ได้ ท ราบถึ ง วิ ธี ก ารรั ก ษาโรค ความรั ก
ความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาโตะ มาริโกะ (2538) กล่าวไว้ว่าการเกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้ง
ทางกายและจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ มนุษย์จึงพยายามสร้างความคิดความเชื่อเพื่ออธิบายสาเหตุที่ทาให้เกิด
ความเจ็บปุวยและวิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การลาผีฟูาถือเป็นภูมิปัญญาไทยชนิดหนึ่งในการช่วยบาบัดทุกข์ของคนในอดีต
ลาผีฟูาเป็นพิธีกรรมเวทมนต์คาถาชนิดหนึ่งที่นิยมทางอีสาน โดยคนกลุ่มหนึ่งในอดีตกาลนามาใช้บาบัดรักษาผู้ที่มีอาการทาง
จิต ซึ่งเชื่อกันว่าโรคทางกายกับจิตนั้นมีอยู่ร่วมกันเสมอเป็นภูมิปัญญาไทยที่ได้อนุรักษ์กันมา การลาผีฟูาจึงเป็นเสมือนการศึกษา
แนวคิด ความเชื่อ และวิธีการรักษาโรคของคนในท้องถิ่นเพื่อให้ดารงชีวิตอยู่รอด
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4. บทบาทหน้าที่ทาให้เกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม การประกอบพิธีลาผีฟูาตาบลนาเสียว
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและได้รับการสืบสานให้เป็นประเพณีลาผีฟูามาจนถึง
ทุกวันนี้ โดยได้รับความร่วมมือในการจัดงานประเพณีลาผีฟูาจากหลายหน่วยงาน มีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในงานประเพณีลาผีฟูาและเกิดยอมรับในแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมกัน โดยสามารถปรับทัศนคติ ค่านิยม
ความเชื่อ เรียนรู้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภลักษณ์ ใจวัง (2558) กล่าวไว้ว่าพิธีกรรม
ช่วยรักษาปทัสถานของสังคมไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องระบบศาสนา ระบบครอบครัว ระบบการปกครอง ระบบการศึกษาและ
ระบบนันทนาการ โดยมองว่าระบบต่าง ๆ เป็นกลไกทางวัฒนธรรมต่างมีหน้าที่ช่วยให้สังคมอยู่ได้และทาให้เกิดความผูกพัน
ลดความขัดแย้งเกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม เกิดความสามัคคี และการช่วยเหลือกัน
ผลการวิจัยด้านการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ดังนี้
1. ควรสร้างพิพิธภัณฑ์จาลองเหตุการณ์ประกอบพิธีกรรมลาผีฟูา สอดคล้องกับงานวิจัยของอัฐภิญญา
ศรีทัพ (2559) กล่าวไว้ว่า พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมข้อมูล สร้างการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีโดยท้องถิ่นวัดและสถานศึกษา ประโยชน์ต่อท้องถิ่นเกิดความสามัคคีและมีรายได้จากการท่องเที่ยว ประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นได้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ทาให้มีรายได้เข้าจังหวัด ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจการค้ามีรายได้จากการ
จาหน่ายสินค้าและของที่ระลึกจากนักท่องเที่ยว
2. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายส่งเสริมสวัสดิการให้แก่นักปราชญ์ลาผีฟูา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรพิน ปิ ยะสกุลเกียรติ ,สุวรรณา เขียวภักดีพร,พระปลัดสุระ ญาณธโร, กันตพัฒน์ พรสิริวัฒนสินและปกรณ์
ปรียากร (2561)กล่าวไว้ว่าบทบาทปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้นาท้องถิ่นที่อาศัยความเชื่อมั่นศรัทธาจากชาวบ้านของการเป็นบุคคล
ต้นแบบในการดาเนินชีวิตเป็นผู้สร้างความรู้เข้าใจเกี่ ยวกับอัตลักษณ์ในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นจิตสานึกของคนในท้องถิ่นให้เกิด
ความจงรักภักดีต่อท้องถิ่น จึงควรให้การยกย่องเชิดชูและจัดสรรสวัสดิการให้แก่นักปราชญ์ในท้องถิ่น
3. ควรนาแนวคิดทางคติชนวิทยามาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
(Folklore for Tourism) โดยผู้วิจัยได้คิดโมเดลกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่น
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ประเพณีลาผีฟูาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้ได้รับ
การยอมรับจากนักท่องเที่ยว โมเดลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา ศรีลาชัย และภูเกริก บัวสอน (2561) กล่าวไว้
ว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวควรเร่งจัดทาแผนการจัดการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น
โดยประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและบริหารจัดการร่วมกันจึงจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) ศึกษาอัตลักษณ์ของประเพณีลาผีฟูา ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สรุปได้ว่าอัตลักษณ์ที่โดดเด่นคือ
จุดประสงค์ รูปแบบการประกอบพิธีกรรมลาผีฟูา ลาดับขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
2) ศึกษาบทบาทหน้าที่ประเพณีลาผีฟูา สรุปได้ว่าประเพณีลาผีฟูาปรากฏบทบาทหน้าที่จานวน 4 ด้าน คือบทบาทหน้าที่
สะท้อนวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ให้ความบันเทิง บทบาทหน้าที่ด้านวิถีทางแห่งการศึกษา และบทบาทหน้าที่ทาให้เกิดการ
ยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคมร่วมกัน 3) ศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีลาผีฟูา สรุปผลได้
ว่าควรสร้างพิพิธภัณฑ์ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายส่งเสริมสวัสดิการให้แก่นักปราชญ์ลาผีฟูา และควร
ทดลองใช้โมเดลกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวิถีไทยท้องถิ่น ตาบลนาเสียว อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ
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Development of Gold Ornaments Market for the Indian Market
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งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการในรูปแบบเครื่องประดับทองคําที่นิยม ของชาวอินเดียที่อาศัยในประเทศไทย
ดวยการคนหาและรวบรวมรูปแบบเครื่องประดับทองคําที่ชาวอินเดียในประเทศไทยตองการ ในรูปแบบตามประเพณีนิยม
และตามสมัยนิยม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางเปนชาวอินเดียที่อาศัยในประเทศไทยในแขวงพาหุรัดและยานสี่แยกบานแขก
กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา ชาวอินเดียที่อาศัยในประเทศไทย ที่มีความตองการซื้อเครื่องประดับทองคํา นิยมที่จะเลือกซื้อ
ตามที่ ผูป ระกอบการวางจํา หน ายตามร านเครื่อ งประดั บ ทางอิ นเตอรเ น็ ทและอาจมี การสั่ งทํ าโดยเฉพาะ การเลื อกซื้ อ
เครื่องประดับทองคําตามประเพณี มักนิยมซื้อเปนเซท ไดแก สรอยคอ ตางหู กําไลขอมือ และแหวน สวนเครื่องประดับทองคํา
ตามสมัยนิยมกลุมตัวอยางนิยมซื้อกําไลที่เปนเสนเล็ก ๆ หลาย ๆ เสนใสเรียงกัน
คําสําคัญ : การทําใหเปลี่ยนแปลง การทําใหดีขึ้น ทําใหเจริญขึ้น
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
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาตลาดทองคําแปรรูปเพื่อตลาดอินเดีย ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อสํารวจความตองการใน
รูปแบบเครื่องประดับทองคําที่นิยม ของชาวอินเดียที่อาศัยในประเทศไทย นักวิจัยจึงขอตั้งวัตถุประสงคเพื่อคนหาและรวบรวม
รูปแบบเครื่องประดับทองคําที่ชาวอินเดียในประเทศไทยถึงความตองการ 2 รูปแบบคือ รูปแบบตามประเพณีนิยม และ
ตามรูปแบบสมัยนิยม เพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องประดับทองคําใหตรงตามความตองการของชาวอินเดียในประเทศไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ Quantitative Research แบบสัมภาษณใชในการสัมภาษณคนอินเดียที่อาศัย
และทําการคาในบริเวณยานพาหุรัด และคนอินเดียที่อาศัยและทําการคาอยูในบริเวณยานสี่แยกบานแขก นักทองเที่ยวชาว
อินเดียที่มีความสนใจจะซื้อเครื่องประดับทองคํา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก คนอินเดียที่อาศัยและทําการคาในบริเวณยานพาหุรัด และคนอินเดียที่
อาศัยและทําการคาอยูในบริเวณยานสี่แยกบานแขก นักทองเที่ยวชาวอินเดียที่มีความสนใจจะซื้อเครื่องประดับทองคํา ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถามใชในการสอบถามรูปแบบเครื่องประดับทองคําที่ชาวอินเดียในประเทศไทย ที่มีความ
ตองการตามประเพณีนิยม และความตองการตามสมัยนิยม
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอความรวมมือจากคนอินเดียที่อาศัยในประเทศไทยในยาน
พาหุรัด และนักทองเที่ยวชาวอินเดียในยานสี่แยกบานแขกถึงความตองการรูปแบบเครื่องประดับทองคําประเภทสรอยคอ
กําไรขอมือและแหวน ตามประเพณี และตามสมัยนิยม จํานวน 400 ชุด
วิเคราะหขอมูล
นําขอมูลโดยวิเคราะหจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ และ
นําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย โปรแกรมสําเร็จรูป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายขอมูลทั่วไป
ของกลุมตัวอยาง นํารูปแบบที่ไดมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความตองการ เพื่อการวิเคราะหแนวโดย
การดําเนินการเรียบเรียงขอมูลและนําเสนอลักษณะการบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหโดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม
2. ผลการวิเคราะหความตองการเครื่องระดับทองคํารูปแบบตามประเพณี
3. ผลการวิเคราะหความตองการเครื่องประดับทองคํารูปแบบตามสมัยนิยม
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
จากการศึกษาผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปกลุมตัวอยางชาวอินเดียในประเทศไทย ทั้งหมด 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)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความตองการเครื่องระดับทองคํารูปแบบตามประเพณี
2.1 รูปแบบความตองการเครื่องประดับทองคําประเภทสรอยคอ ตามประเพณีของชาวอินเดียในประเทศไทย

2.2 รูปแบบความตองการเครื่องประดับทองคําประเภทกําไรขอมือ ตามประเพณีของชาวอินเดียในประเทศไทย

2.3 รูปแบบของความตองการเครื่องประดับทองคําประเภทแหวน ตามประเพณีของชาวอินเดียในประเทศไทย

2.4 รูปแบบความตองการเครื่องประดับทองคําประเภทสรอยคอ ตามสมัยนิยมของชาวอินเดียในประเทศไทย
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2.5 รูปแบบความตองการเครื่องประดับทองคําประเภทกําไรขอมือ ตามสมัยนิยมของชาวอินเดียในประเทศไทย

2.6 รูปแบบความตองการเครื่องประดับทองคําประเภทแหวน ตามสมัยนิยมของชาวอินเดียในประเทศไทย

อภิปรายผล
จากการคนหาและรวบรวมรูปแบบเครื่องประดับทองคําที่ชาวอินเดียในประเทศไทยตองการ ตามประเพณีนิยมผล
การวิเคราะหจากตัวอยางที่มีใหเลือกทําใหทราบวา
1. ประเภทสรอยคอกําไลขอมือและแหวน ที่ไดรับความตองการมากที่สุดมีรูปแบบที่คลายคลึงกัน และใสเปน
เซ็ททั้งสีสันและรูปแบบที่เหมือนกัน
2. เพื่อคนหาและรวบรวมรูปแบบเครื่องประดับทองคําที่ชาวอินเดียในประเทศไทยตองการตามรูปแบบสมัยนิยม
ที่ไดรับความตองการมากที่สุดมีรูปแบบจะมีขนาดเล็กและรูปแบบไมเนน จะซื้อตามใจของแตละคนชอบ
3. การที่ผูประกอบการจัดจําหนายเครื่องประดับทองคําตรงกับความตองการของชาวอินเดียในประเทศไทยนั้น
สามารถทําไดดวยการรับทําตามคําสั่งซื้อหรือสรางแบบที่เปนมาตรฐานตามความนิยมที่ไดรับขอมูลจากงานวิจัย
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ไดทราบถึงรูปแบบความตองการเครื่องประดับของคนอินเดียในประเทศไทย จะอิงตามแนวทาง
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดจากบรรพบุรุษ ในสวนของผูประกอบการจะมีขั้นตอนในการจัดทําเครื่องประดับทองคําสําหรับ
ชาวอินเดียในประเทศไทย ที่ยุงยากและซับซอน แตสามารถผลิตออกจําหนายไดเพราะตลาดสินคาประเภทนี้มีผูตองการซื้อ
จํานวนมาก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ที่สนับสนุนงบประมาณ ในการ
ดําเนินการวิจัย และชาวอินเดียในประเทศไทยแขวงพาหุรัด และสี่แยกบานแขก กรุงเทพมหานคร และผูที่ไดมีสวนทําให
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ต่อกฎหมายการแพทย์แผนไทยของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยใน
จังหวัดพิษณุโลก คณะผู้วิจัยทาการศึกษาในผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ในหน่วงงานของรัฐ
และเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก จากข้อมูลสานักสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จานวน 95 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 แบบตัดขวาง Cross-sectional study เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็น แบบสอบถามที่
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์แผนไทยด้วย
ข้อสอบแบบถูกผิด (True or False) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเพื่ออธิบายให้เห็นลักษณะของข้อมูล
สรุปผลการวิจัยพบว่าแพทย์แผนไทยมีความรู้ต่อกฎหมายการแพทย์แผนไทยอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
74.73 ซึ่งกฎหมายที่แพทย์แผนไทยในจังหวัดพิษณุโลกมีความรู้มากที่สุดคือคาประกาศสิทธิผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ 94.32 และ
กฎหมายที่มีความรู้น้อยที่สุดคือพระราชบัญญัติยา คิดเป็นร้อยละ 25.27
คาสาคัญ: 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 Crosssectional 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%).
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บทนา
ปัจจุบันการร้องเรียนและการฟ้องร้องผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ในเรื่องสิทธิของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจากสถิติการ
ฟ้องร้องทางการแพทย์ย้อนหลังระหว่างปี2539 -2558 พบว่ามีคดีแพ่ง 241 คดี,คดีอาญา 36 คดี,คดีผู้บริโภค 133 คดีและคดี
ปกครอง 2 คดี จากสถิติพบว่าสาเหตุการฟ้องคดีกว่าครึ่งหนึ่งของคดีเป็นการรักษาผิดพลาด วินิจฉัยผิดพลาด รองลงมาเป็น
การคลอด พฤติกรรมบริการ แพ้ยา รักษาผิดมาตรฐาน และคดีที่ศาลตัดสินจนถึงที่สุดกระทรวงสาธารณสุขต้องชาระเงินให้กับ
ผู้ฟ้องตามคาพิพากษาแล้ว 36 ล้านบาท (กองกฏหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2562) แพทย์แผนไทยเป็นอีก
วิชาชีพ หนึ่งทางการแพทย์ที่กาลั งเป็น ที่ รู้จัก กันอย่ างแพร่หลายในปัจ จุบัน จากข้อ มูล มีส ถานบริ การสาธารณสุขของรัฐ ที่
ให้บริการการแพทย์แผนไทยจานวนทั้งสิ้น 10,695 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)/โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 95 แห่ง ,
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 733 แห่ง และ รพ.สต. 9,864 แห่ง ปัจจุบันพบว่าคนไทยที่มีหลักประกันสุขภาพเข้ารับบริการ
การแพทย์แผนไทยราวร้อยละ 10 (นิตยสารวงการแพทย์วงการยา, 2562) จานวนบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในหน่วย
บริการสาธารณสุขข้อมูลจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กุมภาพันธ์ 2559 มีมีจานวน 11,635 คน
(สานักงานข้อมูลและคลังความรู้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข , 2559) จาก
ความหมายของการประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยคือกระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บาบัด
รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์ การนวดไทยและให้หมายความรวมถึงการ
เตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้หรือตาราที่ได้ถ่ายทอด
และพัฒนาสืบต่อกันมา (พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556,2562) จึงเป็นไปได้ที่จะพบการร้องเรียนและ
ฟ้องร้องเรื่องการกระทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านการแพทย์แผนไทยเหมือนกับที่พบในวิชาชีพด้านสาธารณสุขอื่น
ปัจจัยที่อาจทาให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพเช่นความเข้าใจในบทบาทของวิชาชีพ
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยรวมไปถึงผู้ประกอบวิชาชีพ
แพทย์แผนไทยไม่ได้ติดตามข่าวสาร ประกาศ กฎระเบียบ ข้อกฎหมายใหม่ของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
จากเหตุผลข้างต้นทางคณะผู้วิจัยต้องการศึกษาความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้แก่
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติยา จรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ข้อบังคับการแพทย์แผนไทย และคาประกาศสิทธิผู้ป่วยของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ประกอบ
วิชาชีพในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กับแพทย์แผนไทยและแพทย์แผน
ไทยในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจะช่วยลดความอัตราการฟ้องร้องในผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยในอนาคตได้
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) การเก็บข้อมูลแบบตัดขวาง Cross-Sectional
Study เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติต่อกฎหมายการแพทย์แผนไทย:กรณีศึกษาแพทย์แผนไทยจังหวัดพิษณุโลกรวบรวมข้อมูล
โดยแบบสอบถามเรื่ อ งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาล พระราชบั ญ ญั ติ ย า
พระราชบัญญัติยา จรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย คาประกาศสิทธิผู้ป่วย และ
ทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์แผนไทย
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กลุ่มประชากร การวิจัยครั้งนี้คือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยในจังหวัดพิษณุโลกทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลของเอกชน จานวน 95 คนตามข้อมูล
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การพิทักษ์สิทธิ์
การวิจัยนี้ได้รับอนุมัติจริยธรรมในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ SCPHPL 6/2562 – 4 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผู้วิจัยได้ชี้แจงข้อมูลสาคัญให้แก่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีสิทธิ์ที่จะถอนตัวจากการวิจัยและการนาเสนอผลการวิจัยในภาพรวม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด(Close-ended questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเพื่อนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (IOC) มีค่า
ความเที่ยงตรงระหว่าง 0.60-1.00 จากนั้น นามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยคาถามที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ ประเภทของโรงพยาบาล จบมาแล้วกี่ปี
สาขาวิชาชีพ ใบประกอบวิชาชีพ ตาแหน่ง และรายได้ มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีข้อคาถามทั้งหมด 30 ข้อ ประกอบไปด้วย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย,พระราชบัญญัติสถานพยาบาล,พระราชบัญญัติยา,จรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย,ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย,คาประกาศสิทธิผู้ป่วย ลักษณะของคาตอบเป็นแบบถูกผิด 2 ตัวเลือกโดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน คือ ข้อที่ตอบถูกได้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดได้ 0 คะแนน เกณฑ์ในการแปลผลคะแนนแบ่งเป็น 3 ระดับ (กัณฑ
รัตน์ เหล็กแก้ว, 2558) ดังนี้
มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คือตอบถูกมากกว่า 80% ขึ้นไป ระดับมาก
มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คือตอบถูกระหว่าง 50% - 79% ระดับปานกลาง
มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คือตอบถูกน้อยกว่า 50%
ระดับน้อย
การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ เชิ งพรรณนาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความถี่ (Frequency Distribution) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่ออธิบายให้เห็นลักษณะของข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะผู้วิจัยติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทาวิจัยเรื่องนี้และขอจานวนผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในจังหวัดพิษณุโลก
2. คณะผู้วิจัยประสานงานกับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อขอดาเนินการเข้าไปแจก
แบบสอบถาม
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยที่ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจานวน 95 ชุด โดย มีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
มา และมีความสมบูรณ์ จานวน 95 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ

ประเภทของ
สถานพยาบาล

จบมาแล้วกี่ปี

สาขาวิชาชีพ
ตาแหน่ง

ข้อมูลทั่วไป
ชาย
หญิง
21 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขอาเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลศูนย์
สถานพยาบาลของสถานศึกษาของรัฐ
สถานพยาบาลของเอกชน
0 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 -15 ปี
15 ปีขึ้นไป
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ข้าราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พนักงานราชการรายเดือน/รายปี
ลูกจ้างประจา รายวัน/รายเดือน
อื่นๆ

จานวน (คน)
33
62
46
25
15
9
4
1
11
33
8
30
8
28
41
12
14
60
35
35
30
6
10
14

ร้อยละ
34.70
65.30
48.40
26.30
15.80
9.50
4.21
1.05
11.58
34.74
8.42
31.58
29.50
43.20
12.60
14.70
63.20
36.80
36.80
31.60
6.30
10.50
14.70

N = 95 คน
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศหญิงส่วนมากคิดเป็นร้อยละ 65.30,ด้านอายุส่วนมากอยู่ในช่วง
อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.40,ประเภทของสถานพยาบาลส่วนมากอยู่โรงพยาบาลชุมชน คิดเป็นร้อยละ 34.74,ด้านจบ
มาแล้วส่วนมากจบแล้ว 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.20,ด้านสาขาวิชาชีพส่วนมากเป็นแพทย์แผนไทย คิดเป็นร้อยละ 63.20,
ด้านตาแหน่งงานส่วนมากเป็นตาแหน่งเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 36.80
ตารางที่ 2 ร้อยละของผู้ที่ตอบถูกและตอบผิดของการวัดความรู้ต่อกฎหมายแพทย์แผนไทย
ตอบถูก
ข้อที่
ข้อคาถาม
จานวน
ร้อยละ
(คะแนน)
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ตอบผิด
จานวน
ร้อยละ
(คะแนน)

ข้อที่

ตอบถูก
จานวน
ร้อยละ
(คะแนน)

ข้อคาถาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
1. วิชาชีพแพทย์แผนไทยประกอบไปด้วยแพทย์แผนไทยและ
84
แพทย์แผนไทยประยุกต์
2. แพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทยหรือ
80
แพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถประกอบวิชาชีพนวดไทย
,ผดุงครรภ์ไทย,เภสัชกรรมไทย
3. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหากโดนเพิกถอน
56
ใบอนุญาตไม่สามารถขอรับใบอนุญาตคืนได้
4. การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยไม่มีใบอนุญาต
82
โทษจาคุกไม่เกิน 3 ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
5. หมอพื้นบ้านไม่สามารถจ่ายยานอกสถานพยาบาลได้
53
รวม
355
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
1. ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลมีอายุ 5 ปี
38
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุ 10 ปี
78
3. ผู้ดาเนินกิจการสามารถดาเนินกิจการประเภทคลินิกได้
71
มากกว่า 2 แห่ง
4. สถานพยาบาลขนาด 40 เตียงจัดเป็นสถานพยาบาลขนาด
65
เล็ก
5. หากใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหายต้องยื่นคาขอรับใหม่
84
ภายใน 30 วัน
รวม
336
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
1. ผู้ที่มีใบอนุญาตขายยาแผนโบราณไม่สามารถขายยาสามัญ
42
ประจาบ้านแผนปัจจุบันได้
2. ยาเถาวัลย์เปรียงไม่จาเป็นต้องให้แพทย์แผนไทยจ่ายเพราะ
55
เป็นยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ
3. ยาหมดอายุจัดเป็นยาปลอม
52
4. ยาแผนโบราณที่ใช้สอดช่องคลอดจัดเป็นยาใช้เฉพาะที่
85
5. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยขายยาโดยไม่มี
49
ใบอนุญาตโทษจาคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
รวม
283
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

863

ตอบผิด
จานวน
ร้อยละ
(คะแนน)

88.40

11

11.60

84.20

15

15.80

58.90

39

41.10

86.30

13

13.70

55.80
74.74

42
120

44.20
25.26

40.00
82.10
74.70

57
17
24

60.00
17.90
25.30

66.30

32

33.70

88.40

11

11.60

70.74

141

29.26

44.20

53

55.80

57.90

40

42.10

54.70
89.50
51.60

43
10
46

45.30
10.50
48.40

59.58

192

40.42

ข้อที่

ข้อคาถาม

1.

ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยสามารถแสดงปริญญาหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นภายในสถานพยาบาลได้
2. ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ทาการทดลองในมนุษย์ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ถูกทดลองเป็นลายลักษณ์อักษร
3. คลินิกแพทย์แผนไทยจะแสดงอัตราค่ารักษาใน
สถานพยาบาลหรือไม่ก็ได้
4. แพทย์แผนไทยต้องไม่ยินยอมให้ผอู้ ื่นโฆษณาความรู้ความ
ชานาญของตน
5. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสามารถโฆษณาแสดง
ความรู้ความชานาญเรื่องการรักษาโรคมะเร็งได้
รวม
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย
1. บัตรสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยมีอายุ 3 ปี
2. กรณีผู้ป่วยมีการฟ้องร้องต่อผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยโดยตรงผู้ป่วยจัดเป็นผู้กล่าวโทษ
3. ญาติผู้ได้รับความเสียหายต้องการร้องเรียนต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพแพทย์แผนไทยโดยไม่รู้ตัวผู้กระทาผิด ต้องดาเนินการ
ภายใน 3 ปี
4. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหากตรวจพบเป็นโรค
เรื้อนในระยะน่ารังเกลียดต้องถูกพักใช้ใบอนุญาต
5. ญาติผู้ป่วยฟ้องร้องการกระทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจัดเป็นผู้ถูกกล่าวโทษ
รวม
คาประกาศสิทธิผู้ป่วย
1. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ-สกุล แพทย์แผนไทยที่ให้การ
รักษาตน
2. หากผู้ป่วยยินยอมเป็นผู้ถูกทดลองในการทาวิจัยจะไม่มสี ิทธิ
ถอนตัวออก
3. ผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจต่อการยินยอมทาการรักษา
4. ผู้ป่วยไม่มสี ิทธิในการเปลีย่ นผู้ให้บริการการรักษาตนเองได้
5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เฉพาะของตน
รวม
รวม

864

ตอบถูก
จานวน
ร้อยละ
(คะแนน)
72
75.80

ตอบผิด
จานวน
ร้อยละ
(คะแนน)
23
24.20

84

88.40

11

11.60

28

29.50

64

70.50

75

78.90

20

21.10

84

88.40

11

11.60

343

72.21

129

27.79

79
51

83.20
53.70

16
44

16.80
46.30

69

72.60

26

27.40

72

75.80

23

24.20

79

83.20

16

16.80

350

73.68

125

26.32

94

98.90

1

1.10

89

93.70

6

6.30

92
79
94

96.80
83.20
98.90

3
16
1

3.20
16.80
1.10

448
2,115

94.32
74.24

27
734

5.68
25.76

N = 95 คน
จากตารางที่ 2 พบว่าร้อยละของผูท้ ี่ตอบถูกและตอบผิดของการวัดความรู้ต่อกฎหมายแพทย์แผนไทยกฎหมายที่มี
ผู้ตอบถูกมากทีส่ ุดคือคาประกาศสิทธิผู้ป่วย จานวนคะแนน 488 คิดเป็นร้อยละ 94.32 ,กฎหมายที่มผี ตู้ อบถูกน้อยที่สุดคือ
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จานวนคะแนน 283 คิดเป็นร้อยละ 59.58
ตารางที่ 3 ระดับความรู้ต่อกฎหมายแพทย์แผนไทยของแพทย์แผนไทยจังหวัดพิษณุโลก
ระดับความรู้
จานวน(คน)
ร้อยล่ะ
ความรู้น้อย
0
0.00
ความรู้ปานกลาง
71
74.73
ความรู้มาก
24
25.27
รวม
95
100
N = 95 คน
จากตารางที่ 3 สรุปผลการตอบแบบสอบถามความรู้ต่อกฎหมายแพทย์แผนไทย:กรณีศึกษาแพทย์แผนไทยจังหวัด
พิษณุโลกพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 74.73
อภิปรายผล
จากการศึ กษาพบว่า ระดับ ความรู้ของแพทย์แผนไทยจังหวัดพิ ษณุโลกส่ว นใหญ่ มีความรู้อ ยู่ในระดับ ปานกลาง
กฎหมายที่แพทย์แผนไทยในและแพทย์แผนไทยประยุกต์ในจังหวัดพิษณุโลกมีความรู้มากที่สุด คือคาประกาศสิทธิผู้ป่วยอาจ
เกิดจากแพทย์แผนไทยมีการปฏิบัตงิ านกับผู้ป่วยเป็นประจาทาให้เข้าใจเรื่องสิทธิของผู้ป่วยมากขึ้นส่วนกฎหมายที่มีความรู้น้อย
ที่สุดคือพระราชบัญญัติยาซึ่งจากงานวิจัยของธีราวุฒิ มีชานาญกล่าวว่าผู้สั่งจ่ายยามีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ(ธีราวุฒิ มี
ชานาญ, 2015) ซึ่ งอาจเป็น ต้ นเหตุใ ห้ข าดความรู้ ความชานาญ เมื่ อ วิเ คราะห์ แ ยกแต่ล ะข้อ ความยั งพบความเข้ าใจที่
คลาดเคลื่อนอาจส่งผลกระบต่อการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่อาจนาไปถึงการประกอบวิชาชีพที่ผิดกฎหมายหมาย
โดยไม่ได้ตั้งใจแบ่งตามข้อกฎหมายได้ ดังนี้
ด้านพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ข้อคาถามที่มีผู้ตอบถูกมาที่สุดเป็นเรื่องประเภทของผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคือ วิชาชีพแพทย์แผนไทยประกอบไปด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่ง
เป็นความเข้าใจเบื้องต้นของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่มีการถูกแบบออกเป็น 2 สาขาโดยมีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันจาก
สถาบันที่ได้ศึกษามา ส่วนข้อคาถามที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุดคือหมอพื้นบ้านไม่สามารถจ่ายยานอกสถานพยาบาลได้ซึ่งปัจจุบันยัง
เป็นข้อถกเถียงกันในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยว่าหมอพื้นบ้านควรมีสถานพยาบาลเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพเพื่อลดปัญหา
การประกอบวิชาชีพที่ไม่ได้มาตรฐานแต่หากควบคุมกับกั บให้หมอพื้นบ้านที่ใช้องค์รู้ที่สืบทอดกันมาเปิดสถานพยาบาลตาม
ระเบียบอาจส่งผลให้มีการเลิกประกอบวิชาชีพและทาให้องค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านสูญหายไปเนื่องจากหมอพื้นบ้าน
ประกอบวิชาชีพในชุมชนด้วยต้นทุนที่ต่าดูแลแบบญาติพี่น้องกันไม่อาจมีทุนทรัพย์พอที่จะเปิดสถานพยาบาลที่ต้องมีการลงทุน
จานวนมากทั้งนี้อาจต้องทาความเข้าใจกับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยให้เข้าใจถึงบริบถของการประกอบวิชาชีพของหมอ
พื้นบ้านเพื่อให้ยังคงอนุรักษ์สืบทอดการแพทย์พื้นบ้านไม่ให้สูญหายไปสอดคล้องกับแนวคิดของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
ซึงได้มีการจัดทารายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกประจาปี พ.ศ. 2548 –
2550 เป็ น กระบวนการเพื่ อ รวบรวมองค์ ค วามรู้ ก ารแพทย์ พื้ น บ้ า นภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทยให้ ยั ง คงอยู่ ต่ อ ไป
(คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแทพย์ทางเลือก, 2562)
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ด้านพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ข้อคาถามที่มีผู้ตอบถูกมากที่สุดคือหากใบอนุญาตประกอบกิจการ
สูญหายต้องยื่นคาขอรับใหม่ภายใน 30 วัน ซึ่งเป็นความเข้าใจพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพที่มีการดาเนินการสถานพยาบาล
ด้านการแพทย์แผนไทยที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายสภานพยาบาล ส่วนข้อคาถามที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุด ใบอนุญาตให้
ดาเนินการสถานพยาบาลมีอายุ 5 ปี อาจเกิดจากผู้ตอบไม่ได้เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลเองเลยไม่ทราบว่ากฎหมายระบุให้
ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลต้องต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปีเนื่องจากสถานพยาบาล 1 แห่งจะมีผู้ดาเนินการสถานพยาบาลเพียง
1 คน จึงควรมีการอบรมเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องนี้เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยทุกคนมีความรู้และเข้าใจเพื่อลดการ
กระทาผิดกฎหมายในเรื่องใบอนุญาตดาเนินการสถานพยาบาลหมดอายุ
ด้านพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ข้อคาถามที่มีผู้ตอบถูกมากที่สุดคือยาแผนโบราณที่ใช้สอดช่องคลอดจัดเป็นยา
ใช้เฉพาะที่ ส่วนข้อคาถามที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุดคือผู้ที่มีใบอนุญาตขายยาแผนโบราณไม่สามารถขายยาสามัญประจาบ้านแผน
ปัจจุบันได้ แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจของแพทย์แผนไทยต่อกฎหมายในเรื่องยาหากมีการอบรมส่งเสริมเรื่องความรู้ด้าน
กฎหมายควรให้ความสาคัญกับกฎหมายยาเป็นส่วนแรก
ด้านข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ข้อคาถามที่มีผู้ตอบถูก
มากที่สุดคือ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ทาการทดลองในมนุษย์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกทดลองเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสามารถโฆษณาแสดงความรู้ความชานาญเรื่องการรักษาโรคมะเร็งได้ ส่วนข้อคาถามที่มี
ผู้ตอบถูกน้อยที่สุดคือคลินิกแพทย์แผนไทยจะแสดงอัตราค่ารักษาในสถานพยาบาลหรือไม่ก็ได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่อาจส่งผล
ต่อการฟ้องร้องได้สอดคล้องกับสถิติสาเหตุการฟ้องคดีเรื่องพฤติกรรมบริการที่ไม่มีแสดงอัตราค่าบริการให้ผู้ป่วยทราบอาจเป็น
ประเด็นที่จะทาให้เกิดการฟ้องร้องได้
ด้านข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ข้อคาถามที่มีผู้ตอบถูกมากที่สุดคือบัตรสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยมีอายุ
3 ปีและญาติผู้ป่วยฟ้องร้องการกระทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจัดเป็นผู้ถูกกล่าวโทษ ส่วน
ข้อคาถามที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุดคือ กรณีผู้ป่วยมีการฟ้องร้องต่อผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยตรงผู้ป่วยจัดเป็นผู้
กล่าวโทษ ซึ่งจากข้อคาถามในส่วนนี้ควรมีการส่งเสริมทาความเข้าใจให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการการ
ฟ้องร้องหากไม่เข้าใจในส่วนนี้อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในทางคดีความในเรื่องของอายุความในการฟ้องร้องได้ (สภาการแพทย์
แผนไทย, 2562)
ด้านคาประกาศสิทธิผู้ป่วย ข้อคาถามที่มีผู้ตอบถูกมากที่สุดคือผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ-สกุล แพทย์แผนไทย
ที่ให้การรักษาตนและผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตน ข้อคาถามที่มีผู้ตอบถูกน้อย
ที่สุดคือผู้ป่วยไม่มีสิทธิในการเปลี่ยนผู้ให้บริการการรักษาตนเองได้ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายนี้ควรมีการทาความเข้าใจกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยเนื่องจากหากผู้ประกอบวิชาชีพไม่ทราบถึงสิทธิผู้ป่วยนี้อาจนาไปถึงการปิดกั้นการรับบริการของ
ผู้ป่วยและนาไปถึงการฟ้องร้องคดีความได้
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบถึงระดับความรู้ของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในจังหวัด
พิษณุโลกอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ วิเคราะห์จากข้อคาถามในแต่ละด้านยังพบความเข้า ใจที่คาดเคลื่ อนในเรื่องข้ อ
กฎหมายที่อาจจะส่งผลต่อการถูกฟ้องร้องคดีในผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยได้ในอนาคตจึงควรมีการนาผลวิจัยนี้ไปเป็น
ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดอบรมหรือโครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในจังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ประกอบวิชาชีพเองและยังช่วยลดอัตราการฟ้องร้องดาเนินคดีด้านวิชาชีพสาธารณสุขได้
ในอนาคตได้
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกที่อนุเคราะห์ข้อมูลขอขอบคุณผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลสาหรับการวิจัยใน
ครั้งนี้ขอขอบคุณ สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยทั้ง 2 แห่งของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกและ
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูลในบุคลากรของ
หน่วยงาน
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การศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และทัศนคติของนักศึกษา ภาคกศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามที่มีตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
MEDIA EXPOSURE AND ATTITUDE OF WEEKEND STUDENTS FROM THE PIBULSONGKRAM
RAJABHAT UNIVERSITY ON THE FACEBOOK OF THE UNIVERSITY
ทัศไนย แสงสุวรรณ* , ธัญชนก มีไชยโย , วชิราภรณ แกวจันทรฉาย, ชลธีร ถิรชยันต และสุวารีย วงศวัฒนา
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม
*Corresponding author E-mail: Pugpreawskatboard@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ทัศนคติที่มีตอ Facebook ของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจําแนกตาม เพศ อายุ คณะ และ
ชั้นป ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษาสวนใหญมีความถี่ในการใช Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระดับสูงสุด
คือ ใชทุกวัน โดยใชโทรศัพทมือถือในการเปดรับขาวสาร มีสถานที่ที่ใชในการเปดรับขาวสารคือที่บาน เปดรับขาวสารชวงเวลา
21:01 – 00:00 น. มากที่สุด มีระยะเวลาในการใชสูงสุดคือ 1-2 ชั่วโมง เปดรับขาวสารประเภทการจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยจาก เพจกองบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษาสวนใหญรูจัก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามดวยตนเอง เห็นวาเพจที่มีความเร็ว และความทันสมัยในการเปดรับขาวสารจาก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามที่มีสูงสุดคือ เพจประชาสัมพันธ สวนใหญเคยแชรขอมูลที่ไดรับจาก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามสูงสุด 1-5 ครั้ง / สัปดาห 2) ทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอ Facebook
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.77 แตเมื่อพิจารณารายดานแลว
พบวานักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีทัศนคติเกี่ยวกับ Facebook ในดานเปนเครื่องมือสําคัญใน
การติดตอสื่อสารกับผูอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสูงสุด มีคาเฉลี่ย 4.65 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเห็นวา
เปนชองทางของการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีคาเฉลี่ย 4.47 ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลาง และต่ําสุดเห็นวา เปนชองทางที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาตาง ๆของมหาวิทยาลัย (เข็ม/ไทด/เข็มขัด/
สมุด/กระเปา ฯลฯ) มีคาเฉลี่ย 2.47 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 3) การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางที่มี
เพศตางกันพบวา ไมแตกตางกัน ยกเวน เห็นวา Facebook เปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม และขอมูลใน Facebook มีความหลากหลายซึ่งผูใชตองมีวิจารณญาณในการเปดรับขาวสาร ระหวาง
กลุมตัวอยางที่มีเพศตางกันมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป ที่มีอายุ
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คณะ และชั้นปตางกันพบวา มีทัศนคติโดยรวมตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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
ในสถานการณปจจุบันเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา Facebook เปน Social Media ที่ไดรับความนิยมสูงสุด โดยมี
การประมาณการวาในปจจุบันนั้น Facebook มีผูใชอยูกวา 1,000 ลานคนทั่วโลก ซึ่งนับวาเปนปรากฏการณที่นาทึ่งเปนอยาง
ยิ่งที่จะมี Website ใดที่จะไดรับความนิยมมากเทานี้ Facebook ถูกสรางขึ้นโดย Mark Zuckerberg ในป 2004 และไดรับ
ความเปนนิยมอยางมาก มีการแลกเปลี่ยนสื่อสารเรื่องราวตาง ๆ ระหวางผานการ Post ใน Wall ซึ่งเปรียบเสมือนเปน
“บาน” ของแตละคน
นอกจากการใช Facebook เพื่อความบันเทิงและแลกเปลี่ยนเรื่องราวสวนตัวแลว Facebook ยังถูกใชเปนเครื่องมือ
ทางดานการตลาดและเปนเครื่องมือที่ใชในทางธุรกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ Option หนึ่งที่ Facebook มีไดแก Facebook Page ที่
เปนการสรางขึ้นเพื่อใหเพื่อนหรือบุคคลอื่น ๆ เขามากด Like โดยเจาของ Page นี้ก็จะทําหนาที่สื่อสารโดยการ Post เรื่องราว
ตาง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรไปสูสมาชิกที่ Like Page นั้นๆ
ซึ่งปจจุบันเปนที่ยอมรับกันแลววา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดเขามามีบทบาทและความสําคัญตอการ
จัดการศึกษาในทุกระดับ และยิ่งเพิ่มความสําคัญมากขึ้นอยางตอเนื่องไปในอนาคต โดยถือเปนตัวกําหนดคุณภาพอยางหนึ่ง
ของการศึกษาที่ จะขาดไมได การจัดการศึก ษาระดับอุดมศึ กษาในปจจุบัน ไดตระหนักถึง ความสําคัญของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการใหขอมูลขาวสารที่มีตอการดําเนินการทางการศึกษา โดยเฉพาะสื่อออนไลนที่รูจักกันดีในนาม Facebook
เป น ที่นิ ย มมากที่สุ ด ในขณะนี้ เพื่อ ใช ประโยชน ในการสื่ อ สาร และเปด รั บ ขา วสารไดจ ากที่ต า ง ๆ ได อ ย างรวดเร็ ว ผู ใ ช
Facebook มีแทบทุกเพศทุกวัยที่ไดใชกันอยางแพรหลาย ดังนั้นจึงไดเล็งเห็นถึงการใชสื่อ Facebook ในการเผยแพรขาวสาร
จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อใหทันตอขาวสารจากทางมา
วิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเปนที่ยอมรับจากสังคมโลกวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว
กาวไกล และรูจักใชเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อใหขอมูลขาวสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปสูนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามได ภายใตสื่อ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใชนามวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม” ไวบริการนักศึกษา บุคลากรภายใน รวมทั้งบุคคลทั่วไปดวย จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีในการใหขอมูลขาวสารมาตลอด และนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในดานการเผยแพรขาวสาร นับเปนสิ่งที่
สําคัญอยางมากในการใชสื่อ Facebook เพื่อใชในการเปดรับขาวสารจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดอยาง
ตอเนื่องอีกดวย
จากข อ มู ล ดั ง กล า วผู วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการเป ด รั บ ข า วสารและทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษา ภาค กศ.ป.ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอการสื่อสาร Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อใชประกอบการในการ
จัดการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยใชเทคโนโลยีจากสื่อ Facebook และในดานการเปดรับขาวสารจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม สงเสริมใหเกิดประโยชนตอวงการดานการใหขอมูลขาวสารจากทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังนํามาใชในการ
พัฒนากระบวนการใหขอมูลขาวสารแบบใหม โดยที่นักศึกษาจะตองเขามามีสวนรวมในการสืบคนหาขอมูลดวยตนเองและนํา
ขอมูลความรูมาประมวลเพื่อไดทราบถึงขาวสารใหม ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและสรางองคความรูใหมดวย
ตนเองไดอีกดวย
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เกี่ยวกับ
Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาภาค กศ.ป.ป มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ มีตอ Facebook ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3.เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติที่มีตอ Facebook ของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตาม ทัศนคติ เพศ อายุ คณะ และ ชั้นป
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สมมติฐานการวิจัย
นักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีเพศ อายุ คณะ และ ชั้นป ตางกัน มีทัศนคติที่มีตอ
Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่สรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร คือ นักศึกษาภาค กศ.ปป. มหาวิทยาลัย
0

ราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 2,214 คน กลุมตัวอยางจํานวน 388 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Statified Random
Sampling) และสุม ตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ที่สรางขึ้น
0

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งมีทั้งคําถามปลายปด (Close-ended Question) และแบบมาตรฐานสวน
ประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0

(Standard Deviation) การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ใช t-test และการทดสอบความแตก
ตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุมขึ้นไปใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test)
ประมวลผลขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง การเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มี
ตอ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ไดดังนี้
1.นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงมีชวงอายุ 18-20 ปอยูในคณะวิทยาการจัดมากที่สุดและอยูชั้นปที่ 2 มากที่สุด
2.นักศึกษาสวนใหญมีความถี่ในการใช Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระดับสูงสุดคือ ใชทุกวัน
โดยใชโทรศัพทมือถือในการเปดรับขาวสาร มีสถานที่ท่ีใชในการเปดรับขาวสารคือที่บานเปดรับขาวสารชวงเวลา 21:01 –
00:00 น. มากที่สุด มีระยะเวลาในการใชสูงสุดคือ 1-2 ชั่วโมง เปดรับขาวสารประเภทการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจาก
เพจกองบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษาสวนใหญรูจัก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดวย
ตนเอง เห็นวาเพจที่มีความเร็วและความทันสมัยในการเปดรับขาวสารจาก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มี
สูงสุดคือ เพจประชาสัมพันธสวนใหญเคยแชรขอมูลที่ไดรับจาก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสูงสุด 1-5 ครั้ง
/ สัปดาห
3.ทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่มีตอ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
x�

ทัศนคติ
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1.เปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. มีความทันเหตุการณ และทราบความคืบหนาของความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. เปนชองทางของการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ดีที่สดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูล -สงคราม
4. เปนแหลงรับขอมูลขาวสารหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5. เปนชองทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรางความสัมพันธ และสรางมิตรภาพ
ตอกันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6.ขอมูลในFacebook มีความหลากหลาย ซึ่งผูใชตองมีวิจารณญาณในการเปดรับขาวสาร
7. เปนชองทางในการใหความบันเทิง
8. เปนชองทางในการฝกใหนักศึกษาหาวิธีใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
9. เปนชองทางการติดตามขอมูลภายในมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี (กําหนดการ/
ประกาศ/ประชาสัมพันธ และ ขาวสารทั่วไป)
10. เปนชองทางที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาตาง ๆของมหาวิทยาลัย (เข็ม/ไทด/เข็ม
ขัด/สมุด/กระเปา ฯลฯ)

4.65

0.62

4.40

0.55

4.47
4.26

0.71
0.58

3.99
3.71
2.69
2.82

0.87
1.00
0.79
1.00

4.21

0.59

2.47

0.85

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

รวมเฉลี่ย
3.77 0.41
มาก
จากตาราง พบวาทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอ Facebook ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย 3.77 แตเมื่อพิจารณารายดานแลวพบวา
นักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีทัศนคติเกี่ยวกับ Facebook ในดานเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสูงสุด มีคาเฉลี่ย 4.65 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเห็นวา เปน
ชองทางของการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีคาเฉลี่ย 4.47 ซึ่งอยูในระดับ
ปานกลาง และต่ําสุดเห็นวา เปนชองทางที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาตาง ๆของมหาวิทยาลัย (เข็ม/ไทด/เข็มขัด/สมุด/
กระเปา ฯลฯ) มีคาเฉลี่ย 2.47 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
4.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอ Facebook
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกันพบวาไมแตกตางกันและในแตละดาน
ระหวางกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน พบวาสวนใหญไมแตกตางกัน ยกเวน เห็นวา Facebook เปนเครื่องมือสําคัญในการ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ขอมูลใน Facebook มีความหลากหลายซึ่งผูใชตองมี
วิจารณญาณในการเปดรับขาวสาร ระหวางกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกันมีความเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
5.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอ Facebook
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 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 ระหวางกลุมตัวอยางที่มีอายุตางกัน พบวาสวนใหญ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนเห็นวา Facebook เปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นใน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความทันเหตุการณ และทราบความคืบหนาของความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม และ เปนชองทางของการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไมตางกัน
6.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอ Facebook
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางที่มีคณะตางกันพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตกตางจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะวิทยาการจัดการ
แตกตางจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ทองถิ่น และคณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น แตกตางจาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และในแตละดาน ระหวางกลุมตัวอยางที่มีคณะตางกัน
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7.การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอ Facebook ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางที่มีชั้นปตางกันพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดย ชั้นปที่ 1 แตกตาง จาก ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 และในแตละดาน ระหวางกลุมตัวอยางที่มีชั้นป
ตางกัน พบวาสวนใหญแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนเห็นวา Facebook เปนเครื่องมือสําคัญใน
การติดตอสื่อสารกับผูอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนชองทางของการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ดีที่สุด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนชองทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรางความสัมพันธ และสรางมิตรภาพ
ตอ กั น ภายในมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม และเป น ช อ งทางการติ ด ตามขอ มู ล ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ได เ ป น อย า งดี
(กําหนดการ/ประกาศ/ประชาสัมพันธ และ ขาวสารทั่วไป) ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอ
Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นใหอภิปรายดังนี้
1.จากผลการวิจัยพบวาการเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่มีตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกันพบวาไม
แตกตางกันและในแตละดาน ระหวางกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน พบวาสวนใหญไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว ดังที่ ธงชัย สันติวงษ (2539: 166 – 167) กลาววา ทัศนคติ กอตัวเกิดขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
ปจจัยหลายประการดวยกัน คือ 1.การจูงใจทางรางกาย (Biological Motivation) ทัศนคติ จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กําลังดําเนินการตอบสนองตามความตองการ หรือแรงผลักดันทางรางกาย ตัวบุคคลจะสรางทัศนคติที่ดี ตอบุคคลหรือสิ่งของ
ที่สามารถชวยใหเขามีโอกาสตอบสนองความตองการของตนได 2.ขาวสารขอมูล (Information) ทัศนคติ จะมีพ้ืนฐานมาจาก
ชนิดและขนาดของขาวสารที่ไดรับรวมทั้งลักษณะของแหลงที่มาของขาวสาร ดวยกลไกของการเลือกเฟนในการมองเห็นและ
เขาใจปญหาตาง ๆ (Selective Perception) ขาวสารขอมูลบางสวนที่เขามาสูบุคคลนั้น จะทําใหบุคคลนั้นเก็บไปคิดและสราง
เปนทัศนคติขึ้นมาได 3.การเขาเกี่ยวของกับกลุม (Group Affiliation) ทัศนคติ บางอยางอาจมาจากกลุมตาง ๆที่บุคคล
เกี่ยวของอยูทั้งโดยทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว วัด กลุมเพื่อนรวมงานกลุมกีฬากลุมสังคมตาง ๆ โดยกลุมเหลานี้ไม
เพียงแตเปนแหลงรวมของคานิยมตาง ๆ แตยังมีการถายทอดขอมูลใหแกบุคคลในกลุม ซึ่งทําใหสามารถสราง ทัศนคติ ขึ้นได
โดยเฉพาะครอบครัวและกลุมเพื่อนรวมงาน เปนกลุมที่สําคัญที่สุด (Primary Group) ที่จะเปนแหลงสรางทัศนคติใหแกบุคคล
ได 4.ประสบการณ (Experience) ประสบการณของคนที่มีตอวัตถุสิ่งของ ยอมเปนสวนสําคัญที่จะทําใหบุคคลตาง ๆ ตีคาสิ่งที่
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เขาไดมีประสบการณมาจนกลายเปนทัศนคติได 5.ลักษณะทาทาง (Personality) ลักษณะทาทางหลายประการตางก็มีสวน
ทางออมที่สําคัญในการสราง ทัศนคติ ใหกับตัวบุคคล ทําใหทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการรับขาวสารที่เหมือนกันและอยูใน
กลุมที่ใกลเคียงกันมีประสบการณที่คลายกันจึงมีทัศนคติที่มีตอการเปดรับขาวสารจาก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญาวี คณะผล (2559) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชและผลการ
ใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของผูสูงอายุใน จังหวัดนนทบุรี ผลวิจัยพบวาเพศชายกับเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช
เครือขายสังคมออนไลน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
2. จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่มีตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันพบวา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว และสอดคลองกับแนวคิดของ ทอแรนซ
(Tarrance , 1962 อางถึงใน กิ่งแกว ทรัพยพระวงศ, 2546) พบวา อายุที่เพิ่มขึ้นของเด็กจะทําใหมีความคิดที่รอบคอบเพิ่ม
มากขึ้น อายุหรือวัยเปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางในเรื่องความคิด และพฤติกรรม บุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองต อ การติด ต อสื่ อ สารตา งจากบุ คคลที่มี อ ายุ น อยและบุ คคลที่มี อ ายุ น อ ยจะมีพ ฤติก รรมการตอบสนองตอ การ
ติดตอสื่อสารเปลี่ยนไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึ้น และสอดคลองกับแนวคิดของ นอรแมน แอล มุน (Norman L. Munn , 1971
: 71) กลาววา ทัศนคติ คือ ความรูสึก และ ความคิดเห็น ที่บุคคล มีตอสิ่งของ บุคคล สถานการณ สถาบัน และขอเสนอใด ๆ
ในทางที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลทําให บุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรม ดังนั้นนักศึกษามีอายุ
ตางกันมีพฤติกรรมการตอบสนองและทัศนคติตอFacebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตางกัน
3. จากผลการวิจัยพบวาการเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่มีตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางที่มีคณะตางกันพบวาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ
สตะเวทิน (2546 :116 ) กลาววาการศึกษา เปนลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร ดังนั้นคนที่ไดรับ
การศึกษาในระดับที่ตางกัน ยุ คสมัยที่ตางกัน ระบบการศึก ษาแตกตางกัน สาขาวิชาที่แตกตางกัน จึงมีความรูสึกนึกคิ ด
อุดมการณ และความตองการที่แตกตางกันไปอีกดวย ทําใหนักศึกษาที่มีคณะตางกันมีพฤติกรรม และทัศนคติตอ Facebook
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตางกัน
4. จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มี
ตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางที่มีชั้นปตางกันพบวา แตกตางกันอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว อ าจเป น เพราะการศึ ก ษาที่ มี ชั้ น ป ต า งกั น บ ง บอกถึ ง
ความสามารถในการเลือกรับขาวสาร และอัตราการรูหนังสือ ระดับการศึกษาจะทําใหคนมีความรู ความคิด ตลอดจนความ
เขาใจในสิ่งตางๆ กวางขวางลึกซึ้งแตกตางกันออกไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546 :116 ) กลาววา
การศึกษาเปนลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร ดังนั้นคนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่ตางกัน ยุคสมัยที่
ตางกัน ระบบการศึกษาแตกตางกัน สาขาวิชาที่แตกตางกัน จึงมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ และความตองการที่แตกตางกัน
ไปอีกดวย ทําใหนักศึกษาที่มีชั้นปตางกันมีทัศนคติตอ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตางกัน
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สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษาสวนใหญมีความถี่ในการใช Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระดับสูงสุดคือ ใชทุกวัน
โดยใชโทรศัพทมือถือในการเปดรับขาวสาร มีสถานที่ที่ใชในการเปดรับขาวสารคือที่บาน เปดรับขาวสารชวงเวลา 21:01 –
00:00 น. มากที่สุด มีระยะเวลาในการใชสูงสุดคือ 1-2 ชั่วโมง เปดรับขาวสารประเภทการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจาก
เพจกองบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษาสวนใหญรูจัก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดวย
ตนเอง เห็นวาเพจที่มีความเร็ว และความทันสมัยในการเปดรับขาวสารจาก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มี
สูงสุดคือ เพจประชาสัมพันธ สวนใหญเคยแชรขอมูลที่ไดรับจาก Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสูงสุด 1-5 ครั้ง
/ สัปดาห
2. ทัศนคติของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.77 แตเมื่อพิจารณารายดานแลวพบวานักศึกษา
ภาคกศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีทัศนคติเกี่ยวกับ Facebook ในดานเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร
กับผูอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสูงสุด มีคาเฉลี่ย 4.65 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเห็นวา เปนชองทางของ
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีคาเฉลี่ย 4.47 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
และต่ําสุดเห็นวา เปนชองทางที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาตาง ๆของมหาวิทยาลัย (เข็ม/ไทด/เข็มขัด/สมุด/กระเปา ฯลฯ)
มีคาเฉลี่ย 2.47 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
3. การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอ Facebook
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกันพบวา ไมแตกตางกัน ยกเวน เห็นวา
Facebook เปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และขอมูลใน Facebook
มีความหลากหลายซึ่งผูใชตองมีวิจารณญาณในการเปดรับขาวสาร ระหวางกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกันมีความเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป ที่มีอายุ คณะ และชั้นปตางกันพบวา มีทัศนคติโดยรวมตอ
Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะทั่วไป
1.จากการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญเห็นวา เพจประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
เปนเพจที่มีความรวดเร็วและทันสมัยมากที่สดุ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรลงขอมูลขาวสารมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามและ
พัฒนาเพจใหมีความรวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น
2.จากการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญเปดรับขาวสารประเภทกิจกรรมดังนั้นมหาวิทยาลัยควร
ประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมผาน Facebook ใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
1.การวิจัยครั้งนีผ้ ูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป. เสาร -อาทิตยเทานัน้ ในการวิจัย
ครั้งตอไปควรมีการศึกษาในสวนของนักศึกษาภาคปกติ ภายในมหาวิทยาลัยพิบูลสงครามดวย
2.การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเรื่องของความรู ความเขาใจที่นักศึกษามีตอ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม วาเนื้อหา และขอมูลขาวสารที่มหาวิทยาลัยตองการแจงใหทราบในระยะเวลาตางๆ มีเนื้อหาของสารที่เขาใจงาย
ครอบคลุม และทั่วถึงหรือไม
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3.การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเรื่องของการเขาใชเว็บไซตของมหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือ Facebook ของมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ วานักศึกษาเขาใช ใหความสนใจ มีเนื้อหา ความถี่ รูปแบบของเนื้อหาอยางไร และเปนไปในทิศทางใด
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คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY IN HAT SIAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1. ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 2. เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ 3. ศึกษาแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยมีพื้นที่ศึกษาในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูสูงอายุ จํานวน 340 คน เครื่องมือที่ใช
เก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คา t – test และ F-test ผลการวิจัยพบวา 1.) ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานสิ่งแวดลอม
ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก ดานรางกาย 2.) การเปรียบเทียบจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงที่มาของรายได และจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน ที่แตกตางกัน สงผลใหระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ไมแตกตางกันทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 3.) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เห็นควรใหภาครัฐออกหนวย
ใหบริการตรวจสุขภาพใหแกกลุมผูสูงอายุถึงบานหรือชุมชนใกลบานเพื่อความสะดวกในการรับบริการ และควร
สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหกลุมผูสูงอายุไดเขารวมทํากิจกรรมในเวลาวางอยางทั่วถึง
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คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ แนวทางการสงเสริม จังหวัดสุโขทัย
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
ปจจุบันประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มขั้น โดยสาเหตุหลักที่ทําใหประเทศไทยตองประสบ
กับปญหาของการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูสูงอายุนั้นอาจมีสาเหตุมาจากในชวงป 2489 – 2507 หลังสงครามโลกครั้งที่
สองยุติ ภาวะสงครามทําใหผูคนลมตายเปนจํานวนมาก ขณะที่ผูคนที่มีชีวิตรอดจากสงครามตางตองเรงฟนฟูประเทศ
ใหกลับมามีความเจริญอีกครั้ง ซึ่งเปนเหตุจําเปนที่คนยุคนั้นตองการแรงงานจํานวนมาก จึงนํามาซึ่งคานิยมของการมี
ลูกหลาย ๆ คนเพื่อมาชวยเปนแรงงานฟนฟูประเทศ ยุคนี้จึงเปนที่มาของคําวา “ลูกดก” หรือ “Baby Boom” เรา
จึงเรียกเด็กที่เกิดในยุคนั้นวา “Baby Boomer” เมื่อมาถึงปจจุบันกลุมคนในยุคดังกลาวจึงกลายมาเปนกลุมผูสูงอายุ
ในปจจุบัน ทําใหสัดสวนจํานวนชวงอายุของประชากรทั้งหมดไมสัมพันธกัน ซึ่งสาเหตุดังกลาวอาจสงผลกระทบ
หลาย ๆ ดานตอสังคมของประเทศ อาทิ เชน การขาดแคลนประชากรวัยทํางาน หรือการเพิ่มจํานวนการเจ็บปวย
ของประชากรกลุมผูสูงอายุ และปญหาคนชราถูกทอดทิ้งมากขึ้น ดังนั้นสังคมไทยควรจะมีการเตรียมรับมือกับ
สถานการณเหลานี้อยางไรในอนาคต เชน ผูสูงอายุตองมีการดูแลสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ หนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดการสงเสริมการทําอาชีพเสริมและกิจกรรมทางสังคม การปรับสภาพแวดลอม ที่พักอาศัยและจัดบริการสาธารณะ
ใหมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแกไข พ.ศ.2553) ไดระบุถึงสิทธิที่
ผูสูงอายุ ควรไดรับการดูแล คุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดานตาง ๆ ที่รัฐควรจัดใหมีการบริการแก
ผูสูงอายุ (สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, 2553) และดานที่สําคัญที่สุดคือดานการบริการทางการแพทยและการ
สาธารณสุขที่ไดจัดไวใหผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ และภารกิจหนึ่งที่ควรใหความสําคัญคือ งานสวัสดิการสังคม งาน
สังคมสงเคราะห และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับกลุมผูสูงอายุที่
มีแนวโนมของปญหาเพิ่มสูงซึ่งตามโครงสรางของประชากรในอีก 20 ปขางหนา ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุโดยสมบูรณจนอาจเปนปญหาที่สงผลกระทบตอการจัดสวัสดิการสังคม และมาตรการในการรองรับและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู สูงอายุ จึง ตองหาแนวทางในการสงเสริมคุณ ภาพชี วิตให แกกลุ มผูสูง อายุ เพื่อรองรั บ
สถานการณที่จะเพิ่มขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม ซึ่งหากไมมีการเตรียมความพรอม
ในการเขาสูสังคมผูสูงอายุปญหาตาง ๆ ดังกลาวขางตนก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้น
จากที่กลาวมาขางตนทั้งหมดนั้นทําใหเห็นถึงปญหาทั้งหมดในภาพรวมของประเทศทั้งหมด เมื่อยอลงมาใน
ระดับของสังคมที่เล็กลงมาคือในระดับตําบลปญหาเหลานี้ก็ยังคงมีความเกี่ยวของกับปญหาในระดับประเทศเชนกัน
ดังเชน ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในเขตดังกลาวนี้มีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นใน
ทุก ๆ ป เปน จํานวนมาก ข อมูล จากกองสาธารณสุ ขและสิ่ง แวดลอมเทศบาลตํ าบลหาดเสี้ยว (2561) ณ วัน ที่
1 ตุลาคม 2561 ไดสรุปจํานวนของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย วามีประชากรทั้งหมดในเขตดังกลาว 6,932 คน แยกเปนชาย จํานวน 3,258 คน เปนหญิง จํานวน 3,878
คน และในจํานวนทั้งหมด แยกเปนประชากรกลุมผูสูงอายุถึง 1,639 คน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว 2561) ซึ่งคาดวาในปตอ ๆ ไปจะมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอีก
ดังนั้นผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ
ศรี สั ช นาลั ย จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เพราะเขตพื้ น ที่ ดั ง กล า วนอกจากจะมี จํ า นวนผู สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป แ ล ว ยั ง มี ค วาม
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หลากหลายในเรื่องของการของการประกอบอาชีพในวัยหลังเกษียณ การรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน การดูแล
รักษาสุขภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน โดยผูวิจัยหวังวาจากการศึกษาดังกลาวจะทําใหได
ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและพึงพอใจ
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใช กรอบแนวคิดในการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยการนําแนวคิดของ
Flanagan มาเปนตัวกําหนดกรอบแนวคิด ไดดังนี้ (Flanagan, J.C. 1982)
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
0

0

0

0

0

0

0

ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
1.ดานรางกาย
2.ดานจิตใจ
3.ดานความสัมพันธทางสังคม
4.ดานสภาพแวดลอม

1. เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.การศึกษา
5.อาชีพ
6.รายไดตอเดือน
7.แหลงที่มาของรายได
8 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา : จากแนวคิด Flanagan, J.C. (1982).
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
3. เพื่ อศึกษาแนวทางการสงเสริมคุ ณภาพชีวิ ตของผูสูง อายุใ นเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ย ว อํ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
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สมมติฐานงานวิจัย
1. กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อยูในระดับมาก
2. กลุมผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงที่มาของรายได และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็น
ตอระดับคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย
2. ทําใหทราบถึงผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
3. ทําใหทราบถึงแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 7 หมูบาน จํานวน 1,639 คน
กลุ มตั ว อย า ง ไดแ ก ผู สู ง อายุ ทั้ง เพศชายและหญิ งที่ อ าศั ย อยู ใ นเขตเทศบาลตํา บลหาดเสี้ ยว อํา เภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่ไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของ “Taro Yamane” ขนาด
กลุมตัวอยางที่เหมาะสม คือ 340 คน (Yamane, T. 1967)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย โดยยึดตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย แบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงที่มาของรายได และจํานวนสมาชิกในครัวเรือ
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ
คะแนน
สวนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดใหรวมแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะตามทัศนะของผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัยโดยเปนคําถามที่มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open-end)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตามลําดับขั้นตอนการ ดังนี้
1. ผูศึกษาดําเนินการขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เพื่อขอเก็บขอมูล
2. จัดเก็บขอมูลโดยออกทําการแจกแบบสอบถามแกกลุมผูสูงอายุ ในแตละแหงตามจํานวนกลุมตัวอยางที่
กําหนดไวแลวทําการเรียกเก็บทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม
0

0

0

0
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3. ทําการรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดกลับมาใหไดตาม
ตัวอยางที่ตองการ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปขอมูลออกมาเปนประเด็นตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนมาแลว นํามาตรวจสอบความสมบูรณเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยแบงการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแปรตนขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ ประกอบดวย เพศ
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงที่มาของรายได และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน โดยผูวิจัยใช
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ
ศรีสัชนาลัย ทั้งหมด 4 ดาน โดยผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจงความถี่หาคา
รอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ทั้งหมด 4 ดาน โดยใชสถิติอนุมานในการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร คือ การทดสอบคาที (t - test) สําหรับตัวแปรตนที่มีการแบงกลุมเปน 2
กลุม และทดสอบคาเอฟ (F-test) สําหรับตัวแปรที่มีการแบงกลุม 3 กลุมขึ้นไป
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาขอมูลที่แสดงถึงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงที่มาของรายได และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน สรุปไดดังนี้

ตาราง 1 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูต อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน

รอยละ

ชาย

163

47.9

หญิง

177

52.1

รวม

340

100.0

จากตาราง 1 จําแนกตามเพศ พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 177 คน
คิดเปนรอยละ 52.1 รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 163 คน คิดเปน รอยละ 47.9
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูต อบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ

จํานวน

รอยละ

60 - 69

126

37.1

70 - 79

138

40.6

80 - 89

67

19.7

90 ปขึ้นไป

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 ปขึ้นไป

9

2.6

รวม

340

100.0

จากตาราง 2 จําแนกตามอายุ พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ 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 ปขึ้นไป 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 ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส
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

ปริญญาตรีขึ้นไป

16

4.7

รวม

340

100.0

จากตาราง 4 จําแนกตามการศึกษา พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญจบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 246 ราย คิดเปนรอยละ 72.4 รองลงมา คือ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจํานวน 61 ราย
คิดเปนรอยละ 17.9 รองลงมา คือ ไมไดศึกษา จํานวน 61 ราย คิดเปนรอยละ 17.9 และจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป 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

รับจางทั่วไป

19

5.6

ทอผา

99

29.1

ไมไดประกอบอาชีพ

42

12.4

รวม

340

100.0

จากตาราง 5 จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม 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 และมีอาชีพรับจางทั่วไป จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 5.6
ตาราง 6 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูต อบแบบสอบถาม 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 บาทขึ้นไป

31

9.1

รวม

340

100.0

จากตาราง 6 จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน
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 บาทขึ้นไป จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 9.1
ตาราง 7 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงที่มาของรายไดหลัก
แหลงที่มาของรายไดหลัก

จํานวน

รอยละ

สวัสดิการจากรัฐ

24

7.1

การอุปการะจากบุตรหลาน/ญาติ

26

7.6

การประกอบอาชีพ

290

85.3

รวม

340

100.0

จากตาราง 7 จําแนกตามแหลงที่มาของรายไดหลัก พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได
หลักจากการประกอบอาชีพ จํานวน 290 ราย คิดเปนรอยละ 85.3 รองลงมา คือ มีรายไดหลักจากการอุปการะจาก

884

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

บุตรหลาน/ญาติ จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 7.6 และมีรายไดหลักจากสวัสดิการแหงรัฐ จํานวน 24 ราย คิดเปน
รอยละ 17.1
ตาราง 8 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

จํานวน

รอยละ

1 - 3 คน

109

32.1

4 - 6 คน

211

62.1

7 - 9 คน

20

5.9

10 คนขึ้นไป

0

0.0

รวม

340

100.0

จากตาราง 8 จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสมาชิก
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
สวนที่ 2 ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาลตํ า บลหาดเสี้ ย ว อํ า เภอศรี สั ช นาลั ย
จังหวัดสุโขทัย
1. ระดับคุณภาพชีวิตดานรางกายของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย อยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ เรียงลําดับจากมากไป
หานอย ทานรูสึกพึงพอใจกับการนอนหลับของทานมากนอยเพียงใด ทานมีความตองการที่จะออกกําลังกายมากนอย
เพียงใด ทานพอใจในสุขภาพของทาน เชน มีกําลังวังชาในการดําเนินกิจวัตรประจําวันเพียงใด ทานสามารถปฏิบัติ
กิจวัติประจําวันดวยตัวเอง เชน อาบน้ํา กินขาว ไดเพียงใด และอยูในระดับปานกลาง 3 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ทานมีความรูสึกออนเพลียมากนอยเพียงใด ทานเจ็บปวดตามรางกายมากนอยเพียงใด และทานสามารถไปไหน
มาไหนดวยตนเองมากนอยเพียงใด
2. ระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 5 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
ทานรูสึกพึงพอใจในตนเอง มาก นอย เพียงใด ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตนเองไดไหม ทานรูสึกพึงพอใจใน
ชีวิตประจําวัน เชน มีความสุข มากนอยเพียงใด ทานมีสมาธิในการทํางานตางๆมากนอยเพียงใด ทานรูสึกวาชีวิตมี
ความหมายมากนอยเพียงใด อยูในระดับปานกลาง 2 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ทานรูสึกไมดี เชน รูสึก
เศรา เหงา หดหู สิ้นหวัง วิตกกังวล บอยแคไหน และอายุที่เพิ่มขึ้นทําใหจิตใจทานเกิดความทอแทเพิ่มขึ้นมากนอย
เพียงใด
3. ระดับคุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคมของผูสงู อายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ทานสามารถเขารวมกิจกรรมในสังคมไดมากนอยเพียงใด ทานรูสึกพอใจที่ไดรับการดูแลเอาใจใสจาก
สมาชิกในครอบครัวมากนอยเพียงใด ทานรูสึกพึ่งพอใจกับการใชบริการสาธารณสุขมากนอยเพียงใด ทานรูสึกพอใจ
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ตอการผูกมิตรหรือเขากับผูอื่นอยางที่เคยทํามามากนอยเพียงใด อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ เรียงลําดับจากมากไป
หานอย ดังนี้ ทานรูสึกพอใจกับสัมพันธภาพระหวางทานกับสมาชิกในครอบครัวมากนอยเพียงใด ทานตองพึงพา
สมาชิกในครอบครัวมากนอยเพียงใด และทานสามารถใหความชวยเหลือแกสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนบาน
ไดมากนอยเพียงใด
4. ระดับคุณภาพชีวิตสิ่งแวดลอมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ทั้ง 7 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย
ทานพอใจกับสภาพแวดลอมรอบๆตัวทาน มากนอยเพียงใด สภาพแวดลอมของทานทําใหทานสบายใจ คลายเครียด
มากนอยเพียงใด สถานที่ที่ทานอยูอาศัยใหความสะดวกสบายมากนอยเพียงใด ทานรูสึกวาทานมีความปลอดภัยมาก
นอยเพียงใด สภาพบานเรือนที่อยูอาศัยของทานเหมาะสมกับสุขภาพของทานมากนอยเพียงใด ทานไดรูเรื่องราว
ขาวสารที่จําเปนในชีวิตประจําวันมากนอยเพียงใด และทานพอใจกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันมากนอย
เพียงใด
สวนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุสรุปไดดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน
รางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม จําแนกตามเพศ โดยใชวิธีการวิเคราะหสถิติคาที
(t - test) พบวา เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงที่มาของรายได และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน และปจจัยสวนบุคคล ในดาน
จิตใจ และดานสัมพันธภาพทางสังคม ดานสิ่งแวดลอม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนดานดาน
รางกาย แตกตางกับ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และดานสิ่งแวดลอม
แตกตางกับ ระดับการศึกษา โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะตามความคิดเห็นของผูสูงอายุเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สรุปไวดังนี้
1. ผูสูงอายุเสนอแนะวา ควรมีการสงเสริมใหมีบริการตรวจสุขภาพ หรือรักษาใหแกกลุมผูสูงอายุถึงบาน
หรือชุมชนใกลบานเพื่อความสะดวกในการรับบริการและเพื่อความทั่วถึง และการเขาใชบริการสาธารณสุขใน
สถานพยาบาลควรมีชองทางดวนสําหรับผูสูงอายุที่มีอายุสูงหรือมีโรคประจําตัวที่รุนแรง
2. ผูสูงอายุเสนอแนะวา ควรสงเสริมใหมีสถานที่ และเครื่องออกกําลังกายที่เหมาะสมกับชวงวัยของ
ผูสูงอายุไวบริการในชุมชนเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงอยูเสมอ
3. ผูสูงอายุเสนอแนะวา ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหกลุมผูสูงอายุไดเขารวมทํากิจกรรม
ในเวลาวางอยางทั่วถึง เพื่อเปนการลดความเครียด และยังทําใหผูสูงอายุไดมาพบปะแลกเปลี่ยนในเรื่องตาง ๆ กัน
มากขึ้นจะสงผลใหผูสูงอายุมีความจําดี มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่แจมใส เบิกบานอยูเสมอ
4. ผูสูงอายุเสนอแนะวา ควรใหความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่ผูสูงอายุพึงมีและควรไดรับผานทาง
สื่อชองทางตาง ๆ อยางทั่วถึง
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิต สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายผล ดังนี้
ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสีย้ ว มีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ พบวา ดานรางกาย อยูในระดับปานกลาง ดานจิตใจ ดาน
สัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มาลี ปุยเสาธง, (2555) ได
วิจัยเรื่อง การสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในตําบลบานไร อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก พบวา ระดับคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุที่ตําบลบานไร 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 ดานที่ผูสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตอยูใน ระดับดี เปนอันดับหนึ่ง
คือ ดานจิตใจ อันดับสอง คือ ดานสิ่งแวดลอม อันดับสาม คือ ดาน ความสัมพันธทางสังคม สวนอันดับสุดทาย คือ
ดานรางกาย อยูในระดับดี
ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา
ผูสูงอายุที่มีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงที่มาของรายได และจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพชีวิตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งถือ
วาสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี กลิ่นดี, (2559) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามพี่นอง อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามพี่นอง อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล
พบวา ผูสูงอายุที่มี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน
แนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตามขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเสนอแนะ
ใหมีการสงเสริมการดูแลสุขภาพรางกาย จิตใจ โดยเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการจัดบริการงานสาธารณสุขให
ทั่วถึงและเหมาะสมกับการเขารับบริการของผูสูงอายุ นอกจากนั้นผูสูงอายุยังเสนอแนะใหหนวยงานที่เกี่ยวของควร
สงเสริม หรือมีแนวทางใหความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่ผูสูงอายุพึงมีและควรไดรับผานทางสื่อชองทางตาง
ๆ อยางทั่วถึง เพื่อที่ผูสูงอายุจะไดรับทราบขอมูลอยางถูกตอง
สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยดังนี้
1. จากผลการวิจัยทําใหผูวิจัยไดทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลหาดเสี้ยว อําเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. จากผลการเปรี ยบเทีย บระดั บ คุณ ภาพชี วิ ตของผูสู ง อายุใ นเขตเทศบาลตํ า บลหาดเสี้ ยว อํ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
โดยภาพรวมทั้ง 4 ดานไมแตกตางกัน
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3. จากศึกษาขอเสนอแนะเพิ่มเติมตามทัศนะของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมคุณภาพ
ชีวติ ของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทําใหผูวิจัยทราบวาผูสูงอายุสวน
ใหญไดเสนอแนะแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับการสงเสริมดานรางกาย และดานจิตใจ ในเรื่องของการให
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งจั ด บริ ก ารงานสาธารณสุ ข ให มี ค วามทั่ ว ถึ ง และเพี ย งพอกั บ ความต อ งการของผู สู ง อายุ
นอกจากนั้นผูสูงอายุยังมีความสนใจในเรื่องของ
การนําผลการวิจัยไปใช
ในการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ผูวิจัยไดขอนําเสนอขอมูลดังนี้
1. จากผลการวิจัยทําใหผูวิจัยไดทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลหาดเสี้ยว อําเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานทั้ง 4 ดาน พบวา ดานรางกาย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลางดังนั้นผูวิจัยมองวาควรมีการสงเสริมการตรวจสุขภาพประจําปใหแกกลุมผูสูงอายุโดย
ใชวิธีการใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปใหบริการแกกลุมผูสูงอายุถึงในชุมชน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการรับ
บริการใหแกกลุมผูสูงอายุ นอกจากนั้นควรมีการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย เชนการเดิน/การวิ่งเพื่อสุขภาพใหกับ
ผูสูงอายุ เพื่อเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจอยูเสมอ
2. จากผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ คุณ ภาพชี วิ ต ของผู สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาลตํ า บลหาดเสี้ ย ว อํ า เภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมทั้ง 4 ดานไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานสิ่งแวดลอม
จํานวนตามระดับการศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผูวิจัยจึงมองวาควรมีการจัดกิจกรรม
ใหความรูในเรื่องของสิทธิ หนาที่ และกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหกลุมผูสูงอายุเกิดความรูความเขาใจในสิทธิขั้น
พื้นฐานมากขึ้น
3. จากการศึกษาขอเสนอแนะเพิ่มเติมตามทัศนะของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทําใหผูวิจัยทราบวา
ผูสูงอายุสวนใหญไดเสนอแนะแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับการสงเสริมดานรางกาย และดานจิตใจ เปน
สวนใหญ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสรุปไดวาแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ควรมีแนวทางการสงเสริมการใหบริการตรวจสุขภาพ หรือ
รักษาใหแกกลุมผูสูงอายุถึงบานหรือชุมชนใกลบานเพื่อความสะดวกในการรับบริการและเพื่อความทั่วถึง และการเขา
ใชบริการสาธารณสุขในสถานพยาบาลควรมีชองทางดวนสําหรับผูสูงอายุที่มีอายุสูงหรือมีโรคประจําตัวที่รุนแรง และ
ควรสงเสริมใหมีสถานที่ และเครื่องออกกําลังกายที่เหมาะสมกับชวงวัยของผูสูงอายุไวบริการในชุมชนเพื่อสงเสริมให
ผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงอยูเสมอ และควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหกลุมผูสูงอายุไดเขา
รวมทํากิจกรรมในเวลาวางอยางทั่วถึง เพื่อเปนการลดความเครียด และยังทําใหผูสูงอายุไดมาพบปะแลกเปลี่ยนใน
เรื่องตางๆกันมากขึ้นจะสงผลใหผูสูงอายุมีความจําดี มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่แจมใส ตลอดจนการใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนตางๆที่ผูสูงอายุพึงมีและควรไดรับผานทางสื่อชองทางตางๆอยางทั่วถึง
กิตติกรรมประกาศ
งานคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลุลวงได ดวยความอนุเคราะหจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะ
วิทยาการจัดการและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีประธานที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒนพันธ เขตตกัน และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา และขอแนะนํา
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ตาง ๆ ที่เปนประโยชนอยางยิ่งทําใหงานคนควาอิสระนี้สมบูรณมากขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูที่มีสวน
เกี่ยวของในการทําวิจัยครั้งนี้ทุกทานที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือสนับสนุน
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การศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชน
ในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
THE STUDY OF PREPARATION BEFORE ENTERING THE ELDERLY SOCIETY OF PEOPLE
IN MUANG BANG YOM SUB-DISTRICT SAWANKALOK DISTRICT SUKHOTHAI PROVINCE
อุดมลักษณ การะเกษ และพัฒนพันธ เขตตกัน
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะ
สังคมผูสูงอายุ 2) เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา
อาชีพ รายได และลักษณะการอยูอาศัยกับระดับความคิดเห็นของประชาชนในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคม
ผูสูงอายุ 3) ศึกษาแนวทางในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ชายและหญิงที่มีอายุระหวาง 30-59 ป จํานวน 300 คน เครื่องมือที่ใชเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t – test และ
F-test ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความคิดเห็นตอการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ ในภาพรวมทั้ง 5 ดาน
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน โดย เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก ดาน
การเงิน รองลงมาไดแก ดานสังคม ดานรางกาย ดานที่อยูอาศัย และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ดานจิตใจ 2) การ
เปรียบเทียบจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะการ
อยูอาศัยที่แตกตางกัน สงผลใหระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุไมแตกตางกันทุกดาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ เห็นควรให
ภาครัฐสงเสริมและใหความรูเพื่อใหประชาชนเกิดความตระหนักรู เกี่ยวกับการเตรียมความพรอม กอนเขาสูภาวะสังคม
ผูสูงอายุ ในดานอื่น ๆ เชน การสงเสริมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ
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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
ในปจจุบันสัดสวนผูสูงอายุของประชากรโลกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว องคการสหประชาชาติไดใหคํานิยามสังคมผูสูงอายุวา
ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป ในสัดสวนเกินรอยละ 10 หรือมีประชากรอายุ 65 ป ขึ้นไป เกินรอยละ 7 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ถือวาประเทศนั้นไดกาวสูสังคมผูสงู อายุ (Ageing Society) และจะเปนสังคมผูสงู อายุโดยสมบูรณ (Aged
Society) เมื่อสัดสวนประชากรที่มีอายุ 60 ป เพิ่มขึ้นรอยละ 20 และอายุ 65 ปขึ้นไป เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 14 ของประชากร
โดยรวมทั้งหมดของประเทศ และเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super-aged Society) เมื่อมีจํานวนประชากรสูงอายุที่มีอายุ
65 ป ขึ้นไป มากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นของสัดสวนประชากรอายุ 65 ป ขึ้นไป
จากรอยละ 7 เปนรอยละ 14 ตั้งแตป พ.ศ. 2546-2568 ซึ่งคาดวาใชเวลาเพียง 22 ป ทําใหเกิดการวางแผนการเตรียมพรอม
สังคมผูสูงอายุของไทยมีระยะเวลาที่นอยตามลงไปดวย ดังนั้น จากสถิติดังกลาวทําใหประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรอยางมากคือ การเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของสํานักงานสถิติ
แหงชาติเรื่อง สํามะโนประชากรและเคหะ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเรื่อง การคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 สอดคลองกับรายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2556 (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2556) การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยอาจมาจากสาเหตุที่อัตราการเจริญพันธุ
รวมของประเทศลดลง จากเดิมที่มีลูกโดยเฉลี่ย 6 คน เมื่อ 50 ปกอน เปน 1.5 คน ในปจจุบัน และเปน 1.45 คน ในป พ.ศ.
2568 อีกทั้งความเจริญกาวหนาทางดานการแพทยและระบบสาธารณสุขสงผลใหคนไทยมีอายุยืนมากขึ้น มีอายุขัยเฉลี่ยในป
พ.ศ. 2598 เพศชายเพิ่มเปน 75 ป และเพศหญิงจะเพิ่มเปน 80 ป (ปทมา และปราโมทย, ม.ป.ป.) เมื่อโครงสรางประชากร
เปลี่ยนไปก็สงผลกระทบตออัตราสวนพึ่งพิงไปดวย โดยลดลงจากเดิมคนวัยทํางาน 4-5 คน ดูแลผูสูงอายุ 1 คน เปนคนวัย
ทํางาน 1-2 คน ดูแลผูสูงอายุ 1 คน จะเห็นไดวา ผูที่อยูในวัยแรงงานตองรับภาระการเลี้ยงดูผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอความมั่นคงโดยรวมของสังคมการดําเนินนโยบายตาง ๆ ของภาครัฐ และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได (ธัชไท,
2556)
เพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพจึงตองมีการวางแผนเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัย
จึงตองการศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย โดยจะทําการศึกษา 5 ดาน คือ ดานการเงิน ดานสังคม ดานที่อยูอาศัย ดานสุขภาพกาย และดานสุขภาพจิต
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของและใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาใหตรงกับความตองการ
ของกลุมประชากรที่กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุในอนาคตตอไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นในการเตรียม
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ความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม , เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะการอยูอาศัย กับระดับ
ความคิดเห็นในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม และเพื่อศึกษา
แนวทางในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
เพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพจึงตองมีการวางแผนเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัย
จึงตองการศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย โดยจะทําการศึกษา 5 ดานคือ ดานการเงิน ดานสังคม ดานที่อยูอาศัย ดานสุขภาพกาย และดานสุขภาพจิต
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของและใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาใหตรงกับความตองการ
ของกลุมประชากรที่กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุในอนาคตตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบล
เมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร
การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะการอยูอาศัยกับการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขต
ตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
สมมติฐานการวิจัย
คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะ
การอยูอาศัย ที่แตกตางกันมีระดับการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุไมแตกตางกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยใชกรอบแนวคิดการศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูส ูงอายุของประชาชน
ในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดังภาพตอไปนี้

0

0

0

0

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะสวนบุคคล

การเตรียมความพรอมกอนเขาสูภ าวะ
สังคมผูสูงอายุ ทั้งหมด 5 ดาน

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
จํานวนบุตร
การศึกษา
อาชีพ
รายได

1. ดานการเงิน
2. ดานสังคม
3. ดานที่อยูอาศัย
4. ดานสุขภาพกาย

ิ
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ชายและหญิงที่มีอายุระหวาง 30-59 ป ที่อาศัยอยูในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จํานวน 1,184 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ชายและหญิงที่มีอายุระหวาง 30-59 ป ที่อาศัยอยูในเขต ตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย ที่ไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของ “Taro Yamane” ระดับความเชื่อมั่น 95 %
และที่ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5% ขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสม คือ 300 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการเตรียมความ
พรอมกอนเขาสูภ าวะสังคมผูส ูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย 3
สวน คือ
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะการอยูอาศัย
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะ
สังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรา
สวนประเมินคา (Rating Scales) มี 5 ระดับคะแนน ไดแก
5 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมาก
3 หมายถึง ความคิดเห็นระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความคิดเห็นระดับนอย
1 หมายถึง ความคิดเห็นระดับนอยที่สุด
แบงออกเปน 5 ดาน คือ
1. ดานการเงิน
2. ดานสังคม
3. ดานที่อยูอาศัย
4. ดานสุขภาพกาย
5. ดานสุขภาพจิต
สวนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดใหรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการการศึกษาการเตรียมความ
พรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสงู อายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยเปนคําถามที่
มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open-end)
0

0

0

0

0

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตามลําดับขั้นตอนการ ดังนี้
1. ผูศึกษาดําเนินการขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เพื่อเก็บขอมูลจากประชาชน
2. จัดเก็บขอมูลโดยทําการแจกแบบสอบถามแกประชาชน ตามจํานวนตัวอยางที่กําหนดไวแลวทําการเรียกเก็บ
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ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม
3. ทําการรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดกลับมาใหไดตามตัวอยาง
ที่ตองการและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปขอมูลออกมาเปนประเด็นตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไวคือ คุณลักษณะ
สวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายไดและลักษณะการอยูอาศัย ที่แตกตาง
กันมีระดับการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุไมแตกตางกัน
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนมาแลว นํามาตรวจสอบความสมบูรณเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป โดยแบงการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแปรตนขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ ประกอบดวย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะการอยูอาศัย โดยผูวิจัยใชสถิติพรรณนา (Descriptive
Statistics) นํามาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ ทั้งหมด 5 ดาน โดยผูวิจัย
ไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจงความถี่หาคารอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และ
หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ ทั้งหมด 5 ดาน
โดยใชสถิติอนุมานในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร คือ การทดสอบคาที (t - test) สําหรับตัวแปรตนที่มีการ
แบงกลุมเปน 2 กลุม และทดสอบคาเอฟ (F-test) สําหรับตัวแปรที่มีการแบงกลุม 3 กลุมขึ้นไป
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาขอมูลที่แสดงถึงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร
การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะการอยูอาศัย สรุปไดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไปของผูต อบ
แบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
จํานวน
รอยละ
ชาย
114
38.0
หญิง
186
62.0
รวม
300
100
จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 62.0 และ
เพศชาย จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 38.0

ตารางที่ 2 แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
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อายุ
30-34 ป
35-39 ป
40-44 ป
45-49 ป
50-54 ป
55-59 ป
รวม

จํานวน
16
40
72
48
50
74
300

รอยละ
5.3
13.3
24.0
16.0
16.7
24.7
100.0

จากตารางที่ 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
และนอยที่สุดอายุระหวาง 30-34 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.3
ตารางที่ 3 แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
สถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย
หยา/แยกกันอยู
รวม

จํานวน
64
200
20
16
300

รอยละ
21.3
66.7
6.7
5.3
100.0

จากตารางที่ 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 และนอยที่สุด หยา/แยกกันอยู
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.3

ตารางที่ 4 แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
จํานวนบุตร
จํานวนบุตร
1 คน
2 คน
3 คนขึ้นไป

จํานวน
86
119
21
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รอยละ
28.7
39.7
7.0
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ไมมีบตุ ร
รวม

74
300

24.7
100.0

จากตารางที่ 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 และนอยที่สุด 3 คนขึ้นไป จํานวน 21 คน
คิดเปนรอยละ 7.0
ตารางที่ 5 แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม จําแนกตาม
การศึกษา
การศึกษา
ไมไดศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
รวม

จํานวน
4
46
48
62
52
72
16
300

รอยละ
1.3
15.3
16.0
20.7
17.3
24.0
5.3
100.0

จากตารางที่ 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
ปริญญาโทขึ้นไป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.3 และนอยที่สุด ไมไดศึกษา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.3
ตารางที่ 6 แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
ธุรกิจสวนตัว
คาขาย
รับจาง/ลูกจาง
เกษตรกรรม/ปศุสตั ว/ประมง
อื่นๆ โปรดระบุ(แมบา น)
รวม

จํานวน
44
8
10
28
64
93
47
6
300
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รอยละ
14.7
2.7
3.3
9.3
21.3
31.0
15.7
2.0
100.0
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จากตารางที่ 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 และนอยที่สุด อื่นๆ โปรดระบุ (แมบาน)
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.0
ตารางที่ 7 แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได
รายได
นอยกวา 5,000 บาทตอเดือน
5,001 – 10,000 บาทตอเดือน
10,001 – 15,000 บาทตอเดือน
15,001 – 20,000 บาทตอเดือน
20,001 – 25,000 บาทตอเดือน
25,001 – 30,000 บาทตอเดือน
มากกวา 30,000 บาทตอเดือน
รวม

จํานวน
71
99
48
26
18
10
28
300

รอยละ
23.7
33.0
16.0
8.7
6.0
3.3
9.3
100.0

จากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน 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 และนอยที่สุดรายไดระหวาง 25,001 – 30,000 บาทตอ
เดือน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.3
ตารางที่ 8 แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ลักษณะการอยูอาศัย
การอยูอาศัย
เจาของบาน
เชาอยู
อาศัยอยูกับครอบครัว/ผูอื่น
รวม

จํานวน
125
20
155
300

รอยละ
41.7
6.7
51.7
100.0

จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัว/ผูอื่น จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ
51.7 รองลงมา เจาของบาน จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 41.7 และนอยที่สุด เชาอยู จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 6.7
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สวนที่ 2 ระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชน
ในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก ดานการเงิน รองลงมาไดแก ดานสังคม ดานรางกาย ดานที่อยูอาศัย และดานที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด ไดแก ดานจิตใจ เมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน สรุปไดดังนี้
1. ดานการเงิน โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ศึกษาวิธีการจัดสรรเงินเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตหลังเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุไดอยาง
ไมเดือดรอน รองลงมา ไดแก เตรียมหาความรูเรื่องการลงทุนในธุรกิจตาง ๆ เพื่อเพิ่มรายได เชน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ความรูเกี่ยวกับอาชีพสํารอง เปนตน เตรียมสะสมทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ อาทิ ฝากธนาคาร
เตรียม/วางแผนเกี่ยวกับงบประมาณรายรับ-รายจายภายหลังเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุไวลวงหนา และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ไดแก เตรียม/วางแผนเกี่ยวกับการการปลดเปลื้องหนี้สินใหหมดกอนเขาสูภาวะสูงวัย
2. ดานสังคม โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก เริ่มทํากิจกรรมหรืองานอดิเรกในเวลาวางรวมกับคนในครอบครัว รองลงมา ไดแก เริ่ม
สรางสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในครอบครัวมากขึ้น วางแผนไววาจะอาศัยอยูกับใครในอนาคตเชน
ลูกหลาน ญาติพี่นอง หรือสถานบริการของรัฐและเอกชน วางแผนปรับปรุงบานใหเหมาะสมกับการใชชีวิตในวัยผูสูงอายุเชน
การจัดวางสิ่งของไมใหเกะกะหรือเดินชนไดงาย การยายลงมานอนชั้นลางจะไดไมลําบากในการเดินขึ้น-ลงบันได และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก วางแผนออกเดินทางหรือทองเที่ยวเพื่อเรียนรูสิ่งใหม ๆ
3. ดานที่อยูอาศัย โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก เตรียม/วางแผนมีบานเปนของตนเองเพื่อพักอาศัยหลังเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ รองลงมา
ไดแก เตรียม/วางแผนจัดสภาพภายในบานใหเหมาะสมกับวัยผูสูงอายุ เชน หองนอนอยูช้ันลางวัสดุปูพื้นไมลื่น เตรียมศึกษา
หาความรูเกี่ยวกับสถานสงเคราะห บานพักคนชราของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เชน คาใชจาย การใหบริการ เตรียม
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของชุมชนที่จะพักอาศัยหลังเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ไดแก เตรียม/วางแผนเกี่ยวกับบุคคลที่จะพักอาศัยดวยภายหลังเขาสูชวงสูงวัย
4. ดานสุขภาพกาย โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก เขารับการตรวจสุขภาพประจําป รองลงมา ไดแก ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน ถูกหลักโภชนาการ และเหมาะสมกับวัย หากมีปญหาสุขภาพทานจะรีบจัดการแกไขทันที เชน ไปพบ
แพทย เปนตน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก นอนหลับเพียงพอตอความตองการในแตละคืน
5. ดานสุขภาพจิต โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก เตรียมศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ และสังคมของผูสูงอายุ
เพื่อเตรียมใจใหพรอมที่จะเผชิญภาวะสังคมผูสูงอายุ รองลงมา ไดแก เตรียมศึกษาธรรมะ หรือคําสอนทางศาสนาเพื่อฝกจิตใจ
ใหเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงหลังเขาสูภาวะไดเตรียมใจไวแลววาหลังจากเขาสูชวงสูงวัยบทบาทหนาที่ในสังคม รวมทั้งการ
ยอมรับนับถือจากผูอื่นจะลดลง พูดคุยกับเพื่อนรุนเดียวกันเพื่อเตรียมใชชีวิตหลังเขาสูชวงสูงวัยและขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ไดแก ฝกจิตใจเพื่อใหมีจิตที่สงบ เชน การนั่งสมาธิ ทําบุญ บริจาคทาน
สวนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ
ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ สรุปไดดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ
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จําแนกตาม เพศ พบวา เพศหญิงและเพศชาย มีระดับการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ ดานการเงิน ดาน
สังคม ดานที่อยูอาศัย ดานสุขภาพกายและดานสุขภาพจิตไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ
จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายได ลักษณะการอยูอาศัย และปจจัยสวนบุคคล ในดาน
การเงิน ดานสังคม ดานที่อยูอาศัย ดานสุขภาพกาย และดานสุขภาพจิต ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สวนที่ 4 แนวทางในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ ดังนี้
กลุมตัวอยางมีการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุท้ังในดานการเงิน ดานสังคม ดานที่อยูอาศัย
ดานสุขภาพกาย และดานสุขภาพจิต ซึ่งประชาชน มีขอเสนอแนะ ใหภาครัฐสงเสริมและใหความรูเพื่อใหประชาชนเกิดความ
ตระหนักรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอม กอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ ในดานอื่น ๆ เชน การสงเสริมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ
เปนตน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย ดานการเงิน ดานสังคม ดานที่อยูอาศัย ดานสุขภาพกาย และดาน
สุขภาพจิต พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก ดานการเงิน รองลงมาไดแก ดานสังคม ดานรางกาย ดานที่อยูอาศัย
และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ดานจิตใจ ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ และคณะ (2555) ที่
ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการเตรียมความพรอมเพื่อเกษียณอายุงาน กรณีศึกษาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี ที่กลาว
วา การเตรียมความพรอมเพื่อการเกษียณอายุควรเริ่มวางแผนในทุกดานตั้งแตเนิ่น ๆ หรือตั้งแตอยูในชวงอายุนอย ซึ่งอาจทําโดย
การศึกษาขอมูลดวยตนเองจากเอกสารและสื่อตาง ๆ จากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและจากผูที่เกษียณอายุไปแลว และสอดคลองกับ
งานวิจัยของทานอื่น ๆ ดังนี้
1.1 ดานการเงิน
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบล
เมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบวา กลุมตัวอยาง มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ยเทากับ
3.77 ซึ่งเปนระดับการเตรียมความพรอมที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับดานอื่น ๆ สอดคลองกับผลการศึกษาของ จุฑามณี จันทรทรัพย
(2556) ในการวางแผนชีวิตเขาวัยผูสูงอายุในดานเศรษฐกิจ ที่มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้การ
เขาสูวัยสูงอายุเปนจุดเริ่มตนของการเกษียณอายุจากการทํางานทําใหรายไดที่เคยไดรับกลับขาดหายหรือลดลงไป ดังนั้น การ
วางแผนใชจายเงินเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตในวัยผูสูงอายุไดอยางราบรื่น เพียงพอในการดําเนินชีวิต คือ การทํางาน เนื่องจาก
อาจทําใหมีรายไดเทียบเทาเดิมกอนการเกษียณแลวยังเปนหลักประกันไดวายังคงมีรายไดเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง
1.2 ดานสังคม และดานสุขภาพกาย
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขตตําบล
เมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบวา กลุมตัวอยางมีการเตรียมความพรอมดานสังคมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย
เทากับ 3.66 และดานสุขภาพกายอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.59 สอดคลองกับผลการศึกษาของ กุณฑลี เงาแสงธรรม
(2551) และทัศนีย ดาวเรือง (2555) เปนการศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุของขาราชการที่มีอายุ 50-59 ป ซึ่ง
เปนวัยกอนการเกษียณอายุราชการ โดยเปนการศึกษาถึงการเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging)
แบงการเตรียมความพรอมได 2 ลักษณะ คือ การเปนผูสูงอายุที่ยังประโยชน (Productive Aging) และ ผูสูงอายุที่ประสบ
ความสําเร็จ (Successful Aging) ผลการศึกษาลักษณะการเปนผูสูงอายุที่ยังประโยชน อยูในระดับมาก สามารถแบงลักษณะ
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การเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ 3 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม ซึ่งการเตรียมความพรอมใน
ดานรางกาย เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
การเตรียมความพรอมในดานเศรษฐกิจ เกี่ยวของกับการใหความสําคัญทางการเงินในการลดคาใชจายที่ฟุมเฟอย และการ
เตรียมความพรอมในดานสังคมในการเตรียมที่อยูอาศัยเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ ยังคงมีปญหาทางการเงิน แตก็มีการพูดคุย
ปรึกษาหารือรวมกับครอบครัวเกี่ยวกับที่อยูอาศัยในยามเกษียณอายุ
1.3 ดานที่อยูอาศัย
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขต
ตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบวา กลุมตัวอยาง มีการเตรียมความพรอมดานสังคมอยูในระดับมาก
ที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.52 สอดคลองกับผลการศึกษาของ อวยพร ภัทรภักดีกุล และคณะ (2554) เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุของบุคลากรคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา การเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุ
ของบุคลากรดานรางกายและจิตใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง การเตรียมตัวดานการตรวจสุขภาพประจําปและตรวจ
สุขภาพฟนอยูในระดับนอยที่สุด สวนการเตรียมตัวดานที่อยูอาศัย ดานเศรษฐกิจและดานสังคม พบวา บุคลากรมีการเตรียมตัว
ดานเศรษฐกิจสูงที่สุด รองลงมาเปนดานที่อยูอาศัย และดานสังคมนอยที่สุด
1.4 ดานสุขภาพจิต
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของประชาชนในเขต
ตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบวา กลุมตัวอยาง มีการเตรียมความพรอมดานสังคมอยูในระดับมาก
ที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.45 สอดคลองกับผลการศึกษาของ อวยพร ภัทรภักดีกุล และคณะ (2554) เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุของบุคลากรคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา การเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุ
ของบุคลากรดานรางกายและจิตใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาเพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะการอยู
อาศัย ที่แตกตางกันตางก็ใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุที่ดีทั้งในดานการเงิน ดานสังคม
ดานที่อยูอาศัย ดานสุขภาพกาย และดานสุขภาพจิต ไมแตกตางกัน สงผลใหในอนาคตประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยมจะ
เปนผูสูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขไมเปนภาระแกสังคม ลูกหลาน และไมตองพึ่งพาหนวยงานภาครัฐ
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาการเตรียมความพรอมกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของ
ประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการและพัฒนา
ทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดกรุณาให
คําปรึกษา และขอแนะนําตาง ๆ ที่เปนประโยชนอยางยิ่งทําใหวิทยานิพนธนี้สมบูรณมากขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ
ประชาชนในเขตตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการทําวิจัยครั้งนี้ทุกทานที่ได
กรุณาใหความชวยเหลือสนับสนุน
การนําไปใชประโยชน
องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางยม นําขอมูลที่ไดไปกําหนดนโยบายทางดานการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
สังคมผูสูงอายุโดยใชกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อใหประชาชนมีความรู มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดํารงชีวิตที่เหมาะสม เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนที่จะเขาสูวัยสูงอายุ
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การศึกษารูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่น
A STUDY OF BASIC GRAMMATICAL FORMS APPEARED IN JAPANES SONGS
ธารารัตน์ จันทร์รักษ์1* สุภคั ขจี พู่ตระกูล1 ปิยวัฒน์ จานตาดี1 และ กนกรัตน์ ปิลาผล2*
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
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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 มีจานวน 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 ตามลาดับ ส่วนรูปที่มีความถี่ในการใช้น้อยที่สุด ที่สุด 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
คาสาคัญ : 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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บทนา
ปัจจุบันผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นในชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสาคัญของผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นที่จะต้องรู้และเข้าใจในรูปไวยากรณ์พื้นฐาน สิ่งที่เป็นปัญหาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นนั้น คือ การใช้ไวยากรณ์ผิด การ
เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้นมีไวยากรณ์รูปต่างๆที่ต้องทาความเข้าใจและจดจามากมายหลายรูปแม้จะเข้าใจดีแล้วแต่เมื่อต้อง
นามาใช้จริงในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาหรือการเขียนก็ตาม ผู้เรียนกลับไม่แน่ใจ และสับสนในรูปประโยคที่มี
ความหมายใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันจนไม่สามารถแยกแยะการใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมได้ (สุภา ปัทมานันท์, 2554 น. 5) และ
บางครั้งเกิดจากการเรียนโดยเข้าใจวิธีการใช้ไวยากรณ์แบบผิดๆ หากผู้เรียนได้เริ่มต้นเรียนจาก หนังสือและสื่อที่มีเนื้อหา
เหมาะสม เข้าใจง่าย และเรียนได้อย่างสนุกสนานด้วย ก็จะทาให้เกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป (ประยูร เชี่ยววัฒนา, 2555 น. 3)
การเรียนรูปไวยากรณ์พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเป็นทักษะสาคัญอันดับแรกสาหรับผู้เรียนภาษาที่จะพั ฒนาไปสู่ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียน จากการสารวจรูปไวยากรณ์พื้นฐานในตารามินนะ โนะ นิฮงโกะ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
เล่ ม ที่ 1-4 พบรู ป ไวยากรณ์ พื้ น ฐานทั้ ง หมด 67 รู ป ดั ง นี้ 「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」

เพลงเป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ทาให้เพลิดเพลิน ไม่เบื่อ และสามารถใช้ในการพัฒนาความรู้ดา้ นรูป
ไวยากรณ์พื้นฐานและทักษะการฟังภาษาญี่ปุ่นได้ จากการสารวจเบื้องต้นพบว่า ในเพลงญี่ปุ่นมีรูปไวยากรณ์พื้นฐานปรากฏ
ค่อนข้างมาก ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการฟังเพลงในการทบทวนความรู้รูปไวยากรณ์พื้นฐาน ตลอดจนพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้านอื่น ๆ ได้ ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นมีไวยากรณ์รูปต่างๆที่ต้องจดจามากมาย แม้ไวยากรณ์บางรูปจะมีวิธีการใช้
ที่คล้ายคลึงกันแต่อาจมีนัยยะแตกต่างกันจึงทาให้ผู้เรียนบางคนจาและใช้สับสน ดังนั้น ผู้เรียนควรศึกษารูปไวยากรณ์พื้นฐาน
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า ในเพลงญี่ปุ่นมีรูปไวยากรณ์พื้นฐานอะไรบ้าง
และมีปรากฏอยู่มากน้อยเพียงใด ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ ทราบรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่ นที่ตรงกับ
รูปไวยากรณ์ในตารามินนะ โนะ นิฮงโกะ ซึ่งจะเป็นแนวทางสาหรับผู้เรียนภาษาในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจรูป
ไวยากรณ์ด้วยการฟังเพลงญี่ปุ่น ตลอดจนเป็นแนวทางสาหรับผู้สอนในการใช้เพลงเป็นสื่อเสริมความรู้ความเข้าใจรูปไวยากรณ์
แก่ผู้เรียน
วิธดี าเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวิธีดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอนนี้
1. ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับ รูปไวยากรณ์พื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางใน
การวิเคราะห์
2. ค้นหาและรวบรวมเนื้อเพลงญี่ปุ่น 5 ประเภทจากอินเทอร์เน็ต ประเภทละ 5 เพลง ประกอบด้วย เพลงแจ๊ส เพลง
อาร์แอนด์บี เพลงฮิปฮอป เพลงป๊อบ และเพลงร๊อค รวมทั้งหมด 25 เพลง
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3. สารวจและวิเคราะห์รูปประโยคในเนื้อเพลงแต่ละประเภทที่มีรูปไวยากรณ์พื้นฐานตรงกับในตารามินนะ โนะ
นิฮงโกะ
4. วิเคราะห์ความถี่ในการใช้รูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเนื้อเพลงโดยแยกตามประเภทของเนื้อเพลงและหาค่า
ร้อยละ
5. นาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบแผนภูมิประกอบการบรรยาย สรุป และอภิปรายผล
ผลการวิจัย
การศึกษารูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่นครั้งนี้ ผู้วิจัยนาเสนอผลดังภาพ 1-5 ต่อไปนี้
ค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละของรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลง 5 ประเภท แสดงดังภาพ 1
0.55
1
0.55
1
0.55
1
0.55
1
0.55
1
0.55
1
0.55
1
0.55
1
0.55
1
1.11
2
1.11
2
1.66
3
2.22
4
2.77
5
3.33

～て （ で ） ～
～か も し れ ま せ ん
～な け れ ば な り ま せ ん
～よ う に な り ま す
～そ う で す
～と こ ろ で す
～と い う い み で す
～た ら い い で す
～て し ま い ま す
～の に
～で し ょ う
～た ば か り で す
～す ぎ ま す
～と 思い ま す

～よ う に

6
5.55

～た ら

10

～な ら

6.66

～に な り ま す

6.66

12
12

7.22

～だ け

13

7.77

～て い ま す

14

～た り ～た り し ま す

8.88

～か ら

10

16
18

11.11

～ん で す
～た い で す
0

5

10

15

20
18.88
20

34
25

30

35

ภาพ 1 แผนภูมิแท่งแสดงค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละของรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลง 5 ประเภท
จากภาพ 1 พบว่า รูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงทั้ง 5 ประเภทมีจานวน 24 รูป จากทั้งหมด 67 รูป รูป
ไวยากรณ์พื้นฐานที่พบมากที่สุดคือรูป 「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 ตามลาดับ 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 แผนภูมิแท่งแสดงค่าความถี่และร้อยละของรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงแจ๊ส
จากภาพ 2 พบว่า รูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงแจ๊ส มีจานวน 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 รูปไวยากรณ์พนื้ ฐานที่ปรากฏในเพลง Rhythm & Blue (อาร์แอนด์บี) มีจานวน 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
ส่ ว นรู ป ไวยากรณ์ พื้ น ฐานที่ พ บน้ อ ยที่ สุ ด มี 4 รู ป คื อ รู ป 「ように」「たらいいです」 「になります」 และรู ป
「でしょう」 พบ 1 ครั้ง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.17

ภาพ 4 แผนภูมิแท่งแสดงค่าร้อยละและความถี่ของรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงฮิปฮอป
จากภาพ 4 พบว่า รูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงฮิปฮอป มีจานวน 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

906

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

จากภาพ 5 พบว่า รูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงป๊อปมี จานวน 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」แ ล ะ รู ป 「たいです」พบ
1 ครั้ง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 4.17

ภาพ 6 แผนภูมิแท่งแสดงค่าร้อยละและความถี่ของรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงร๊อค
จากภาพ 6 พบว่า รูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงร๊อค มีจานวน 12 รูป รูปไวยากรณ์ที่มีการใช้มากที่สุดคือ รูป
「たいです」 พบ 6 ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.14 รองลงมาคื อ รู ป 「から」พบ 5 ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.29 และรู ป
「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 มี ค วามหมายว่ า “อยากไปหาเธอเหลื อ เกิ น อยากจะวิ่ ง ไปหาเธอเหลื อ เกิ น ในตอนนี้ ” 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 มีค วามหมายว่ า “ฉัน อยากจะได้ เห็ นอนาคตเดีย วกั นกั บเธอตลอดไปฉั นอยากจะจ้อ งมองไปที่ด าวดวงเดี ยวกัน สถานที่
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 “ฉันอยากจะบอกเธอจากใจว่าฉันจะตามหาตัวตนที่แท้จริงของเธอ”
สาหรับเพลงฮิปฮอปที่พบว่ามีการใช้รูป「たり たりします」มากที่สุดนั้น อาจเนื่องจากรูป 「たり たりしま
す」ใช้ในความหมาย “ทากริยา1บ้างทากริยา2บ้าง” และเนื้อหาสาระของเพลงส่วนใหญ่มักสือ
่ ถึงการทากริยา 1 บ้างทากริยา
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 ที่พบรูปว่า 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 “ค่าคืนอันราวกับเวลาได้หยุดลงเพราะไม่มีเธอที่กาลังยิ้มแย้มอยู่ที่ตรงนี้
อีกแล้ว”
สรุปผลการวิจัย
รูปไวยากรณ์พนื้ ฐานที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่นทั้ง 5 ประเภท จานวน 25 เพลง มีทั้งหมด 24 รูป เมื่อพิจารณาแยกตาม
ประเภทเพลงพบว่า เพลงแจ๊สมีรูปไวยากรณ์พื้นฐาน 11 รูป เพลง Rhythm & Blue (อาร์แอนด์บี) 13 รูป เพลงฮิปฮอป 16
รูป เพลงป็อป 10 รูป และเพลงร๊ อ ค 12 รู ป รู ปไวยากรณ์ที่พ บมากที่สุ ดในเพลงแต่ ละประเภทมีดั งนี้ เพลงแจ๊ ส, 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
เอกสารอ้างอิง
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ความต้องการการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงาน
แผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
CHINESE LANGUAGE NEEDS TO COMMUNICATE WITH THE TOURIST STAFF OF HOTEL
FRONT OFFICE IN MUEANG CHIANGMAI DISTRICT PROVINCE
ณัฐวิภา บุญเกิด1 ธมลวรรณ สังข์สุวรรณ2 ธันยธร ธรรมเนียมใหม่3 นรินทร์ทิพย์ สุขใจชื่น4
พนัส มัตยะสุวรรณ5* และ ธารีรตั น์ สุนิพันธ์6
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
*corresponding author e-mail : panus_m@psru.ac.th
บทคัดย่อ
วิจัยความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม
ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของ
พนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม ผลของการวิจัยจากการรวบรวมข้อมูลจากพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของ
โรงแรมในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 80 คน จากผลวิจัยพบว่า 1.พนักงานแผนกบริการส่วนหน้าส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาแหน่งพนักงานต้อนรับ มีรายได้ต่อเดือน 10,00015,000 และมีอายุงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2.ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
ชาวจีน โดยภาพรวม และรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1. ด้านการฟัง 2. ด้านการพูด และ
3.ด้านการอ่าน ตามลาดับ 3.หมวดคาศัพท์ทั้ง 4 หมวด โดยภาพรวมของทั้ง 4 หมวดอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไป
น้อย ดังนี้ 1.หมวดการชาระเงิน 2.หมวด Check In และ Check Out 3.หมวดการจอง 5.หมวดห้องพัก
คาสาคัญ : 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
บทนา
จานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี อีกทั้งธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีความสาคัญอย่างมากใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย เป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเป็นจานวนมาก ข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน
(CITM) ปี 2560 มีการเพิ่มขึ้นของประชากรรุ่นใหม่ เกือบ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวชาวจีนวางแผนที่จะใช้จ่ายกันการเดินทาง
มากขึ้นแม้ท่ามกลางการฟื้นตัวช้าของเศรษฐกิจและนักท่องเที่ยวชาวจีนใช้จ่ายเงินมากกว่า 1 ใน 4 ของรายได้ส่วนตัวไปกับ
การท่องเที่ยวและมากกว่าครึ่งเชื่อว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสาคัญส่วนหนึ่งในชีวิต จานวนทริปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ต่อปีเพิ่มขึ้นจาก 3 ครั้งในปี 2559 เป็น 4 ครั้งในปี 2560 และจานวนวันเข้าพักขยายเวลาเพิ่มขึ้น 2 วันตั้งแต่ปี 2559 ส่วน
แรงจูงใจหลักในการท่องเที่ยวของชาวจีนคือ อาหารการกิน (55%) ชมวิวทิวทัศน์ (53% ) พักผ่อนและกิจกรรมอื่น ๆ (41%)
ขณะที่การช็อปปิ้งลดลงจาก 68% ในปี 2559 เหลือเพียง 33% ในปี 2560 และ 50% ของนักท่องเที่ยวชาวจีนสนใจการ
ท่องเที่ยวแบบอิสระมากขึ้น 21% ของชาวจีนที่เกิดในยุค 60 อยากเที่ยวแบบแบ็คแพ็คมากขึ้นในอนาคต จาก 5 ลักษณะของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนจากผลสารวจปี 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 ชอบพักโรงแรมบูติกเชื่ อมั่น
และไว้วางใจ คาแนะนาจากคนท้องถิ่นก่อนจะออกเดินทาง 4. ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความสุข (9%) เกิดในยุค 80 ใช้เงินเฉลี่ย
27% ของรายได้ส่วนตัวไปกับการท่องเที่ยวทีช่ อบ 5.ท่องเที่ยวแบบเรียบง่าย (17%) เกิดในยุค 90 ไม่ชอบท่องเที่ยวตามแบบ
แผน และใช้จ่ายเงินแบบประหยัด มักจะมองหาโรงแรมที่มีวัฒนธรรมเข้ากันได้มากกว่าโรงแรมหลายดาวหรือโรงแรมที่ต้องมา
พร้อมกับสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน ส่วนสัดส่วนที่พักที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกจอง 1.โรงแรม 3 ดาวขึ้นไป 67% 2.ไม่
มีความต้องการเป็นพิเศษ 26% 3.น้อยกว่า 2% โรงแรมต่ากว่า 3 ดาว ช่องทางในการจองที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีน 1.เว็บ
จองห้องพักออนไลน์ 2.จองกับโรงแรมโดยตรง 3.บริษัทนาเที่ยว (ผลการสารวจ CITM มาจากการสารวจนักท่องเที่ยว
สาธารณรัฐประชาชนจีน 3,000 รายที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ และข้อมูลจากโรงแรมและที่พัก 3,800 แห่งในเว็บไซต์
Hotels.com ทั่วโลก รวมถึงข้อมูลของ Hotels.com โดยตรงและบริษัทที่ให้บริการการวิจัยการตลาด) พนักงานโรงแรมที่พูด
ภาษาจีนกลางได้ สิ่งนี้เป็นหนึ่งในคาร้องขอลาดับต้น ๆ ของลูกค้าชาวจีนแต่เป็นเรื่องที่บรรดาผู้ประกอบการโรงแรมไม่ค่อยให้
ความสาคัญ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ผู้ประกอบการโรงแรมในไทยมีแผนที่จะยกระดับบริการให้ลูกค้าชาวจีนโดย 35% จะพุ่ง
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ความสาคัญไปที่โปรแกรมทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม และ 38% มีแผนที่จะขยายสื่อสังคมของตนให้ครอบคลุมและเข้าถึงมาก
ยิ่งขึ้น ในขณะที่มีเพียง 24% เท่านั้นที่มีแผนที่จะเพิ่มพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าที่พูดภาษาจีนกลางได้ ดังนั้นการเตรียม
ความพร้อมทางด้านการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น

วิธีดาเนินการวิจัย
1.ผู้วิจัยทาการแจกแบบสอบถามออกไปยังจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 80 ชุดโดยนาแบบสอบถามไปสอบถามกับ
พนักงานแผนกบริการส่วนหน้าที่มคี วามต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
2.ตรวจสอบแบบสมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถาม ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้มาตราวัดให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้และนาข้อมูลที่ได้มาคานวณหาความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของพนักงานแผนกบริการ
ส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3.จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการวิจัย
1.พนักงานแผนกบริการส่วนหน้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ตาแหน่งพนักงานต้อนรับ มีรายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 และมีอายุงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2.ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อสือ่ สารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวม และรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1. ด้านการฟัง 2. ด้านการ
พูด และ 3.ด้านการอ่าน ตามลาดับ
- ด้านการฟัง ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ฟังเพื่อกรอกข้อมูลชาวจีน
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ด้ า นการฟั ง
ฟั งเพื่อกรอกข้ อมูลชาวจีน

ฟั งเพื่อตอบโต้ การสนทนาทัว่ ไป

ฟั งรับคาสัง่ และนาไปปฏิบตั ิ

ฟั งเรื่ องทัว่ ไปเป็ นภาษาจีนเช่น ภูมิอากาศ ความเป็ นอยู่และข่าว

ฟั งบทสนทนาผ่านทางโทรศัพท์
ฟั งบทสนทนาผ่ านทาง
โทรศัพท์
ฟั งเพื่อกรอกข้ อมูล
16%
ชาวจีน
ฟั งเรื่องทั่วไปเป็ นภาษาจีน
18%
เช่ น ภูมิอากาศ ความ
เป็ นอยู่และข่ าว
ฟั งเพื่อตอบโต้
17%
การสนทนาทั่วไป
ฟั งรับคาสั่งและ
18%
นาไปปฏิบัติ
17%

- ด้านการพูด ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ทักทาย กล่าวต้อนรับ และ
อาลา
ด้ า นการพู ด
ทักทาย กล่าวต้ อนรับ และอาลา

อธิบายเกี่ยวกับกฏระเบียบข้ อบังคับของโรงแรม

ถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว

ถามถึงความต้ องการทราบข้ อมูลจากผู้มาพัก (ชาวจีน)

พูดขอร้ องให้ พดู ซ ้าอีกครัง้

คุยเรื่ องทัว่ ไปเป็ นภาษาจีนเช่นภูมิอากาศ ความเป็ นอยู่

คุยเรื่องทั่วไป
เป็ นภาษาจีนเช่ น
ภูมิอากาศ ความเป็ นอยู่
13%
พูดขอร้ องให้ พดู ซา้ อีกครัง้
15%

ทักทาย กล่ าวต้ อนรับ
และอาลา
20%
อธิบายเกี่ยวกับกฏระเบียบ
ข้ อบังคับของโรงแรม
18%

ถามถึงความต้ องการทราบข้ อมูล
จากผู้มาพัก (ชาวจีน)
16%
ถามตอบเกี่ยวกับสถานที่
ท่ องเที่ยว
18%

- ด้านการอ่าน ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ อ่านแผนที่เส้นทาง
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ด้ า นการอ่ า น
อ่านแผนที่เส้ นทาง

อ่านประกาศหรื อข่าวสารต่างๆ

อ่านหนังสือเดินทาง (Passport)

อ่านหนังสือพิมพ์จีนเพื่อให้ ทนั เหตุการณ์

อ่านชื่อข้ อมูลและสถานที่ท่องเที่ยว

อ่านจดหมายธุรกิจ

อ่ านจดหมายธุรกิจ
15%

อ่ านแผนที่เส้ นทาง
18%

อ่ านชื่อข้ อมูลและสถานที่
ท่ องเที่ยว
15%

อ่ านประกาศหรือข่ าวสารต่ างๆ
18%

อ่ านหนังสือพิมพ์ จนี เพื่อให้ ทนั
เหตุการณ์
อ่ านหนังสือเดินทาง
17%
(Passport)
17%

3.หมวดคาศัพท์ทั้ง 4 หมวด โดยภาพรวมของทั้ง 4 หมวดอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1. หมวดการชาระ
เงิน หมวด Check In และ Check Out 3.หมวดการจอง 4. หมวดห้องพัก ตามลาดับมีรายละเอียด ดังนี้
- หมวดการชาระเงิน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ชาระแบบโอนเงิน
- หมวด Check In และ Check Out อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การเช็คอิน
- หมวดการจอง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การจองล่วงหน้า
- หมวดห้องพัก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ เตียงคู่
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อภิปรายผล
ระดับความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของ
โรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมระดับความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
กับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้ามาก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน โดยเรียงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการฟัง ด้านการพูด และด้านการอ่าน ตามลาดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ วัน
เฉลิม พ่วงธรรมรงค์ (2561) เรื่อง “ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของพนักงานแผนกบริการส่วน
หน้าของโรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 1.ความต้องการในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
โดยภาพรวม และรายด้านพบว่า อยู่ในระดับความต้องการมาก ทั้งด้านการพูด ด้านการฟัง ด้านการเขียน และด้านการอ่าน
ตามลาดับและ 2.เปรียบเทียบความต้องการในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จาแนกตามสถานภาพของพนักงานแผนก
บริการส่วนหน้าของโรงแรม พบว่า เพศต่างกัน มีความต้องการในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน มีความต้องการในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวนทั้งสิ้น 80 คน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ พนักงานแผนกบริการส่วนหน้าส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาแหน่งพนักงานต้อนรับ มีรายได้ต่อเดือน 10,00015,000 และมีอายุงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลีย่
จากมากไปหาน้อยตามตารางดังนี้
ข้อความ

แปรผล

ด้านการฟัง

มาก

ด้านการพูด

มาก

ด้านการอ่าน

ปานกลาง

กลุ่มตัวอย่างได้ให้ระดับความต้องการในด้านการฟังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x = 3.93, S.D.=0.138)
ด้านการฟัง

แปรผล

1.ฟังเพื่อกรอกข้อมูลลูกค้าชาวจีน

มากที่สุด

2.ฟังเพื่อตอบโต้การสนทนาทั่วไปกับลูกค้าชาวจีน
3.ฟังเพื่อรับคาสั่งและนาไปปฏิบัติ

มากที่สุด
มาก

4.ฟังบทสนทนาผ่านทางโทรศัพท์

ปานกลาง
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5.ฟังเรื่องทั่วไปเป็นภาษาจีนเช่น ภูมิอากาศ ความเป็นอยู่ ปานกลาง
และข่าว
พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ระดับความต้องการในด้านการพูด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x = 3.76, S.D.=0.170)
ด้านการพูด

แปรผล

1.ทักทาย กล่าวต้อนรับ และอาลา ลูกค้าชาวจีน

มากที่สุด

2.ถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวให้กับลูกค้าชาวจีน

มาก

3.อธิบายเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของโรงแรมให้กับ มาก
ลูกค้าชาวจีน
4.ถามถึงความต้องการทราบข้อมูลจากผู้มาพัก (ลูกค้า มาก
ชาวจีน)
5.คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไปเป็ น ภาษาจี น เช่ น ภู มิ อ ากาศ ความ ปานกลาง
เป็นอยู่
6.พูดขอร้องให้พูดซ้าอีกครั้ง

ปานกลาง

พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ระดับความต้องการในด้านการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย (x =
2.92, S.D.=0.072)
ด้านการอ่าน

แปรผล

1.อ่านแผนที่เส้นทาง

ปานกลาง

2.อ่านจดหมายธุรกิจ

ปานกลาง

3.อ่านหนังสือพิมพ์จีนเพื่อให้ทันเหตุการณ์

ปานกลาง

4.อ่านชื่อข้อมูลและสถานที่ท่องเทีย่ ว

ปานกลาง

5.อ่านหนังสือเดินทาง (Passport)
6.อ่านประกาศหรือข่าวสารต่างๆ

ปานกลาง
ปานกลาง

วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับคาศัพท์ในหมวดหมูต่ ่าง ๆ ว่าหมวดหมู่ใดมีความต้องการมากน้อยเพียงใดใน
การใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า
ข้อความ

แปรผล

1.หมวด Check In และ Check Out

มาก

2.หมวดการจอง

มาก

3.หมวดห้องพัก

มาก

4.หมวดการชาระเงิน

มาก
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- คาศัพท์หมวด Check In และ Check Out
หมวด Check In และ Check Out

แปรผล

1.การเช็คอิน

มาก

2.ตรวจเช็คข้อมูลผู้พัก
3.กรอกรายละเอียดของผู้พัก

มาก
มาก

4.เวลาเช็คอิน

มาก

5.เวลาเช็คออก

มาก

6.รับกุญแจเข้าห้องพัก
7.คืนกุญแจห้องพัก

มาก
มาก

8.ค่าปรับที่ต้องจ่ายเมื่อสร้างความเสียหาย

มาก

9.ค่ามัดจา

มาก

หมวดการจอง

แปรผล

- คาศัพท์หมวดการจอง
1.การจองล่วงหน้า

มาก

2.การสารองห้องพัก

มาก

3.จองผ่านเว็บไซต์
4.จองห้องติดกัน

มาก
ปานกลาง

5.ห้องว่าง

มาก

6.การจองเต็มแล้ว

มาก

7.ราคาห้องพัก ณ เวลานั้น

มาก

- คาศัพท์หมวดห้องพัก
หมวดห้องพัก

แปรผล

1.เตียงคู่

มาก

2.เตียงเดี่ยว

มาก

3.เตียงเสริม
4.เตียงใหญ่

มาก
มาก

5.ผ้าปูที่นอนและหมอน

มาก

6.Room service

ปานกลาง

7.ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน
8.จานวนมากที่สุดทีส่ ามารถรับได้

ปานกลาง
ปานกลาง
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- คาศัพท์หมวดการเงิน
หมวดการชาระเงิน

แปรผล

1.ชาระเป็นเงินสด

มาก

2.ชาระผ่านโทรศัพท์
3.ชาระผ่านบัตรเครดิตและเดบิต

มาก
มาก

4.ชาระค่าปรับ

มาก

5.ชาระแบบโอนเงิน

มากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
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ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก
PEOPLE IS EXPECTATIONS PUBLIC ADMINISTRATION OF LOCAL GOVERNMENT
ORGANIZATIONS IN TAK PROVINCE
กรรณสิทธิ์ สะและนอย
คณะรัฐประศาสนศาสตร/มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก
Corresponding author e-mail: dr.sit1001@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะ และ
2) เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมจากกลุม
ตัวอยาง จากประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก จํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูล โดยใช
คาความถี่ รอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) ทดสอบความ
แตกตางรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (x�=2.88, SD=.15) รายดานพบวาอยูในระดับปาน
กลาง 5 ดาน คือ ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคาสูงสุด (x�=3.33, SD=.34) รองลงมาดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน (x�=3.06, SD=.30) โดยดานการพัฒนาการสาธารณสุขมีคาต่ําที่สุด (x� = 2.79, SD=.38) อยูในระดับนอย
1 ดาน คือ ดานการพัฒนาสังคม (x�=2.24, SD=.25) เพศและอาชีพสงผลตอความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงาน
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดตาก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ความคาดหวัง, การบริหารงานสาธารณะ, องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยการปกครองตนเองของประชาชนในทองถิ่น ดําเนินการบริหารงานในระดับ
รองจากระดับชาติ หรือระดับรัฐ การบริหารงานทองถิ่นเกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลเพื่อใหประชาชนในทองถิ่น
ปกครองตนเองในรูปแบบของการปกครองทองถิ่น (Local Government) ประชาชนในทองถิ่น มีอํานาจปกครองตนเอง
ตามที่ไดรับการกระจายอํานาจจากรัฐบาล ไดดําเนินการปกครองทองถิ่นของตนเองโดยจัดตั้งองคกรขึ้นมาใชอํานาจแทน
ประชาชน เรียกวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” เปนตัวแทนของประชาชนในประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรงกับความ
ประสงคของประชาชน โดยมีแนวคิดวาประชาชนในทองถิ่นยอมรูถึงความตองการของทองถิ่นนั้นไดดีกวาองคกรอื่น และยอม
มีความผูกพันตอทองถิ่นนั้น ๆ และจัดใหราษฎรในทองถิ่นจะเปนผูดําเนินการบริหารทองถิ่นตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่นอยางเปนอิสระ ภายใตกรอบ นโยบาย และการกํากับดูแลของรัฐทองถิ่น เลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นขึ้นมาทั้งหมดหรือ
แตงตั้งผูบริหารทองถิ่นขึ้นบางสวนจากขาราชการอื่นเพื่อทําการบริหารราชการในทองถิ่นนั้น โดยมีงบประมาณของตนเองและ
มีอิสระในการบริหารงานพอสมควร (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2559) การบริหารทองถิ่นและการจัดทําบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีลักษณะสําคัญ คือ การบริหารทองถิ่นเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเปนอํานาจหนาที่
ของฝายบริหาร ไดแก ผูบริหารหรือคณะ ผูบริหารทองถิ่น เปนกระบวนการหรือกรรมวิธีในการนําเอาการตัดสินใจและ
นโยบายของทองถิ่นไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ รวมทั้งการนํากฎหมายที่ทองถิ่นกําหนดไปใช บังคับในเขตทองถิ่นดวย ทั้งนี้
นโยบายและกฎหมายของทองถิ่นดังกลาวตองสอดคลองกับ เจตนารมณของทองถิ่นที่จะกําหนดขึ้นโดย ประชาชนหรือตัวแทน
ของประชาชนในทองถิ่น เพื่อสนองความตองการและแกไขปญหาของทองถิ่น การผสมผสานของความรู ความสามารถทางการ
บริหาร กับความรับผิดชอบตอทองถิ่น การบริหารจะตองคํานึงถึงเจตจํานงของประชาชนในทองถิ่น (อรทัย กกผล, 2552)
การบริการสาธารณะเปนการบริการหรือกิจกรรมที่รัฐจัดทําขึ้นเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนโดยสวนรวม โดยเปนกิจการที่อยูในความอํานวยการหรืออยูในความควบคุมของฝายปกครองที่
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองความตองการสวนรวมของประชาชน อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชน
และสรางการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมใหกับทองถิ่น รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติในภาพรวม โดยมีหลักการที่เปน
ประเด็นสําคัญในการจัดบริการสาธารณะ คือ การจัดบริการสาธารณะตองดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวม
สามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่น มีความเสมอภาคและความโปรงใสในการใหบริการ (นราธิป ศรีราม, 2557) โดย
ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนจากรัฐแบงออกไดเปน 4 ดานหลัก คือ ดานการจัดบริการสาธารณะที่
เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน เชน การสรางถนน ไฟฟาสาธารณะ และการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต เชน การบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การบริการสาธารณะสุขมูลฐาน การจัดการศึกษาทองถิ่น และการบริการ
สถานที่พักผอนหยอนใจ จัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบ เชน การปองกันอุบัติภัยทางถนน การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดบริการหองน้ําสาธารณะในทองถิ่น และดานสุดทายคือ ดานการลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดลอม และ
ศิลปวัฒนธรรม เชน การสงเสริมการทองเที่ยวและอาชีพ การพัฒนาปาชุมชน และการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีทองถิ่น เปนตน (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2560)
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จากการดําเนินงานดานการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานมายังประสบกับปญหาตาง ๆ
มากมายที่ทําใหองคการปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักการของ
การจัดบริการสาธารณะ โดยสามารถแบงปญหาของการจัดบริการสาธารณะออกไดเปน 2 ระดับ คือ ปญหาการจัดบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับมหภาค จากปญหาความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
หนวยงานของรัฐในสวนกลางและสวนภูมิภาค ในเชิงอํานาจการบริหารจัดการกิจการสาธารณะที่ยังไมไดรับอิสระที่แทจริงใน
การตัดสินใจดําเนินนโยบายสาธารณะภายในทองถิ่นดวยขอจํากัดทางกฎหมายและงบประมาณ รวมทั้งปญหาในเชิงโครงสราง
ของระบบการบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะที่ยังเนนการรวมศูนยอํานาจ ขาดความชัดเจน มีความซับซอน สาย
การบังคับบัญชายาว และมีโครงสรางการบริหารที่ไมสอดคลองกับบริบทของแตละทองถิ่น (รสคนธ รัตยเสริมพงศ, 2557) ซึ่ง
สาเหตุหลักของปญหาเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการกระจายอํานาจตามบริบททางการเมืองของแตละรัฐบาล
ตั้งแตป พ.ศ. 2540 ถึงปจจุบัน ที่ทําใหการขับเคลื่อนนโยบายกระจายอํานาจขาดความชัดเจน ไมมีความตอเนื่อง และมีความ
สับสนในการปฏิบัติงานของสวนราชการที่เกี่ยวของในกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายกระจายอํานาจ ที่ตางตีความหมายและ
กําหนดขอบเขตในการกระจายอํานาจที่แตกตางกันไปในแตละยุค จนทําใหการปฏิบัติงานขาดเอกภาพและขัดแยงกันเองใน
ภาพรวม ซึ่งสงผลตอการสงเสริมใหเกิดการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางแทจริง (วีระศักดิ์ เครือเทพ
และคณะ, 2558) ดังนั้น แนวทางในการแกปญหาจึงควรมีการปรับปรุงใหนโยบายในการกระจายอํานาจของรัฐใหมีความ
ชัดเจนตอเนื่อง ทั้งในสวนของทิศทางนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติงานของสวนราชการที่
เกี่ยวของเพื่อใหการขับเคลื่อนกระบวนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพปญหาการ
จัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับจุลภาค ที่การจัดบริการสาธารณะยังไมสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชน รวมทั้งไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น (รสคนธ รัตยเสริมพงศ, 2557) อีกทั้งควรมี
การปรับแนวทางการบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบใหม ๆ เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแกไขปญหา เชน แนวทางการทํางานในลักษณะของเครือขาย (network) ที่เปนการทํางานรวมมือ
กันระหวาง หนวยงานตาง ๆ ของรัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรภาคประชาชน สถาบันวิชาชีพ หรือองคกรที่ไมแสวงหาผล
กําไร เนื่องจากเปนแนวทางการทํางานที่ใหความสําคัญกับการแสวงหาแนวรวม (partnership) ที่มีความรูความสามารถใน
ดานที่เกี่ยวของเพื่อชวยกันแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในทองถิ่น (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550) ทั้งนี้ก็เพื่อใหการบริการ
สาธารณะมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง
จากสภาพป ญ หาและความสํ า คั ญ ดั ง กล า วผู วิ จั ย ต อ งการทราบว า ความคาดหวั ง ของประชาชนที่ มี ต อ การ
บริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดตากตามปจจัยสวนบุคคล จึงสนใจจะศึกษาเรื่อง ความคาดหวังที่มีตอการบริหารงาน
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชน และเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประเทศชาติตอไป
3

เครื่องมือที่ใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ไดดําเนินการสราง และหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งผลงานที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของประชาชน เพื่อมากําหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษา
2. ศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพื่อสอบถามความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก
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3. สรางแบบสอบถามความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดตาก จําแนกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ดังนี้
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก จํานวน 6 ดาน รวม 44 ขอ ดังนี้
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 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. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแบบสอบถามความเที่ยงตรง พรอมโครงสราง และการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณาความสมบูรณ
6. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปทดลองใช กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 30 คน
7. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเปนรายดาน และทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.92
8. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว ไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัย
1.1 ดานพื้นที่ จังหวัดตาก
1.2 ดานประชากรและกลุมตัวอยางที่ใช คือ ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดตาก มีจํานวนทั้งหมด 352,110 คน จากประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก
จํานวน 69 แหง (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดตาก, 2561) ที่มาจากการสุมแบบแบงพื้นที่ (Area Simple)
จากประชากร หาขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane. 1973: 824) ไดกลุมตัวอยาง 400 ราย ทํา
การสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) แลวกําหนดสัดสวนในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งจังหวัดตาก
แลวสุมอยางงายในแตละหมูบาน
1.3 ขอบเขตดานตัวแปร
1.3.1 ตัวแปรอิสระ คือปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได
1.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จังหวัดตาก จํานวน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 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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การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลงานศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก ทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการใหตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน
400 ฉบับ ซึ่งครบตามจํานวนที่กําหนดซึ่งดําเนินการ ดังนี้
2.1 ทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก เพื่อขอความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
2.2 นําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือไปแจกใหกับประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดตาก ที่เปนกลุมตัวอยาง โดยอาสาสมัครวิจัยที่ผานการอบรมแลว จํานวน 10 ทาน
2.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและอาสาสมัครวิจัยที่ผานการอบรมแลว
2.4 นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ และดําเนินการขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลตอไป
3. การแปลความหมายของคะแนนพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ซึ่งกําหนดเกณฑ ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 มีความคาดหวังในระดับ
มากที่สุด
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
นอยที่สุด
สถิติในการวิเคราะหขอมูล
สําหรับการวิจัยครั้งนี้แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ชุด ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคาดหวัง
ของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก โดยใชวิธีการประมวลผลคาทาง
สถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูล และตอบ
วัตถุประสงค ดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอ
เดือน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ และรอยละ
2. ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก
วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก
จําแนกตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก วิเคราะหขอมูลโดยใช การทดสอบคาที
(t-test) การทดสอบคาเอฟ (F-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
รายคู โดยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe' method)
19

19

สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก
แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก
ภาพรวมและรายดาน
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ความคาดหวังของประชาชนที่มตี อการบริหารงานสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานพัฒนาสังคม
ดานเศรษฐกิจ
ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ
ดานการพัฒนาการสาธารณสุข
รวม

𝐱�

3.06
2.24
3.01
3.33
2.84
2.79
2.88

S.D.

ระดับ
ความเห็น

.30
.25
.37
.34
.39
.38
.15

ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ลําดับที่
2
6
3
1
4
5

ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (x� = 2.88) รายดานพบวาอยูในระดับปานกลาง 5 ดาน เรียงจากมากไปหานอย คือ
ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (x� = 3.33) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (x� = 3.06) ดานการ
พัฒนาการสาธารณสุขมีคาต่ําที่สุด (x� = 2.79) อยูในระดับนอยจํานวน 1 ดาน คือ ดานการพัฒนาสังคม (x� = 2.24)
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดตาก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลภาพรวมและรายดาน
2.1 ความคาดหวังของประชาชนที่มีเพศตางกันตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดตาก โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีความคาดหวังตอการบริหารงาน
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มากกวาเพศหญิง รายดานพบวามีความแตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานพัฒนาการ
สาธารณสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig.=.01*) สวนดานอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง
2.2 ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก ที่
มีอายุตางกันโดยรวมไมแตกตางกันรายดานพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดาน
โครงสรางพื้นฐาน โดยกลุมอายุ 41-50 ป มีความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนอย
กวากลุมอายุ 31-40 ป และ อายุมากกวา 60 ปขึ้นไป
2.3 ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก
อาชีพตางกันโดยรวมแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายดานพบวามีความแตกตาง จํานวน 1 ดาน คือ ดา น
โครงสรางพื้นฐาน โดยกลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มากกวากลุมรับจาง
2.4 ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก
ที่มีระดับการศึกษาตางกันโดยรวมไมแตกตางกัน รายดาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน
1 ดาน คือ ดานการสาธารณสุข เมื่อทดสอบรายคูกลับไมพบวาคูใดที่แตกตางกัน
2.5 ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก
ที่มีรายไดตางกันโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
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1. จากผลการศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดตาก
1.1 ประชาชนมีความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานที่ประชาชนมีความคาดหวังมากที่สุด คือ อปท. จัดหาที่ดิน
สาธารณะประโยชน เพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจแกประชาชน สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤวัตร เสนสุข (2550) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่องความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษาองคการ
บริหารสวนตําบลชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร พบวา ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ประเด็นที่ประชาชนมีความ
คาดหวังมาก ไดแก การสงเสริมการจัดใหมีสวนสาธารณะ รองลงมา ไดแก การสงเสริมการคมนาคม โดยจัดใหมีถนน สะพาน
และสงเสริมและสนับสนุนใหมีไฟฟาสาธารณะ
1.2 ประชาชนมี ค วามคาดหวั ง ตอ การบริห ารงานสาธารณะขององคก รปกครองสว นท องถิ่น จัง หวั ดตาก
ดานพัฒนาสังคม โดยรวมอยูในระดับนอย ดานที่ประชาชนมีความคาดหวังมากที่สุด คือ ผูพิการ ผูปวย หรือผูสูงอายุไดรับการ
ชวยเหลือสวัสดิการขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอ และ อปท.มีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง เพราะผูพิการ
ผูปวย หรือผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือสวัสดิการขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอเนื่องจากญาติ ๆ ตองไปทํางานตางถิ่นและเด็กและ
เยาวชนภายในหมูบานมีการมั่วสุมกันเสพยาเสพติด ซึ่งทําใหเกิดปญหาการโจรกรรมตามบานเรือน เพื่อนําเงินไปซื้อยาเสพติด
สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรศักดิ์ คงทอง (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการพัฒนาทองถิ่น
ศึกษากรณี เทศบาลตําบลทาบุญมี กิ่งอําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
มีความคาดหวังในระดับนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปญหาความตองการขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตในดานการปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด การสงเสริมและปองกันดานสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ยังเปนปญหาที่จะตอง
ดําเนินการแกไข
1.3 ประชาชนมี ค วามคาดหวั ง ตอ การบริห ารงานสาธารณะขององคก รปกครองสว นท องถิ่น จัง หวั ดตาก
ดานเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานที่ประชาชนมีความคาดหวังมากที่สุด คือ อปท. ควรมีการสงเสริมการออม
ใหแกประชาชน และมีการสนับสนุนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีกลุมอาชีพที่หลากหลาย แตยัง
ขาดความรู และวิธีการในการบริหารจัดการกลุม และขาดแคลนเงินทุนในการสงเสริม จึงตองมีเจาหนาที่มาดูแล และให
คําปรึกษาแนะนํา อีกทั้งชวยจัดหาตลาด และชองทางการจัดจาหนายผลิตภัณฑที่กลุมอาชีพจัดทําขึ้น เพื่อทําใหกลุมอาชีพมี
ความเขมแข็งในการดําเนินงาน มีรายไดเพิ่มขึ้น และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญมี บัวรุง (2554)
ได ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งความคาดหวั ง ของประชาชนที่ มี ต อ บทบาทในการพั ฒ นาชุ ม ชนของนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวาประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลทาตะเกียบ
ความคาดหวัง ดา นเศรษฐกิจ โดยรวมอยูใ นระดั บปานกลาง และสว นใหญ ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ดั งนั้ นประชาชน
จึงตองการใหดําเนินการพัฒนาและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม และสงเสริมกลุมอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น พรอมทั้งจัดหา
แหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพใหกับประชาชน
1.4 ประชาชนมี ค วามคาดหวั ง ตอ การบริห ารงานสาธารณะขององคก รปกครองสว นท องถิ่น จัง หวั ดตาก
ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานที่ประชาชนมีความคาดหวังมากที่สุด คือ
อปท. มีการสงเสริมการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ชุมชนที่มีสภาพแวดลอมดี มีความปลอดภัย และสงเสริมสุขอนามัยที่ดี มี
การรักษาความสะอาดของถนนสาธารณะ และ อปท. มีการมีการปลูกตนไมบริเวณที่สาธารณะอยางทั่วถึงควรบํารุง รักษา
สภาพแวดลอมดี มีความปลอดภัย ดังนั้น ประชาชนจึงมีความตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก มีการดูแล
ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤวัตร เสนสุข (2550) ไดศึกษาวิจัย
เรื่องความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลชะ
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โนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร พบวา การบํารุงรักษาสภาพแวดลอมดี มีความปลอดภัย ในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวาประเด็นที่ประชาชนคาดหวังมากกวาประเด็นอื่น ไดแก การสงเสริมดูแลบํารุงรักษา
ทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของสวนรวม รองลงมาไดแกการสงเสริมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1.5 ประชาชนมีความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก ดานการ
พัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานที่ประชาชนมีความคาดหวังมากที่สุด คือ อปท. ควรมี
การจัดระเบียบและดูแลรักษาความปลอดภัยมีการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมาติดตอในการใหบริการ เพราะ
ประชาชนในหมูบานจะรับรูปญหาไดดีที่สุด และตองการจะแสดงความคิดเห็นหรือการไดรับการบริการที่ดีใหพัฒนามากขึ้น
สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญมี บัวรุง (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนของนายกองคการบริหารสวนตําบลทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา ดานพัฒนา
การเมือ ง และการบริห ารจัดการ ซึ่ง ประชาชนมี ความคาดหวังเปนอั นดั บแรกคือ งานให บริก ารประชาชน รองลงมาคื อ
งานส งเสริมการมีส วนร วมของประชาชน งานส งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เ ปนเพราะงานใหบ ริการ
ประชาชนเปนงานหนาที่หลักโดยตรงของการปกครองทองถิ่น ซึ่งรัฐจัดขึ้นเพื่อกระจายอํานาจการปกครองทั้งทางการเมือง
และทางการบริหารใหประชาชนในทองถิ่นจัดการปกครองและดําเนินการเพื่อแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของ
ตนเอง
1.6 ประชาชนมี ค วามคาดหวั ง ตอ การบริห ารงานสาธารณะขององคก รปกครองสว นท องถิ่น จัง หวั ดตาก
ดานพัฒนาการสาธารณสุข โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานที่ประชาชนมีความคาดหวังมากที่สุดการแพรระบาดของโรค
ไขเลือดออกในชุมชนอยูภายใตการควบคุม ที่เปนเชนนี้เพราะการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกตองทํางานรวมกับประชาชน
ในการตั ด วงจรแหล ง เพาะพั น ธุ ยุ ง ลาย และปลู ก จิ ต สํา นึ ก ให นั ก เรีย นปฏิ บั ติ ใ นการสํ า รวจลู กน้ํ า ยุ ง ลายจนเกิ ด เป น นิ สั ย
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวดี จันทะเสน (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตชุมชนองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษา พบวา
อบต. ควรมีการกําจัดแหลงเพาะพันธยุงลายและการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกทํางานรวมกับประชาชนในพื้นที่และปลูก
จิตสํานึกใหนักเรียนปฏิบัติในการสํารวจลูกน้ํายุงลายและกําจัดแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลาย
2. เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดตาก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
2.1 ประชาชนที่มีเพศแตกตางกัน มีระดับความคาดหวังที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จังหวัดตาก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีความคาดหวังตอการบริหารงาน
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มากกวาเพศหญิง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เปนเพราะประชาชนเพศชาย
เปนเสาหลักของครอบครัวตองคอยทํางานและใหผูหญิงอยูบานดูแลญาติและครอบครัวบุตรหลาน และตองการใหทางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก บริหารงานสาธารณะใหเปนไปตามหนาที่ที่รับผิดชอบ เพื่อจะทําใหหมูบานของตนไดรับการ
พัฒนาใหมีความเจริญเทาเทียมกับหมูบานอื่น ๆ เพศชายจึงมีผลตอระดับความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาเพศหญิง สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนชาติ นาวีรัตนวิทยา (2559) ศึกษาการรับรูและ
ความคาดหวังของปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดชลบุรีที่มีตอบทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีในการ
พัฒนาทองถิ่น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการรับรูและความคาดหวังของปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดชลบุรีที่มีตอ
บทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ในการพัฒนาทองถิ่น จําแนกตามอายุ เพศ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ในตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผลการศึกษาพบวาการรับรูของปลัดองคการบริหารสวนตําบลที่มีตอบทบาทของ
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการรับรู จําแนกตามเพศพบวาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.2 ประชาชนที่อายุตางกันมีความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
ตาก โดยรวมไม แ ตกต า งกั น รายด านพบว ามี ความแตกต างอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 จํ านวน 1 ด าน คื อ
ดานโครงสรางพื้นฐาน โดยกลุมอายุตาง ๆ มีการตัดสินใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 2 คู ไดแก
กลุมอายุ 41-50 ป ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก
นอยกวา กลุมอายุ 31-40 ป และ อายุมากกวา 60 ปขึ้นไป เพราะวาประชาชนที่อยูในกลุมอายุนี้สวนใหญอยูในวัยแรงงาน
และมีความสนใจในเรื่องเหตุการณบานเมือง ซึ่งจะใหความสนใจในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
ตองการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับทองถิ่น และตองการรับรูขอมูลขาวสารจากทางเสียง
ตามสาย ตามหมูบาน และทางอินเทอรเน็ต เพื่อจะไดรับทราบขาวสารที่เปนปจจุบัน และรับทราบไดอยางรวดเร็วขึ้น เพื่อ
สรางความมั่นคงใหกับตนเองและครอบครัว มีการรวมกลุมกันฝกอาชีพ และทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหเกิดความสามัคคีกัน
และใชเวลาวางใหเปนประโยชน และตองการใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่จริงจัง เนื่องจากปจจุบันยังมี
ผูคา และผูเสพอยูในพื้นที่ จึงตองการใหบุตรหลานหางไกลจากยาเสพติด และทํางานหาเงินเพื่อนํารายไดมาเลี้ยงครอบครัว
สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ (2557) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพใน
การใหบริการสาธารณะ และ เปรียบเทียบความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ จําแนกตามสถานสวน
บุคคล ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อาชีพ และลักษณะที่อยูอาศัยตางกัน มีความ
คิดเห็นแตกตางกัน สวน อายุ การศึกษา รายได และระยะเวลาที่อาศัยในเขตองคการบริหารสวยตําบลไมแตกตางกัน
2.4 ประชาชนที่มีการศึกษาตางกันความคาดหวังที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดตาก ไมแตกตางกัน รายดาน พบวาแตกตางกัน คือ ดานการสาธารณสุข แตทดสอบรายคูกลับไมพบวาคูใดที่แตกตาง
กัน ที่เปนเชนนี้เพราะ ประชาชนทุกระดับการศึกษาตางก็ตองการใหการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัด ตาก มีสภาพที่ดีขึ้ น สอดคลองกับงานวิจัย ของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ (2557) ศึกษาเรื่องประสิท ธิภาพในการ
ใหบริการสาธารณะ ขององคการบริหารสวนตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ
ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะและ เปรียบเทียบความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการใหบริการ
สาธารณะ จําแนกตามสถานสวนบุคคล ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพใน การใหบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อาชีพ และลักษณะ
ที่อยูอาศัยตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน สวน อายุ การศึกษา รายได และระยะเวลาที่อาศัยในเขตองคการบริหารสวย
ตําบล ไมแตกตางกัน
2.5 ประชาชนที่มีอาชีพตางกันมีความคาดหวังตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดตาก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 รายดานพบวามีความแตกตาง คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน โดยกลุม
อาชีพตาง ๆ มีการตัดสินใจแตกตางกัน ไดแก กลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความคาดหวังมากกวากลุมรับจาง เพราะกลุม
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจอาชีพขาราชการถือเปนอาชีพที่มีความมั่นคง เปนอาชีพเปนอาชีพที่มีเกียรติ มีผูคนนับหนาถือตาใน
สังคม มีความมั่นคง มีโอกาสเจริญกาวหนาเติบโต มีตําแหนง ถือเปนอาชีพที่มีสวัสดิการที่คอนขางดีมากเมื่อเทียบกับอาชีพ
รับจาง ตองการความสะดวกสบาย สอดคลองกับ งานวิจัยของจิรศักดิ์ คงทอง (2559) ศึกษาเรื่องความคาดหวังของประชาชน
ที่มีตอการพัฒนาทองถิ่น: ศึกษากรณีเทศบาลตําบลทาบุญมี กิ่งอําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การพัฒนาทองถิ่นที่ไดรับในปจจุบันและที่คาดหวังในอนาคต และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลทาบุญ
มี ที่ไดรับในปจจุบันและที่คาดหวังในอนาคต ผลการศึกษาพบวาความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลทาบุญมี ที่ไดรับในปจจุบันกับการพัฒนาที่คาดหวังในอนาคต ในภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง การ
เปรียบเทียบการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลทาบุญมี ที่ไดรับในปจจุบันกับการพัฒนาที่คาดหวังในอนาคตทั้ง 5 ดาน
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ในภาพรวมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในแตละดานก็พบวามีความแตกตางกันทุก ๆ
ดาน ผูตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อาชีพ และลักษณะที่อยูอาศัยตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวน อายุ การศึกษา รายได และระยะเวลาที่อาศัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมแตกตางกัน
2.6 ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการบริหารงานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก ที่มี
รายไดตางกันโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ประชาชนที่มีรายได 10,000-20,000 บาท มีระดับความคาดหวังที่มีตอการ
บริหาร งานสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตาก มากกวากลุมอื่น ๆ เพราะเนื่องจากประชาชน สวนใหญ
มีรายไดอยูในชวงระหวาง 10,000-20,000 บาท บาท ซึ่งสวนใหญจะอยูในวัยทํางาน จึงมีความตองการใหทางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีการบริหารงานสาธารณะมีการเรียนรู และทํากิจกรรมรวมกัน สอดคลองกับ นฤวัตร เสนสุข (2550) ศึกษาเรื่อง
ความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบล
ชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาและการ
ทํางานขององคการบริหารสวนตําบลชะโนด และศึกษาถึงขอมูล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอ แนะแนวทางในการพัฒนา
ทองถิ่น ผลการศึกษาพบวาระดับการคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล ทั้ง 8 ดาน
อยูในระดับมาก จํานวน 7 ดาน และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือดานการสงเสริมการประกอบอาชีพ สวนระดับการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลที่ผานมา ทั้ง 8 ดาน อยูในระดับปานกลาง ทั้ง 8 ดาน ผูตอบแบบสอบถามที่ รายได
และระยะเวลาที่อาศัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีความความคาดหวังตอการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบล: กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ไมแตกตางกัน
กิตติกรรมประกาศ
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การจัดการความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับปจจัยแวดลอม ปจจัยกิจกรรม และการจัดการความรูในองคกร และ
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมกับการจัดการความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก กลุมตัวอยางใชคือ บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก คือขาราชการ พนักงาน
จาง และลูกจางประจํา จํานวน 222 คน ทําการสุมแบบแบงชั้นภูมิแบบเปนสัดสวน ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหและสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient) ผลการวิจัยพบวา ระดับปจจัยแวดลอม ปจจัย
กิจกรรม และการจัดการความรูในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกภาพรวมอยูในระดับมาก
สวนตัวแปรสภาพแวดลอมองคกรมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการจัดการความรูในองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 อยูในระดับปานกลาง ( rS =.44, Sig.=00) โดยดานปจจัยแวดลอมไดใหความสําคัญไปที่วัฒนธรรมองคกร สวนดาน
ปจจัยกิจกรรมไดใหความสําคัญไปที่การสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรู และการสรางเครือขายความรูในองคกร
คําสําคัญ: การจัดการความรูในองคกร องคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 เพื่อใหเปนแรงขับเคลื่อนองคกรตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เปลี่ยนสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมดวยการนําหลักคิดดังกลาวไปสูการปฏิบัติ ดวยกิจกรรมที่เรียกวา KM:
Knowledge Management หรือการจัดการความรู เนื่องจากความรูจากบุคคลหนึ่งควรจะไดรับการถายทอดไปยังอีกรุนหนึ่ง
ภายใตบริบทที่ใกลเคียงกันเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน (ประเวศ วะสี. 2560) คนรุนใหมก็ควรจะมีฐานความรู
เพื่อนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพการณ ความรูในโลกยุคสังคมแหงการเรียนรูนี้ เนื่องจากความรูเกิดจากการ
กลั่นกรองโดยสมองของมนุษย และถายโอน เผยแพรโดยมนุษย คือ “ทุนมนุษย” หรือ Human Capital ซึ่งหมายถึง ความรู
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลขององคกรในการเปลี่ยนแปลงจากองคการที่มีการดํารงอยูในสภาพปจจุบันใหเปนองคการ
แหงการเรียนรูนั้นมีปจจัยที่เปนแรงขับเคลื่อนองคกรตาง ๆ ตั้งแตมีระบบการสื่อสารและการขนสงที่รวดเร็วทําใหโลกแคบลง
และรับรูส่ิงตาง ๆ ในซีกโลกอื่น ๆ ไดงายกวาเดิมมาก ทําใหการรับรูเกิดขึ้นอยางกวางขวางทั้งในระดับบุคคล สังคม และ
องคการเพื่อตอบสนองมนุษยในสวนของความอยากรูในสิ่งใหม ๆ จึงมีการพัฒนาเครื่องมืออันทันสมัยอยูเสมอทั้งนี้เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพในการเรียนรูคนควา และการแสวงหาความรูใหม ๆ ที่แตละองคกรมุงเนนไปที่สมรรถนะหลัก การ
จัดการความรูในองคการมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการปฏิบัติของ องคการใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่ง
ในโลกยุคสังคมแหงความรู และยุคแหงการเปลี่ยนแปลง หนวยราชการตองเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม เปลี่ยนวิธีทํางานใหมที่
สามารถแขงขันในสังคมโลกได (วิจารณ พานิช. 2558)
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา11 กําหนดใหสวน
ราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร
และสามารถประมวลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใน
สังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ปจจุบันทุกสวนราชการไดนําแนวคิดการจัดการความรูมาเปน
สวนหนึ่งในการพัฒนาองคการ ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดกําหนดใหการจัดการความรูเปนตัวชี้วัดหนึ่งใน
มิติดานการพัฒนาองคกร โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดบังคับในสวนราชการ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2560)
การจัดการความรู (KM) เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาองคกรใหสามารถ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการจัดการความรูจะชวยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองคกร
ทาใหบุคลากรมีความตื่นตัวในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สามารถเรียนรูวิธีการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานได
อยางรวดเร็ว บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณการทางานระหวางกันเพื่อสรางนวัตกรรม
ใหมๆ ในการทางานใหเกิดขึ้นจากความรูเดิมที่มีอยูประยุกตเขาดวยกันกับความรูและประสบการณที่ไดรับจากบุคคลอื่น และ
ชวยใหบุคลากรไดมีโอกาสเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่มีอยูภายในองคกรของตนเองไดตลอดเวลา รวมทั้งชวยปองกันมิใหความรู
ที่มีอยูภายในองคกรสูญสลายไป (ประเวศ วะสี. 2560) การจัดการความรูในองคกร เปนการรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน
องคกร ซึ่งกระจัด กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง ความรู
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให องคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด
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และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เปนกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให
องคกรที่ตองการจัดการความรู ภายในองคกรไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู
การนําแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการ บริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกตใชในในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดการพัฒนา ทําใหเกิด
ความสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเปนการปูพื้นฐานในการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรูใน
อนาคตตอไป (ประเวศ วะสี. 2560)
แนวทางการแกไของคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนองคกรเรียนรูการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรและการสราง
และใชความรูในการปฏิบัติงาน มีการเรียนรูรวมกันและแลกเปลี่ยนการเรียนรู บุคคลในหนวยงานเปนบุคคลเรียนรู และ
สามารถเรียนรูจากผูอื่น ซึ่งอาจจะเปนเพื่อนรวมงานหรือผูใชบริการ โดยการจัดการความรู (Knowledge Management) ใน
การพัฒนาคน (Human Development) เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร พัฒนางาน( Work Development)
สรางสรรคนวัตกรรมในการทางานใหมีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาองคความรู (Knowledge Development) เพิ่มพูน
ใชประโยชน รักษา และพัฒนาองคกร Organization Development นําไปสูองคกรแหงการเรียนรู (สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดสุโขทัย. 2562)
ผูวิจัยไดตระหนักในความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการความรูในองคกร
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วาจะมีปจจัยใดบางที่มีผลตอการพัฒนาการจัดการความรูใน
องคกรและจะสามารถพัฒนาปจจัยนั้น ๆ ไดอยางไร เพื่อใหการจัดการความรูในองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการ
เตรียมความพรอมของหนวยเพื่อการปฏิบัติภารกิจที่มีความสําคัญตอความมั่นคงของชาติตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ดานพื้นที่ ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 12 แหง ในเขตอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ประกอบดวยขาราชการ จํานวน 151 คน พนักงานจาง 330 คน และลูกจางประจํา 16 คน ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกจํานวน ทั้งสิ้น 497 คน
เนื่องจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอนจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของ (Taro Yamane)
ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 (วิทย วิศทเวทย. 2556) ไดกลุมตัวอยางมา จํานวนทั้งสิ้น 222 คน ดังนี้
3

n=

N
1 + Ne 2

เมื่อ n
คือ ขนาดกลุมตัวอยาง
N
คือ ขนาดประชากร
e
คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต สัดสวนความคลาด
เคลื่อนเทากับ 0.05 เมื่อนํามาแทนคาในสูตร
n
=
497
1 + (497 x (0.05)2)
=
221.63 ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 222 คน
ผูวิจัยทําการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใชประเภทบุคลากรเปนชั้นภูมิแบบสัดสวน
แลวใชการสุมอยางงาย
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3. ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดวย
3.1.1 สภาพแวดลอมขององคกรดานปจจัยแวดลอมจําแนกตามผูบริหาร วัฒนธรรมองคกร โครงสราง
พื้นฐาน เทคโนโลยีการทํางาน การ กําหนดแผนงาน การประเมินผล และ
3.1.2 ดานปจจัยกิจกรรมจําแนกตามการสรางวิสัยทัศนขององคกร การสรางทีมการจัดการความรู การ
สรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู การสรางพลังขับเคลื่อนในองคกร และการสรางเครือขายความรู ทําการวัดในระดับตัว
แปรที่คํานวณได (interval scale)
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ตัวแปรตามที่ใชในการวิจัย คือ การจัดการความรูในองคกร
ประกอบดวยการพัฒนา งานการพัฒนาคน และการพัฒนาองคกร ทําการวัดในระดับตัวแปรที่คํานวณได (interval scale)
4. ขอบเขตดานระยะเวลา ทําการศึกษาระหวางเดือน มิถุนายน 2562 – ตุลาคม 2562
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check list) แบบสอบถามขอ คําถามแบบปด (CloseEnded Question) ใหครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขตของงานวิจัย สรางแบบสอบถามจากกรอบการวิจัยเพื่อใหมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงค นิยาม ศัพท กลุมตัวอยาง และตัวแปรโดยแบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม คือประเภทของบุคลากรมีลักษณะ
แบบสอบถามปลายปด (Close–Ended Question) ใชแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปจจัยแวดลอมประกอบดวยผูบริหาร วัฒนธรรม องคกร โครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีการทํางาน การกําหนดแผนงาน และการประเมินผล ซึ่งมี ลักษณะแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close-Ended
Question) ในแตละดาน ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปจจัยกิจกรรม ประกอบดวย การสรางวิสัยทัศน การสรางทีมการจัดการ
ความรู การสรางบรรยากาศแลกเปลี่ยนความรู การสรางพลังขับเคลื่อน และการสรางเครือขายความรู ซึ่งมีลักษณะ
แบบสอบถามชนิดปลายปด (Close-Ended Question) เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความสําเร็จในการจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การพัฒนางาน การ
พัฒนาคน และการพัฒนาองคกร ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถาม ชนิดปลายปด ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
6. การทดสอบเครื่องมือ
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity)
และขอบกพรองของขอคําถาม จํานวน 3 ทาน จากนั้นนํามาประมวลความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการพิจารณา
แบบสอบถามเปนรายขอแลว นํามาปรับปรุงใหเปนไปตามขอเสนอแนะ ทําการคํานวณคาสัมประสิทธิ์ของความสอดคลอง
(Index of Concordance : IOC) คา IOC ในการยอมรับจะตองไมต่ํากวา .66 (สุวิมล ศิรกานนท. 2557) ไดคาสัมประสิทธิ์
ของความสอดคลองระหวางขอคําถามแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาเทากับ .93 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับกลุม
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือ นักทรัพยากรบุคคล ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอบางกระทุม จังหวัด
พิษณุโลก จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือโดยวิธีการหาคาความเชื่อมัน (Reliability) โดย
ทําการทดสอบดวยสถิติวิเคราะหคาความเชื่อมั่น โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร หาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) ไดคาความเชื่อมันของแบบสอบถามทั้งฉบับ .912
แลวนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
7. การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) แบงขอมูล เปน 2
ลักษณะ
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7.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดมาจากขอมูลที่ผูศึกษาไดจากการเก็บรวบรวม ขอมูลจากการตอบ
แบบสอบถาม มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
7.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบในการ ศึกษาวิจัยแลวนํามา
สรางเปนแบบสอบถาม เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
7.1.2 ผูวิจัยทําหนังสือขอความ รวมมือไปยังผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
7.1.3 ทําการสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขออนุญาตใหกับกลุมตัวอยาง ตอบโดยตรงและใหกลุม
ตัวอยางและสงกลับคืน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยกําหนดกลุมประชากรเรียงลําดับ
ตามรายชื่อ และทําการสุมดวยวิธีการจับฉลากใหไดกลุมตัวอยางครบตามจํานวน
7.1.4 เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมดแลว ทําการตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวน
สมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนตอไป
7.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดมาจากการศึกษาคนควาจากตําราที่เกี่ยวกับ การทําวิจัย
ขอมูลจากเว็ปไซดและสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและใชอางอิงผลการวิจัย
8. การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร แยกเปน 2 สวน ดังนี้
8.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม คือ ประเภทบุคคลากร ใชคาสถิติรอยละ (Percentage)
ปจจัยแวดลอมประกอบดวยผูบริหาร วัฒนธรรมองคกร โครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีการทํางาน การกําหนด
แผนงาน และการประเมินผล ใชการแจกแจงความถี่ (Frequencies) และคาสถิติรอยละ(Percentage)
ปจจัยกิจกรรม ประกอบดวย การสรางวิสัยทัศน การสรางทีมการจัดการ ความรู การสรางบรรยากาศ
แลกเปลี่ยนความรู การพัฒนาคุณภาพงาน การสรางพลังขับเคลื่อน การเปลี่ยนโครงสรางองคกร และการสรางเครือขาย
ความรู วิเคราะหโดยการใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การแปลผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูลประเภท อันตรภาคชั้น (Interval Scale)
ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินผลโดยใชเกณฑประเมินจากสูตรตอไปนี้ (สุวิมล ศิรกานนท. 2557)
อันตรภาคชั้น =
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 1.33
=
5-1
3
จากหลักเกณฑดังกลาว ผูวิจัยไดกําหนดการแปลความหมายของระดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
จัดการความรูขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ (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) และสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation)
การแปลผลการวิจัย ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ปจจัยที่มีผลตอการจัดการ
ความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ (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
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก คาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient)
กํ า หนดการแปลความหมายของการทดสอบค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรโดยพิ จ ารณาค า สั ม ประสิ ท ธ
สหสัมพันธ ใชเกณฑดังนี้ (Hinkle D. E. 1998)
ระดับของความสัมพันธ
คา rS
.90 - 1.00
มีความสัมพันธกันสูงมาก
.70 - .90
มีความสัมพันธกันในระดับสูง
.50 - .70
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
.30 - .50
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
.00 - .30
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความสําคัญของสภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยแวดลอม
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปจจัยแวดลอมโดยรวมและรายดาน
ปจจัยแวดลอม
1.ผูบริหาร

Mean
3.81

SD
.56

ความสําคัญ
มาก

2.วัฒนธรรมองคกร

3.48

.58

ปานกลาง

3.โครงสรางพื้นฐาน

3.56

.33

ปานกลาง

4.เทคโนโลยีการทํางาน

3.76

.51

มาก

5.การกําหนดแผนงาน

3.71

.58

มาก

6.การประเมินผล

3.89

.39

มาก

3.70

.23

มาก

รวม

ระดับปจจัยแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกภาพรวมอยูในระดับมาก
เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาอยูในระดับมาก 4 ดาน คือดานการประเมินผล ดานผูบริหาร ดานเทคโนโลยีการทํางาน
และดานการกําหนดแผน อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานวัฒนธรรมองคกร
2. ระดับความสําคัญของสภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยกิจกรรม
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปจจัยกิจกรรม โดยรวมและรายดาน

ปจจัยกิจกรรม

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

ระดับปจจัยแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกภาพรวมอยูในระดับมาก
เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาอยูในระดับมาก 4 ดาน คือดานการประเมินผล ดานผูบริหาร ดานเทคโนโลยีการทํางาน
และดานการกําหนดแผน อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานวัฒนธรรมองคกร
3. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยรวมและรายดาน
Mean

SD

ความสําเร็จ

1. การพัฒนางาน

3.48

.52

ปานกลาง

2. การพัฒนาคน

3.73

.56

มาก

3. การพัฒนาองคกร

3.16

.33

ปานกลาง

3.46

.32

ปานกลาง

การจัดการความรูในองคกร

รวม

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาอยูในระดับมาก 1 ดาน คือดานการพัฒนาคน และอยูในระดับ
ปานกลาง 2 ดาน คือดานการพัฒนางาน และดานการพัฒนาองคกร

การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวาง สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัย แวดลอมกับการ
จัดการความรูในองคกร
สภาพแวดลอมองคกร
ดานปจจัยแวดลอม
1. ผูบริหาร

การจัดการความรูในองคกร
p-value
rS
(Sig.2-tailed)
.34**
.00
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2. วัฒนธรรมองคกร
.50**
.00
1
3. โครงสรางพื้นฐาน
-.02
.67
4. เทคโนโลยีการทํางาน
-.18**
.00
3
5. การกําหนดแผนงาน
.10
.05
6. การประเมินผล
.02
.74
ปจจัยแวดลอม (รวม)
.44**
.00
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การทดสอบสมมติฐานยอยที่ 1 : สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยแวดลอมมี ความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการ
จัดการความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ผลการทดสอบคาการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ สเปยรแมน (Spearman rank correlation
coefficient) พบวา สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัย แวดลอมภาพรวมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงทิศทางเดียวกันกับการจัด
ความรูในองคกร อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ดานวัฒนธรรมองคกร ดานผูบริหาร และ
ดานเทคโนโลยีการทํางาน สรุปไดวา สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยแวดลอม มีปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการจัด
ความรูในองคกร ในเรื่องวัฒนธรรมองคกร และผูบริหารมีความสัมพันธเชิงเสนตรงในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน
รองลงมาคือดานเทคโนโลยีมีความสัมพันธเชิงเสนตรงในระดับนอยทิศทางตรงกันขาม
การทดสอบสมมติฐานยอยที่ 2 : สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยกิจกรรมมี ความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการ
จัดการความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวา สภาพแวดลอมองคกรดาน
ปจจัย กิจกรรมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการจัดความรูในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปจจัย
กิจกรรมรายดาน จํานวน 2 ดาน มีความสัมพันธกับการจัดความรูในองคกร อยูในระดับนอย มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
คือการสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรู และ การสรางเครือขายความรูในองคกร สรุปไดวา สภาพแวดลอมองคกร
ดานปจจัยกิจกรรม มีปจจัยที่มีความสัมพันธเชิง เสนตรงกับการจัดความรูในองคกร ในเรื่อง การสรางบรรยากาศในการ
แลกเปลี่ยนความรู และการสรางเครือขายความรูในองคกร มีความสัมพันธ เชิงเสนตรงในระดับนอยในทิศทางเดียวกัน
การทดสอบสมมติฐานยอยที่ 3 : สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยแวดลอมและปจจัย กิจกรรมมีความสัมพันธเชิง
เสนตรงกับการจัดการความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวา สภาพแวดลอม
องคกรดานปจจัยแวดลอมรายดานมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการจัด ความรูในองคกรรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จากมากไปนอย จํานวน 2 ดานคือ ดานการพัฒนาคน และดานการพัฒนางาน
ดานการพัฒนาคน มีความสัมพันธเชิงเสนตรง คือ ผูบริหาร และวัฒนธรรมองคกร มีความสัมพันธอยูในระดับปาน
กลางทิศทางเดียวกัน ในขณะที่การประเมินผล เทคโนโลยีการทํางาน และการกําหนดแผนงาน มีความสัมพันธอยูในระดับนอย
ทิศทางเดียวกัน ตามลําดับ
ดานการพัฒนางาน มีความสัมพันธเชิงเสนตรง คือ วัฒนธรรมองคกร มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลางทิศทาง
เดียวกัน ในขณะที่การประเมินผล มีความสัมพันธอยูในระดับนอยทิศทางตรงกันขาม และเทคโนโลยีการทํางานมีความสัมพันธ
อยูในระดับนอยทิศทางเดียวกัน
ดานการพัฒนาองคกรไมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกัน ยกเวนดานวัฒนธรรมองคกรดานเดียวมีความสัมพันธอยูใน
ระดับนอยทิศทางเดียวกัน
สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยกิจกรรมรายดานมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการจัด ความรูในองคกรรายดาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จากมากไปนอย จํานวน 2 ดานคือ ดานการพัฒนาคน และดานการพัฒนางาน
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ดานการพัฒนาคน มีความสัมพันธเชิงเสนตรง คือ การสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรู การสรา ง
เครือขายความรู มีความสัมพันธอยูในระดับนอยทิศทางเดียวกัน ในขณะที่การสรางวิสัยทัศนขององคกร มีความสัมพันธอยู
ระดับนอยทิศทางตรงกันขาม
ดานการพัฒนางาน มีความสัมพันธเชิงเสนตรง คือ การสรางทีมงานการจัดการความรู และการสรางวิสัยทัศนใน
องคกร มีความสัมพันธอยูในระดับนอยทิศทางเดียวกัน ในขณะที่การสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรู มีความสัมพันธ
อยูในระดับนอยทิศทางตรงกันขาม
ดานการพัฒนาองคกร ไมมีความสัมพันธเชิงเสนตรง ยกเวนการสรางทีมงานจัดการความรูมีความสัมพันธอยูใน
ระดับนอยทิศทางตรงกันขาม
การทดสอบสมมติฐานยอยที่ 4 : สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยแวดลอมและปจจัย กิจกรรมมีความสัมพันธเชิง
เสนตรงกับการจัดการความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
พบวา สภาพแวดลอมองคกรมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการจัดความรูในองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 อยูในระดับนอยทิศทางเดียวกัน
รายดาน พบวา สภาพแวดลอมองคกรดานปจจัยแวดลอมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการจัดความรูใน องคกร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 อยูในระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน
สวนสภาพแวดลอ มองค กรดา นปจจั ยกิจ กรรมมีความสัมพั นธเชิ งเสน ตรงกับการจัดความรู ในองคกรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 อยูในระดับนอยทิศทางเดียวกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องการจัดการความรูในองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ผูวิจัยได คนพบประเด็นที่เปนผลจากการวิจัย ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
สภาพแวดลอมองคกร ซึ่งประกอบดวยปจจัยแวดลอมและปจจัยกิจกรรม นั้นถือไดวา เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอ
การจัดการความรูในองคกร ซึ่งหากไดมีการพัฒนาสภาพแวดลอมองคกร ใหมีความสมบูรณ ชัดเจน ยอมสงผลตอการจัดการ
ความรูในองคกร อยางชัดเจน ซึ่งสามารถ อภิปรายเปนรายขอไดดังนี้
ปจจัยแวดลอม พบวามีการใหความสําคัญกับผูบริหารมากที่สุดอยูในระดับมาก เพราะผูบริหารเอื้อตอการจัดการ
ความรู เชน ผูบริหารระดับสูง จะตองใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ รวมถึงมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง จัดตั้งทีมงานเพื่อทําหนาที่ดําเนินการวางแผนและจัดกิจกรรม ตาง ๆ กําหนดวาอะไรคือปจจัยแหงความสําเร็จของ
การจัดการความรู และปจจัยนั้น ๆ มีอยูหรือสามารถสรางขึ้นไดภายในองคกร เปนแบบอยางที่ดีในการแลกเปลี่ยนและจัดการ
ความรู สรางสภาพแวดลอมภายในองคกรที่เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาสามารถลองผิดลองถูกไดและเปดกวางใหมีการ
ทดลองนําเอาความคิดริเริ่มสรางสรรคมาปฏิบัติจริง การกําหนดบุคคลหรือทีมรับผิดชอบในการจัดการความรู และกําหนด
เครือขายการแลกเปลี่ยนความรูที่ชัดเจน เปนตน โดยที่องคกรจะตองมีผูบริหารคอยอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรู ใหความสําคัญกับระบบการยกยองชมเชยและใหรางวัลแกกําลังใจแกบุคลากรที่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู และมี
ความสามารถในการถายทอดความรูใหกับบุคคลอื่นได ทั้งนี้ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารจะตองเอื้อ ตอการเรียนรู โดยที่
ผูบังคับบัญชาจะตองเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็น เปดใจในการเสนอแนะระบบงาน ระบบการฝก และ
ในเรื่องอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอหนวย ใหเปนประโยชนในการจัดการความรูอีกดวย สอดคลองกับ สวรส บัวมีธูป (2557) ได
ทําการศึกษาหลักการ แนวคิด ปญหา และอุปสรรค ตลอดจนถึงแนวทางและแผนงานในการจัดการความรูในองคการ
รัฐวิสาหกิจ ผลที่ไดรับจากการศึกษาพบวาผูบริหารควรสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการความรู
องคกร และควรที่จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวย เพื่อที่จะเปนการกระตุนและชักจูงพนักงานใหสรางความรู แบงปน
แลกเปลี่ยนและใชความรูโดยคํานึงถึงสิ่งจูงใจซึ่งมีลักษณะที่มีคุณคาระยะยาว สอดคลองกับ สุทธิมน ศรีโชติ และคณะ

938

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

(2558) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความรู ขององคการในประเทศไทยระหวางองคการราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน ในแงของรูปแบบการจัดการความรูกระบวนการและกลยุทธของการจัดการความรูในทางปฏิบัติ ปจจัยที่จะนําไปสู
ความสําเร็จ ตลอดจนปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนําการจัดการความรูมาใช ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยแหง
ความสําเร็จของการจัดการความรูที่สําคัญเกิดจาก การสนับสนุนจากผูบริหารในการนําวัฒนธรรม การเรียนรูเทคโนโลยีที่งาย
ตอการแสวงหาสืบคนและเผยแพรความรู ความตระหนักในความสําคัญของการจัดการความรู รวมทั้งการจัดการใหมกี ารวัดผล
สําเร็จของการจัดการความรูอ ยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับ มานิดา นันทไมตรี (2557) ที่ใหความสําคัญกับผูบริหารจะตองให
การสนับสนุนอยางเต็มขีดความสามารถ พรอมทั้งเปนผูนํา ริเริ่มในการการจัดการความรูในองคกร เปดใจยอมรับในความ
คิดเห็นของบุคลากร โดยจะตองมี ทัศนคติที่ดีตอการจัดการความรูในองคกร และยังสอดคลองกับ ประพนธ ผาสุขยืด (2558)
กลาวถึง ผูบริหารจะเปนผูนําการจัดการความรูจะเปน “ตัวตอ หรือ Jigsaw” ที่สําคัญที่จะทําใหเกิดการบริหารคุณภาพ จะทํา
ใหเปาหมายของผูบริหารทั้งหลายที่ ตองการจะสราง“องคการแหงการเรียนรู”
การประเมินผลอยูในระดับปานกลางมีคาต่ําที่สุด ซึ่งการขาดการประเมินผล จะไมสามารถสามารถวัดถึงความรู
ความสามารถของบุคลากรที่เขาสูกระบวนการจัดการความรูได โดยจะตองกระทําในชวงกอนการดําเนินการ ในระหวาง
ดําเนินการเพื่อควบคุมกับกับ ดูแลใหการจัดการความรูในองคกรเกิดประโยชนอยางแทจริง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองมี
การทบทวนหลังการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสในการปฏิสัมพันธระหวางคนในองคกรได แลกเปลี่ยน และทบทวนการปฏิบัติ
ของตนเองที่มีตอองคกร ซึ่งทําใหเกิดองคความรูที่เปนประโยชนตอองคกรมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ อักษร สวัสดี (2556) ไดมี
การกลาวถึง การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการ ตัดสินเกี่ยวกับความคิด คานิยม ผลงาน คําตอบ วิธีการ
และเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนดเกณฑ (criteria) เปนฐานในการพิจารณาตัดสิน ซึ่งการ
ประเมินผล จัดไดวา เปนขั้นตอนที่สูงสุดของพุทธิลักษณะ (characteristics of cognitive domain) ที่ตองใชความรูความ
เขาใจ การนําไปปรับใช การวิเคราะหและการสังเคราะหเขามาพิจารณาประกอบกนเพื่อทําการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ปจจัยกิจกรรม พบวา มีการใหความสําคัญกับการสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรูอยูในระดับมาก อาจเปน
เพราะวาการเรียนรูแบบเปนกลุม เปนเครือขาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรูที่อยูในเครือขายมีปฏิสัมพันธกัน มีการ
ถายทอดความรูระหวางกัน แลวนําไปทดลองปฏิบัติตอยอดความรูและกลับมาเลาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอีกภายในเครือขาย
เปนวงจรที่ความรูไดรับการเรียนรูแ ละยกระดับภายในกลุมและเครือขาย สอดคลองกับงานวิจัยของ มานิดา นันทไมตรี (2557)
ที่ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด แนวทาง และรูปแบบการบริหารการจัดการความรูขององคการรัฐบาล เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ พบวา มีปจจัยสนับสนุนที่สําคัญคือ ทางองคการตองมีผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนในการบริหารความรู สราง
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรูที่อยูในเครือขายมีปฏิสัมพันธกัน มีการถายทอดความรูระหวางกัน รวมทั้งในสวนของ
วัฒนธรรมองคการเองก็ตองมีความเข็มแข็งในดาน ความสนใจใฝ รูของคนในองคการ สวนที่สําคัญคือ การสงเสริมการเรียนรู
สรางเครือขายความรู สรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหความสําคัญกับการถายทอดความรู และการเรียนรูของคน
มากกวาจะมุงที่ผลลัพธสุดทายเพราะวัตถุประสงคของการจัดการความรูไมใชแคใหเกิดการเรียนรู แตตองใหเกิดสิ่งใหม ๆ และ
เกิดเปนนวัตกรรมขึ้นมาดวย
สวนดานการสรางวิสัยทัศนขององคกร อยูในระดับมากรองลงมา อาจเปนเพราะวา การสรางวิสัยทัศนสวนตน
(Personal Vission) ซึ่งเปนความคาดหวังของแตละคนที่ ตองการจะใหสิ่งตาง ๆ เกิดขึ้นจริงในชีวิตของตน ดวยมุงมั่น
สรางสรรค (Creative Tension) มีความขยัน ใฝ ดี มีพัฒนาการอยูตลอดเวลาประกอบกับใชขอมูลเพื่อวิเคราะหและตัดสินใจ
เพื่อใหมีระบบคิด การตัดสินใจที่ดีและการฝกใชจิตใตสํานึก (Subconcious) สั่งงานเพื่อใหการทํางานเปนไปโดยอัตโนมัติ และ
ไดผลงานที่ดีดวยรูปแบบวิธีการคิด และมุมมองที่เปดกวาง (Mental Model) ซึ่งเกี่ยวของกับประสบการณที่ไดสะสมมาตั้งแต
เด็กกับพื้นฐานของวุฒิภาวะ ทางอารมณของแตละบุคคล ทําใหความคิดและความเขาใจของแตละคนแตกตางกัน และหาก
ปลอยใหตางคนตางคิดจะ กลายเปนปญหาใหญเพราะมีการยึดติด กับรูปแบบและวิธีการที่ตนเองคุนเคย ทําใหเปนอุปสรรคตอ
การเปลี่ยนแปลง และการปรับตัว รวมทั้งการสรางและสานวิสัยทัศน (Share Value) ใหทุกคนไดรูไดเขาใจ จะไดสนับสนุน
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และมีสวนรวม ในการดดําเนินการใหเปนรูปธรรม โดยมีการนําวิสัยทัศนที่ไดสรางขึ้นมาเปนเปาหมายของการกําหนดแผนกล
ยุทธ เพื่อ สานใหวิสัยทัศนเปนจริงดวยแผนการปฏิบัติตอ ไป สอดคลองกับ Takeuchi & Nonaka (2014) ไดกลาวถึง ผูบริหาร
ตองกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรูในองคกร วิสัยทัศนเกี่ยวกับความรูที่เปน “ความรู
แหงชีวิต” หรือความรูหลักขององคกร สําหรับใช เปนเข็มทิศในการจัดการความรูขององคกร และสอดคลองกับ สุทธิมน ศรี
โชติ และคณะ(2558) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความรู ขององคการในประเทศไทยระหวางองคการราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในแงของรูปแบบการจัดการความรูกระบวนการและกลยุทธของการจัดการความรูในทางปฏิบัติ ปจจัย
ที่จะนําไปสูความสําเร็จ ตลอดจนปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนําการจัดการความรูมาใช ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา
ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรูที่สําคัญเกิดจาก การสรางวิสัยทัศนองคกร การสรางบรรยากาศการเรียนรู การ
สนับสนุนจากผูนํา วัฒนธรรมการเรี ยนรูเ ทคโนโลยีที่ งายต อการแสวงหาสืบ คนและเผยแพรค วามรู ความตระหนักใน
ความสําคัญของการจัดการความรู รวมทั้งการจัดการใหมีการวัดผลสําเร็จของการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรม
ดานการสรางเครือขายความรูอยูในระดับต่ําที่สุด อาจเปนเพราะวาการสรางเครือขายที่จะเรียนรูรวมกันเปนกลุม
หรือทีมงาน ทําใหสมาชิกในทีมเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารการชวยเหลือกันเพื่อเปาหมายรวมของทีมงาน เกิดการถาย
โยงการเรียนรูซึ่งกันและกันทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เปนไปไดคอนขางยากเนื่องจากเปนความสัมพันธ
ระหวางหนวยงาน ไมใชในหนวยงานยอยของตนเองมที่สังกัด ระบบและระเบียบคอนขางเครงครัด และติดภารกิจดานอื่น ๆ
อีกมาก สอดคลองกับ ประพนธ ผาสุขยืด (2558) ไดกลาวถึงการจัดการความรูเปนเครื่องมือที่นําไปสูจุดหมายปลายทาง
พบวาการสรางเครือขายความรู การแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูในองคกรระหวางกัน ซึ่งเมื่อทุกคนเปดโอกาส เปดใจในการ
ทํางานรวมกันก็ยอมสงผลถึงการเรียนรู จากประสบการณโดยตรงระหวางกัน โดยจะตองสรางความรูสึกเปนเจาขององคกร
รวมกันดวย การปลูกจิตสํานึก สรางอุดมการณใหเกิดขึ้นแกบุคลากร ใหเกิดความรวมมือเพื่อการสรางสรรค และสงเสริมใหมี
การถายทอดความรูในองคกร สอดคลองกับ Takeuchi & Nonaka (2014) ไดเสนอ เกี่ยวกับกับการจัดการความรูในองคกรใน
เรื่อง การเนนพนักงานระดับกลางเปนองคกรขับเคลื่อน การสรางความรวมมือระหวางกันในองคกร ผูบริหารตองกําหนด
วิสัยทัศน เปาหมาย และบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรูในองคกร
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยอยูในระดับมาก คือดานการพัฒนาคน และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการ
พัฒนางาน และดานการพัฒนาองค กร อาจเปนเพราะวา คนที่พั ฒนาหากมีความรูจ ะเป นพลัง เปน ปฏิสั มพันธ ของคนว า
มีความสําคัญในการ ถายทอดความรูกวาเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกลาวถึงวา แมความรูจะถูกจัดระบบและงายตอการ
เขาถึงของบุคคลตาง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถามีความรูหากไมนําไปใชประโยชน ก็ไมใชจุดหมายปลายทางของ ความรูและที่
ชัดเจนก็คือประโยคสุดทายที่เนนการนําความรูไปใชประโยชนมีคุณคาประโยชนตอการพัฒนางานและองคกรตอไป ทําหนาที่
เปนผูจัดการ หรือผูนําชุมชนที่จะนําเรื่องการจัดการความรูนี้ไปกอใหเกิดการเรียนรูที่สําคัญขององคกร เกิดการเรียนรูที่ดี การ
เรียนรูรวมกัน เปน collective learning และเปนการเรียนรูรวมกันผานการ ปฏิบัติ (interaction learning through
action) อาจกลาวไดวาหัวใจของการจัดการความรูจะอยูที่นําความรู ไปใชใหเกิดประโยชนตอองคกรและสังคม สอดคลองกับ
Takeuchi & Nonaka (2014)ไดกลาวถึง กิจกรรมสําคัญสําหรับการจัดการ ความรูในองคกรประการหนึ่งคือ การสราง
เครือขายความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร สําหรับการจัดการความรูในองคกร ไดพิจารณาไปถึงความรูที่ไดรับโดยมองไป
ในเรื่อง การพัฒนางาน การพัฒนาคน และการพัฒนาองค ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
การพัฒนางาน พบวา มีการใหความสําคัญกับความสําเร็จของงานที่ตองรวดเร็วและทัน ตามเวลาที่กําหนด มี
ความนาเชื่อถือและมีคุณภาพ โดยงานที่สําเร็จนั้น จะตองเปนไปตาม วัตถุประสงคขององคกร และเมื่องานมีความสําเร็จ ยอม
เปนความภาคภูมิใจของคนในองคกร เชนกัน สอดคลองกับ บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2559) ไดกลาวถึง ความสําเร็จของ
การจัดการ ความรูในองคกรขึ้นอยูกับ ผลสําเร็จของงานองคกร การพัฒนาคน พบวามีการใหความสําคัญกบความพยายามใน
การแสวงหา พัฒนาแนวคิดริเริ่มใหม ๆ เพื่อใหเกิดความทาทายตอการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยจะตองสรางกระบวนพัฒนา
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ความรู ทักษะและความสามารถ อยางเปนระบบ ใหบุคลากรมีความสํานึกรับผิดชอบตองาน ตลอดจนสรางความกระตือรือรน
ในการทํางาน ซึ่งทําใหผลของงานนั้นเปนความสําเร็จขององคกร รวมกัน สอดคลองกับ วิจารณ พานิช (2558) ที่กลาวถึง การ
จัดการความรูเปนเรื่องของคน หลาย ๆคนที่ทํางานรวมกัน สอดคลองกับ เกรียงศักดิ เจริญวงศศักดิ (2557) อธิบายวา การ
จัดการความรู คือความรูเกิดจากการประมวล สังเคราะห และจําแนกแยกแยะสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการตีความและทําความ
เขาใจ สารสนเทศเหลานั้นจนกลายเปนความรู ซึ่งความรูนี้ครอบคลุมทั้งสวน ของความรูโดยนัย (Tacit Knowledge) ที่ซอน
อยูในความคิดของพนักงาน และแฝงตัวอยูในองคการกับความรูแจงชัด ( Explicit Knowledge) การพัฒนาองคกร พบวามี
การใหความสําคัญกบการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ องคกร ซึ่งทําใหเสมือนวาองคกรนั้นมีชีวิต มีพัฒนาการในตัวเอง
โดยกระบวนการดังกลาว จะตอง ไดรับการยอมรับจากภายนอก เพื่อใหองคกรเขาสูความเปนมาตรฐานสากล โดยที่ไมลืมที่จะ
ใหความสําคัญกับการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีใหแกองคกร
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการเทศบาลนครพิษณุโลก
PUBLIC SATISFACTION WITH SERVICES OF PHITSANULOK MUNICIPALITY
ประเชิญ ตรีเนตร
คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก
corresponding author: Phaboon36@gmail.com
บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต อ การให บ ริ ก ารและ
2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 381 คน จากประชาชน
ผูที่มาใชบริการที่เทศบาลนครพิษณุโลก สุมแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คา t-test การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ ผลการวิจัย
พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกภาพรวมอยูในระดับมาก รายดานอยูใน
ระดับมากที่สุดคือดานสิ่งอํานวยความสะดวก (x�=4.27, S.D.=.37) อยูในระดับมาก 2 ดาน คือดานกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ (x�=4.10, S.D.=.52) และดานการใหบริการของเจาหนาที่ (x�=4.08, S.D.=.29) ระดับการศึกษา และอาชีพ
สงผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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 ไดกําหนดแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดินไวใน
หมวด 14 ดังตอไปนี้ หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 249 ภายใตบังคับมาตรา 1 ใหมีการจัดการปกครองสวน
ทองถิ่นตามหลักแหง การปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ตามวิธีการและรูปแบบองคกร ปกครอง
สวน ทองถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดใหคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเองในดานรายไดจํานวนและความหนาแนนของประชากรและพื้นที่ ที่ตอง
รับผิดชอบ ประกอบกับมาตรา 250 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควร
ใหเปนหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ หรือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
หนวยงานหลักในการดําเนินการใดใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการ กระจายหนาที่และอํานาจ
ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจดังกลาวของสวน ราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปนหนาที่และอํานาจขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น ถาการรวม
ดําเนินการกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐหรือการมอบหมายใหเอกชน หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการจะเปนประโยชนแก
ประชาชนในทองถิ่นมากกวาการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการเอง จะรวมหรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการก็ได (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, 2560)
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น พลั ง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ การบั ง คั บ ใช
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดสงผลตอการ
พัฒนาความเขมแข็งของชุมชนและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะงานสงเสริมคุณภาพชีวิต การ
ขยายฐานรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง และการบริหารงานองคกรที่เนนประสิทธิภาพเปนหลักประกันวาประชาชนในทองถิ่นจะ
ไดรับการบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน รวมทั้งเปนกลไกสําคัญในการสรางประชาธิปไตย ในระดับชุมชน นอกจากนี้การ
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบานการการพัฒนา เชน การจัดทําแผนชุมชนโดยมีเวทีแลกเปลี่ยนรวมกันคิด การรวมหาแนว
ทางแก ไ ขป ญ หาด า นต า ง ๆ ที่ นํ า ไปสู ก ารสร า งเป า หมายร ว มกั น ของชุ ม ชนซึ่ ง เป น ที่ ม าของการประกาศและบั ง คั บ ใช
พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนเมื่อป พ.ศ. 2551 โดยมีจุดมุงหมายใหชุมชนเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาทองถิ่นตามความ
หลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12, 2560)
การปกครองสวนทองถิ่น หรือการปกครองทองถิ่น เปนรูปแบบการปกครองที่จําเปนและมีความสําคัญในทางการเมืองการ
ปกครองของชุมชนตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งกลาวในทางทฤษฎีและแนวความคิด
ทางปกครอง จะเห็นไดวารัฐบาลซึ่งเปนกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น ยอมมีภาระหนาที่อยางมากมายในการ
บริหารประเทศใหประชาชนไดรับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแหงชาติทั้ง
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แตยอมเปนไปไมไดที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทําบริการใหกับ
ประชาชนไดทั่ว ถึงทุกชุ มชนของประเทศเพราะอาจจะเกิดป ญหาเกี่ ยวกับความลาช าในการดําเนิ นงาน การที่อ าจจะไม
สนองตอบต อ ความต อ งการของแต ละชุ มชนได และรวมทั้ง ข อจํ า กัด เกี่ย วกับ งบประมาณ (Budget) และตั ว บุค คลหรื อ
เจาหนาที่ดําเนินงานใหทั่วถึงได การลดภาระของรัฐบาลโดยการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองเพื่อการ
สนองตอบตอความตองการของชุมชน จะไดเกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุงประสงคของชุมชนนั้น ๆ จึงเปนผล
ใหการปกครองทองถิ่นมีบทบาทและความสําคัญเกิดขึ้น (ประทาน คงฤทธิ์, 2555)
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เทศบาลนครพิษณุโลกมีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหาในการ
ใหบริการประชาชนไมทั่วถึงไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนสวนใหญไดทั่วถึง และทันตอสถานการณในดาน
ความสะดวกของการขอรับบริการในดานตางๆ จากประเด็นดังกลาวทําใหการใหบริการมักเกิดปญหาอยางมากมาย และ
แกปญหาไมตรงตามความตองการของประชาชน ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลก เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการปกครองตนเองและมีอิสระในการบริหารงานตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลก
มีแนวนโยบายในการบริหารและจะดําเนินการภายใตวิสัยทัศน “พิษณุโลกเปนเมืองที่มีภูมิทัศนสวยงาม ประชาชนมีความสุข”
นอกจากนี้การบริหารงานเทศบาลนครพิษณุโลก ยังใหความสําคัญกับการทํางานในเชิงบรูณาการ ประสานความรวมมือจาก
ทุกภาคสวน เทศบาลนครพิษณุโลกจะเปนแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทุกภาคสวนใหเดินหนา ในการแกไขปญหาของ
ทองถิ่นและการพัฒนาในทุกดานอยางสอดคลองตองกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จะตองมาจากความ
ตองการของหลายฝายทั้งภาคประชาชน ชุมชน องคกรตาง ๆ และหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ในระดับทองถิ่น จังหวัด ระดับภาค
และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
ดังนั้น การดําเนินงานของเทศบาลนครพิษณุโลกจึงจําเปนตองไดรับการทบทวนติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง
เพื่อใหไดสารสนเทศในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองตอความ
ตองการของผูรับบริการมากที่สุด จากแนวคิดของการกระจายอํานาจของทองถิ่นในการใหบริการไปถึงตัวประชาชนใหมาก
ที่สุดและการบริการถือวาเปนดานหนาของการสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดระหวางหนวยงานทองถิ่นกับประชาชน เพราะถา
มีบริการที่ดียอมทําใหผูรับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจ และมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่ของรัฐและตอหนวยงานดวย
ผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของการใหบริการจึงตองการที่จะศึกษาเพื่อใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชานที่มีตอการ
ใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกที่ใหบริการวาเปนอยางไร ทั้งนี้เพื่อที่นําผลการศึกษาใชเปนแนวทางในการวางแผนการ
พัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ขอมูลสวนบุคคล

ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการ
ของเทศบาลนครพิษณุโลก

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ

จํานวน 3 ดาน ประกอบดวย
1. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
2. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
3. ดานการใหบริการของเจาหนาที่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดําเนินการวิจัย
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือประชาชนเขตรับผิดชอบเทศบาลนครพิษณุโลก จํานวน 70,346 คน (เทศบาลนคร
พิษณุโลก, 2562) กลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชสูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (Taro Yamane.
1973) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 381 คน เก็บขอมูลโดยวิธีสุมตัวอยางแบบ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชาชน
ผูที่มาขอรับหรือใชบริการจากเทศบาลนครพิษณุโลก
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สรางขึ้น โดยแบงเครื่องมือออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพ
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก 3
ดาน คือ 1.) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 2.) ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 3.) ดานการใหบริการของเจาหนาที่
ระดับการแปลผลโดยใชสถิติ วิธีแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยวิธี Likert Scale โดยกําหนด
ระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลนครพิษณุโลกใน 3 ดาน ประกอบดวย 1) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 2) ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
3) ดานการใหบริการของเจาหนาที่
3.2 ขอบเขตพื้นที่ประชากรที่ใชในการวิจัย คือประชาชนผูที่มาขอรับหรือใชบริการจากเทศบาลนครพิษณุโลก
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาในการดําเนินการ เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม 2562
20

0

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
4.1 ทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก ขออนุญาตเก็บขอมูลกับประชาชนที่มารับบริการ
4.2 ดําเนินการแจกแบบสอบถามประชาชนผูที่มาขอรับหรือใชบริการจากเทศบาลนครพิษณุโลก ในชวง เดือน
มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม 2562
4.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แลวคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลตอไป
4.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดําเนินการดังนี้
4.4.1 ศึ ก ษาค น คว า จากหนั ง สื อ ทางวิ ช าการ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความพึ ง พอใจ เอกสารต า ง ๆ
ที่เกี่ยวของ และขอมูลทางอินเตอรเน็ทที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เพื่อกําหนดเนื้อหาของคําถาม รวมทั้งการสรางและการควบคุม
คุณภาพเครื่องมือ
4.4.2 นํ า แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาวั ต ถุ ป ระสงค และเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของ
ประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมเนื้อหา ความชัดเจนและ
ความเหมาะสมทางภาษา ของขอคําถามและนํามาปรับปรุงแกไข
4.4.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว เสนอผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตองความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาดัชนีความสอคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง
ตั้งแต .50 ขึ้นไป ซึ่งไดเลือกไว 30 ขอ ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาที่ใช ตลอดจนตรวจสอบเนื้อหาใหครอบคลุมความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก แลวนํามาพิจารณาความเหมาะสมของสํานวนภาษาการใช
ถอยคํา และนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไข
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4.4.4 นําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณทดลองใชทดลองเพื่อวิเคราะหหาคุณภาพ (Try out) กับประชาชน
หนึ่งตอหนึ่งจํานวน 3 คน กลุมเล็ก 10 คน และภาคสนาม 30 คน ซึ่งเปนประชาชนในชุมชนใกลเคียงที่ไมใชกลุมตัวอยาง
4.4.5 นําแบบสอบถามที่นําไปสอบถามประชากรที่ไมใชเปนกลุมตัวอยางมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยการโดยใชวิธี (Alpha Coefficient) หรือวิธีของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) มี
คาความเชื่อมั่น ดังนี้
1.) แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก คา
ความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทากับ 0.93
2.) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91
3.) ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90
4.) ดานการใหบริการของเจาหนาที่ คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92
4.4.6 ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยดูจากผลที่วิเคราะหจากการทดลอง
4.4.7 พิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณตามรูปแบบของโครงสรางที่ถูกตอง
4.4.8 การวิเคราะหขอมูล
4.4.9 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ปจจัยสวนบุคคล ใชคาเฉลี่ย คารอยละ
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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 เมื่อพบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.4.11 เกณฑการแปลผล 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2548)
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00
การมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สดุ
คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50
การมีสวนรวมในระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50
การมีสวนรวมในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50
การมีสวนรวมในระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50
การมีสวนรวมในระดับนอยที่สดุ
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลการใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รองลงมาคือเพศหญิง มีอายุ 51-60 ป มากที่สุด รองลงมาคือ อายุ 4150ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด รองลงมาคือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา และนอยที่สุดคือระดับ
ประถมศึกษา มีอาชีพธุรกิจสวนตัวมากที่สุด รองลงมาคืออาชีพคาขาย และนอยที่สุดคืออาชีพรับราชการ
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก ดังตาราง 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนคร
พิษณุโลก ภาพรวมและรายดาน
ลําดับ
ความพึงพอใจ
1
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
2
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
3
ดานการใหบริการของเจาหนาที่

Mean
4.27
4.10
4.08
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SD
.37
.52
.49

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
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คาเฉลี่ยรวม
4.15 .29
มาก
ประชาชนมีความคิดเห็นตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก ภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายดานอยูใน
ระดับมากที่สุด 1 ดาน คือดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก 2 ดาน เรียงจากมากไปหานอย คือ ดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการ และดานการใหบริการของเจาหนาที่
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เรื่องมีการจัดเจาหนาที่
ไวคอยบริการผูรับบริการอยางเพียงพอ มีการจัดวารสาร สิ่งพิมพ บริการประชาชนขณะนั่งรอมีแบบฟอรมตาง ๆ ไวบริการ
อยางเพียงพอ มีการจัดบริการน้ําดื่มที่สะอาดไวบริการ มีการจัดสถานที่จอดรถเพียงพอ สวนเรื่องมีการจัดสถานที่ใหสะอาด
เปนระเบียบในบริเวณจุดที่ใหบริการ มีการจัดสถานที่อํานวยความสะดวกในการบริการใหกับคนพิการ มีการการพัฒนา
เทคโนโลยีใหเปนเครื่องมือในใหบริการที่ดี รวดเร็ว มีการจัดสถานที่ใหสะอาดเปนระเบียบในบริเวณจุดที่ใหบริการ มีเอกสาร
ประชาสัมพันธแนะนําขอมูลแกผูรับบริการ มีตูรับฟงความคิดเห็นไวบริการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในเรื่อง มีการจัดบัตร
คิวใหกับประชาชนที่เขารับบริการ สวนเรื่องมีปายบอกสถานที่ตาง ๆ ชัดเจน มีปายแสดงขั้นตอนการติดตองานใหผูมาติดตอ
สามารถอานหรือติดตอไดดวย มีการจัดแถวใหประชาชนเขารับบริการเปนไปตามลําดับ กอน–หลัง มีการใหบริการที่เปนธรรม
กับผูรับบริการมีขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากมีระยะเวลาในการบริการที่เหมาะสมตอความตองการของผูรับบริการ มีการจัด
เจาหนาที่คอยใหคําแนะนําในดานตาง ๆ และขั้นตอนการใหบริการที่รวดเร็ว มีความพึงพอใจในระดับมาก
ดานการใหบริการของเจาหนาที่ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเรื่อง มีการแสดงกริยาที่
สุภาพ ออนนอมตอผูรับบริการ สวนเรื่องมีการแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสม มีความรูความสามารถในปฏิบัติงานหนาที่
เปนอยางดี มีการพูดที่สุภาพ น้ําเสียงไพเราะ มีความกระตือรือรนในการใหบริการ มีการใหการบริการดวยความซื่อสัตย มีการ
บริการที่เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ มีการใหคําแนะนําและเอาใจใสตอผูรับบริการเปนอยางดี ใหบริการแกผูรับบริการทุกคน
ดวยความยิ้มแยม มีการยินดีตอบขอซักถามตาง ๆ ดวยความเต็มใจ มีความพึงพอใจในระดับมาก
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

คานัยสําคัญ

เปนไปตามสมมติฐาน

ปจจัยสวนบุคคล

เพศ
.32

อายุ
.41
ระดับการศึกษา
.03*
✓
อาชีพ
.02*
✓
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก พบวา เพศ และอายุของ
ประชาชน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษา และอาชีพแตกตาง
กัน ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยพบวาระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจมากกวาการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา และอาชีพรับ
ราชการมีความพึงพอใจมากกวาอาชีพรัฐวิสาหกิจ สวนคูอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
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อภิปรายผล
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก
ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงความคิดเห็นของผูรับบริการวามีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนคร
พิษณุโลกในภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายดานอยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน คือดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก
2 ดา น เรีย งจากมากไปหาน อย คือ ดา นดา นกระบวนการ/ขั้ นตอนการใหบ ริก าร และดา นการใหบ ริก ารของเจา หน า ที่
ซึ่งสอดคลองกับบทบาทหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540 และยังสอดคลองกับแนวคิดของ โกวิทย พวงงาม (2553) กลาววาการบริการ
สาธารณะเปนกิจกรรมที่ผูปกครองหรือรัฐบาลเปน ผูจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนหรือผลประโยชน
สาธารณะ และที่สําคัญ การบริการสาธารณะเกิดขึ้นจากการยึดเอาผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) เปนหลักการ
สําคัญในการดําเนินการ ดังนั้น การใหบริการสาธารณะจึงเปนกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยหนวยงานของภาครัฐที่มุงเนนใหการ
บริการแกประชาชน เพื่อใหประชาชนเกิดความสะดวกสบายและไดรับผลประโยชนสูงสุดจากบริการในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็
ถือวา บริการสาธารณะเปนกิจกรรมที่สําคัญในลําดับแรกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําขึ้นเพื่อ ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนใหมากที่สุด โดยระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ไดรับบริการจากเทศบาลนครพิษณุโลก
อยูในระดับที่สนองตอบตอความพึงพอใจของประชาชนไดเปนอยางดี
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาประชาชนมีความพอพึงใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกอยูใน
ระดับมากที่สุด ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะเทศบาลนครพิษณุโลก มีการจัดเจาหนาที่ไวคอยบริการผูรับบริการอยางเพียงพอ
มีการจัดวารสาร สิ่งพิมพ บริการประชาชนขณะนั่งรอ มีแบบฟอรมตาง ๆ ไวบริการอยางเพียงพอมีการจัดบริการน้ําดื่มที่
สะอาดไวบริการ มีการจัดสถานที่จอดรถเพียงพอ มีการจัดสถานที่ใหสะอาดเปนระเบียบในบริเวณจุดที่ใหบริการ มีการจัด
สถานที่อํานวยความสะดวกในการบริการใหกับคนพิการ มีการการพัฒนาเทคโนโลยีใหเปนเครื่องมือในใหบริการที่ดี รวดเร็ว
มีการจัดสถานที่ใหสะอาดเปนระเบียบในบริเวณจุดที่ใหบริการ มีเอกสารประชาสัมพันธแนะนําขอมูลแกผูรับบริการ มีตูรับฟง
ความคิดเห็นไวบริการ จึงทําใหประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวนิช ศิลาออน
(2558) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอระบบและกระบวนการใหบริการของสํานักงานเทศบาลนครนายก พบวา
ความพึงพอใจตอกิจกรรมการใหบริการของเทศบาลนครนายกดานสิ่งอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดเชนกัน
ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ พบวา ประชาชนมีความพอพึงใจตอการใหบริการของเทศบาลนคร
พิษณุโลกอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะเทศบาลนครพิษณุโลก มีการจัดบัตรคิวใหกับประชาชนที่เขารับบริการ มี
ปายบอกสถานที่ตาง ๆ ชัดเจน มีปายแสดงขั้นตอนการติดตองานใหผูมาติดตอสามารถอานหรือติดตอ มีการจัดแถวให
ประชาชนเขารับบริการเปนไปตามลําดับ กอน–หลัง มีการใหบริการที่เปนธรรมกับผูรับบริการ มีขั้นตอนการใหบริการไม
ยุงยาก มีระยะเวลาในการบริการที่เหมาะสมตอความตองการของผูรับบริการ มีการจัดเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําในดานตาง
ๆ และขั้นตอนการใหบริการที่รวดเร็ว จึงทําใหประชนชนมีความ พึงพอใจในระดับมาก สอดคลองกับการวิจัยของ วีระชัย
จุฬาวงศสวัสดิ์ (2553) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาพริกเนิน
ทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย อําเภอเมือง จังหวัดตราด ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการอยูในระดับมาก
ดานการใหบริการของเจาหนาที่ พบวาประชาชนมีความพอพึงใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกอยูใน
ระดับมาก ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะเทศบาลนครพิษณุโลกมีการแสดงกริยาที่สุภาพ ออนนอมตอผูรับบริการมีการแตงกาย
สุภาพเรียบรอยเหมาะสม มีความรูความสามารถในปฏิบัติงานหนาที่เปนอยางดี มีการพูดที่สุภาพ น้ําเสียงไพเราะ มีความ
กระตือรือรนในการใหบริการ มีการใหการบริการดวยความซื่อสัตย มีการบริการที่เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ มีการใหคําแนะนํา
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และเอาใจใสตอผูรับบริการเปนอยางดี ใหบริการแกผูรับบริการทุกคนดวยความยิ้มแยม มีการยินดีตอบขอซักถามตาง ๆ ดวย
ความเต็มใจ จึงทําใหประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ (2554) ที่ศึกษาความ
พึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวาประชาชน
มีความพึงพอใจดานดานการใหบริการของเจาหนาที่อยูในระดับมากเชนกัน
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก
สมมติฐานขอที่ 1 ประชาชนที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกแตกตางกัน
สามารถสรุปได ดังนี้ ประชาชนที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกไมแตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยผลการศึกษาของ (ชนะดา วีระพันธ, 2554) ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวา ผูใชบริการที่มีเพศแตกตางกันมีความพึง
พอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ
กับการวิจัยผลการศึกษาของ (สุจิตรา เขื่อนขันธ, 2549) ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ โครงการ
จัดหนวยบริการอําเภอเคลื่อนที่ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมผูใชบริการที่มีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจเพศตอการจัด
หนวยบริการอําเภอเคลื่อนที่ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมไมแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 2 ประชาชนที่อายุตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกแตกตางกัน
สามารถสรุปไดดงั นี้ ประชาชนที่อายุตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกไมแตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยผลการศึกษาของของ (ชนะดา วีระพันธ, 2554) ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวาผูใชบริการที่มีอายุแตกตางกันมีความพึง
พอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับ
(เตชินท สิทฺธาภิภู, 2544) ผลการศึกษาประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลดงเย็น อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
พบวา ผูใชบริการที่มีอายุที่แตกตางกัน มีทัศนะในประสิทธิผลการใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลดงเย็น อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหารไมแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนคร
พิษณุโลกแตกตางกัน
สามารถสรุปไดดังนี้ ประชาชนที่ระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนคร
พิษณุโลกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวาระดับการศึกษามากกวาปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกมากกวาการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา สวนคูอื่น ๆ ไมแตกตางกันซึ่ง
สอดคลองกับการวิจัยผลการศึกษาของ (วีระชัย จุฬาวงศสวัสดิ์. 2553) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกัน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานขอที่ 4 ประชาชนที่อาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกแตกตางกัน
สามารถสรุปไดดังนี้ ประชาชนที่อาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกแตกตาง
กันอย างมีนั ยสําคั ญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยพบวา อาชีพ รับราชการมีความพึง พอใจตอการใหบ ริการของเทศบาลนคร
พิษณุโลกมากกวาอาชีพรัฐวิสาหกิจ สวนคูอื่น ๆ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยผลการศึกษาของ (วีระชัย จุฬาวงศ
สวัสดิ์, 2553) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พบวาอาชีพที่แตกตางกัน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
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สอดคลองกับงานวิจัยของ (จิรพงษ สุทธะมุสิก, 2556) ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาล
ตําบลละอุน จังหวัดระนอง พบวา ประชาชนมีอาชีพที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลละอุน
จังหวัดระนองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก พอสรุ ป เป น
ขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาและเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกในภาพรวมของเทศบาลนคร
พิษณุโลก ระดับมากที่สุด ผูบริหารควรนําผลดังกลาวมาเพื่อวางแผนในการพัฒนากําหนดนโยบายเพื่อนําไปใชในงานดานอื่น ๆ
ตอไป
1.2 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ และดานการให
บริการของเจาหนาที่ในภาพรวมระดับมาก ผูบริหารควรกําหนดและชี้แจงนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารงานในดานนี้
เพื่อพัฒนาตอไปใหอยูในระดับมากที่สุด เพื่อการบริการประชาชนอยางแทจริง
1.3 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการของเจาหนาที่ใน
ภาพรวม ระดับมาก โดยมีเพียงขอเดียวคือการมีการจัดบัตรคิวใหกับประชาชนมารับบริการ อยูในระดับมากที่สุด ควรมีการ
พัฒนางานในสวนของขอที่เหลือใหมากขึ้น
1.4 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการใหบริการของเจาหนาที่ในภาพรวมระดับมาก โดยมี
เพียงขอเดียวคือการแสดงกริยาที่สุภาพออนนอมตอผูรบั บริการอยูในระดับมากที่สดุ ควรมีการพัฒนางานในสวนของขอที่เหลือ
มากขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมีการดําเนินศึกษาคุณภาพของการใหบริการในดานอื่น ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต
พื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหไดขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงในดานอื่น ๆ
2.2 ควรมีการดําเนินศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพในการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อเปนะ
โยชนในการยกระดับคุณภาพในการใหบริการของเทศบาลตอไป
2.3 ควรมีการดําเนินศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนในการบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อ
ใชในการปรับปรุงกระบวนการในการบริการ เพื่อลดขั้นตอนตาง ๆ
2.4 ควรมีการดําเนินศึกษาเกี่ยวกับความตองการของประชาชนในการใหบริการในแตละดานของเทศบาล
นครพิษณุโลก
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับนี้ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกที่ใหกําลังใจ สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ ขอบพระคุณนายกเทศมนตรี เทศบาลนครพิษณุโลก
ที่อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือ การอํานวยการและประสานงาน จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลก สถานที่ ทํ า งานอั น เป น ที่ รั ก ที่ มี โ อกาสได ส นองคุ ณ ทํ า การวิ จั ย เพื่ อ นํ า
ผลการวิจัยมาพัฒนาใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป
เอกสารอางอิง

950

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

จิรพงศ สุทธะมุกสิก. (2556). ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลละอุน จังหวัดระนอง.รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย.
ชนะดา วีระพันธ. (2554). ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย.
เตชินท สิทธิธาภิภู. (2554). ผลการศึกษาประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลดงเย็น อําเภอเมือง จังหวั ด
มุกดาหาร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย.
เทศบาลนครพิษณุโลก. (2559). แผนพัฒนาหาป (2560-2564). กองการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประเทศไทย.
บุญชม ศรีสะอาด .(2545). การวิจัยเบื้องตน . พิมพลักษณ, กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.
ประทาน คงฤทธิ์. (2555). การปกครองทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง (25602564). [ออนไลน] เขาถึงไดจาก: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 124. ตอนที่ 47 ก. หนา 119-223. 4
สิงหาคม 2560.
วีระชัย จุฬาวงศสวัสดิ. (2553). ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาพริก เนิน
ทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด.ปญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
เอกชน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุวนิช ศิลาออน. (2558). ความพึงพอใจของประชาชนตอระบบกระบวนการใหบริการของสํานักงานเทศบาลนครนายก.
ภาคนิพนธพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร กรุงเทพฯ ประเทศไทย.
Yamane, T. (1973). Statistics: An introduction for analysis. (3rd ed.). New York: Harper and Row.
20

20

0

951

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตย
ในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
FACTORS INFLUENCING EFFICIENCY OF ACCOUNTING SOFTWARE
FOR ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT OF HOMESTAY BUSINESS
OWNERS IN CHAING KHAN DISTRICT LOEI PROVINCE
อําภาภัทร วสันตสกุล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย
corresponding author e-mail: Am_lru@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพของการใชโปรแกรมสําเร็จรูป และทดสอบปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิภาพของการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจ
โฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กลุมตัวอยางคือ ผูประกอบการที่ทําธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเองและลักษณะของกลุมตัวอยางที่เลือกเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย จํานวน 30 ราย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพของโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
ของผูประกอบการธุรกิจธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ไดแก ปจจัยดานคุณภาพระบบ
สารสนเทศทางบัญชี และการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ ในขณะที่ปจจัยดานการมีสวนรวมของผูใชงาน และคุณลักษณะ
เฉพาะของผูใชงาน ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
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
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก จากนโยบายสนับสนุนการ
ทองเที่ยวของรัฐบาล เปนการกระตุนในเกิดรายไดที่เปนกระแสเงินสดเขาสูประเทศ รวมทั้งการสงเสริมคุณภาพเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของภาคบริการและการทองเที่ยว โดยเฉพาะการบริการประเภทที่พักแรม มีบทบาทอยางยิ่งใน
การสรางรายไดใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศ ดวยรูปแบบที่พักประเภทตางๆ ที่มีความหลากหลาย ดังเชน
โฮมสเตย ถือวาเปนประเภทที่พักแรมที่ไดรับความนิยมของกลุมนักทองเที่ยวโดยเฉพาะกลุมวัยหนุมสาวหรือนักเดินทางโดย
อิสระ ซี่งแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย นอกจากจะมีความงดงามทางธรรมชาติแลว ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณีอันเปยมไปดวยเสนหที่ดึงดูด ใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมโดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบ
ธรรมชาติ ปาไม ภูเขาและโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมอันเกาแก ซึ่งจังหวัดเลยเปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมที่หลากหลายแหงหนี่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ (จุฑามาศ ถนอมถิ่น, 2552)
ธุรกิจโฮมสเตยเปนธุรกิจที่มีนักลงทุนสนใจเปนอยางมาก แตในการทําธุรกิจใหบริการประเภทที่พักแบบโฮมสเตย
จะตองมีความพรอมหลายดานประกอบกัน ไมวาจะเปนเรื่องของเงินลงทุน ขอมูลรายละเอียด รวมถึงดานของสถานที่ เนื่อง
ดวยในปจจุบันมีแขงขันกันสูง ผูประกอบการจึงตองหาวิธีปรับตัวใหทันตอยุคดิจิทัล และยุคของโลกคอมพิวเตอรเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อีกทั้งผูประกอบการจะตองรูทันเทคโนโลยีในตานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชกับธุรกิจตนเองให
เกิดประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนไปตามกระแสของโลกยุคดิจิทัล สําหรับในดานของการจัดการระบบสารสนเทศทาง
บัญชี ก็ถือวาเปนสวนสําคัญเนื่องจากธุรกิจจะตองมีการบริหารจัดการขอมูลในดานตางๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาและกอใหเกิดประสิทธิภาพ การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี หาก
นํามาใชอยางมีประสิทธิภาพก็ยอมกอใหเกิดผลดีตอธุรกิจ แตการที่จะนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพนั้น ธุรกิจควรทราบถึงปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการนํามาใช เชน คุณลักษณะเฉพาะของผูใชงาน การมีสวนรวมของผูใชงาน การไดรับการสนับสนุนจากเจาของ
ธุรกิจ และคุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี เพื่อที่จะสามารถนํามาวางแผนและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด และการที่
จะทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอประสิทธิภาพการใชงานของระบบสารสนเทศทางบัญชีไดนั้น ควรจะตองศึกษาจาก
บุคลากรผูใชงาน เนื่องจากระบบดังกลาวมุงเนนกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวของ หรือสงผลกระทบตอหลายหนวยงานใน
องคกร (พลพธู ปยวรรณ และ สุภาพร เชิงเอี่ยม, 2551)
หากพิจารณาถึงความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวจากผูประกอบการดานโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน อันดับ
แรกตองทําความเขาใจใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารจัดการดานตางๆ เชน การจัดการดานการ
ลงทุน การบริหารการตลาด รวมทั้งการบริหารจัดการระบบงานดานบัญชีก็ถือวาเปนสวนสําคัญ แตประการที่จะสอนให
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ผูประกอบการที่มีขอจํากัดทางดานความรูและไมเคยเรียนรูเรื่องบัญชีมากอน อาจเปนเรื่องยากหากจะใชวิธีการลงบันทึกบัญชี
และการเขียนระบบบัญชีดวยมือ เนื่องจากเนื้อหาและรายละเอียดของวงจรบัญชีมีความยุงยาก ซับซอน ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่จะ
ชวยใหการดําเนินงานดานระบบบัญชีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและงายตอเรียนรูคือ การนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปใช
ในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตย ซึ่งการนําโปรแกรม
สําเร็จรูปทางบัญชีไปใชในการบริหารจัดการนั้นมีประโยชนหลายอยาง และจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดานระบบ
สารสนเทศทางบัญชีของธุรกิจไดมากขึ้น
จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งกลุม
ตัวอยางที่สําคัญตอการศึกษาในครั้งนี้คือ เจาของกิจการที่ทําธุรกิจโฮมสเตย และไดมีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปใชในการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชีในธุรกิจของตน ถือเปนกลุมประชากรที่สําคัญตอการประเมินผลการวิจัย เพื่อชี้วัดวา
ปจจัยใดมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูประกอบการที่ทําธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน
65 ราย
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก เจาของกิจการที่ทําธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยใช
วิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเอง และลักษณะของกลุมตัวอยางที่เลือกเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย คือผูประกอบการที่ไดนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปใชในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
ในธุรกิจโฮมสเตยของตนเอง จํานวน 30 ราย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งไดมีการพัฒนามาจากการนํา
แนวคิด งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวของ โดยนํามาปรับใหสอดคลองกับเรื่องที่กําลังศึกษา โดยการทดลองใชแบบสอบถาม
แบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน
โดยนํามาวิเคราะหดวยคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
สวนที่ 2 เปนการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วาปจจัยที่
กําหนดมาทั้งหมดมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชีมาก
น อ ยเพี ย งใด โดยส ว นนี้ เ ป น การเลื อ กตอบ ซึ่ ง ประกอบด ว ยป จ จั ย 4 ด า น จํ า นวน 24

ข อ แบ ง เป น ป จ จั ย ด า นคุ ณ

ลักษณะเฉพาะของผูใชงาน 5 ขอ ปจจัยดานการมีสวนรวมของผูใชงาน 5 ขอ ปจจัยดานการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ 6 ขอ
และปจจัยดานคุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี 8 ขอ มีลักษณะการประเมินคาเปน 5 ระดับ คือ 5 = มากที่สุด 4 =
มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย และ 1 = นอยที่สุด (วรรณวิมล ศรีหิรัญ, 2553 และนฤมล พรหมจักร, 2557)
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สวนที่ 3

เปนการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินระดับประสิทธิภาพของการนําโปรแกรม

สําเร็จรูปไปใชในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โดยสวนนี้เปนการเลือกตอบ ซึ่งประกอบดวยระดับประสิทธิภาพการใชงานระบบ 3 ดาน จํานวน 10 ขอ แบงเปน ดาน
คุณภาพของงาน 5 ขอ ดานระยะเวลา 2 ขอ และดานคาใชจาย 3 ขอ มีลักษณะการประเมินคาเปน 5 ระดับ คือ 5 = มาก
ที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย และ 1 = นอยที่สุด (วรรณวิมล ศรีหิรัญ, 2553 และนฤมล พรหมจักร, 2557)
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาขอคําถาม โดย
พิจารณาความครอบคลุม ครบถวนของเนื้อหา ความถูกตองเหมาะสมตรงตามโครงสรางของขอคําถาม และความเหมาะสม
ของภาษาที่ใชกับผูใหขอมูล โดยหลังจากผูเชี่ยวชาญเห็นชอบแลว ผูวิจัยจึงไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุม
ตัวอยางเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชสูตรการหา
คาสัมประสิทธิแอลฟา (α - coefficient) ตามวิธีของครอบบัค (Cronbach) ทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไดความเชื่อมั่นที่ระดับ
0.895
4. การวิเคราะหขอมูล
การแปลผลจากแบบสอบถาม ใชคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้นมาหาคาพิสัย และการใชสูตรคํานวณหาความ
กวางของอันตรภาคชั้น (Class Interval) (เสกข ชาญประเสริฐ และนฤมล พรหมจักร, 2557) จากนั้นนําไปจําแนกตาม
ลักษณะของขอมูล ดังนี้
4.1 สถิติเชิงพรรณนา ใชวิเคราะหขอมูลในวัตถุประสงคที่ 1 คือ เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี โดยวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
คารอยละ (Percentage)
4.2 สถิติเชิงอนุมาน ใชวิเคราะหขอมูลในวัตถุประสงคที่ 2 คือ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression Analysis) และใชการวิเคราะหการวัดคาสหสัมพันธ (Correlations)
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยไดทําการศึกษาลักษณะทั่วไป ไดแก เพศ อายุ การศึกษา
ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางาน โดยการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (Description Statistic) เพื่ออธิบาย
ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งวิเคราะหโดยคาความถี่ (Frequency) และ คารอยละ (Percentage) ดังผลการ
วิเคราะหในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัย

ความถี่

รอยละ

5

16.67

เพศ
ชาย
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หญิง

25

83.33

21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
มากกวา 50 ป

2
10
15
3

6.67
33.33
50.00
10.00

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโท

6
20
4
-

20.00
66.67
13.33
-

เจาของธุรกิจ
อื่นๆ

26
4

86.67
13.33

นอยกวา 1 ป
1 – 5 ป
5 – 10 ป
10 ปขึ้นไป

2
7
7
14

6.67
23.33
23.33
46.67

อายุ

ระดับการศึกษา

ตําแหนงงาน

ประสบการณการทํางาน

จากตารางที่ 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 นอกนั้นมีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป 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 และตําแหนงอื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 มี
ประสบการณในการทํางาน 10 ปขึ้นไป 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. การวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 วิเคราะหระดับประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม ดวยคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ประสิทธิภาพ
ดานคุณภาพของงาน

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ

4.09

0.05

มาก
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ดานระยะเวลา

4.21

0.04

มาก

ดานคาใชจาย

4.06

0.06

มาก

4.30

0.05

มาก

โดยรวม

จากตารางที่ 2 พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศทางบัญชี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.30) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานระยะเวลามีประสิทธิภาพ
มากที่สุด (x̄ = 4.21) รองลงมาคือ ดานคุณภาพของงาน (x̄ = 4.09) และดานคาใชจาย (x̄ = 4.06) ตามลําดับ
3. การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม ดวยคาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปจจัย

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ

คุณลักษณะของผูใชงาน

3.83

0.58

มาก

การมีสวนรวมของผูใชงาน
การสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ

3.30
4.36

0.85
0.62

ปานกลาง
มากที่สุด

คุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี

4.21

0.56

มาก

3.93

0.65

มาก

โดยรวม

จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =
3.93) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ การสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ (x̄ = 4.36) รองลงมาคือ
คุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี (x̄ = 4.21) คุณลักษณะของผูใชงาน (x̄ = 3.83) และการมีสวนรวมของผูใชงาน (x̄ =
3.30) ตามลําดับ
4. การวิเคราะหความสัมพันธโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ทางบัญชี
การวิเคราะหสมการถดถอยจะใชการวิเคราะหโดยโปรแกรม SPSS ดวยวิธี Linear Regression ซึ่งเปนวิธีการ
ทดสอบความสัมพันธที่มีตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระคือ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวยปจจัย 4 ดานคือ ปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะของผูใชงาน ปจจัยดานการมี
สวนรวมของผูใชงาน ปจจัยดานการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ และปจจัยดานคุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี สําหรับ
ตัวแปรตามคือประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี วามีความสัมพันธกัน
จริงหรือไมอยางมีนัยสําคัญที่ยอมรับได และจะทําการทดสอบวัดคาสหสัมพันธ (Correlations) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 วิเคราะหคาความสัมพันธ (Correlations) ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
ตัวแปร
EI
SU
PU
คาเฉลี่ย
4.30
3.83
3.30
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.05
0.58
0.85
EI
1.000
0.612**
0.461**
SU
1.000
0.186**
PU
1.000
SE
QI
** ระดับนัยสําคัญที่ 0.01, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SE
4.36

QI
4.21

0.62
0.450**
0.232**
0.412**
1.000

0.45
0.512**
0.369**
0.714**
0.703**
1.000

VIF

2.274
1.891
2.063
1.815

จากตารางที่ 4 พบวา ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกัน เมือ่ พิจารณาคาความสัมพันธของตัวแปรอิสระคือ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ มีความสัมพันธกับตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี อยางมีนัยสําคัญ (Sig.< 0.05) ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานการสนับสนุนจากเจาของกิจการ
มีคาเทากับ 0.714 ปจจัยดานคุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี มีคาเทากับ 0.703 ปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะของ
ผูใชงาน มีคาเทากับ 0.512 และปจจัยดานการมีสวนรวมของผูใชงาน มีคาเทากับ 0.369 ซึ่งมีคาบวกเหมือนกันทั้ง 4 ปจจัย
แสดงวามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชีไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยปจจัยดานสนับสนุนจากเจาของธุรกิจมีความสัมพันธมากที่สุด และปจจัยดานการมีสวนรวมของผูใชงานมี
ความสัมพันธนอยทีส่ ุด
ตารางที่ 5 ผลลัพธการวิเคราะหการถดถอย (Coefficients) ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
ปจจัย

ประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
Coefficients
Std. Error
0.281
0.112
0.087
0.041
0.047
0.457
0.092
0.386
0.087

(Constant)
คุณลักษณะเฉพาะของผูใชงาน
การมีสวนรวมของผูใชงาน
การสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ
คุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี
R2 = 0.652 , Adj.R2 = 0.631
** ระดับนัยสําคัญที่ 0.01, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t

Sig.

1.415
1.184
0.551
5.236
4.704

0.158
0.235
0.598
0000**
0.000**

จากตารางที่ 5 พบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามไดถึงรอยละ 65.2
2

(R = 0.652) สวนที่เหลืออีกรอยละ 34.8 อาจเปนตัวแปรปจจัยดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยจากตัวแปรอิสระทั้ง 4 ดานพบวา
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มีปจจัยเพียง 2 ดานที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี คือ
ปจจัยดานการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ มีคาเทากับ 45.7 และปจจัยดานคุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี มีคาเทากับ
38.6 อยางมีนัยสําคัญ (Sig.< 0.05) แตปจจัยอีก 2 ดานคือ ปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะของผูใชงาน และปจจัยดานการ
มีสวนรวมของผูใชงาน นั้นไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ทางบัญชี
อภิปรายผล
1. ระดับประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
จากศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตละดานสามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้
1.1 ดานคุณภาพของงาน พบวา ประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาอยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี จะชวยยกระดับ
มาตรฐานการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหผูใชระบบเกิดความมั่นใจและเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไข ตัดสินใจได
อยางถูกตอง รวดเร็ว และแมนยํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันวิภา คํามงคล และคณะ (2552) ที่ไดทดสอบผลกระทบ
ของการสนับสนุนองคกรและประสิทธิภาพการประยุกตใชการบริหารทรัพยากร ดวยระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการ
วางแผนทรัพยากร ที่มีตอ ความสํา เร็จในการทํางานของผู ปฏิบัติ งานในระบบสารสนเทศทางการบั ญชี ในมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการประยุกตใชการบริหารทรัพยากรดวยระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีมีความถูกตอง แมนยํา มีความโปรงใส รวดเร็วเปนปจจุบัน และทันตอการตัดสินใจ
1.2 ดานระยะเวลา พบวา ประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทาง
บัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ชวยลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอน และสามารถ
ตรวจสอบตัวเลขได อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ชวยลดระยะเวลาในการวางแผน สั่งการ ควบคุม และตัดสินใจ ของ
ผูใชงานระบบ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญรัตน สุรโกศล (2556) ไดศึกษาเรื่อง การนําระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีมาใชในกิจการ พบวาการที่กิจการมีการนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใชในการบริหารจัดการ
ดานการเงิน ทําใหขอมูลทางการเงินและบัญชีมีความถูกตอง ลดความซ้ําซอน ซี่งจะทําใหเกิดประสิทธิภาพไดมากที่สุด
1.3 ดานคาใชจาย พบวา ประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทาง
บัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดย
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยพบวา การนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปใชเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ไดใหประโยชน
และความคุมคา ชวยลดคาใชจายและตนทุนในการดําเนินงาน อีกทั้งยังสามารถจัดการสินทรัพยไดอยางมีระบบ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ มุจรินทร แกวหยอง (2552) ไดศึกษาเรื่องความรูความสามารถทางการบัญชี คุณภาพขอมูลทางบัญชี และ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา นักบัญชีในบริษัทที่จดทะเบียนใน
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เห็นดวยในการระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช เพื่อใหนักบัญชีจัดทํารายงานทางการ
เงินที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
จากศึกษาพบวา ปจ จัยที่มีอิท ธิพลตอประสิทธิภาพการใชโ ปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการบริหารจัด การระบบ
สารสนเทศทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญสูงสุดคือ ปจจัยดานการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ และปจจัยดานระบบสารสนเทศทางบัญชี แตปจจัยอีกสอง
ดาน คือปจจัยดานคุณลักษะเฉพาะของผูใชงาน และปจจัยดานการมีสวนรวมของผูใชงานนั้น ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี โดยแยกพิจารณาแตละปจจัยดังนี้
2.1 ปจจัยดานคุณลักษณะของผูใชงาน ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี เนื่องจาก ผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยที่ไดนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปใชในการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศทางบัญชีในธุรกิจของตนนั้น โดยสวนใหญเปนการเพิ่งเริ่มนําระบบไปใชในครั้งแรก ยังขาดประสบการณและ
ทักษะในการใชระบบ จึงตองทําความเขาใจ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน สําหรับคุณลักษณะของผูใชงาน Almashaqba
and Al-jedaiah (2010) พบวา ปจจัยความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการวางแผนทรัพยากร ไม
มีผลตอสมมติฐาน หมายความวามีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน
ทรัพยากร ในเรื่องคาใชจายในการฝกอบรมที่บริษัทไมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
2.2 ปจจัยดานการมีสวนรวมของผูใชงาน ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี เนื่องจาก โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีสําหรับธุรกิจโฮมสเตยนั้น คอนขางซับซอน ดังนั้นผูมี
สวนรวมหรือผูที่เกี่ยวของกับระบบงานเริ่มตั้งแตการวางแผนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ตองเปนบุคคลที่
ไดรับการฝกอบรมการใชงานของระบบ ซี่งกลุมเปาหมายผูตอบแบบสอบถามในครั้งนี้โดยสวนใหญเปนเจาของธุรกิจเอง
สําหรับการมีสวนรวมของผูใชงาน Xu et al. (2020) ไดพบวา ปญหาคุณภาพของขอมูลในการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี ในการใชงาน มักเกิดจากการที่พนักงานไมมีความตั้งใจที่จะศึกษาและเรียนรู
ระบบงานดังกลาว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วลัยรัตน ชื่นธีระวงศ (2554) พบวา การที่พนักงานของกิจการเกิดความ
ละเลย บกพรองตอหนาที่ในการปฏิบัติงานไดรับมอบหมาย และกิจการไมมีการแบงแยกหนาที่งานระหวางแผนกอยางชัดเจน
ใหเกิดปญหาและการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เกิดผลเสียในภาพรวมของกิจการ รวมทั้งความบกพรองในเรื่องของระบบงาน
เอกสาร อาจทําใหกิจการไดขอมูลที่ไมครบถวน และเกิดปญหาอื่นๆ ที่เกิดจากบุคลากร หรือพนักงานในกิจการไมใหความ
รวมมือและไมใหความสําคัญ สงผลใหไมมีประสิทธิภาพในการใชงาน
2.3 ปจจัยดานการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากตัวแปรการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ ถือ
เปนตัวแปรที่มีความสําคัญของการสงผลตอประสิทธิภาพเปนอยางมาก และพรอมที่จะขับเคลื่อนองคกรใหมีประสิทธิภาพได
เพราะผูบริหารเองตองมีความเขาใจในระบบสารสนเทศทางการบัญชี มีการตั้งนโยบาย มีการสนับสนุนดานทรัพยากร มีการ
กระตุนใหพนักงานใสใจในระบบงานสารสนเทศดานบัญชี และสิ่งสําคัญคือเจาของธุรกิจตองสรางขวัญและกําลังใจ สรางความ
นาเชื่อถือใหแกพนักงาน 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
สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรและกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 ปจจัยดานคุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี เปนระบบที่พัฒนาขึ้นใหผูใชเกิดสะดวกในการเขาเขาถึงขอมูลตางๆ มีความนาเชื่อถือ
รวดเร็ว ทําใหไดขอมูลที่ครบถวน ถูกตองและสมบูรณ มีฟงกชั่นการใชงานที่ตรงตอความตองการของผูใช ทําใหคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศทางบัญชีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ DeLoan & McLean (1992) และ Kamhawi (2007)
ที่ไดระบุวา ระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรเปนระบบที่มีคุณภาพ ขอมูลที่ไดรับจากการประมวลผลของ
ระบบ มีความเชื่อถือไดและเปนปจจุบัน สามารถใชงานไดตรงตามความตองการ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ
รอนศึก (2554) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชี คือคุณภาพของระบบ และ
คุณภาพของขอมูลดานสารสนเทศทางการบัญชี
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยจากกลุมตัวอยาง ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีจํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 30 ราย ซึ่งสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 41-50 ป สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อยูในตําแหนงงาน
คือเปนเจาของธุรกิจ และมีประสบการณในการทํางาน 10 ปขึ้นไป
2. ระดับประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
จากการวิจัยพบวา ระดับประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานจะพบวา ดาน
ระยะเวลามีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ชวย
ลดขั้นตอนการรทํางานที่ซ้ําซอน และสามารถตรวจสอบตัวเลขได อีกทั้งยังชวยลดระยะเวลาในการวางแผน สั่งการและ
ควบคุมงาน ใหทันตอเวลาที่กําหนด รองลงมาคือดานดานคุณภาพของงาน สามารถชวยยกระดับมาตรฐานการทํางาน ชวยให
ผูใชเกิดความมั่นใจ มีความกลาที่จะตัดสินใจไดมากขึ้น และสุดทายถือดานคาใชจาย พบวาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ไดใหประโยชนกับความคุมคากับตนทุนที่จายไป และยังชวยลดคาใชจายและตนทุน
ในการดําเนินงาน สามารถจัดการสินทรัพยของธุรกิจไดอยางเปนระบบ
3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
จากการวิจัยกลุมตัวอยางของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 30 ราย โดย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ซี่งวัดจาก
แบบสอบถามที่มีการทดสอบดวยสถิติเชิงพรรณนา จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ของผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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อยูในระดับมาก (x̄ = 3.93) โดยปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือตัวแปรดานการสนับสนุนจากเจาของธุรกิจ (x̄ = 4.36) และ
ตัวแปรดานคุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี (x̄ = 4.21) แตปจจัยดานคุณลักษณะของผูใชงาน และปจจัยดานการมี
สวนรวมของผูใชงาน นั้นไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทาง
บัญชี
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ทานคณบดีและ
ผูบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนอยาง
ยิ่ง ทําใหงานวิจัยนี้สมบูรณมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูที่มีสวนรวมเกี่ยวของในการทําวิจัยทุกทานที่ไดกรุณา
ใหความชวยเหลือ สนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอด
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับ ภาวะผูนําของผูบริหารองค กรปกครองสว นทองถิ่น และ
2) เปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง คือนักทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี 64 แหง จํานวน 75 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา t – test, One-Way ANOVA และทําการการเปรียบเทียบรายคูหากพบความแตกตางโดยดวยวิธีของเซฟเฟ
ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล 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 มีทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
อุทัยธานีไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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

�=3.82, SD=.43), the use of ideological influence (x�=3.68, SD=.48),
order, was Intellectual stimulation (x

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.

964

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

keywords: Leadership, administrators in local administrative organizations, human resource personnel

บทนํา
การปกครองทองถิ่นไทยถือกําเนิดมาเปนเวลา 100 ป นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ 5 ทรงปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินครั้งใหญใน พ.ศ.2435ระยะเวลาอันยาวนานนับตั้งแต ดังกลาวจนกระทั่งถึง
ปจจุบัน การปกครองทองถิ่นไทยมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขในสาระสําคัญตาง ๆ หลายดานเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในแตละยุคสมัยปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยทุกประเภทมีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแกไขในสาระสําคัญตาง ๆ หลายดานไมแตกตางกับในอดีต เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เปนผลมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งถือเปนกฎหมายที่สําคัญสําหรับการดําเนินภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (บูฆอรี ยีหมะ, 2551)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งในการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินตามหลักการกระจายอํานาจ
การปกครอง โดยรัฐบาลกลางไดกระจายอํานาจทางการปกครองและการบริหารใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
ตางๆ เพื่อดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนภายใตขอบเขตของกฎหมาย และเปนการแบงเบาภาระของ
รัฐบาลกลางซึ่งมุงลดบทบาทของรัฐสวนกลางใหเหลือภารกิจหลักเทาที่จําเปน เนื่องจากรัฐบาลมีภารกิจมากมาย กวางขวาง
และครอบคลุมทุก ๆ ดาน และนับวันจะขยายเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทองถิ่นแตละพื้นที่ยอมมีปญหาและความตองการแตกตาง
กัน ประชาชนจึงเปนผูม ีความเหมาะสมที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นมากที่สุด กิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถิ่น
ไมเกี่ยวกับทองถิ่นอื่น ๆ และไมมีสวนไดสวนเสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรที่จะใหประชาชนในทองถิ่น
ดําเนินการเอง การบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะในการพัฒนาองคกร
จะสําเร็จหรือลมเหลวเกิดจากการบริหารของผูบริหาร รวมทั้งผูเกี่ยวของทุกคนในองคกร ที่จะตองมีความจริงใจ และรวมมือ
กันในการพัฒนาองคกรใหประสบความสําเร็จ ดังนั้น หนวยงานหรือองคกรใดที่นําหลักการและนโยบายการพัฒนาองคกรไป
ปฏิบัติภายในองคกร จะตองมีผูนําในการพัฒนาซึ่งผูบริหารองคกรเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุด ที่จะชวยใหการดําเนินการ
ของหนวยงานสําเร็จตามเปาหมาย (โกวิทย พวงงาม, 2552)
ปจจุบันนี้ภาพลักษณของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําลังประสบกับปญหาในหลายเรื่อง ในดาน
พฤติกรรมของผูบริหารไมวาจะเปน การเลนการพนันในที่ทํางาน การเรียกรับสินบน การทํารายพนักงาน ปญหาการทุจริตการ
สอบ อยางไรก็ตามยังมีการตรวจสอบพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุจริตคอนขางมาก โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจางในทุก
ขั้นตอน ตั้งแตการกําหนดโครงการและวิธีการจัดซื้อจัดจาง การกําหนดราคาในการจัดซื้อจัดจาง การทําสัญญาและการตรวจ
รับงาน โดยเจาหน าที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น นักการเมือ งทองถิ่น และกลุม ธุรกิจ รวมกัน หาผลประโยชนจาก
งบประมาณของรัฐ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2559) เมื่อพิจารณาแลวปญหาดังกลาวเกิดจากผูบริหารขาดความรู
ขาดทักษะในการบริหาร ปฏิบัติตนไมนาเชื่อถือไมสามารถสรางความศรัทธาใหเกิดขึ้นกับประชาชนในตําบลและในองคกรได
จะเห็นไดวา การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีผูนําที่ดี ก็จะสงผลโดยตรงตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรที่ผูนํา
นั้นปฏิบัติหนาที่อยู สามารถตอบสนองการบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นได อันจะสงผลใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับบริการที่ดีและมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
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ดังนั้น นายกองคปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการพัฒนาภาวะผูนํา ทักษะความรูในการบริหารงานและนําความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการปรับเปลี่ยนการบริหารหรือการพัฒนาภาวะผูนํา
ของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
เปนการสะทอนภาพการบริหารงานใหกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนําไปปรับปรุงพัฒนา พฤติกรรมการบริหาร
งานของผูบริหารใหสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการในการบริการสาธารณะใหแก
ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง เพื่อตอบสนอง องคกร สังคม ชุมชน และประเทศชาติตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัด
อุทัยธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัด
อุทัยธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
สมมติฐานการวิจัย
นักทรัพยากรบุคคลที่มีสถานภาพแตกตางกันทางดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน มีทัศนะ
เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุทัยธานีแตกตางกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตําแหนงงาน

ตัวแปรตาม
ภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี
จํานวน 4 ดาน
1. ดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ
3. ดานการกระตุนทางปญญา
4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ขอบเขตของการวิจัย
1. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ไดแก นักทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 64 แหง ประกอบดวย นักทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี 1 แหง จํานวน 2
คน เทศบาล 14 แหง จํานวน 22 คน และองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 49 แหง จํานวน 68 คน รวมทั้งสิ้น 92 คน
เนื่องจากทราบจํานวนประชากรทีแ่ นนอน จึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชการคํานวณจากสูตรของทาโรยามาเน
(Yamane Taro. 1973: 1088) ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยางมาจํานวนทั้งสิ้น 75 คน
2. ดานพื้นที่ ศึกษาเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 64 แหง ไดแก องคการบริหารสวน
จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 1 แหง เทศบาล จํานวน 14 แหง และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 49 แหง
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3. ดานระยะเวลา ดําเนินการวิจัย ระหวางเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว ไดทําการวิเคราะหขอมูลตามลักษณะของขอมูล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางดานสังคมศาสตร ดังนี้
1. นําแบบสอบถามมาวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัด
อุทัยธานี ใน 4 ดาน คือ ดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา ดานการ
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณ ลงรหัสตามแบบการลงรหัสใหคะแนนแตละขอ โดยมีเกณฑ
การแปลผลกําหนดไว 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ภาวะผูนํา ระดับมากที่สุด กําหนดให 5 คะแนน
ภาวะผูนํา ในระดับมาก กําหนดให 4 คะแนน
ภาวะผูนํา ในระดับปานกลาง กําหนดให 3 คะแนน
ภาวะผูนํา ในระดับนอย กําหนดให 2 คะแนน
ภาวะผูนํา ในระดับนอยที่สุด กําหนดให 1 คะแนน
3. การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล
จังหวัดอุทัยธานี โดยรวมและเปนรายดาน โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) แลว
นํามาเทียบตามเกณฑ 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิจัย
ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้แบงการวิเคราะหออกเปน 2 ชุด ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
ภาวะผูนําของผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. คา t - test ในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจํานวน 2 กลุม
3. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยางที่มีมากกวาสองกลุม และทําการเปรียบเทียบรายคูหากพบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีการ Scheffe
4. หาขนาดกลุมตัวอยาง จากสูตร
n=

N
1 + Ne 2

เมื่อ n
N
e

(1)

คือ ขนาดกลุมตัวอยาง
คือ ขนาดประชากร
คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต สัดสวนความคลาด
เคลื่อนเทากับ 0.05 เมื่อนํามาแทนคาในสูตร
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สรุปผลการวิจัย
1. ภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี ระดับภาวะผูนํา
ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานเรียงจากมากไปหานอย คือ ดานการกระตุนทางปญญา ดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
1.1 ดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ระดับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในระดับ
มาก 7 ขอ คือ ผูบริหารเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม รองลงมา ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลในการ
ปฏิบัติงาน โดยผูบริหารมีกระบวนการทํางานที่กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีตรงตอความตองการและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุดมีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง 2 ขอ คือผูบริหารเปดโอกาสใหบุคคลอื่นมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน โดย
ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และแบบอยางที่ดีใหกับผูรวมงานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
1.2 ดานการสรางแรงบันดาล ระดับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในระดับมาก 6 ขอ คือ
ผูบริหารทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาผลประโยชนสวนรวมตองมากอนเสมอ รองลงมาผูบริหารแสดงความชื่นชมกับผูที่
ปฏิบัติงานดีอยางสม่ําเสมอ โดยผูบริหารสามารถแกไขปญหาภายในหนวยไดดี ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความเชื่อใจในตัว
ผูบังคับบัญชาสูงมีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ คือ ผูบริหารมีความสามารถในการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติ งานไดเป นอย างดี รองลงมาผูบริ หารสงเสริมใหผูใ ตบังคั บบัญ ชาแสดงความคิ ดเห็ นอย างมีเ หตุผ ลและผูบริ หารมี
ความสามารถในการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดเปนอยางดีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
1.3 ดานการกระตุนทางปญญา ระดับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในระดับมาก 4 ขอ
คือ ผูบริหารสามารถปลุกเราใหผูใตบังคับบัญชารับรูถึงปญหาและสามารถหาทางแกไขปญหาได รองลงมาผูบริหารเปดโอกาส
ใหทานมีสวนรวมในการตัดสินใจทํางานดวยตนเอง โดยผูบริหารใหอิสระแกผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
อยูในระดับปานกลาง 5 ขอ คือ ผูบริหารสงเสริมใหผใู ตบังคับบัญชามองปญหาในหลายแงมุม รองลงมาผูบริหารสนับสนุนใหใช
ขอมูลหลักฐานในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางาน และผูบริหารกระตุนความกระตือรือรน ในการปฏิบัติงานใหกับ
ผูใตบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ระดับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูใน
ระดับมาก 8 ขอ คือ ผูบริหารมีการมอบหมายงานที่ทาทายใหแกผูใตบังคับบัญชา และสงผลใหผูใตบังคับบัญชามีความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ผูบริหารมีเจตคติที่ดีและคิดในแงบวกกับผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ผูบริหารมีความยืดหยุนตอ
การปรับตัว เขาใจถึงสภาพของผูใตบังคับบัญชาที่มีความแตกตางกันมีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง 1 ขอ คือ ผูบริหาร
สงเสริมและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามองปญหาในหลายแงมุม
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทรัพยากรบุคคลตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จังหวัดอุทัยธานี
นักทรัพยากรบุคคลที่มีสถานภาพแตกตางกันทางดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน มีทัศนะ
เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุทัยธานีโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
ผลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคลทองถิ่น จังหวัด
อุทัยธานี ที่ไดจากการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจสามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้
1. ระดับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานเรียงจากมากไปหานอย คือ ดานการกระตุนทางปญญา ดาน
การใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล อาจเปนเพราะ
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ผูบริหารเห็นความสําคัญตอการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการอยูรวมกันของบุคลากรในองคกร เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดทํางานรวมกัน และสรางความเชื่อมั่นศรัทธา และ
เปนที่ยอมรับของผูรวมงานทั้งนี้สอดคลองกับสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไล วัชฤทธิ์ และรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2561) ได
ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวาระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก รายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการกระตุนทาง
ปญญา ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจและดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของประนอม แมนมาศวิหค (2553) ไดวิจัยเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในดาน 4 ดาน คือ ดาน
การใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล ตางมีระดับความสําคัญระดับสูง
2. เปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคลทองถิ่นจังหวัด
อุทัยธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคล ดานเพศ พบวา นักทรัพยากรบุคคลที่มีสถานภาพแตกตางกันทางดานเพศ มีทัศนะ
เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุทัยธานีโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะผูบริหารสรางความเสมอภาคในการทํางานเปนทีมและมอบหมายงานตามความสามารถของผูใตบังคับบัญชา
กระตุนใหผูใตบังคับบัญชา มีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน และตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ สงผลให
บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ไมมีผลตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล
ทองถิ่น ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของคณึงนิตย ปกเขตานัง (2553) ไดวิจัยเรื่องภาวะผูนําของปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ตามความคิดเห็นของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามเพศ ผล
การเปรียบเทียบภาวะผูนําของปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ที่จําแนกตามเพศ พบวาโดยรวมและรายดานพบวาทุกดานไมแตกตางกัน
ภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคลทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคลดานอายุ พบวา นักทรัพยากรบุคคลที่มีสถานภาพแตกตางกันทางดานอายุ มีทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุทัยธานีโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย สุจิตรา
วรรณนิตย (2553) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวน ตําบลในอําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ บุคลากร
จําแนกตามอายุมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ไม
แตกตางกัน
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่ตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
อุทัยธานีไมแตกตางกัน ทั้งดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณดานการสรางแรงบันดาลใจดานการกระตุนทางปญญาและดาน
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูง ซึ่งอาจดํารงตําแหนง
หัวหนาหนวยงาน มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในการทํางานมากกวา จึงมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของผูบริหาร
การมีวิสัยทัศนกวางไกลในการปฏิบัติงาน และการประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน และบุคลากรที่มีการศึกษา
ระดับตนอาจปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานจาง ทําใหไมไดทํางานรวมกับผูบริหารอยางใกลชิดซึ่งไมคอยไดแสดงความคิดเห็น
ในการแกปญหาของหนวยงานจึงมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุทัยธานีแตกตาง
กัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิตรา วรรณนิตย (2553) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ บุคลากรจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และสถานะบุคคลแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะ
ผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะ
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บุคลากรที่มีตําแหนงงานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
อุทัยธานีไมแตกตางกัน ทั้งดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณดานการสรางแรงบันดาลใจดานการกระตุนทางปญญาและดาน
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารใหความสนใจแกผูรวมงานอยาง เทาเทียมกัน
โดยปราศจากอคติใด ๆ ใหอิสระแกผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีและคิดในแงบวกกับผูใตบังคับบัญชาใน
การปฏิบัติงาน จึงทําใหบุคลากรที่มีตําแหนงหนาที่ตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยบุคลากรที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานีแตกตางกัน สอดคลองกับ วิไล วัชฤทธิ์ และรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2561)
ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวาระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก รายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการกระตุนทาง
ปญญา ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจและดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ตามลําดับ 2) ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน
ตางกันมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
จากการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัด
อุทัยธานี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น นํามาเปนแนวทางในการพัฒนา ดังตอไปนี้
1.1 ภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ควนรักษาสภาพและพัฒนาตอยอดใหอยูในระดับที่มากขึ้นไปอีกเพื่อประโยชนตอประชาชน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติตอไป
1.2 ดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูบริหารตองเปดโอกาสใหบุคคลอื่นมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
และปรับปรุงประพฤติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และแบบอยางที่ดีใหกับผูรวมงาน
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 ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และในพื้นที่อื่น ๆ
เพื่อนํา ขอมูลมาเปรียบเทียบกัน
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2.2 ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัด
อื่น ๆ
กิตติกรรมประกาศ
การวิจั ยฉบั บนี้ ไดสํ าเร็จลุ ลว งไปดว ยดี ไดด วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.ประพาพรรณ รั กเลี้ย ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกที่ใหกําลังใจ สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ ขอบพระคุณนักทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย และขอบคุณผูบริหารในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัด
อุทัยธานี ที่อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือ การอํานวยการและประสานงาน จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลก สถานที่ ทํ า งานอั น เป น ที่ รั ก ที่ มี โ อกาสได ส นองคุ ณ ทํ า การวิ จั ย เพื่ อ นํ า
ผลการวิจัยมาพัฒนาใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5
และเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางที่เปนพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 จํานวน
226 รูป สถิติการวิเคราะหขอมูล คือคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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) ดานเนื้อหา
และหลักสูตร (x�=1.95, SD.=.40) และดานการวัดผลประเมินผล (x�=1.81, SD.=.41) การเปรียบเทียบระดับสภาพปญหา
ดานการสอน พบวา การศึกษาระดับแผนกบาลีและระดับการศึกษาแผนกสามัญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สวนดานอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง
คําสําคัญ: การสอน พระสอนศีลธรรม 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
สังคมไทยในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมคุณธรรมที่ผูคนเอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน กลายเปนสังคม
เศรษฐกิจ ที่คนสวนมากใหความสําคัญตอวัตถุมากกวาจิตใจกลายเปนวิถีประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม แขงขันแยงชิงเพื่อ
เปนผูไดเปรียบ ขาดความเอื้ออาทรตอกัน ขาดคุณธรรมจริยธรรมเปนกรอบในการดําเนินชีวิต จนกลายเปนปญหาสังคมที่
ตามมา โดยเฉพาะปญหาของเด็กและเยาวชน รัฐบาลและคณะสงฆจึงไดรวมมือกันสงเสริมใหสถานศึกษานําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเขามาเปนสาระการเรียนรูในกลุมสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยวิธีอาราธนาพระสงฆซึ่งเปนปราชญ
ทางดานพระพุทธศาสนาในทองถิ่นเขาไปสูสถานศึกษาเปนผูชวยสอนสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมอบรม
ศีลธรรมจรรยา ใหบรรลุความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 มาตรา 7
และมาตรา 8 (สํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน .2561)
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ซึ่งประชาชนสวนใหญของประเทศใหการนับถือมาชานานหลายศตวรรษและ
เปนรากฐานสําคัญจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของคนไทย ชีวิตของประชาชนชาวไทยแตเดิมผูกพันอยูกับพระพุทธศาสนา
และสถาบันพระพุทธศาสนา วัดไดกลายเปนสวนประกอบสําคัญของชุมชนทองถิ่น เปนศูนยกลางแหงกิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุ ม ชน เป น แหล ง การศึ ก ษาของประชาชนทุ ก ระดั บ ทํ า หน า ที่ เ ป น สถาบั น หลั ก ในการฝ ก อบรมพระสงฆ ที่ จ ะสื บ ต อ
พระพุทธศาสนาและพลเมืองที่จะรับผิดชอบสังคม จนถึงมีประเพณีบวชเรียนสําหรับเตรียมผูนําทางสังคม ตั้งแตผูนําครอบครัว
เปนตนไป พระภิกษุสงฆทั่วไปมีฐานะเปนครูอาจารยของประชาชน และพระสงฆมีหนาที่เปนหัวหนา วัดก็มีฐานะเปนผูนํา
ชุมชนหลักธรรมคําสอน และวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนาไดหลอหลอมกลอมเกลาจิตใจประชาชนชาวไทย ใหมี
ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและคานิยม ตามแบบอยางของพุทธศาสนิกชนอันเปนปจจัยที่ทําใหสังคมไทย มีความรมเย็นเปน
สุข มีเอกลักษณของตนเอง ประชาชนเอื้อเฟอเผื่อแผอยูรวมกันฉันทพี่นองมีความปรองดองสามัคคี เปนปกแผนมั่นคงตาม
สมควรแกปจจัยตลอด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) กอใหเกิดปญหานานัปการ โดยเฉพาะตอเด็กและเยาวชนในวัยเรียน ปญหาที่สําคัญที่พบ
มากคือ การละเมิดศีล 5 ในประเด็นตาง ๆ การที่นักเรียนขาดการกลอมเกลาจิตใจและปลูกฝงในเรื่องศีลธรรม จริยธรรม จน
ทําใหความสํานึกตอหนาที่ ความรูสึกผิดชอบชั่วดี การใชสติพิจารณายั้งคิด และแสดงออกมาเปนพฤติกรรมภายนอกที่ไม
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมรอบตัวของนักเรียนที่ยุยง สงเสริม ชักจูงและโนมนาวอยางตอเนื่องดวยรูปแบบที่มีการพัฒนาอยาง
หลากหลาย ทําใหยากตอการควบคุม ปองกัน และแกไขปญหานักเรียน ใหสัมฤทธิ์ผลภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
เวนแตนักเรียนจะถูกจัดระเบียบทางความคิด จนมีจิตใจที่ใฝดีและมีพลังใจที่เขมแข็งมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนภูมิคุมกัน
ปจจัยในทางเสื่อมที่จะเขามาทาลายคุณภาพชีวิตที่ดีงามไดดวยหลักธรรมทางศาสนา (กรมการศาสนา. 2560)
การจะพัฒนาคนใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมนั้นตองเริ่มตั้งแตเด็ก เพราะเด็กจะตองเติบโตเปนผูใหญและ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมตอไป สถาบันที่มีสวนสรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแกเด็กนั้น ไดแก สถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา เปนตน สถาบันครอบครัวเปนสถาบันแรกที่เด็กเกี่ยวของและเริ่มเรียนรูการดํารงชีวิต และไดรับการสั่งสอน
ให เป น คนดี เ สริ ม สร า งคุ ณ ธรรมที่ พึ ง ประสงค แต ใ นป จ จุ บั น ผู ป กครองส ว นใหญ ต อ งไปประกอบอาชี พ หาเลี้ ย ง
สถาบันการศึกษาที่มีหนาที่ในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2554)
รัฐบาลจึงมีนโยบายที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 67 รัฐพึงอุปถัมภและคุมครอง
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ในการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือ
มาชานาน รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดการพัฒนาจิตใจและ
ปญญา และตองมีมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการบอนทําลาย พระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด และพึงสงเสริม
ใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการ หรือกลไกดังกลาวดวย (กรมการศาสนา. 2561)กระทรวงศึกษาธิการได
เล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาทุกชั้น และทุกระดับการศึกษาตลอดระยะเวลา
เรียน ป และไดมอบหมายใหกรมการศาสนาดําเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตางๆ และใหสถานศึกษาที่อยู
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สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเขารวมเพื่อที่จะสรางสถาบันครอบครัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจการครองชีพสูงขึ้นไมมีเวลาจะ
พบปะสั่งสอนอบรมลูกไดอยางเพียงพอ การอบรมบมนิสยั และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจึงตกเปนหนาที่ของโรงเรียน ซึ่งเปน
คุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียนนั้น จึงจําเปนที่จะตองนําพระพุทธศาสนาใหกลับมามีบทบาทในการจัดการศึกษา เปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาจิตใจและสติปญญาของผูเรียนไปพรอมกัน ๆ สถาบันสงฆนับวาเปนสถาบันที่สําคัญอยางยิ่งสถาบันหนึ่ง
ในการใหความชวยเหลือตอสังคมไทย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2561)
แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก เยาวชน และประชาชน กรมศาสนาได ขับเคลื่อนการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่มีทุกภาคสวนรวมดําเนินงาน ดวยการสนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ องคการทางศาสนา ชุมชน และ
ครอบครัว ใหมีสวนรวมปฏิบัติงานอยางใกลชิด ในการเผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนา การสรางความเขาใจอันดีและ
ความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนทุกศาสนา เพื่อเปนการแกไขปญหานักเรียนนักศึกษาดังกลาวอยางเรงดวน จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดสงพระสงฆที่มีความรูความสามารถที่จะเปนครูสอน ศีลธรรมและวิชาพระพุทธศาสนาและสามารถ
นํามาไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยาง เหมาะสมจึงเห็นสมควรที่จะนําพระภิกษุสงฆไดเขาไปสอนในโรงเรียนทุก
ระดับชั้น และเปนการ เชื่อมโยงระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยการนําครูที่เปนพระสงฆเขาไปสอน
ในโรงเรียนทุกระดับชั้น เปนการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน กรมศาสนาไดจัดดําเนินงาน โครงการครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ใหเขาถึง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนําไปใชใน
การพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสม (กรมการศาสนา. 2560)
ดวยเหตุนี้ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค
5 และเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรม ตามปจจัยสวนบุคคล และนําผลการวิจัยไปเปน
ขอมูล ในการพัฒนาปรับปรุง คุณภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก
นักเรียน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขตลอดไป
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยการศึกษาสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 ไดกําหนดขอบเขตการวิจัย
ไวดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา มุงศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาดานการสอนพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับ ดานเนื้อหาและหลักสูตร ดานการผลิตและการใชสื่อ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และดาน
การวัดและประเมินผล
2. ขอบเขตดานตัวแปร ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาตามตัวแปร ดังนี้
2.1 ตัวแปรตน คือ ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ จํานวนพรรษาที่บวช วุฒิการศึกษาภาษาบาลี วุฒิ
การศึกษาแผนสามัญ และประสบการณการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
2.2 ตัวแปรตาม คือ สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 ใน 4 ดาน ไดแก ดาน
เนื้อหาหลักสูตร ดานการผลิตและการใชสื่อ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล
3. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรทั้งหมดเปนพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 จํานวน 516
รูป 346 โรงเรียน (ศูนยอํานวยการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา. 2562: 3) เนื่องจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอนจึง
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของ (Taro Yamane. 1976) ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ดังนี้
n=

N
1 + Ne 2

เมื่อ n คือ ขนาดกลุมตัวอยาง
N คือ ขนาดประชากร
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e
คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง ระดับความเชื่อมั่น 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) แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง พระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 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. ขอบเขตดานสถานที่ พื้นที่คณะสงฆภาค 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
ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 แตกตางกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ จํานวนพรรษาที่บวช
วุฒิการศึกษาภาษาบาลี วุฒิการศึกษาแผนสามัญ และประสบการณการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5
ใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานเนื้อหาหลักสูตร 2) ดานการผลิตและการใชสื่อ 3) ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
4) ดานการวัดและประเมินผล ดังแผนภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรม
คณะสงฆภาค 5

ขอมูลสวนบุคคล
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1. อายุ
2. จํานวนพรรษาที่บวช
3. วุฒิการศึกษาภาษาบาลี
4. วุฒิการศึกษาแผนสามัญ
5. ประสบการณการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา

จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย
1. ดานเนื้อหาและหลักสูตร
2. ดานการผลิตและการใชสื่อ
3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4. ดานการวัดผลและประเมินผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามไดแก ครูพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการสรางและการ
ตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้
1.1 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) ศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมใน
คณะสงฆภาค 5 จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ
2) กําหนดกรอบแนวคิด ในการสรางเครื่องมือการวิจัย
3) กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัย
4) กําหนดขอคําถามตามดานของการจัดการความรู และการประกันคุณภาพการศึกษา
5) รางแบบสอบถามตามประเด็น และหัวขอการวิจัยนําเสนอแบบสอบถามกับที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ
งานวิจัย โดยปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะ โดยมีขั้นตอนดังแผนภาพที่ 2

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวของ
วิเคราะหเนื้อหาสาระ
กําหนดจุดประสงค
วิเคราะหการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค
จัดทําเครื่องมือ
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ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ทดลองใช (Try-out)
หนึ่งตอหนึ่ง

กลุมเล็ก

สนาม

(3 คน)

(9 คน)

(30 คน)

ปรับปรุงแกไข
เตรียมนําไปใชงานจริงในการทดลองเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1.2 การทดสอบเครื่องมือ การทดสอบแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้
1.2.1 การทดสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content Validity) เพื่อใหเนื้อหาทุกขอครอบคลุมขอมูลที่
ตองการตามวัตถุประสงคการศึกษาที่กําหนดไว โดยนาเสนอแบบสอบถามกับที่เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน โดย คํานวณหาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) โดยทุกขอมีคาสูงกวา
.50
1.2.2 การทดสอบโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง เพื่อทดสอบกับบุคคลทั่วไปที่ไมเกี่ยวของกับกลุมตัวอยาง ซึ่ง
จากการตรวจสอบแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถามเขาใจในขอคําถาม และสามารถตอบแบบสอบถามดังกลาวได
จากนั้นนําคําถามทั้งหมดมาทําการตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการโดยใชวิธี (Alpha
Coefficient) หรือวิธีของCronbach (บุญชม ศรีสะอาด. 2547) และไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.912 ซึ่งเปนคาความ
เชื่อมั่นที่สูงเพียงพอ
1.2.3 ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยดูจากผลที่วิเคราะหจากการทดลอง
1.2.4 พิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ตามรูปแบบของโครงสรางที่ถูกตอง
1.3 ลักษณะของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจยั ไดสรางขึ้นมา โดยศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และปรึกษาผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาปรับปรุงแกไข ซึ่งแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
(Check List) หรือตรวจสอบรายการ โดยถามเกี่ยวกับ อายุ จํานวนพรรษาที่บวช วุฒิการศึกษาภาษาบาลี วุฒิการศึกษาแผน
สามัญ และประสบการณการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ
ภาค 5 โดยที่ผูตอบแบบสอบถามจะตองแสดงความคิดเห็นจากคําถามที่ผูวิจัยกําหนดเกี่ยวกับการศึกษาสภาพปญหาดานการ
สอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Numerical Rating Scale) มี 5 ระดับ
1.4 การแปลความหมายของคาเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถาม ผูวิจยั กําหนดเกณฑ โดยใชเกณฑการแปลผล
คาเฉลี่ย (Best, 1981) ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมอยูในระดับ มากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมอยูในระดับ มาก
2.50 – 3.49 หมายถึง สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมอยูในระดับระดับ ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมอยูในระดับ นอย
1.00 – 1.49 หมายถึง สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมอยูในระดับ นอยทีส่ ุด
1.5 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้
1.5.1 นําแบบสอบถามจํานวน 226 ชุด เก็บกับกลุมตัวอยางที่เปนพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 ในวัน
ประชุมคณะสงฆของพระสอนศีลธรรมในแตละจังหวัด เก็บรวบรวมขอมูลและดําเนินการเก็บคืน
1.5.2 รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากพระสงฆที่เปนพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 ทั้งหมดโดยอยู
ในสภาพที่สมบูรณ จํานวน 226 ชุด คิดเปนแบบสอบถามที่ไดรับคืนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองแลว ทําการ
วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
1) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ
(Percentage)
2) ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับการศึกษาสภาพปญหาดานการสอนของ
พระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 ใชสถิติการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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 ดังนี้
1. สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 41-50 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 46.12 มีจํานวนพรรษาที่
บวชมากที่สุดอยูระหวาง 16-20 พรรษา คิดเปนรอยละ 46.24 มีการศึกษาแผนกบาลี ป.ธ. 1-2 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.32
มีการศึกษาระดับการศึกษาแผนกสามัญระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามากที่สุดคิดเปนรอยละ 56.73 มีประสบการณศีลธรรมใน
สถานศึกษามากกวา 21 ปขึ้นไปมากที่สุดคิดเปนรอยละ 41.12
2. ผลการวิเคราะหสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5
สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 ประกอบดวย 1) ดานเนื้อหาและหลักสูตร
2) ดานการผลิตสื่อ 3) ดานการดําเนินการสอน 4) ดานการวัดผลประเมินผล โดยภาพรวมและรายดาน รายละเอียด แสดงใน
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดับสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 โดยภาพรวมและรายดาน
𝐱�
1.95

S.D.
.40

ระดับสภาพปญหา
นอย

ลําดับที่
3

2.02

.40

นอย

2

3. ดานการดําเนินการสอน

2.04

.39

นอย

1

4. ดานการวัดผลประเมินผล

1.81

.41

นอย

4

1.95

.28

นอย

สภาพปญหา
1. ดานเนื้อหาและหลักสูตร
2. ดานการผลิตสื่อ

รวม

จากตารางที่ 2 พบวา พระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 มีความคิดเห็นสภาพปญหาดานการสอนโดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (x�=1.95) รายดานมีความคิดเห็นในระดับนอยทั้ง 4 ดาน เรียงจากมากไปหานอย คือดานการ
ดําเนินการสอน (x�=2.04) ดานการผลิตสื่อ (x�=2.02) ดานเนื้อหาและหลักสูตร (x�=1.95) และดานการวัดผลประเมินผล
(x�=1.81) ตามลําดับ

รายขอในแตละดาน พบวา
1. ดานเนื้อหา และหลักสูตร ขอที่พบวามีความคิดเห็นในระดับมาก ในขอความสามารถในการนําหลักสูตรไปใช
จัดการเรียนรู (x�=4.26) สวนความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด ในขอความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (x�=1.29)
2. ดานการผลิตและการใชสื่อ ขอที่พบวามีความคิดเห็นในระดับมาก ในขอความสามารถในการใชแหลงเรียนรู ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา (x�=3.95) สวนความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด ในขอความสามารถในการสงเสริมใหนักเรียน
รวมคิดคน ผลิต ปรับปรุงสื่อประกอบการเรียนรู (x�=1.46) และความสามารถในการคิดคนนวัตกรรม สื่อ และนําไปใช
ประกอบการสอน (x�=1.43) สวนขอที่เหลืออยูในระดับนอยทุกขอ
3. ดานการดําเนินการสอน ขอที่พบวามีความคิดเห็นในระดับมาก ในขอความสามารถในการกําหนดเนื้อหาที่เรา
ความสนใจนักเรียนในขณะปฏิบัติการสอน (x�=4.26) สวนความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด ในขอความสามารถในการวาง
แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา (x�=1.49) สวนขอที่เหลืออยูในระดับนอยทุกขอ
4.ดานการวัดผลและประเมินผล ขอที่พบวามีความคิดเห็นในระดับมาก ในขอความรู ความเขาใจในการประเมิน
ความกาวหนาในการเรียนของนักเรียนจากแฟมสะสมผลงาน (x�=3.95) สวนความคิดเห็นในระดับนอยที่สุดในขอ ความรู
ความเขาใจในการประเมินตามสภาพจริง (x�=1.35) และความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา (x�=1.36) สวนขอที่เหลืออยูในระดับนอยทุกขอ
3. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล
3.1 อายุ สภาพปญหาพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 ที่มีอายุตางกันโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
3.2 จํานวนพรรษาที่บวช สภาพปญหาพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 ที่มีจํานวนพรรษาที่บวชตางกัน
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
3.3 ตามการศึกษาระดับแผนกบาลี สภาพปญหาพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 ตามระดับการศึกษาแผนก
บาลีโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig.=.000*) สวนรายดานมีความแตกตางกันทั้ง 4 ดาน อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig.=.001*) โดยคาเฉลี่ยความคิดเห็นของพระผูสอนที่มีระดับการศึกษาแผนกบาลีระดับ
นักธรรมตรี และ ป.ธ.9 แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 ตามระดับการศึกษาแผนกสามัญ สภาพปญหาพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 ตามการศึกษาแผนก
สามัญโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .000*) รายดานมีความแตกตางกัน 3 ดาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig.= .001*) ยกเวนดานการผลิตและใชสื่อแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ โดยคาเฉลี่ยความ
คิดเห็นของพระผูสอนที่มีระดับการศึกษาแผนกสามัญระดับปริญญาเอกแตกตางกับคาเฉลี่ยความคิดเห็นของพระผูสอนที่มี
การศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน
3.5 ตามประสบการณสอนศีลธรรมในสถานศึกษา สภาพปญหาพระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 ตาม
ประสบการณการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปราย
ตามความมุงหมายของการวิจัย ไดดังนี้
สภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาค 5 ใน 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาและหลักสูตร ดาน
การผลิตสื่อ ดานการดําเนินการสอน และดานการวัดผลประเมินผล ในภาพรวมมีปญหาในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา
1) ดานเนื้อหาหลักสูตร มีคาเฉลี่ยรองจากดานการผลิตสื่อ และดานการดําเนินการสอน สภาพปญหาอยูในระดับ
นอย ที่เปนเชนนี้เนื่องจากพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษามีความตระหนัก และใหความสําคัญกับหลักสูตรเปนอยามาก
เนื่องจากเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของการศึกษา ตลอดจนในปจจุบันมีการกําหนดใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรของ
สถานศึกษา โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา (Stake holder) ดังนั้นสถานศึกษาจึงมี
การใหความรู และรวมกําหนดหลักสูตรกับผูที่มีสวนเกี่ยวของดังกลาว อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ความสามารถ
ในการนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีสภาพปญหามากที่สุด ที่เปนเชนนี้เนื่องจากการกําหนดหลักสูตรเอง
ทําใหพระสอนศีลธรรมเกิดความสับสน สาระเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนากับเนื้อหาที่กําหนดไวในหลักสูตร ตองใชคูมือ ตารา
หลายเลม รวมทั้งเนื้อหาสาระวิชาพระพุทธศาสนามีมาก จึงทําใหพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษากําหนดหนวยการเรียนรูได
ไมคลอบคลุม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญลักษณ ภักดีเจริญ (2554) ไดกลาววา หลักสูตรในปจจุบันเปนเรื่องใหมของครู
พระจึงทํ าให ความสามารถในการกําหนดหนวยการเรีย นรูวิ ชาพระพุ ทธศาสนาให สอดคลอ งกับ หลัก สูตรมีสภาพป ญหา
มีคาเฉลี่ยสูงสุด นอกจากนี้ พบวาความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ซึ่งมีสภาพปญหานอยที่สุด ที่เปนเชนนี้เนื่องจากพระสอนศีลธรรมมีความรูดานพระพุทธศาสนาอยูแลว เนื่องจากตองศึกษา
เลาเรียน จึงทําใหมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระ แกนของพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี
2) ดานการผลิตสื่อ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับรองลงมา จากดานการดําเนินการสอนมีสภาพปญหานอย ที่เปนเชนนี้
เนื่องจากเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา เปนความจริงที่ตองปฏิบัติแลวจะเกิดผลการสอนในสถานศึกษาเปนเพียงการใหความรูใน
เนื้อหาวิชาการเปนสวนใหญขาดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา เนื่องจาก
พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา ไมไดมีบทบาทหนาที่เหมือนบุคลากรครูในโรงเรียนการพานักเรียนไปยังแหลงเรียนรูจึงตอง
ผานหลายขั้นตอน นอกจากนี้พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาบางรูปไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ
ฝกสอน และวัสดุใชในการสอบ ซึ่งบางรูปก็ไมมีปจจัย เนื่องจากรายไดของพระขึ้นอยูกับการรับกิจนิมนต เมื่อพระสอนศีลธรรม
มาปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาทําหนาที่สอนศีลธรรม จึงทําใหไมไดรับกิจนิมนตก็ไมมีปจจัย ซึ่งสอดคลองกับพระราชรัตนมงคล
(2557) ที่กลาววาถึงแมจะมีหนวยงานตนสังกัดจัดอบรมเรื่องการผลิตสื่อใหแตพอมาถึงโรงเรียนแลวก็ไมมีสื่อ ซึ่งสอดคลองกับ
ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม (2559) ที่กลาววาปญหาที่สําคัญในดานการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ คือการผลิตสื่อ
ทางพระพุทธศาสนาที่ขาดความนาสนใจ ที่เปนเชนนี้เนื่องจากการสรางหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาของสถานศึกษานั้น
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ยังขาดผูเชี่ยวชาญวิชาพระพุทธศาสนารวมสรางหลักสูตร และผลิตสื่อที่หลากหลายใหทันสมัย และสื่อที่ใชในการเผยแพร
พระพุทธศาสนายังไมตอเนื่อง
3) ดานการดําเนินการสอน มีสภาพปญหานอย แตสูงสูงกวาทุกดาน ที่เปนเชนนี้เนื่องจากเกณฑในการคัดเลือก
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามประกาศของกรมการศาสนา ไดกําหนดตัวบงชี้ไววาวาพระสอนศีลธรรมตองเปนผูมีความรู
ในทางพระพุทธศาสนาแตบางครั้งกลับไมมีความรูความเขาใจในการดําเนินการสอน ดังนั้นในการดําเนินการสอนจึงมีระดับ
ปญหาสูงกวาทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความสามารถในการกําหนดเนื้อหาที่เราความสนใจนักเรียนในขณะ
ปฏิบัติการสอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ที่เปนเชนนี้เนื่องจากพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบางรูป มีหนาที่ทําสอนเฉพาะที่สถานศึกษา
เปนผูกําหนดเนื้อหาสาระใหพระสอนศีลธรรมไมไดมบี ทบาทหนาที่ในการรวมวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา ไดรับเพียงหนังสือ
แบบเรียน และแบบฝกหัด และใหพระสอนศีลธรรม ศึกษาหาความรูดวยตนเองนอกจากนี้พระสอนศีลธรรม ไมตองอยูภายใต
กฎระเบียบของสถานศึกษาเหมือนบุคลากรครูทั่วไป จึงไมไดรับการนิเทศติดตามการสอน ทําใหขาดความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายพระสอนศีลธรรมจํานวนมาก นอกจากนี้สถานศึกษาไมไดกําหนดใหพระสอนศีลธรรมตองทํา
แผนการสอน ไมไดอบรมถวายความรูใหแกพระสอนศีลธรรม การจัดทําแผนการสอนเปนหนาที่ของครูที่รับผิดชอบวิชา
พระพุทธศาสนารวมกับพระสอนศีลธรรม ซึ่งสอดคลองกับ พรชุลี อาชวอารง และคณะ (2554) พบวา พระสอนศีลธรรม
จํานวนมากสอนโดยการบรรยาย อาศัยตารา และใหนักเรียนทองจําขอเท็จจริง ใชวิธีการสอนเหมือนการสอนวิชา
ประวัติศาสตรโบราณ ไมเอื้อใหเด็กเกิดการคิดวิเคราะหทางศีลธรรม จริยธรรม ทําใหเด็กขาดความสนใจ
4) ดานการวัดผลประเมินผล มีสภาพปญหาระดับนอย มีคาเฉลี่ยนอยกวาทุก ๆ ดาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ความรูความเขาใจในการประเมินความกาวหนาในการเรียนของนักเรียนจากแฟมสะสมผลงาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก พระสอนศีลธรรมสวนใหญไมมีความรูพื้นฐานในวิชาชีพครู เนื่องจากสวนใหญไมไดสําเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาครุศาสตร รวมทั้งมีความรูทางโลกในระดับปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาโท และเมื่อพิจารณาเกณฑในการคัดเลือกพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนตามประกาศของกรมการศาสนา กําหนดคุณสมบัติก็มิไดระบุใหรับเฉพาะพระที่มีวุฒิความรูดาน
ครุศาสตรบัณฑิต แตกําหนดรับเฉพาะผูจบปริญญาตรีเทานั้น ดังนั้นจึงไมสามารถบอกความรูความสามารถของพระสอน
ศีลธรรมในดานวิชาชีพครูไดในการปฏิบัติงานสอนจึงอาจเกิดปญหา โดยเฉพาะการวัดผลประเมินผลที่ตองการความรู
ความชํานาญ และทักษะในการปฏิบัติอยางมาก เพื่อใหการวัดผลประเมินผล ซึ่งสอดคลอง พระมหาสมศักดิ์ ศรีบริบูรณ
(2557) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาครูพระสอนศีลธรรมมีความตองการพัฒนา
สมรรถภาพการสอนดานการวัดผลประเมินผลอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากครูพระสวนใหญไมไดมีความรูพื้นฐานในวิชาชีพ
ครูมาแตเดิม เนื่องจากไมไดสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาครุศาสตร กิจกรรมการพัฒนาตางๆ ที่หนวยงานที่เกี่ยวของจัดขึ้นเพื่อ
ถวายความรูดานการวัดผลประเมินผลแกครูพระอาจไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไมตอเนื่อง สวนขอความรูความเขาใจในการ
วิเคราะหคะแนน การวิเคราะหขอสอบ มีคาเฉลี่ยรองลงมา ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก จากการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถาม
ปลายเปด ยังพบวา พระสอนศีลธรรมบางรูป ไมไดทําการออกขอสอบ หรือวิเคราะหขอสอบ เพื่อการวัดผลประเมินผลดวย
ตนเอง แตใหบุคลากรครูที่รับผิดชอบในสาระ/กิจกรรมพระพุทธศาสนา เปนผูรับผิดชอบแทน จึงทําใหพระสอนศีลธรรม
ขาดประสบการณขาดความรูความเขาใจในการออกขอสอบการวัดผลประเมินผล
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 พระสอนศีลธรรมคณะสงฆภาค 5 สภาพปญหาดานการสอนโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย
คณะสงฆภาค 5 ควรมีการเสริมสรางความเขมแข็ง ความรูความสามารถในดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการผลิตและการใชสื่อ
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และดานการจัดและประเมินผล ใหแกพระสอนศีลธรรมไดปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหสภาพปญหามีนอยที่สุด
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1.2 ดานการดําเนินการสอนมีสภาพปญหาอยูในระดับนอย แตมากกวาทุก ๆ ดาน คณะสงฆภาค 5 ควรมีการ
กําหนดนโยบายอยางชัดเจนในการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการดําเนินการสอนของพระสอนศีลธรรมใหมีความ
ชัดเจน และผูมีสวนเกี่ยวของ ควรมีการนิเทศการดําเนินงานโครงการและหาที่ปรึกษาที่มีความรูความเขาใจในหลักพุทธธรรม
อยา งดี ควรมีการศึก ษาแนวทางการประสานความรว มมือ กับองคก รทั้ง ภาครัฐ และเอกชน และผูมีส วนเกี่ยวขอ ง
(Stakeholder) ใหมีความเขมแข็ง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยั่งยืน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาสภาพปญหาดานการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆภาคอื่น ๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน
2.2 ควรศึกษารูปแบบการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ ยุคไทยแลนด 4.0 เพื่อนํามาเปนรูปแบบ
ที่เหมาะสมสําหรับพระสอนศีลธรรม
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ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล
กลุมตัวอยาง คือขาราชการทองถิ่น จํานวน 67 คน พนักงานจาง 147 คน และลูกจางประจํา 8 คน จํานวน ทั้งสิ้น 222 คน
ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติวิเคราะหขอมูล สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบสมมติฐาน จําแนกตามเพศใช t-test จําแนกตามประสบการณการทํางาน และประเภทบุคลากร ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) คาเอฟ (F-test) ทดสอบภายหลัง (Post Hoc) เพื่อหาคูที่แตกตางกัน โดยใชวิธี
ของเซฟเฟ (Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบวา ระดับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.67, S.D.=.22) สวนรายดานอยูในระดับมากทั้ง
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
ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร จําแนกตามเพศ และประเภทของบุคลากร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
จําแนกตามประสบการณการทํางานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน รายดานพบวาปจจัยดานงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การปฏิบัติงาน บุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 ttest 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
หนวยงานราชการคือองคกรหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและดูแลความเปนอยูของประชาชน
ภายใตการกําหนดแนวทางการบริหารงานโดยรัฐบาลและมีเปาหมายที่สําคัญที่สุดคือคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของ
ประชาชนทั้ งนี้ ภ ารกิจ หน าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของแต ล ะหน ว ยงานราชการนั้น ได ถูก กํ า หนดไว อย า งชั ดเจนเพื่ อ การ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดความคุมคาในการนํามาใชซึ่งงบประมาณแผนดินอันมีที่มาจากเงินภาษีอากร
ของประชาชนในประเทศเปนหลักขาราชการคือบุคลากรหลักของหนวยงานราชการที่ปฏิบัติหนาที่โดยมีความมุงมั่นเพื่อให
บรรลุซึ่งเปาหมายของแตละหนวยงานราชการขาราชการเปนฝายปฏิบัติงานที่ตองสัมผัสกับประชาชนและผลของการปฏิบัติ
หนาที่ก็สงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนรัฐบาลจะประสบความสําเร็จในการนําพาประเทศไปสูความเจริญกาวหนาไดหรือไม
ยอมขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งคือการไดรับการสนับสนุนจากประชาชนและประชาชนจะใหการสนับสนุนรัฐบาล
หรือไมนั้นขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่สําคัญ คือความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่และผลการดําเนินงานของหนวยงานราชการ ดังนั้น
จึงถือไดวาขาราชการเปนตัวแทนของรัฐบาลที่เขาไปติดตอสื่อสารโดยตรงกับประชาชนและมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จในการพัฒนาประเทศดวย เพราะแมวาขาราชการจะปฏิบัติงานดวยความทุมเทอยางเต็มความรูความสามารถ
เพียงใดแตถาหากไมสามารถทําใหทัศนคติของประชาชนที่มีตอหนวยงานราชการนั้น ๆ เปนไปไดดวยดีแลวการปฏิบัติราชการ
ใหประสบความสําเร็จยอมเปนไปไดยากและขาดซึ่งความรวมมือจากประชาชน ซึ่งจะไมสามารถทําใหหนวยงานราชการนั้น
สามารถบรรลุผลสําเร็จในการทํางานตามเปาหมายขององคกรได (ชินวัฒน เกียรติสันติกุล. 2555)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการปกครองทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใชในประเทศไทย ปจจุบันเปนการกระจาย
อํานาจใหแกทองถิ่นดําเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระจายอํานาจการปกครอง
(Decentralization) ใหประชาชนในทองถิ่นมีโอกาสเรียนรูการแกไขปญหาและการสนองตอบความตองการของตนเอง
โดยการเขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่ทํางานใกลชิด
ประชาชนในพื้นที่มากที่สุดซึ่งหากตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนของประชาชนอยางแทจริง ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองบริหารจัดการโดยใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดทิศทางและวางแนวทางการ
พัฒนาทองถิ่น กํากับดูแลตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นก็ยอมที่จะสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของชุมชนไดเปนอยางดี อันจะสงผลใหประชาชนใน
ทองถิ่นมีความรูสึกเชื่อมั่นและศรัทธาตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ปริศนา พิมพา. 2559)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและจัดการทั้งสนับสนุนให
ทองถิ่นมีทรัพยากรเพื่อการบริหารอยางเพียงพอ กอใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นอยางทั่วถึง นอกจากนี้ยังสนองตอบความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นในลักษณะการใหบริการตาง ๆ เปนตนวาจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา และทางบก รักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้ําทางเดิน กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ สงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการ
มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปน จะเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงานพัฒนาชนบทและเปนรัฐบาลทองถิ่นที่ไดรับการคาดหวังวาจะเปนหลักหรือแกนสําคัญใน
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชนบท ระดับฐานลางตลอดจนกระตุนใหประชาชนในพื้น ที่ไดตื่นตัวและรวม
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พัฒนากิจกรรมในการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กุสุมา ดวงทา. 2559) จากการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในระยะที่ผานมาปรากฏวายังไมมีความคลองตัวและประสิทธิภาพยังไมสูงนัก เพราะมี
ปจจัยตาง ๆ เขามาเกี่ยวของ เชน ลักษณะของงานที่รับผิดชอบ ประสบการณในการทํางานของบุคลากร สภาพการทํางาน
ผลประโยชน คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน อัตรากําลังทรัพยากรและงบประมาณ
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล ตลอดจนปจจัยทางสภาวะแวดลอมอื่น ๆ สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากร ยังไมเกิด
ประสิทธิภาพเทาที่ควร อีกทั้งปญหาจากบุคลากรทองถิ่นยังขาดความรูความชํานาญและในขอระเบียบกฎหมาย จึงเปนสวน
หนึ่งทําใหขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สงผลใหผลการปฏิบัติงานไมดีเทาที่ควร ซึ่งบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นถือเปนพนักงานทั้งในสายบริหารและสายปฏิบัติการ เปนหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ
เพราะเปนผูปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร ดังนั้นการจัดการปฏิบัติงานของพนักงานระดับบริหารและระดับปฏิบัติการจึงตอง
ไดรับการเอาใจใสเพื่อใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2560)
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพื่อนําไปวางแผนกําหนดนโยบายการบริหารในดานตางๆ ภายในองคการและสามารถเปนตัวอยางที่ดีแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ไดเปนอยางดี และเพื่อมีสวนชวยสงเสริมและสนับสนุนใหวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหประสบความสําเร็จและเอื้อประโยชนใหแกประชาชนโดยตรง และเปนแนวทางหนึ่งในการนําผลวิจัยไปพัฒนา
ปรับปรุงใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย
ขององคกร ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นตอไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

สถานภาพบุคคล
1. เพศ
2. ประสบการณการทํางาน
3. ประเภทของบุคลากร

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 4 ดาน
1.ดานบุคคล
2.ดานงาน
3.ดานกลุมและองคกร
4 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 13 แหง
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 13 แหง ประกอบดวย ขาราชการ 151 คน พนักงานจาง 330 คน และลูกจางประจํา 16 คน จํานวน ทั้งสิ้น 497 คน
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เนื่องจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอนจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของ (Taro Yamane.
1976) ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 (ธานินทร ศิลปจารุ. 2555) ไดกลุมตัวอยางมาจํานวนทั้งสิ้น 222 คน ดังนี้
n=

N
1 + Ne 2

เมื่อ n คือ ขนาดกลุมตัวอยาง
N คือ ขนาดประชากร
e คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต สัดสวนความคลาดเคลื่อน
เทากับ 0.05 เมื่อนํามาแทนคาในสูตร
n =
497
1 + (497 x (0.05)2)
=
221.63 ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 222 คน
ผูวิจัยทําการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใชประเภทบุคลากรเปนชั้นภูมิแบบสัดสวน
ไดกลุมตัวอยาง 1) ขาราชการทองถิ่น จํานวน 67 คน 2) พนักงานจาง 147 คน และ 3) ลูกจางประจํา 8 คน ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ทั้งสิ้น 222 คน
3. ขอบเขตดานเนื้อหา ผูศึกษาไดใชแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลกใน 4 ดาน คือ 1) ดานบุคคล 2) ดานงาน 3) ดานกลุมและองคกร และ
4) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มผี ลตอการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเองซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยยึดตามวัตถุประสงคและกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ จํานวน 3 ขอ
จําแนกตาม เพศ ประสบการณการทํางาน และประเภทของบุคลากร
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบาง
ระกํา จังหวัดพิษณุโลกลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเครท (Lekert) 5 ระดับ
(ธานินท ศิลปจารุ. 2555) โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
5
หมายถึง
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในระดับมาก
3
หมายถึง
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในระดับนอย
1
หมายถึง
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open ended)
5. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 ศึกษาหลักการ แนวคิดปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน เพื่อใหสามารถสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จากแนวคิดของ ธานินท ศิลปจารุ
(2555 :75) แลวประยุกตเปนคําถามของผูวิจัย
5.2 สรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม 3 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open ended) ขอเสนอแนะปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลก
5.3 นําแบบสอบมาพิจารณาความถูกตองและตรงตอเนื้อหาความสอดคลองของคําถามนิยาม การใชภาษา
5.4 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะ
5.5 นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
นําแบบประเมินที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญหาดัชนีความสอดคลอง โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective
Congruence) มีเกณฑการใชคะแนน ดังนี้
+1 เมื่อผูเชี่ยวชาญเห็นดวยขอคําถามสอดคลองกับเนื้อหา
0 เมื่อผูเชี่ยวชาญมีความไมแนใจขอคําถามสอดคลองกับเนื้อหา
-1 เมื่อผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวย ขอคําถามไมสอดคลองกับเนื้อหา
โดยเลือกใชขอคําถามที่มีคาดัชนีมีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปโดย ไดคา IOC ทั้งฉบับ อยูระหวาง
0.67 – 1.00
5.6 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ นําไปทดลองใชกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
5.7 นําผลการทดลองวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการของครอนบาค
(Cronbach) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) โดยมีคาไมนอยกวา 0.75 ขึ้นไปไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
เทากับ 0.892
5.8 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามหลักเกณฑของคุณภาพเครื่องมือใหสมบูรณทุกขอ
5.9 นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
18

18

18

6. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
6.1 ทําหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลถึงผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 13 แหง
6.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปขอความรวมมือจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
6.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน นํามาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองในการตอบแบบสอบถาม
6.4 นําขอมูลที่ไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปวิเคราะหประมวลผลตอไป
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
7.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (x� , Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D., Standard deviation)
7.2 สถิติทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ
บุค ลากรองคก รปกครองส วนทอ งถิ่ น อํา เภอบางระกํา จั งหวัด พิษ ณุโ ลก จํ าแนกตามเพศ โดยใช t-test จํา แนกตาม
ประสบการณการทํางาน และประเภทบุคลากร ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way ANOVA หรือคาเอฟ
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(F-test) ทดสอบภายหลัง (Post Hoc.) เพื่อหาคูที่แตกตางกัน โดยใชวธิ ีของเซฟเฟ (Scheffe’s Method) แลวนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําอธิบาย
โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ 5 ระดับและแปลผล ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2548)
4.51 - 5.00
หมายถึง
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50
หมายถึง
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในระดับมาก
2.51 - 3.50
หมายถึง
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50
หมายถึง
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในระดับนอย
1.00 - 1.50
หมายถึง
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในระดับนอยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1.ระดับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ระดับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ภาพรวมและรายดาน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก ภาพรวมและดาน
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลก
1. ดานบุคคล
2. ดานงาน
3. ดานกลุมและองคการ
4. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน
เฉลี่ย

ระดับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัตงิ าน
S.D.
ระดับ
3.64
.46
มาก
3.66
.31
มาก
3.80
.36
มาก
3.57
.38
มาก
3.67
.22
มาก

จากตารางที่ 1 พบวาระดับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบาง
ระกําจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.67, S.D.= .22) รายดานพบวา อยูในระดับมากทั้ง 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 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือความตองการในการเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน อยูในระดับ
มาก ( =3.78, S.D.=.59) ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือความเขาใจในภารกิจและหนาที่อยางชัดเจน อยูในระดับปานกลาง
( =3.36, S.D.=.81)
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2. ปจจัยดานงาน ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับเวลาที่ตองปฏิบัติ
อยูในระดับมาก ( =3.95, S.D.=.78) ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือหนวยงานมีระบบการประเมินผลงานของผูปฏิบัติงานอยาง
เหมาะสม อยูในระดับปานกลาง ( =3.48, S.D.=.91)
3. ปจจัยดานกลุมและองคการ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือมีการกําหนดขอบเขตของงานและบทบาทหนาที่
รับผิดชอบที่มีความชัดเจน อยูในระดับมาก ( =3.73, S.D.=.62) ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือการแสดงความคิดเห็นรวมกันเพื่อ
พัฒนาองคกรหรือหนวยงานที่สังกัดอยู อยูในระดับปานกลาง ( =3.47, S.D.=.73)
4. ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือบรรยากาศในหนวยงานของ
ท า นทํ า ให ท า นปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ค วามสุ ข อยู ใ นระดั บ มาก ( =3.76,

S.D.=.88) ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย ต่ํ า ที่ สุ ด คื อ มี ก าร

เตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในสถานที่ปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง ( =3.36, S.D.=.72)
2. การเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก จําแนกตามเพศ และประเภทของบุคลากร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน จําแนกตามประสบการณการ
ทํางานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวาปจจัยดานงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
1. ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลกในภาพ
รวมอยูในระดับมาก เพราะวาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน คือ ปจจัย
ดานงาน โดยมีปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับเวลาที่ตองปฏิบัติ และปจจัยดานสวนบุคคล โดยมีความ
ตองการในการเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณี สรรคนิกร (2554) ไดศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สวนกลาง)
ผลการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นของขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สวนกลาง) เกี่ยวกับปจจัยดานการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับปริศนา พิมพา (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก
1.1 ปจจัยดานสวนบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะวา บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความคิดเห็น
ตอปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน โดยมีความตองการในการเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน และความตองการไดรับยกยอง
ชมเชยจากการทํางานที่สําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชินวัฒน เกียรติสันติกุล (2555) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึง
พอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา บุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน ดานปจจัยสวนบุคคลอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ สมใจ ลักษณะ
(2558) ไดกลาววา บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทางาน คือ บุคคลที่ตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถ ใชกลวิธีหรือเทคนิค
ในการสรางผลงานไดมาก เปนผลงานที่มีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจในการทํางาน เปนบุคคลที่จะเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของ
ผลงาน
1.2 ปจจัยดานงาน โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะวา บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความคิดเห็นตอ
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน โดยปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับเวลาที่ตองปฏิบัติ และงานที่ไดรับ
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มอบหมายเหมาะสมกับความรูความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียพร พึงไชย (2556) ไดศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในองคการบริหารสวน
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดานลักษณะของงานอยูในระดับมาก
1.3 ปจจัยดานกลุมและองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะวา บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
คิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน มีการกําหนดขอบเขตของงานและบทบาทหนาที่รับผิดชอบที่มีความชัดเจน และมี
ความรูสึกมั่นคงในหนาที่การงานเมื่อไดปฏิบัติงานอยูในหนวยนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชินวัฒน เกียรติสันติกุล (2555)
ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี ผลการศึกษาพบวาบุคลากรเทศบาล
นครนนทบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน ดานกลุมและองคกรอยูในระดับมาก
1.4 ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะวาบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน โดยบรรยากาศในหนวยงานทําใหทานปฏิบัติงานไดอยาง
มีความสุขและวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการปฏิบัติงานทันสมัยเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธานี แสงจันทร (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ทําการปกครอง
จังหวัดอํานาจเจริญ ผลการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักที่ทําการปกครอง
จังหวัดอํานาจเจริญ พบวา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางระกําจังหวัด
พิษณุโลก
2.1 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เพราะวา มีการกําหนดปจจัยดานในดาน ๆ ที่มีผล
ตอความสํา เร็จในการทํางาน และประสิท ธิภาพที่จะเกิดขึ้ นจากการปฏิบัติง านของบุค ลากร โดยมีการกําหนดแผนงาน
โครงการ นโยบายสอดคลองกับความตองการและเปาหมายของบุคลากร มีระบบโครงสรางการบริหารงาน ที่ชัดเจน ชวยให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ จึงทําใหไมมีความแตกตางในดานเพศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรียพร
พึงไชย (2556) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบล
คลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ที่มีเพศ ตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบล
คลองสามไมแตกตางกัน
2.2 จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวาปจจัย
ดานงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะวาประสบการณการทํางานในการปฏิบัติงานที่
แตกตางกันทําใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร และการไดรับการฝกอบรมศึกษาดูงาน จึงมีผลตอ
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ จันทะนาม (2560) ไดศึกษาเรื่องปจจัย
กระบวนทัศนทางการบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานสวนการคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
จังหวัดอุ ดรธานี ผลการวิ จัย พบวาการเปรี ยบเทีย บป จจัย สวนบุค คลของพนัก งานสว นการคลัง กับประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานการคลังของพนักงานสวนการคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ประสบการณการทํางาน
ที่แตกตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานสวนการคลัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 จําแนกตามประเภทของบุคลากรโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เพราะวาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สงเสริมใหบุคลากรทุกประเภทเขารวมสัมมนาอบรม เชิงวิชาการตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู และประสบการณ จะทํา
ใหบุคลากรรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอองคการ มีความชํานาญในการทํางานมากขึ้น สงผลทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จึงทําใหไมมีความแตกตางในประเภทของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวารุณี
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ขําสวัสดิ์ (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
เพชรบุรี ผลการศึกษาพบวาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลัง พบวา บุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลที่มีตําแหนงงานตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ปจจัยดานบุคคล ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือความตองการในการเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน ดังนั้นผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการสรางปจจัยค้ําจุน เพื่อใหบุคลาการมีความกาวหนาในการปฏิบัติงาน เชน การไดเลื่อน
ตําแหนงที่สูงขึ้น การไดสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการปฏิบัติงานของตัวบุคลากร
2. ปจจัยดานงาน ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับเวลาที่ตองปฏิบัติ
ดังนัน้ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผน โดยมุงเนนการเทียบเคียงจากแผนปฏิบัติการประจําปที่ผานมา โดย
กําหนดปริมาณงานที่มีความเหมาะสมกับเจาหนาที่
3. ปจจัยดานกลุมและองคการ ขอที่ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือมีการกําหนดขอบเขตของงานและบทบาทหนา ที่
รับผิดชอบที่มีความชัดเจน ดังนั้นผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทํา ขอบขาย ภาระงาน และมีคําสั่งมอบหมายงาน
อยางชัดเจน โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลที่ผูบังคับบัญชาสามารถนํามาประกอบในการติดตามการปฏิบัติงานได
4. ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือบรรยากาศในหนวยงานของ
ทานทําใหทานปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข ดังนั้นผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทสําคัญในการประสาน
ความสัมพันธระหวางบุคลากรกับบุคลากรใหมีการรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน ไมแบงพรรคแบงพวกกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาความสัมพันธกับปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของทองถิ่น เพื่อประโยชนในการศึกษาและพัฒนา
เพื่อจะไดขอมูลที่เปนแนวทางในการพัฒนาตอไป
2. พัฒนาการศึกษาในรูปแบบอื่น เชนการสัมภาษณเชิงลึก การศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาเติมเต็มผลการศึกษา
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม ความพึงพอใจและศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกรับประทานอาหาร
ของนักทองเที่ยวชาวจีน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนชองทางแนะนําอาหารไทยใหเปนที่นิยมตอนักทองเที่ยวชาว
จีน การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมประชากรตัวอยาง ไดแก ผูบริโภคชาวจีนทั้งชายและหญิงจํานวน 100 คน ที่
เคยรับประทานอาหารไทยในรานอาหารและแหลงทองเที่ยว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยผูวิจัยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 2030ป สถานภาพโสด อาชีพพนักงานเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี โดย
พฤติกรรมที่เลือกรับประทานอาหารไทยเพราะวารสชาติของอาหารและราคาที่ไมแพง แหลงขอมูลที่นักทองเที่ยวชาวจีนทราบ
นั้นมีสื่อโฆษณา สื่อโทรทัศน สื่อออนไลน(Weibo) ตามดวยสื่อออนไลน(We Chat)ผลสรุปวาสื่อออนไลน(Weibo) มีความ
นิยมอยูในระดับมากที่สุด ปจจัยที่นักทองเที่ยวชาวจีนเลือกรับประทานอาหารไทยคือ การบริการของรานคา รองลงมาเปนวิว
ทิวทัศนและบรรยากาศ โดยภาพรวมของนักทองเที่ยวชาวจีนในจังหวัดเชียงใหมน้ันมีความพึงพอใจตออาหารไทยอยูในระดับ
มากถึงปานกลาง ผลการวิจัยยังสามารนําไปใชในการประกอบธุรกิจที่ดําเนินการเกี่ยวของกับอาหารไทยหรือธุรกิจอื่นที่ใกลเคียง
และสามารถนําไปตอยอดในการศึกษาคนควาตางๆ รวมถึงชองทางการตลาดผานสื่อออนไลนที่กําลังเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวจีน
คําสําคัญ : พฤติกรรม นักทองเที่ยวชาวจีน 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
อาหารเป นหนึ่ ง ในป จ จัย สี่ ที่ มี ค วามสํ าคั ญ ต อการดํ า รงชี วิ ต ของมนุษ ย อั น มี ผลในการเสริ ม สร า งรา งกายและ
สติปญญาตลอดจนสภาพจิตใจที่ดี ความหลากหลายและความแตกตางของมนุษยแตละเผาพันธุ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต อาหารในที่นี้จึงมีความแตกตางไปตามพฤติกรรมการบริโภค ความแตกตาง
ดังกลาวมีทั้งสวนที่เปนตัวชนิดของอาหารและในสวนที่ชวยเสริมซึ่งทําใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารในลักษณะตาง ๆ
ตามมา ไมวา จะเปนอาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุน และยังมีอาหารอีกมากมายที่มีลักษณะและรสชาติท่ีโดดเดนแตกตาง
กันออกไปตามแตละพื้นที่ ปจจุบันนี้อาหารไทยกําลังไดรับความนิยมอยางสูงและแพรหลายไปสูประเทศตางๆ ทั่วโลกอยาง
รวดเร็ว ทําใหไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะนักเที่ยว
ชาวจีนที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยในชวงตนปประมาณการของปพ.ศ.2562 โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เผย
สถิติจํานวนนักเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนอันดับ 1 ของกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ดังนั้นผูวิจัย
จึงใหความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตออาหารไทยในจังหวัด
เชียงใหม เพื่อศึกษาทางดานพฤติกรรม ดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เลือกรับประทานอาหารไทย รวมทั้งศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกรับประทานอาหารของนักทองเที่ยวชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม และเพื่อเปนชองทางแนะนําอาหาร
ไทยใหเปนที่นิยมตอนักทองเที่ยวชาวจีน
เหตุผลที่ผูวิจัยใหความสนใจในการศึกษาวิจัยในจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทย หรือ ธปท. เผย
รายงานวา จังหวัดเชียงใหมติด 1 ใน 10 เมืองที่ชาวจีนชื่นชอบบรรยากาศทองเที่ยวแบบเรียบงาย รวมทั้งอาหารและ
วัฒนธรรมที่นาประทับใจและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมตามทัศนะของนักทองเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลไปปรับใชกับเมนูอาหาร พรอมทั้งแนวทางในการพัฒนาทางดานรสชาติและหนาตาของอาหารไทยที่นิยมเปน
สวนนอยใหไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวจีนมากยิ่งขึ้น สําหรับผูที่สนใจทางดานอาหารสามารถนําขอมูลจากงานวิจัย
มาสรางเปนโฆษณาอาหารผานสื่อออนไลน(Weibo) และเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจในการสรางเมนูอาหารไทยเพื่อ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วิธีการดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นรวมไปถึงขอมูล
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามซึ่งแบบออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจการบริโภคอาหารไทยของนักทองเที่ยวจีน ประกอบดวย
ชื่อเมนูอาหาร จํานวน 15 เมนูโดยมีกระบวนการเลือกเมนูอาหารจากแบบสอบถามปลายเปดกอน (Google Forms) มี
ทั้งหมด 28 เมนู โดยมี 15 เมนูที่คนจีนนิยมรับประทานมากที่สุด ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน 5
ระดับตามวิธีของลิเคิรท (Likert) (ชัยณรงค ขวัญวงศ.2560)
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนักทองเที่ยวจีนและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ใน
การเลือกบริโภคอาหารไทยของนักทองเที่ยวจีน ผูวิจัยไดทําการประชุมเพื่อทําความเขาใจเปนอาจารยที่ปรึกษาวิจัยเพื่อที่จะ
เขาไปแจกแบบสอบถามกับนักทองเที่ยวชาวจีนใหมีความเขาใจตรงกันในเรื่องของขอคําถามจากนั้นไดจัดทําการลงพื้นที่เก็บ
ขอมูลจํานวน 4 คน โดยกระจายการเก็บขอมูลแบบสอบถาม ในแหลงทองเที่ยวและสถานที่ที่มีกลุมนักทองเที่ยวชาวจีน ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หลังจากเก็บแบบสอบถามจึงนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ
คําตอบในแบบสอบถาม และนําขอมูลที่ไดในแบบสอบถามมาทําการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของแบบสอบถามและ
นําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยมีผลการวิจัยตรงตามวัตถุประสงค ดังนี้
ตารางที่1 ดานเพศ
เพศ

รอยละ

หญิง

70%

ชาย

30%
ตารางที่2 ดานอายุ

ชวงอายุ

รอยละ

20-30ป

65.7%

31-40ป

23.2%

41-50ป

5.1%

51-60ป

2%

60ปขึ้นไป

2%

อายุต่ํากวา20ป

2%

ตารางที่3 ดานสถานภาพ
สถานภาพ
โสด

รอยละ
59.8%
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สมรส

40.2%

หมาย/หยาราง

0%
ตารางที่4 ดานอาชีพ

อาชีพ

รอยละ

พนักงานเอกชน

64.8%

ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ

17.6%

นักเรียน/นักศึกษา

9.9%

รับราชการรัฐวิสาหกิจ

5.5%

เกษียณ/วางงาน

2.2%

ตารางที่5 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายได
รอยละ
30,001-40,000 บาท

40.4%

50,001-60,000 บาท

21.2%

60,000 บาทขึ้นไป

18.2%

ต่ํากวา20,000 บาท

15.2%

20,000-30,000 บาท

3%

40,001-50,000บาท

2%
ตารางที่6 ดานการศึกษา

การศึกษา

รอยละ

ปริญญาตรี

61.6%

ต่ํากวาปริญญาตรี

21.2%

ปริญญาโท

14.1%

สูงกวาปริญญาโท

3.1%
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การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหมโดยภาพรวม
ความพึงพอใจ
ทั้งหมดจํานวน 15 เมนู แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตออาหาร
ไทยในจังหวัดเชียงใหม ส้โดยภาพรวม
ดังนี้
มตํา
3.94
ต้มยํากุง้
กะเพราหมูสบั
ลาบหมู
ปูผดั ผงกะหรี่
ผัดไทย
ผัดผักบุง้ ไฟแดง
ยําวุน้ เส้น
ข้าวไข่เจียว
ข้าวขาหมู
ข้าวคลุกกะปิ
ข้าวซอย
ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ข้าวเหนียวมะม่วง
ทับทิมกรอบ

4.22

3.8
3.98
4.49
4.03
3.72
4.11
4.12
4.12
4.26
4.24
4.13
4.52
4.57
0

1

น้อยที่สุด

2

3

4

5

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ภาพที่ 1 ความพึงพอใจ
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหม ทั้ง
จําแนกโดยภาพรวม แบงเปนรายดาน 3 หัวขอใหญ ไดแก เพราะเหตุใดถึงชอบรับประทาน ทานทราบขอมูลจากสื่อแหลงใด
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดดังนี้

ภาพที่ 2
ภาพที่ 2 ปจจัยที่สงผลของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหม
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหม โดย
ภาพรวมของหัวขอเพราะเหตุใดถึงชอบรับประทาน พบวา มากที่สุด คือ รสชาติอรอย มีจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 91.7%
รองลงมา ราคา มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 26% อาหารมีหนาตาที่หนารับประทาน มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ
22.9% เปนที่นิยม มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14.6% รีวิวจากเน็ตไอดอล มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.2%
ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหม โดย
ภาพรวม ของหัวขอทานทราบขอมูลจากสื่อแหลงใด พบมากที่สุดในประเภทสื่อออนไลน คือ Weibo มีจํานวน 58 คน คิดเปน
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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
ทั่วไป ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหม โดย
ภาพรวมของปจจัยดานสิ่งแวดลอม พบวา มากที่สุด 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 ผลที่ไดรับตรงตาม
จุดประสงคที่ไดคาดการณไว
การอภิปรายผล
ผูวิจัยขอสรุปการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ ผลการวิจัยพบวา ผลที่ไดรับตรงตามจุดประสงคที่ไดคาดการณไว ทั้งนี้
เปนเพราะ การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยของ จูชุนผิง (2558) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาว
จีนที่เดินทางมาทองเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจของนักเที่ยวชาวจีนที่พึงพอใจมากที่สุดคือ
ดานสถานที่ทองเที่ยว รองมาคือที่พัก ดานสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ ดานอาหารและเครื่องดื่มเปนตน และยังมีความ
สอดคลองกับผลงานวิจัยอื่น ๆ อีกมาก ทั้งงานวิจัยเรื่องอาหารไทย งานวิจัยการทองเที่ยวในประเทศไทยและการทองเที่ยวใน
จัง หวัด เชีย งใหม ทั้ง นี้ เ ปน เพราะว า ผลจากงานวิจั ย ที่อ อกมามี ความแน ชั ดถึ ง พฤติ ก รรม ความพึ ง พอใจ และป จ จัย ของ
นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตออาหารไทยในการเลือกรับประทานอาหาร ดังนั้นจากงานวิจัยที่สอดคลองทําใหผูวิจัยเขาใจถึง
งานวิจัยที่ตองการศึกษามากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยนี้เปนรูปแบบการสํารวจเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตออาหารไทยใน
จังหวัดเชียงใหม สามารถนําไปใชในการประกอบธุรกิจที่ดําเนินการเกี่ยวของกับอาหารไทยหรือธุรกิจอื่นที่ใกลเคียงและ
สามารถนําไปตอยอดในการศึกษาคนควาตางๆ รวมถึงชองทางการตลาดผานสื่อออนไลนที่กําลังเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว
ชาวจีน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ผูที่สนใจที่ประกอบธุรกิจทางดานอาหารไทยสามารถนําขอมูลดังกลาวไปเปนสวนในการตัดสินใจในการสราง
เมนูอาหาร พัฒนาและปรับปรุงอาหารใหตรงความตองการของกลุมเปาหมาย
2. จากการศึกษาวิจัยพบวาสื่อออนไลน Weibo เปนที่นิยมมากที่สุดของนักทองเที่ยวชาวจีนในปจจุบัน ดังนั้น
ผูประกอบธุรกิจทางดานอาหารสามารถนําขอมูลมาเผยแพรผานทางสื่อออนไลน Weibo เพื่อใหอาหารเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
3. ผูทสี่ นใจสรางแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับอาหารไทยที่กําลังเปนที่นิยมของกลุมนักทองเทียวชาวจีน สามารถนําขอมูล
ดังกลาวมาสรางแอพพลิเคชั่นการแนะนําเมนูอาหาร
4. จากการศึกษาวิจัยพบวา อาหารบางประเภทและแหลงขอมูลทางอาหาร ในปจจุบันไมเปนที่รูจักมากพอ เชน
ลาบหมู กะเพราหมูสับ เปนตน ดังนั้นควรที่จะเผยแพรขอมูลอาหารผานทางสื่อออนไลนใหเปนที่รูจักสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวจีนมากขึ้น
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สรุปผลการวิจัย
การนําเสนอสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอเปนภาพรวม และขอสรุปผลการวิจัยที่เปนไปตามวัตถุประสงคของ
การวิ จั ย ที่ ตั้ ง ไว ด า นพฤติ ก รรมของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ มี ต อ อาหารไทยในจั ง หวั ด เชี ย งใหม นั้ น พบว า พฤติ ก รรมของ
นักทองเที่ยวชาวจีนที่เลือกรับประทานอาหารไทยเพราะวารสชาติของอาหาร และไดแสดงความคิดเห็นวาชอบรสชาติเปรี้ยว
และเผ็ด รองลงมาคือสวนของราคา เพราะราคาของอาหารไทยมีราคาไมแพงจึงเปนอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทําใหนักทองเที่ยวชาว
จีนชื่นชอบ แหลงขอมูลที่นักทองเที่ยวชาวจีนทราบนั้นมีสื่อโฆษณา สื่อโทรทัศน สื่อออนไลน ผลสรุปวาสื่อออนไลนมีความ
นิยมอยูในระดับมากที่สุด ไดแก Weibo รองลงมาเปน WeChat และอีกสวนหนึ่งของพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร
คือ ดานปจจัยสิ่งแวดลอม ไดแก การบริการของรานคา รองลงมาเปนวิวทิวทัศนและบรรยากาศ พฤติกรรมเหลานี้จึงเปนปจจัย
ที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม ดานความพึงพอใจโดยภาพรวมไดผลสรุปวา มีความพึงพอใจตอ
อาหารไทยอยูในระดับมากถึงปานกลาง เมนูอาหารซึ่งเปนที่รูจักและชื่นชอบ ไดแก ทับทิมกรอบ รองลงมาคือขาวเหนียว
มะมวง และปูผัดผงกะหรี่ ผลโดยรวมสรุปวา อาหารที่อยูใน15เมนู มีทั้งที่เปนที่รูจักและเปนที่รูจักนอย ดังนั้นผูวิจัยจึงตองนํา
ขอมูลที่ไดไปปรับใชกับเมนูอาหาร พรอมทั้งแนวทางในการพัฒนาทางดานรสชาติและหนาตาของอาหารไทยที่นิยมเปนสวน
นอยใหไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวจีนมากยิ่งขึ้น สําหรับผูที่สนใจทางดานอาหารสามารถนําขอมูลจากงานวิจัยมา
สรางเปนโฆษณาอาหารผานสื่อออนไลน(Weibo) และเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจในการสรางเมนูอาหารไทยเพื่อตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมผลการวิจัยยังสามารนําไปใชในการประกอบธุรกิจที่
ดําเนินการเกี่ยวของกับอาหารไทยหรือธุรกิจอื่นที่ใกลเคียงและสามารถนําไปตอยอดในการศึกษาคนควาตางๆ รวมถึงชองทางการตลาด
ผานสื่อออนไลนที่กําลังเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวจีน
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตออาหารไทยใน จังหวัด
เชียงใหม มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจรวมถึงปจจัยที่นักทองเที่ยวชาวจีนมีตออาหารไทย สําหรับผูที่
ตองการประกอบธุรกิจทางดานอาหารสามารถนําขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงอาหาร และสามารถแนะนํา
อาหารไทยใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
การดําเนินงานวิจัยสามารถเปนไปตามกําหนดของแผนการดําเนินวิจัย โดยไดรับความกรุณาจากคณะผูเชี่ยวชาญที่
ชวยชี้แนะเนื้อหาและปรับเปลี่ยนแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยจนครบถวนสมบูรณ และไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก
นักทองเที่ยวชาวจีนที่ตอบแบบสอบถามทุกทาน
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ปรึกษาการวิจัย ดร.พนัส มัต
ยะสุวรรณ อาจารย HAN RUI อาจารย ZHIHUI SUN ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยเจริญ ที่ใหคําปรึกษา และ ผูชวยศาสตราจารย เภทรา พงศ
ศักดิ์ศรี อาจารยนิภาวรรณ เจวาไตย นายสิทธิกร อาจหาญ ชี้แนะแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ตลอดจนขอบคุณนักศึกษาชั้นปที่
4 สาขาวิชาภาษาจีน รวมไปถึงรองผูชวยศาสตราจารย ดร. ธัชคณิน จงจิตวิมล คณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
หนวยงานตางๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตนที่ไดมีสวนชวยสนับสนุนใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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แรงจูงใจที่สงผลตอความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
THE MOTIVATION AFFECTING DEMAND THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL POTENTIAL IN LOCAL
GOVERNMENT ORGANIZATIONS IN TAPHAN HIN DISTRICT, PHITCHIT PROVINCE
ปาริชาติ ดาวเรือง
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
corresponding author e-mail : parichat.d@psru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอความตองการในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 3) เพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เปนการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร วิธีการสุมตัวอยางเปนแบบเจาะจงและใชสูตรสําเร็จของ Taro Yamane จํานวน 235 คน สวนการวิจัยเชิงคุณภาพเปน
การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบสอบถามกับแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ
F-test ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความ
รับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาที่การงานและดานการไดรับการยอมรับนับถือ ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอความ
ตองการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอความตองการในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคือกระตุนใหบุคลากร
มีความกระตือรือรนในการพัฒนาศักยภาพตนเองอยางตอเนื่อง ผูบริหารควรทราบความตองการในดานการพัฒนาที่แทจริง
ของบุคลากร รวมถึงมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการพัฒนาในดานตางๆ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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 selfdevelopment 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
ปจจุบันปฏิเสธไมไดวาทั้งองคกรภาครัฐและภาคเอกชน มีความตื่นตัวเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพของคนและระบบใหมีภูมิคุมกัน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
องคการจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาตลอดเวลาและตอเนื่องเพื่อใหกาวทันคูแขง รวมถึงตองพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร เพราะบุคลากรถือเปนทรัพยากรสําคัญที่สุดขององคการ และเปนกลไกสําคัญตอการขับเคลื่อนองคการใหประสบ
ความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่องคการกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ หากองคการมีความพรอมและสามารถพัฒนา
บุคลากรในทุกระดับไดอยางถูกตองเหมาะสมและรวดเร็วเทาใดยอมไดเปรียบคูแขงขันมากเทานั้น การพัฒนาศักยภาพจึงเปน
ฐานความคิดที่สําคัญสําหรับทุกคนในองคการที่ควรยึดถือเปนหลัก เพราะการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการปรับตัวเขากับ
สิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ การดํ า รงชี วิ ต ที่ เ ป น อยู ใ นสั ง คมได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หากไม ส ามารถปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สภาวการณ
ที่เปลี่ยนแปลง อาจสงผลเสียทั้งตอตนเองและตอองคการใหไดรับความเสียหายไมมากก็นอย และทามกลางกระแสแหงโลกา
ภิวัตน (Globalization) องคการใดที่มีการเรียนรูและมีการปรับตัวที่ดียอมประสบความสําเร็จเหนือคูแขงอยางมีคุณภาพ
ทวาองคก ารจะทําอยางไรเพื่ อเปนแรงจูงใจใหบุ คลากรเกิ ดความตอ งการในการพัฒนาศั กยภาพได ดวยตนเอง
ซึ่งความเปนจริงแลวพฤติกรรมแรงจูงใจของบุคลากรแตละคนยอมแตกตางกัน บางกลุมอาจมิตองอาศัยการบังคับบัญชาอยาง
เขมงวดก็สามารถสรางแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพไดดวยตนเองทําใหเกิดพฤติกรรมการทํางานที่ดียูเสมอ ตางจากอีกกลุม
ที่ตองอาศัยแรงผลักดันและแรงจูงใจที่แฝงอยูในรูปแบบของผลตอบแทน โบนัส สวัสดิการ ความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน
ดังจะเห็นไดจากหลายผลงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคการ พบวา บุคลากร
สวนใหญ ไมตองการหยุดพัฒนาความสามารถทั้งดานการพัฒนาทักษะหรือการเรียนรู แตกลับมีตองการพัฒนาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหเกิดสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือ มีความกาวหนาในหนาที่การงาน ทําใหบุคคลเกิดความตระหนักใน
ความรับผิดชอบตอลักษณะงานที่ตนไดรับมอบหมาย ปจจุบันความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีใหเลือก
มากมายหลายดาน อาทิเชน ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดานภาษาอังกฤษ ในดานสายอาชีพ การเปนผูนํา ทักษะการพูดในที่
สาธารณะ เปนตน แตปญหาและอุปสรรคที่พบวายังไมไดถูกปรับปรุงหรือไดรับการตอบสนองความตองการเทาที่ควร เกิดจาก
การกําหนดนโยบายจากผูมีอํานาจสั่งการที่มิไดมีการสอบถามความตองการของผูปฏิบัติงานโดยตรง ทําใหผูปฏิบัติมิไดมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่ตองการพัฒนา ทําใหการพัฒนาศักยภาพนั้นไมสอดคลองและไมตรงประเด็นกับความ
ตองการของผูปฏิบัติเทาที่ควร แนวคิดดั้งเดิมของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมองวาบุคคลไมมีความจําเปนที่ตอง
พัฒนาศักยภาพเพียงแคทํางานตามสั่งหรือที่ไดรับมอบหมายก็เพียงพอแลว จึงไมจําเปนตองสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากร
แตสถานการณโลกปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปมาก องคการที่สรางคนดี คนเกงไดแลว แตไมมีเทคนิคในการสรางแรงจูงใจใน
การพัฒนาศักยภาพใหแกบุคคลเหลานี้ ที่มีพื้นฐานเปนผูมีความกระตือรือรน ใฝเรียน หาความรูใสตนอยูเสมอ แนนอนวา
องคการอาจไมสามารถรักษาบุคลากรประเภทนี้ไวได ทําใหเกิดการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปเพื่อคนหาองคการที่ทันสมัย
มีความกาวหนาทันเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลซึ่งตรงกับความตองการ การสงเสริมแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพจึงเปนสิ่งที่
สําคัญและจําเปนที่ทุกองคการไมควรมองขาม ถึงแมวาจะเสียเวลาและคาใชจายในการดําเนินการจํานวนมากพอสมควร แตผู
ที่ไดรับประโยชนสูงสูดก็คือองคการและตอตัวบุคลากร กอใหเกิดความภูมิใจและเห็นคุณคาในตนเอง สรางความนาเชื่อถือและ
ไดรับเกียรติยกยองจากสังคม ซึ่งเปนหนึ่งในระดับความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยนั่นเอง
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ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรดานทรัพยากรบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขตอําเภอตะพานหิน
จังหวัด ไดเห็นสภาพปญหาการขาดความใสใจ ขาดความกระตือรือรน ความทุมเทในการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่
จึงสนใจที่จะศึกษาปญหา รวมถึงปจจัยใดจะเปนเหตุจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกลาวได และหาแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันจะเปนประโยชนยิ่งตอการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางานขององคการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอความตองการในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 3) เพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรและสามารถนํามาเปนแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษาขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาองค
ความรู ความสามารถของคนในองคกร อันจะสงผลใหเกิดการยกระดับมาตรฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตรใหดียิ่งขึ้นตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม โดยการวิจัยเชิงปริมาณเปนการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง โดยใชสูตรสําเร็จรูปของ Taro Yamane จํานวน 235 คน สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณขอมูลเชิงลึก
(in-depth interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (key informant) ไดแก ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร จํานวน 12 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยผูวิจัยไดแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบสอบถาม 1 ฉบับ โดยยึดตามวัตถุประสงคและกรอบ
แนวคิดในการวิจัย แบงออกเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับเงินเดือน ประเภทบุคลากร สังกัดกองและประสบการณทํางาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ใน 5 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาที่การงานและดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความตองการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ใน 4 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา
ในงานอาชีพและดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู
ตอนที่ 4 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆ
สวนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ใน 4 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนาในงาน
อาชีพและดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู
จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับรางไปเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม ปรับปรุง
สํานวนภาษา ตัดขอความที่สื่อความหมายไมชัดเจนหรือซ้ําซอนและจัดขอความใหสั้นกะทัดรัด เมื่ออานแลวสามารถเขาใจงาย
ชั ด เจนตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย และนํ า เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร า งเสร็ จ แล ว ไปหาคุ ณ ภาพด ว ยการหา
1003

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความถูกตองและสมบูรณของเครื่องมือโดยนําเครื่องมือฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน
3 ทาน โดยผูวิจัยไดดําเนินการหาคา IOC ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ไดคาเทากับ 1.00 พรอมกันนี้ผูวิจัยไดปรับปรุง
เครื่องมือใหสมบูรณตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จึงนําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) แลวนํามาทดลองใช (Try Out)
กั บ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลโพธิ์ ป ระทั บ ช า ง จั ง หวั ด พิ จิ ต ร จํ า นวน 30 คน หลั ง จากนั้ น
นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งแสดงคาความนาเชื่อถือ
ไดคาเทากับ 0.959
3. การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยเชิงปริมาณเปนการจัดเก็บขอมูลโดยทําการแจกแบบแบบสอบถามแกบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามจํานวนตัวอยางที่กําหนดไว แลวทําการ
เรียกเก็บทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม สวนการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกกับปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั้ง 12 แหง
4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดไปดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
แตละฉบับ และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ไดแก
ตอนที่ 1 คือขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลโดยแจก
แจงความถี่ และการหาค าร อ ยละ (percentage) โดยใชส ถิ ติ ค าเฉลี่ ย (mean) สว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.)
ตอนที่ 2 คื อ ระดั บ แรงจู ง ใจที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเขต
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประกอบดวย 5 ดาน
ตอนที่ 3 คือระดับความตองการในการพั ฒนาศัก ยภาพบุ คลากรองคก รปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประกอบดวย 4 ดาน
ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอความตองการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยใชสถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (mean) ตาม
ปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติวิเคราะหดังนี้ กรณีตัวแปรอิสระมี 2 กลุม ไดแก เพศ ใชการทดสอบคา t-test กรณีตัวแปรอิสระ
มีมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ประเภทบุคลากร สังกัดกองและประสบการณทํางาน
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดวยสถิติ F-test (One-Way ANOVA)
ตอนที่ 5 เปนขอเสนอแนะอื่นๆ ใชการวิเคราะหสาระเปนรายประเด็นในแตละดานทั้งหมด 4 ดาน
ผลการวิจัย
1. จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน
ประเภทบุคลากร สังกัดกองและประสบการณทํางาน สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง
31-40 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีเงินเดือนระหวาง 15,001 – 20,000 บาท เปนพนักงานสวนทองถิ่น/ตําบล สังกัด
สํานักงานปลัด และมีประสบการณทํางานระหวาง 1-10 ป
2. วิเคราะหระดับแรงจูงใจที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สรุปไดวา
ตารางแสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ระดับแรงจูงใจที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยแบงออกเปนทั้งหมด 5 ดาน
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แรงจูงใจที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1. ดานความสําเร็จในการปฏิบตั ิงาน
2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
3. ดานความรับผิดชอบ
4. ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
5. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
เฉลี่ยรวม

Mean ( X )
3.940
3.705
3.889
3.764
3.895
3.839

S. D.
.515
.582
.567
.700
.587
.459

แปรผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางพบวาระดับแรงจูงใจที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.839) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา
ในหนาที่การงานและดานการไดรับการยอมรับนับถือ ตามลําดับ
3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอความตองการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ดาน พบวา
เพศ อายุ ระดับเงินเดือน ประเภทบุคลากร สังกัดกองและประสบการณทํางานที่ตางกัน มีผลตอระดับความตองการ
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีผลตอระดับความตองการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เจนจิรา ทาแกง (2559) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพกับหลักการสราง
องคการแหงการเรียนรู ของบริษัทยาคอบส ดาวเออร เอ็กเบิรกส ทีเอช จํากัด พบวาระดับการศึกษาที่ตางกันมีผลตอความ
ตองการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
พบวา
1. ดานการศึกษา
ปรับทัศนคติบุคลากรในการเรียนรูและพัฒนาตน พัฒนาทักษะใหเกิดการเรียนรูที่ทันกับยุคดิจิตัล เชน เทคโนโลยีที่
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน โปรแกรมสําเร็จรูปที่จะชวยลดเวลาในการทํางาน การแสวงหาความรูทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคการอยูเสมอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดใหมีการทดสอบความรูทั่วไปที่เกี่ยวกับองคการและความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง เพื่อทดสอบความรูและทักษะที่จําเปน รวมถึงควรมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแกบุคลากรที่มี
ศักยภาพ มีความใฝรูโดยจัดการคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับโอกาสดวยเกณฑที่เหมาะสม เสมอภาค ไมลําเอียง ไมเลือก
ปฏิบัติ ไมเลือกพวกพองกันเอง เปนตน
2. ดานการฝกอบรม
บุคลากรควรกระตือรือรนในการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ มากขึ้นกวาเดิม ทั้งที่เปนหลักสูตรเฉพาะ
ตําแหนงและที่เกี่ยวของ เนื่องจากระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับตางๆ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความ
ชํานาญ รอบรู เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนในเขตพื้นที่ และตองการใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดควรเปนหนวยงานหลักในการเปนชวยเหลือ
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และตอบขอซักถามในประเด็นปญหาตางๆอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดอบรมแตละหลักสูตรควรพิจารณาคุณสมบัติ
วิทยากรผูมาถายทอดความรูจากผูมีประสบการณจริงและเปนที่ยอมรับนับถืออยางกวางขวางทําใหไดประโยชนอยางแทจริง
ซึ่งถือเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหบุคลากรบางทานไมเขารับการฝกอบรมเพราะยึดตัววิทยากรเปนหลัก
3. ดานการพัฒนาในงานอาชีพ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ควรกระจายสถานที่ในการจัดหลักสูตรฝกอบรมของแตละสายงานอาชีพ โดย
กระจายออกเปนแตละภาค เพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคลากรในการเดินทาง ไมตองเดินทางไกลซึ่งสวนใหญกรมฯ มักจัด
อบรมแตเพียงภาคกลาง และเปนการประหยัดงบประมาณในการเดินทาง คาที่พัก เนื่องจากบางคนมีเหตุผลที่ไมสามารถเดิน
ทางไกลไปอบรมหลายๆ วันได และตองการใหจัดหลักสูตรระยะเวลาสั้น เพียง 2-3 วัน ก็เพียงพอแลว
4. ดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู
ควรมีการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีศักยภาพโดดเดนและเปนที่ยอมรับของพื้นที่ ที่สามารถเปนตนแบบ
หลักในการถายทอดความรูและการแกไขปญหาตางๆ โดยจัดใหมีชุมชนแหงการเรียนรูในแตละดานหรือจัดตามตําแหนงสาย
อาชีพ เปนตน เพื่อฝกการเปนผูนําทีมและเกิดความสามัคคี การเกื้อกูลกันในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง และยังเปนการ
ลดงบประมาณในการจัดสงบุคลากรไปฝกอบรมในหลักสูตรที่มีคาใชจายสูง รวมถึงเปนการสรางเครือขาย
องคความรูที่เขมแข็งของชุมชนไดอีกดวย
อภิปรายผล
การศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร พบวา
1. ระดับแรงจูงใจที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมาคือดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน และดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ ตามลําดับ หากพิจารณาเปนรายดานพบวา
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติงานของบุคลากรไดรับความชวยเหลือและความรวมมือ
ที่ดีจากเพื่อนรวมงานทําใหงานประสบความสําเร็จลุลวง มีความรูความเขาใจในการศึกษาขอปฏิบัติในการทํางานจากหนังสือ
กฎ ระเบียบตางๆ ของหนวยงาน และสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานไดดวยตัวเองจนสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เพ็ญพิชชา การาช (2558) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในเขต
พื้นที่อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในเขตพื้นที่
อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
การไดรับการยอมรับนับถือ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผลงานที่ไดรับการยอมรับนั้นเกิดจากความรูความสามารถอันเปน
ที่ประจักษ เมื่อมีโอกาสเสนอความคิดเห็นมักไดรับการยอมรับอยูเสมอ จึงทําใหเกิดการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงานและจากประชาชนผูมารับบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา ปลื้มภักตร (2558) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจ
ในการปฎิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยภาพรวม
อยูในระดับมาก
ดานความรับผิดชอบ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะงานที่ไดรับมอบหมายมีความชัดเจนในอํานาจหนาที่ มีการนํา
องคความรูที่ไดจ ากการศึกษา ฝ กอบรม สัมมนามาประยุกตใชใ นงานอยางเปน รูปธรรม รวมถึ งปริมาณงานในตําแหน ง
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติมีความเหมาะสมและเปดโอกาสใหใชความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรวีร
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วงษธนชัยสิริ (2558) ที่ศึกษาเรื่องกลยุทธการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดสระบุรี พบวา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดสระบุรี ดานความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบังคับบัญชาเปดโอกาสและสงเสริมใหไดรับการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม เชน การฝกอบรม การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ผูบังคับบัญชาสงเสริมและสนับสนุนใหบคุ ลากรไดรับการเลื่อนระดับ
ตําแหนงที่สูงขึ้นโดยการพิจารณาจากความรูความสามารถของบุคลากร และยังสามารถขอเปลี่ยนสายงานในหนวยงาน
เดียวกันไดเพื่อใหเกิดการเรียนรูระบบงานและประสบการณใหม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภากร เคหัง (2558) ที่ศึกษา
เรื่องแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พบวาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากรเทศบาลตํ าบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ดานความกา วหนา ในอนาคตโดยภาพรวม
อยูในระดับมาก
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะงานที่ปฏิบัติชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะตลอดจนประสบการณ
ในการทํางานใหสูงขึ้น โดยผูบังคับบัญชามีการแบงขอบเขตงานอยางชัดเจน ตรงกับความรูความสามารถและสอดคลอง
กับตํ าแหนง งานโดยตรง อี กทั้ง ยัง ไดใ ชค วามคิด ริเ ริ่ม สรา งสรรค และไดรับ การเปดโอกาสใหพั ฒนาศัก ยภาพอยา งเต็ม ที่
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เจษจรัส นามอาษา (2559) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฎิบัติงานกับ
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พบวาแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
สรุป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สามารถสรุปไดวา ในบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจติ รทั้ง 12 แหงนี้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีเงินเดือนอยูระหวาง 15,001-20,000 บาท เปนพนักงาน
สวนทองถิ่น/ตําบล ในสังกัดสํานักงานปลัดและมีประสบการณในการทํางานอยูระหวาง 11-20 ป นอกจากนี้ผูวิจัยพบวาระดับ
การศึกษามีผลตอความตองการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการศึกษาสงผลตอความ
เจริ ญ ก าวหน า ในหน า ที่ก ารงานด า นตํา แหน ง รวมถึง ส ง ผลต อ ความรอบรูใ นภาระงานที่รั บ ผิ ด ชอบต า งกั น และในด า น
ความสํ า เร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านมี ผ ลต อ แรงจู ง ใจในการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรมากที่ สุ ด อาจเกิ ด จากกํ า ลั ง ใจที่ ดี จ าก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานที่คอยใหความชวยเหลือและการรวมมือที่ดีในการแกไขปญหา เปนผลใหงานเปนที่ยอมรับนับ
ถือสงผลใหเกิดการพัฒนาตนเองตองานที่รับมอบหมาย และดวยมีการกําหนดอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจน ปริมาณงานที่
รับผิดชอบมีความเหมาะสมทําใหมีเวลาที่จะใชในการคิดสรางสรรคผลงานนวัตกรรมอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอองคการ ถือเปน
ความนายินดีที่แตละองคการมีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนที่ดีใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดของตน โดย
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาเรียนรูสิ่งตางๆ ดวยตนเองผานระบบเทคโนโนโลยีทุกครั้งเมื่อมีโอกาสแมวา
งบประมาณที่วางแผนไวไมเพียงพอแตสามารถหาทางแกไขไดโดยการโอนงบประมาณในสวนของการฝกอบรมเพิ่มเติมใหอยาง
เหมาะสม ทําใหบุคลากรมีโอกาสที่จะกาวหนาในสายอาชีพไดโดยทัดเทียมกัน และจากการสอบถามขอเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไดรับการเสนอวาบุคลากรเองควรมีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาศักยภาพตนเอง ใหความสําคัญตอ
เพิ่มเติมทักษะ ความรูความสามารถของตนเองอยางตอเนื่องทั้งในหลักสูตรเฉพาะและที่เกี่ยวของเพราะไมมีขอจํากัดในเรื่อง
ของงบประมาณ ควรมีนโยบายและแนวทางในการบริหารการฝกอบรมอยางชัดเจนมากขึ้นเปนมาตรฐานเดียวกัน มีเกณฑ
เกี่ยวกับการสงตัวบุคลากรไปอบรมที่เหมาะสมชัดเจนมากขึ้น เพื่อสอดคลองกับระบบยุติธรรม มีการประเมินผลหลังการ
ฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ เพื่อทราบความตองการของบุคลากรอยางเหมาะสมหรือตองปรับปรุงสวนไหน เพราะบางหลักสูตร
1007

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

อาจไมจําเปนตอความตองการของพนักงานเทาที่ควร ผูบริหารควรปฏิบัติตอบุคลากรทุกประเภทแบบเดียวกันไมเหลื่อมล้ํา ให
อํานาจในการปฏิบัติงานตามตําแหนงอยางเต็มที่ มีการกระจายอํานาจความรับผิดชอบใหแกบุคลากรในระดับตางๆ อยาง
เหมาะสมและชัดเจน หากเปนไปไดจริงจะทําใหบุคลากรมีความสุขและตองการที่จะพัฒนาตนเองโดยเห็นผลสําเร็จของงานที่
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรเปนสําคัญอยางเต็มใจและภาคภูมิใจ
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การศึกษาความหมายของกริยารูป TE ที่ปรากฎในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง
A STUDY OF THE MEANING OF TE FORM VERB APPEARED IN POLITICAL NHK ONLINE
NEWS
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีจดุ มุงหมายเพื่อศึกษาความหมายและความถี่ของกริยารูป te ในภาษาญี่ปุน ที่ปรากฎในขาวออนไลน NHK
หมวดการเมือง รวบรวมขอมูลจากจากขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม - วันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 จํานวน 100 ประโยค ศึกษากริยารูป te ที่ปรากฏดวยความถี่ และคารอยละ ผลการวิจัยพบวา กริยารูป te ที่
ปรากฎในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง มีการใชในความหมายแสดงลําดับของเหตุการณกอน-หลังมากที่สดุ พบ 57 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 57 รองลงมา คือ ใชในความหมายขยายเหตุการณหลักและความหมายแสดงสาเหตุ พบ 27 ครั้งและ 12 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 27 และรอยละ 12 ตามลําดับ สวนความหมายแสดงเหตุการณเกิดเรียงกัน มีการใชนอยที่สุด 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
ภาษาเปนสิ่งสําคัญทีม่ นุษยใชในการสื่อสารกัน ระหวางผูส งสารและผูร ับสาร เพื่อถายทอดและแลกเปลีย่ นความคิดขอมูล
ขาวสาร หรือความรูส ึก ซึ่งอยูในรูปแบบของตัวอักษร สัญลักษณหรือทาทาง แตหากผูสงสารขาดความรู ความเขาใจในการใช
ภาษาไดอยางถูกตอง อาจสงผลทําใหเกิดการเขาใจผิดหรือสื่อสารผิดได ดังนั้นการเรียนรูภาษาของแตละชาติกม็ ีความสําคัญ
อยางยิ่ง นอกเหนือจากการเรียนรูภาษาชาติของตนเองเพียงอยางเดียว ซึ่งภาษาแตละภาษามีโครงสรางทางไวยากรณเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางกัน ภาษาญี่ปุนก็เปนภาษาหนึ่งที่มโี ครงสรางทางไวยากรณเปนเอกลักษณเฉพาะตัว จึงเปน
ปญหาสําหรับผูเรียนภาษาญี่ปุนในการเรียนรูและเขาใจไวยากรณอยางถูกตอง ดวยเหตุนี้การเรียนไวยากรณจึงเปนพื้นฐาน ที่
จะทําใหผูเรียนภาษาตางประเทศเขาใจหลักภาษาและใชภาษาไดถูกตองมากขึ้น
กริยารูป te เปนกริยารูปหนึ่งในภาษาญี่ปุนที่มีการผันที่หางคํา เพื่อใหสามารถเชื่อมตอกับวลี และสํานวนที่ตามหลังมาได
รวมถึงสามารถนําไปสรางประโยค เพื่อใหเกิดความหมายตาง ๆ ได จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของพบวา 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。(ดีใจเปนอยางมากที่ได
พบคุณ) คํากริยา お会いできる เปนคํากริยาไมแสดงเจตนา 2) แสดงลําดับเหตุการณกอน-หลัง คือ ใชในเหตุการณทไี่ ม
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
มีลักษณะเปนประโยคอิสระที่ปรากฏรวมกับประโยคหลักมากกวาเปนเพียงอนุประโยคดวยเหตุนี้หลายครั้งจึงสลับลําดับ
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
สวนยายเตรียมอาหารที่บาน) 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。(ยายเตรียมทําอาหารที่บาน สวนตาไปหาฟนในภูเขา) และ 4) ขยาย
เหตุการณหลัก สามารถละออกจากประโยคไดเนื่องจากมีหนาที่คลายคํากริยาวิเศษณ เชน 太郎は（はしを使って）ご飯を
食べた。（はしを使って）แสดงเพียงวิธีการเกิดกิริยาอาการเทานั้น ไมใชสวนประกอบสําคัญของประโยค ณัฏฐิรา ทับทิม
(2560. )
การที่กริยารูป te มีการใชหลากหลายความหมาย และหลากหลายบริบทดังกลาว ทําใหผูเรียนเกิดความสับสนวา กริยารูป te
te
ในประโยคนั้น
ๆ
มีการใชในความหมายใด
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใช
กริยารูป
ของ ณัฏฐิรา ทับทิม (2560) พบวา ผูเรียนสามารถเลือกใชการใชรูป te ในความหมายแสดงลําดับเหตุการณกอน-หลัง ได
ถูกตอง รอยละ 78.87 แตงานวิจัยดังกลาวไมไดศึกษาการใชกริยารูป te ในความหมายอื่น ๆ ซึ่งนาสนใจวา กริยารูป te มีการ
ใชในความหมายอื่น ๆ มากนอยเพียงใด ขาวออนไลน เปนชองทางการเขาถึงขอมูลและขาวสารของผูรับสาร และเปนชอง
ทางการเผยแพรขอมูลและขาวสารของผูสงสารผานอินเตอรเน็ต ขาวออนไลนมีหลายประเภท เชน ขาวเศรษฐกิจ ขาวสังคม
ขาวการเมือง ขาวอาชญากรรม ขาวกีฬา เปนตน ขาวการเมืองจัดเปนขาวหนักที่มีเนื้อเรื่องในเชิงสาระ เปนขาวทีเ่ กี่ยวกับ
กิจกรรม ความเคลื่อนไหวทางการเมืองตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอคนสวนใหญในสังคม เนื้อขาวเปนสวนประกอบของโครงสรางหลัก
ของขาว ที่อธิบายหรือขยายรายละเอียดของสวนประกอบอื่น ๆ เพื่อใหผูอานเขาใจเรื่องราว และลําดับความสําคัญทีเ่ กิดขึ้น
อยางชัดเจน จากการสํารวจเนื้อหาขาวออนไลน NHK หมวดการเมืองเบื้องตน พบวา มีการใชกริยารูป te คอนขางมาก แต
ปญหาที่เกิดขึ้นคือ ผูเรียนภาษาญีป่ ุนชาวไทยไมเขาใจวา กริยารูป te นั้น ๆ ใชในความหมายใด
จากความสําคัญและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะวิเคราะหและศึกษาความถี่ของกริยารูป te ที่ปรากฏในขาวออนไลน
NHK หมวดการเมือง วา มีการใชในความหมายใด และมีการใชมากนอยเพียงใด ซึ่งผลการศึกษาทีไ่ ดจะทําใหเขาใจความหมาย
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และบริบทในการใชกริยารูป te มากขึ้น และเปนแนวทางสําหรับผูเรียนในการเลือกใชกริยารูป te ไดอยางถูกตองเหมาะสม
กับความหมาย และบริบทรวมถึงเปนแนวทางสําหรับผูสอน ในการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนกริยารูป te เพื่อให
ผูเรียนมีความเขาใจ และสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองมากยิ่งขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1.
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมายกริยารูป te จากเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดเกณฑการวิเคราะห
2.
สํารวจและรวบรวมขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง ระหวางวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 100
ประโยค
3.
วิเคราะหความหมายของกริยารูป te แตละประโยค ที่ปรากฏในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง
4.
นําผลการวิเคราะหความหมายของกริยารูป te ใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาญี่ปุน จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตอง และเหมาะสม พรอมทั้งปรับปรุงแกไขตามขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานภาษาญี่ปุน
5.
หาความถี่และคารอยละของความหมายของกริยารูป te ที่ปรากฏในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง
6.
นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย สรุป และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความหมายของกริยารูป te ที่ปรากฎในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง ผูวิจัยนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคดงั นี้
ผลการศึกษาความหมายกริยารูป te แตละความหมาย ที่ปรากฏในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง จํานวน 100
ประโยค แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงคาความถี่และคารอยละของการใชกริยารูป te แตละความหมาย ที่ปรากฏในขาวออนไลน NHK
หมวดการเมือง
ความหมาย
ความถี่
รอยละ
แสดงสาเหตุ

12

12

แสดงลําดับของเหตุการณกอน-หลัง

57

57

แสดงเหตุการณเกิดเรียงกัน

4

4

ขยายเหตุการณหลัก

27

27

รวม

100

100

จากตาราง 1 พบวากริยารูป te ที่ปรากฏในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง มีการใชในความหมายแสดงลําดับเหตุการณ
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กอน-หลังมากที่สุด พบ 57 ครั้ง คิดเปนรอยละ 57 รองลงมา คือ ใชในความหมายขยายเหตุการณหลักและความหมายแสดง
สาเหตุ พบ 27 ครั้ง และ 12 ครั้ง คิดเปนรอยละ 27 และรอยละ 12 ตามลําดับ สวนความหมายแสดงเหตุการณเกิดเรียงกันมี
การใชนอยที่สุด พบ 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 4

ภาพ 1 แผนภูมิแทงแสดงคารอยละของกริยารูป te ที่ปรากฏในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง
จากภาพ 1 พบวา กริยารูป te ที่ปรากฏในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง มีการใชในความหมายแสดงลําดับเหตุการณ
กอน-หลังมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57 รองลงมา คือ ใชในความหมายขยายเหตุการณหลักและความหมายแสดงสาเหตุ คิดเปน
รอยละ 27 และรอยละ 12 ตามลําดับ สวนความหมายแสดงเหตุการณเกิดเรียงกัน มีการใชนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 4
ตัวอยางประโยคการใชกริยารูป te ในความหมายแสดงลําดับเหตุการณ กอน-หลัง
1. たちがのざされたをして、に。พวกวัยรุนทําลายประตูที่ปด ของสภานิติ
บัญญัติและเขาไปในหอง
- เหตุการณในอนุประโยค たちがのざされたをして (พวกวัยรุนทําลายประตูที่ปด
ของสภานิติบัญญัต)ิ ตองเกิดกอน จึงจะเกิดเหตุการณ に (เขาไปในหอง)
2. ＮＨＫのをて、42 のにしてし、で９しました。
หลังจากทํางานเปนนักขาวของ NHK เขาไดรับการเสนอชือ่ เขาเปนผูส มัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในป 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
การเสนอชื่อเขาเปนผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในป 2510 และชนะ 9 ครั้งโดยรวม)
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ตัวอยางประโยคการใชกริยารูป te ในความหมายขยายเหตุการณหลัก
のがあるはにづいて やなどのサービスを１
3.
のでけることができ、それのはでまかなわれます。

คนพิการอยางรุนแรงสามารถรับบริการดูแลไดเชนการอาบน้ําและอาหารโดยมีคาใชจายของตนเองสูงถึง 10% ตามกฎหมาย
การสนับสนุนที่ครอบคลุมสําหรับคนพิการและคาใชจายอื่น ๆ จะไดรับการคุมครองโดยคาใชจายสาธารณะ
- にづいて (ตามกฎหมายการสนับสนุนที่ครอบคลุมสําหรับคนพิการ) สามารถละออกจากประโยคได
G20 のとべてのはもわっていない。
4.
สถานการณในสหรัฐอเมริกาและจีนไมได
เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับกอนหนาโอซากา G20
- G20 のとべて (เมื่อเทียบกับกอนหนาโอซากา G20) สามารถละออกจากประโยคได

ตัวอยางประโยคการใชกริยารูป te ในความหมายแสดงสาเหตุ
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。
5.
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。
มีการเสียสละมากมายในโลกเพื่อหาประชาธิปไตย
- ではをめて (เพื่อหาประชาธิปไตย) แสดงสาเหตุในประโยค

ถูกบอกวาอยากพูด

ตัวอยางประโยคการใชกริยารูป te ในความหมายแสดงเหตุการณเกิดเรียงกัน
はのにって、のをいました。นายกรัฐมนตรี
7.
อาเบะ ไดปรับคณะรัฐมนตรีชวงบายและไดแตงตั้งเจาหนาที่
พรรคประชาธิปตยเสรีนยิ ม
- ประโยคสามารถสลับประโยคในการกลาวได のをって、はのにちました。(ไดแตงตั้งเจาหนาที่พรรคประชาธิปตยเสรีนิยม
และนายกรัฐมนตรีอาเบะ ไดปรับคณะรัฐมนตรีชวงบาย)
「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
8.
者墓苑を訪れ、花束をささげて戦没者の霊を慰めました。

(วันสิ้นสุดสงครามวันที่ 15 นายกรัฐมนตรีอาเบะเขารวมในพิธีอนุสรณสงครามแหงชาติที่รัฐบาลสนับสนุนและมอบชอดอกไม
เพื่อปลอบประโลมผูที่ตายในสงคราม)
- 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。(วันสิ้นสุดสงครามวันที่ 15 นายกรัฐมนตรีอา
เบะ มอบชอดอกไมเพื่อปลอบประโลมผูที่ตายในสงครามและเขารวมในพิธีอนุสรณสงครามแหงชาติทรี่ ฐั บาลสนับสนุน)
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบวา กริยารูป te ที่ปรากฎในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง มีการใชในความหมายแสดงลําดับของ
เหตุการณกอน-หลังมากที่สุดนั้น เปนไปตามหลักการใชกริยารูป te ที่ณัฏฐิรา ทับทิม (2560 น. 1-20) ไดกลาวไววา กรณีที่ใช
กริยารูป te ในความหมายแสดงลําดับของเหตุการณกอน-หลัง จะไมสามารถสลับตําแหนงการเกิดได เนื่องจากเปนการกระทํา
ตอเนื่องตามลําดับกอน-หลัง ซึ่งเปนลักษณะเดนเฉพาะ ที่แตกตางจากความหมายแสดงเหตุการณเกิดเรียงกัน ที่มีการใช
ใกลเคียงกัน อีกทั้งลักษณะของเนือ้ ขาวที่เขียนสวนใหญจะเปนเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณกอน-หลังดังที่ ฤทัยวรรณ โชค
ทวีพาณิชย (2550) ไดอธิบายการเขียนขาววา เนื้อขาวเปนสวนที่อธิบายหรือขยายรายละเอียดของสวนประกอบอื่น ๆ ขางตน
เพื่อใหผูอานทราบเรื่องราวและเขาใจลําดับความสําคัญของเหตุการณ ที่เกิดขึ้นอยางละเอียดชัดเจน ดังนั้น กริยารูป te แสดง
ความหมายลําดับเหตุการณกอน-หลัง จึงถูกนํามาใชในการเขียนขาวมากที่สุด
สําหรับกริยารูป te ความหมายขยายเหตุการณหลัก ที่พบวามีการใชรองลงมานั้น เนื่องจากกริยารูป te ความหมายขยาย
เหตุการณหลักที่ปรากฏในขาวนั้นเปนเพียงการขยายเหตุการณ สามารถละประโยคที่มีการใชกริยารูป te ได แตความหมายยัง
เหมือนเดิม สวนกริยารูป te ในความหมายแสดงสาเหตุที่พบในขาว รองลงมาจากกริยารูป te ความหมายขยายเหตุการณหลัก
อาจเปนเพราะใชรูปไวยากรณอื่น ๆ มากกวาการใชกริยารูป te ในการเขียนเหตุการณในขาว สําหรับกริยารูป te ใน
ความหมายแสดงเหตุการณเกิดเรียงกันที่พบนอยที่สุดนั้น อาจเนื่องจากเนื้อหาในขาว ที่สามารถสลับตําแหนงการเกิด
เหตุการณนั้นเกิดขึ้นไดนอย ดังนั้น ในการเขียนเนื้อขาวจึงใชกริยารูป te ความหมายแสดงลําดับเหตุการณกอน-หลังมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐิรา ทับทิม (2560) ที่ศึกษาเรื่อง การใชรูป te tekara ta atode ของผูเรียน
ภาษาญี่ปุนชาวไทยในมหาวิทยาลัย 8 แหง พบวา การใชกริยารูป te ในความหมายแสดงลําดับเหตุการณกอน-หลังนั้น ผูเรียน
ใชถูกตองมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก เปนความหมายที่พบและใชบอยมากกวาความหมายอื่น จึงทําใหผูเรียนเขาใจและ
เลือกใชกริยารูป te ความหมายแสดงลําดับเหตุการณกอน-หลัง ไดถูกตอง
สรุปผลการวิจัย
กริยารูป te ที่ปรากฏในขาวออนไลน NHK หมวดการเมือง มีการใชในความหมายแสดงลําดับเหตุการณ กอน-หลังมากที่สดุ
รองลงมา คือ ใชในความหมายขยายเหตุการณหลักและความหมายแสดงสาเหตุ สวนความหมายแสดงเหตุการณเกิดเรียงกัน
พบวามีการใชนอยที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลกที่ใหการ
สนับสนุนในการทําวิจยั ครั้งนี้ และขอบคุณผูที่มสี วนรวมทุกทานที่ชวยใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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การศึกษาการใชคําอุทานภาษาญี่ปุนที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะ
A STUDY OF JAPANESE INTERJECTIONS USAGE APPEARED IN ANIME “GINTAMA”
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*
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การวิจัยเรื่อง การศึกษาการใชคําอุทานภาษาญี่ปุนที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะป 9 จํานวน 13 ตอน โดยหา
ความถี่เปนคารอยละของคําอุทานตามบริบทที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องดังกลาว ผลการวิจัยพบวาคําอุทานในภาพรวมพบวา
ประเภทของคําอุทานที่มีการใชมากที่สุดคือ คําอุทานประเภทแสดงอารมณ มีคาความถี่ 97 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 58.08
รองลงมาคืออุทานประเภทเรียกใหรูตัว มีคาความถี่ 47 ครั้ง คิดเปนรอยละ 27.33 และคําอุทานที่พบการใชนอยที่สุดคือคํา
อุทานประเภทตอบรับหรือปฏิเสธ พบความถี่ 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

1016

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

บทนํา
คําอุทาน เปนคําที่คุนหูเราอยางมากมาย แตหลายคนอาจจะยังไมเขาใจความหมายของคําอุทานอยางแทจริง คิดวา
คําอุทานนั้นเปนเพียงประโยคหรือคําๆหนึ่ง ซึ่งพูดขึ้นมาขณะตกใจโดยที่ไมไดตั้งใจ ก็สามารถเปนคําอุทานได แตในความเปน
จริงแลวนั้นความหมายและขอบเขตของคําอุทานนั้นกวางขวางมากกวานั้น คําอุทานที่มักพบกันบอยมีดวยกัน 3 รูปแบบ ไดแก
คําอุทานเพื่อบงบอกอาการ เปนคําอุทานที่ใชบอกอาการ บอกความรูสึกของผูพูด เชน ความรูสึกตกใจ ประหลาดใจ รองเรียก
โกรธแคน เสียใจ ปลอบโยน เขาใจ สงสัย รับรู ทักทวง โลงใจ เปนตน และคําอุทานในบทรอยแกวหรือรอยกรอง ใชในบท
รอยกรองเทานั้น เชน โอ อา แฮ เฮย เอย เปนตน และคําอุทานเพื่อใชในการเสริมบทสนทนา คือคําอุทานที่ผูพูดใชเพิ่มเติม
เสริมคําขึ้นมาโดยที่ไมมีความหมายแตอยางใด มักจะเปนลักษณะเติมหนา ตอทาย หรือแทรกกลางระหวางคําพูด เพื่อเปนการ
เนนความหมายที่จะพูดใหชัดเจนและเปนที่นาสนใจยิ่งขึ้น (สงา กาญจนาคพันธุ, 2016)
ในขณะที่ คําอุทานภาษาญี่ปุน(感動詞 : kandoushi) มี 3 ประเภท ไดแก 1.)คําอุทานที่แสดงอารมณโดยตรง ซึ่ง
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําอุทานแสดงอารมณโดยตรง โดยสามารถจําแนกประเภทของคํา
อุทานแสดงอารมณออกเปน 6 ประเภท ไดแก 1.1 คําอุทานแสดงอารมณแปลกใจ เชน Hee! Soo-desu-ka! หือ! ยังงั้นหรือ
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
แสดงอารมณออนใจภายหลังที่ปฏิบัติเรื่องทียากลําบากสําเร็จ เชน Yareyare! Kore-de sun-da! เออ!(ในที่สุดก็) เสร็จสิ้นแลว
(รูสึกเหนื่อยจริงๆ) 1.6 คําอุทานแสดงอารมณชื่นชม Maa! suteki! แหม! วิเศษจังเลย! (เฉพาะผูหญิง) 2.) คําอุทานที่เรียกให
รูตัว เชน Oi! Mate!เฮย! หยุดกอน(ตํารวจกําลังไลตามผูราย), Kora'! Atchi-e ike! เฮย! ไปใหพน (เฉพาะผูชาย และ 3.) คํา
อุทานตอบรับหรือปฏิเสธ เชน Hai, sayoo-de gozaimasu. (สุภาพที่สุด) ครับ,ใชครับ(คะ), Iie, chigai-masu. ไมใชครับ
(สุภาพที่สุด) ตาเกยิโร โทมีตา และ ปรียา อิงคาภิรมย โฮะริเอะ (2548: 202-208)
จากขางตนจะเห็นไดวาคําอุทานภาษาญี่ปุนนั้นมีความแตกตางจากคําอุทานภาษาไทย มักจะปรากฏอยูขางหนา
ประโยคแยกจากคําชนิดอื่น และจะไมปรากฏรวมกับคําชนิดอื่น อีกทั้งคําอุทานหนึ่งคํามีหลายความหมายซึ่งขึ้นอยูกับบริบทที่
ใช แตคําอุทานภาษาไทยนั้นสามารถเขาใจไดอยางเรียบงายไมซับซอน ดังนั้นการเขาใจความหมายและการใชคําอุทานนั้น
ผูวิจัยคิดวาเปนเรื่องยากสําหรับผูเรียนภาษาญี่ปุนที่เปนชาวไทย
และเมื่อสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับคําอุทานภาษาญี่ปุน ผูวิจัยพบวาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับคํา
อุทานภาษาญี่ปุนนั้นมีนอยมาก และยังไมมีใครทําเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับคําอุทานภาษาญี่ปุนผานสื่ออนิเมะที่ใหทั้งเสียง
และภาพที่สามารถมองเห็นอากัปกิริยาของตัวละคร สีหนา ทาทาง และฟงน้ําเสียงผานสื่อ ทั้งยังเปนแหลงภาษาจากเจาของ
ภาษาอีกดวย การศึกษาผานสื่อสามารถเขาถึงไดงาย และสะดวก ผูวิจัยจึงนําอนิเมะเรื่องกินทามะ 銀魂 (Gintama) ที่เปนสื่อ
ที่ใหทั้งเสียงและภาพใกลเคียงกับภาพยนตรมาเปนสื่อในการศึกษาคําอุทานภาษาญี่ปุน ดังที่ อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, ถิรนันท วน
วัช ศิริวงค และ สุจิรา สุวีรานนท (2542) ยังไดกลาวถึงประโยชนของการนําภาพยนตรมาใชในการจัดการเรียนการสอนวา
ภาพยนตรมีประโยชนหลายประการ เชนเปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ กระตุนและเราใหผูเรียนสนใจบทเรียนอยางสูง เปนแหลง
พูดภาษาที่แทจริงที่ผูเรียนสามารถฟงการสนทนาโตตอบ เห็นกิริยาทาทางในสถานการณจริง
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อนิเมะ เรื่อง กินทามะแตงขึ้นโดย โซะระจิ ฮิเดอะกิ (Sorachi Hideaki, 空知英秋) เริ่มออกอากาศที่ประเทศไทย
35

35

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2546 ซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับซากาตะ กินโทกิ อดีตซามูไรที่ทําอาชีพรับจางอิสระพรอมดวย ชิมูระ
ชินปาจิ และ คางุระ เพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพในยุคที่ซามูไรตกต่ํา เนื่องจากการรุกรานของมนุษยตางดาว เนื้อเรื่องเปนการ
ผสมผสานระหวางแนวยอนยุคและแนววิทยาศาสตร ลักษณะแนวเรื่องเปนแนวตลกและตอสู ในญี่ปุน กินทามะเปนการตูนที่
ไดรับความนิยมเปนอยางสูง ติดอันดับใน 20 อันดับแรกของการตูนที่มียอดขายสูงสุด 1 กระแสตอบรับของการตูนกินทามะมี
ทั้งดานบวกและดานลบ ดานบวกคือความชื่นชอบเนื้อหาที่ตลกขบขันและมีเนื้อเรื่องที่สนุกตื่นเตน ในอนิเมะเรื่องกินทามะ ซา
กาตะ กินโทกิ ที่เปดรานรับจางสารพัดโดยในปที่ 9 ตั้งแตตอนที่ 1 ถึง 13 ซากาตะ กินโทกิ เจอกับคนหลายๆชนชั้น และ
หลายๆชวงวัยอายุ ซึ่งผูวิจัยพบคําอุทาน และพบคําอุทานภาษาญี่ปุนใหมๆนอกบทเรียนมากขึ้นอีกดวย
จากขอมูลดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคําอุทานในอนิเมะเรื่องกินทามะป 9 จํานวน 13 ตอน เพื่อศึกษา
การใชคําอุทานภาษาญี่ปุน และหาความถี่เปนคารอยละของคําอุทานตามบริบทที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะป 9 จํานวน
13 ตอนโดยใชกรอบแนวคิดของ ตาเกยิโร โทมีตา และ ปรียา อิงคาภิรมย โฮะริเอะ (2548) มาเปนเกณฑในการวิเคราะห
ประเภทของคําอุทาน รวมถึงความหมายและบริบทหรือสถานการณที่นําไปใช สําหรับผูเรียนภาษาญี่ปุนหรือผูที่สนใจใน
ภาษาญี่ปุนจะไดสารสนเทศ ทําใหรูวาคําอุทานมีกี่ประเภท มีการใชในบริบทหรือสถานการณอยางไรบาง และสามารถนําไปใช
ในการสื่อสารไดถูกตอง และเหมาะสม
วิธดี ําเนินการวิจัย
1. รวบรวมคําอุทานภาษาญี่ปุนที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะจากการดูอนิเมะ บันทึกคาความถี่ที่พบพรอมกับ
ความหมาย
2. เมื่อจดบันทึกคําอุทานที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะทั้ง 3 ประเภท แลวนํามาวิเคราะหในรูปแบบตารางและ
แผนภูมิ โดยแยกตามประเภทและหนาที่ พรอมยกตัวอยางการใชในบริบทหรือสถานการณ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบบันทึกขอมูลมีขั้นตอนการทําดังนี้
1. ศึกษาประเภทของคําอุทานในภาษาญี่ปุนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวทางในการ
วิเคราะห
2. บันทึกขอมูลเปนรูปแบบตาราง
3. นําตารางการวิเคราะหขอมูลนําเสนออาจารยทีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเกณฑที่ใชใน
การวิเคราะห

1

จากการจัดอันดับอนิเมะเรื่องที่ผูชมอนิเมะสนใจมากที่สุดจากทางเว็บไซต Online Station เมื่อป พ.ศ.2561
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ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยขางตน มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายไดดังนี้
1. ผลการศึกษาความถี่จากมากไปนอยของคําอุทานแตละประเภทโดยแบงตามหลักการของ ตาเกยิโร โทมีตา และ
ปรียา อิงคาภิรมย โฮะริเอะ (2548)
ตารางที่ 1 แสดงความถี่ของคําอุทานที่พบในอนิเมะเรื่องกินทามะ ป 9 ตั้งแตตอนที่ 1 ถึง 13
ประเภทของคําอุทาน

ความถี่ที่พบ

รอยละ

1.คําอุทานแสดงอารมณ

97

58.08

2.คําอุทานเรียกใหรตู ัว

47

28.14

3.คําอุทานตอบรับหรือปฎิเสธ

23

13.77

167

100

รวม

จากตารางที่ 1 คําอุทานที่ปรากฏคาความถี่มากที่สุดคือคําอุทานที่ทําหนาที่แสดงอารมณ ซึ่งมีคาความถี่ 97 ครั้ง
หรือคิดเปนรอยละ 58.08 รองลงมาคือ คําอุทานที่เรียกใหรูตัวมี 47 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 28.14 และคําอุทานตอบรับหรือ
ปฏิเสธมี 23 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 13.77 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงความถี่ของคําอุทานแสดงอารมณทั้ง 6 ประเภทโดยแบงตามหลักการของ ตาเกยิโร โทมีตา และ
ปรียา อิงคาภิรมย โฮะริเอะ (2548) ที่พบในอนิเมะเรื่องกินทามะ ป 9 ตั้งแตตอนที่ 1 ถึง 13
หนาที่ในการสื่อความหมาย

ความถี่ที่พบ

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 คําอุทานแสดงอารมณออ นใจภายหลังที่ปฏิบตั ิเรื่องที่ยากลําบากสําเร็จ

3

1.80

1.6 คําอุทานแสดงอารมณชนื่ ชม

1

0.60

97

58.08

รวมความถี่คําอุทานแสดงอารมณ
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จากตารางที่ 2 คําอุทานแสดงอารมณทั้ง 6 อุทานแสดงอารมณที่ปรากฏมากที่สุดคือคําอุทานแสดงอารมณแปลกใจ
มีคาความถี่ 53 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 31.71 รองลงมาคือคําอุทานแสดงอารมณตกใจ 13.77 และคําอุทานแสดงอารมณไม
พอใจ ที่มีคาความถี่ 23 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 7.78 ตามลําดับ
2. ผลการศึกษาคําอุทานที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ของคําอุทานประเภทแสดงอารมณที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องกิน
ทามะ ป 9 ตั้งแตตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 13
ตารางที่ 3 แสดงความถี่ของคําอุทานแสดงอารมณประเภทคําอุทานแสดงอารมณแปลกใจ
ที่

คําอุทาน

ความถี่

รอยละ

1.

え

9

16.98

2.

えー

6

11.32

3.

あ

5

9.43

จากตารางที่ 3 คําอุทานแสดงอารมณแปลกใจ พบคําอุทานที่มีคาความถี่มากที่สดุ 3 อันดับแรก ไดแก え มีคาความถี่ใน
การใชมากที่สุด 9 ครั้ง คิดเปนรอยละ 16.98 รองลงมาไดแกคําวา えー พบคาความถี่ 6 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 11.32 และ
คําวา あ ที่มีความถี่ 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 9.43 ตามลําดับ
ยกตัวอยาง เชน
ตัวอยางที่ 1 ซากาตะ กินโทกิและเพื่อนๆ ชวยกันออกตามหาฝกดาบที่เปนภรรยาของดาบเอ็กซคาริเบอร และยังเลา
ตํานานของตัวเองและภรรยาใหฟง
ชินปาจิ:

え、さやこさん？

E, Sayakosan? เอะ คุณซายาโกะ (ตอนที่ 6 นาทีที่ 10:51)

ตารางที่ 4 แสดงความถี่ของคําอุทานแสดงอารมณประเภทคําอุทานแสดงอารมณตกใจ
ที่
1.
2.
3.
4.

คําอุทาน

ความถี่

รอยละ

え

7

30.43

えー

5

21.74

2

8.70

あ
へい

จากตารางที่ 4 คําอุทานแสดงอารมณตกใจ พบคําอุทานที่มีคาความถี่มากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก え มีคาความถี่มาก
ที่สุด 7 ครั้ง ในการใชแสดงอารมณตกใจ หรือคิดเปนรอยละ 29.41 รองลงมาไดแกคําวา えー มีความถี่ 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ
21.74 และ あ, へい ที่ปรากฏคาความถี่เทากัน 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 11.76
ยกตัวอยาง เชน
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ตัวอยางที่ 2 กลุมไอดอลกาแล็กซี่ คิงดอม บิช 48 ไดจัดงานจับมือแฟนคลับขึ้นเพื่อแขงกลับกลุมไอดอล ขี้มูกเพชร 48
ของโอซึจังและคางูระ แลวฐานแฟนคลับเกือบทั้งหมดของขี้มูกเพชร 48 ก็กลายไปเปนแฟนคลับของกาแล็กซี่ คิงดอม บิช 48
ทําใหชินปาจิที่เปนแฟนคลับของโอซึจังตกใจเปนอยางมาก
ชินปาจิ: へい、ちょっと待って。 Hei, Chotto matte. เฮยรอดวย (ตอนที่ 8 นาทีที่ 07:09 )
ตารางที่ 5 แสดงความถี่ของคําอุทานแสดงอารมณประเภทคําอุทานแสดงอารมณไมพอใจ
ที่

คําอุทาน

1.
2.

おい
ばか

ความถี่

รอยละ

6
2

46.15
15.38

จากตารางที่ 5 คํ าอุ ท านแสดงอารมณไ ม พ อใจ พบคํ า อุ ทานที่ มี ค าความถี่ ม ากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได แ ก おい มี
คาความถี่มากที่สุด 6 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 46.15 รองลงมาไดแกคําวา ばか มีความถี่ 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 15.38
ตามลําดับ
ยกตัวอยาง เชน
ตัวอยางที่ 3 คุณพอของคางูระและซากะตะ กินโทกิทั้งสองคนพยายามพูดขอเสียของคางูระใหแฟนหนุมของคางูระฟง
เพื่อที่จะลมเลิกความคิดที่จะแตงงานกัน แตชินปาจิกลับบอกวาเพื่อที่จะรูวาคางูระและแฟนหนุมนั้นจะเขากันไดรึเปลาจึง
แนะนําใหคางูระกับแฟนไปออกเดทกัน แตคางูระกับพบวาการเดทในครั้งนี้มันนาเบื่อมาก
คางูระ:

おい、めんどくさいある。

Oi ,mendokusai aru. เฮอ นาเบื่อจังเลย (ตอนที่ 2 นาทีที่10:40)

ตารางที่ 6 แสดงความถี่ของคําอุทานแสดงอารมณประเภทคําอุทานสื่ออารมณสงสัย
ที่

คําอุทาน

1.

え

2.

え何

3.

そう

4.

何

จากตารางที่ 6 พบคําอุทานสื่ออารมณสงสัย ไดแก え, え何, そう และ

何

ความถี่

รอยละ

1

25

มีคาความถี่ในการปรากฏเทากัน 1 ครั้ง คิด

เปนรอยละ 25ยกตัวอยาง เชน
ตัวอยางที่ 4 กลุมไอดอลกาแล็กซี่ คิงดอม บิช 48 ไดจัดงานจับมือแฟนคลับขึ้นเพื่อแขงกลับกลุมไอดอล ขี้มูกเพชร 48
ของโอซึจังและคางูระ และตั้งมานเพื่อใหเหลาแฟนคลับเขาไปจับมือกับเหลาไอดอลกาแล็กซี่ คิงดอม บิช 48ในที่ลับตาคน
เหลาแฟนคลับ:

そう、何今の？So,

nani imano? งั้นเหรอ, อะไรนะตอนนี้หรอ (ตอนที่ 9 นาทีที่06:10 )
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ตารางที่ 7 แสดงความถี่ของคําอุทานแสดงอารมณประเภทคําอุทานแสดงอารมณออนใจภายหลังที่ปฏิบัติเรื่องที่ยากลําบาก
สําเร็จ
ที่

คําอุทาน

1.

いやー

2.

いや

3.

まぁま

ความถี่

รอยละ

1

33.33

จากตารางที่ 7 พบคําอุทานแสดงอารมณออนใจภายหลังที่ปฏิบัติเรื่องที่ยากลําบากสําเร็จ ไดแก いやー,
まぁま มีคาความถี่เทากัน 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 33.33

いや

และ

ยกตัวอยาง เชน
ตัวอยางที่ 5 ซากะตะ กินโทกิและเพื่อนๆไดแตงตัวเลียนแบบการตูนเรื่องอื่นเพื่อมาแขงขันการตอสู แตเหลาซามูไรที่อยู
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 ใหมันทําในสิ่งที่มันตองการเหอะ (ตอนที่ 7 นาทีที่ 12:23 )
ตารางที่ 8 แสดงความถี่ของคําอุทานแสดงอารมณประเภทคําอุทานแสดงอารมณชื่นชม
ที่

คําอุทาน

ความถี่

รอยละ

1.

あれ

1

100

จากตารางที่ 8 พบคําอุทานแสดงอารมณชื่นชม คือคําวา あれ มีคาความถี่ 1 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 100
ยกตัวอยาง เชน
ตัวอยางที่ 6 ซากะตะ กินโทกิ ชินปาจิ คางูระและเหลาผูพิทักษวิญญาณของทั้งสามคนพาไปเขารวมการแขงขันปาลูก
บอลแตทีมตรงขามของทั้งสามกลับปาไดเยอะกวาและแมนกวา
คางูระ:

あれ、おかしいある。Are,

okashii aru โฮ สนุกสุดๆไปเลย (ตอนที่ 13 นาทีที่ 05:04)
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3. ผลการศึ ก ษาคํ า อุ ท านที่ พ บมากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ของคํ า อุ ท านประเภทเรี ย กให รู ตั ว ที่ ป รากฏในอนิ เ มะ
เรื่อง กินทามะ ป 9 ตั้งแตตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 13
ตารางที่ 9 แสดงความถี่ของคําอุทานประเภทเรียกใหรูตัว
ที่
คําอุทาน
1.
おい
2.
ちょっと
3.
おいおい

ความถี่
33
4
2

รอยละ
70.21
8.51
4.26

จากตารางที่ 9 คําอุทานเรียกใหรูตัว พบคําวา おぃ มีมากที่สุดถึง 33 ครั้ง คิดเปนรอยละ 70.21 รองลงมาไดแก
คําอุทานคําวา ちょっと มีคาความถี่ 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 8.51 และ おいおい มีคาความถี่ 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 4.26
ยกตัวอยาง เชน
ตัวอยางที่ 7 ณ รานสารพัดรับจางกินจัง ตัวละครหลักนั่งกินขาวพรอมหนากับพอของคางุระหรืออุมิโบสึ โดยซากา
ตะ กินโทกิ เอยขึ้นมากับอุมิโบสึใหถามคางุระเรื่องที่กําลังมีแฟนไดแลว
ซากาตะ กินโทกิ: おぃ、早く聞いた！Oi, hayaku kiita ! เฮย รีบๆถามดิ (ตอนที่ 1 นาที่ที่ 12:39)
4. ผลการศึกษาคําอุทานที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ของคําอุทานประเภทตอบรับหรือปฏิเสธที่ปรากฏใน อนิ

เมะเรื่องกินทามะ ป 9 ตั้งแตตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 13
5.
ตารางที่ 10 แสดงความถี่ของคําอุทานประเภทตอบรับหรือปฏิเสธ
ที่
คําอุทาน
1.
2.

あぁ
いや
うん

ตอบรับ

おれは

3.

หนาที่
ตอบรับ
ปฏิเสธ

や

ปฏิเสธ

いえ

ความถี่

รอยละ

4

17.39

3

13.04

2

8.70

จากตารางที่ 10 คําอุทานตอบรับหรือปฏิเสธ พบคําวา あぁ, いや มีคาความถี่มากที่สุด 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ
17.39 รองลงมาคือคําวา うん มีความถี่ 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.04 และคําวา おれは, や และ いえ ที่มีคาความถี่เทากัน 2
ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 8.70

ยกตัวอยางคําอุทานตอบรับ เชน
ตัวอยางที่ 8 คางุระพาไดหรือแฟนมาที่รานสารพัดรับจางกินจัง จากนั้นซากาตะ กินโทกิจึงชวนดื่มชา ไดจึงตอบ
กลั บ ไดหรื อ แฟนของคางุ ร ะ: 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 (ตอนที่ 2 นาที่ที่ 05:00)
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อภิปรายผล
จากการวิเคราะหคําอุทานภาษาญี่ปุนที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะ ป 9 จํานวน 13 ตอน จากผลการศึกษา
สามารถอภิปรายได ดังนี้
1. คําอุทานแสดงอารมณ มีคาความถี่ 97 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 58.08 มีท้ังหมด 6 อารมณ คําอุทานที่พบมากที่สุด
คือคําวา え(คําอุทานแสดงอารมณแปลกใจ) มีคาความถี่ 9 ครั้ง คิดเปนรอยละ 5.23 รองลงมาคือคําวา え(คําอุทาน
แสดงอารมณตกใจ) ความถี่ 7 ครั้ง คิดเปนรอยละ 4.07 และคําวา えー(คําอุทานแสดงอารมณแปลกใจ), おい(คํา
อุทานแสดงอารมณไมพอใจ) ที่มีคาความถี่ 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.49
2. คําอุทานที่เรียกใหรูตัวมี 47 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 28.14 พบความถี่ของคําอุทานคําวา おぃ มีมากที่สุดถึง 33
ครั้ง คิดเปนรอยละ 19.19 รองลงมาไดแกคําอุทานคําวา ちょっと มีคาความถี่ 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 2.33 และ お
いおい มีคาความถี่ 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 1.16
3. คําอุทานตอบรับหรือปฏิเสธ มีความถี่ 23 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 13.77 พบความถี่ของคําอุทานคําวา あぁ(คํา
อุทานตอบรับ), いや(คําอุทานปฏิเสธ) มีคาความถี่มากที่สุด 4 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 2.33 รองลงมาคือคําอุทาน
คําวา うん มีคาความถี่ 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 1.74 และคําวา や, いえ(คําอุทานปฏิเสธ) มีคาความถี่ 2 ครั้ง หรือ
คิดเปนรอยละ 1.16 ตามลําดับ
ผูวิจัยพบวาคําอุทานภาษาญี่ปุนสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแกคําอุทานแสดงอารมณ คําอุทานที่เรียกให
รูตัว และคําอุทานตอบรับหรือปฏิเสธ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ ตาเกยิโร โทมีตา และ ปรียา อิงคาภิรมย โฮะริเอะ (2548)
แต ท ว า คํ า อุ ท านแต ล ะคํ า ไม ส ามารถกํ า หนดได อ ย า งตายตั ว ว า เป น คํ า อุ ท านประเภทไหน เพราะต อ งอาศั ย บริ บ ทหรื อ
สถานการณที่เกิดขึ้นในขณะนั้น รวมถึงน้ําเสียงของผูพูด ลักษณะทาทางประกอบ จึงจะเขาใจความหมายของคําอุทานดังกลาว
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาการใชคําอุทานภาษาญี่ปุนที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะ 銀魂 (Gintama) ป 9 จํานวน
13 ตอน ผลปรากฏวา คําอุทานที่ทําหนาที่แสดงอารมณ มีคาความถี่ 97 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 58.08 คําอุทานที่เรียกให
รูตัวมี 47 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 28.14 และคําอุทานตอบรับหรือปฏิเสธมี 23 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 13.77
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การศึกษาคาปรากฏร่วมกับคากรยยาวยศศษ์ในภาษาญี่ปุ่น
A STUDY OF ADVERB COLLOCATIONS IN JAPANESE
ปติญญา พิริยะ* สุนิษา ตั๋นแก้ว และ กนกรัตน์ ปิลาผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : sunisa.tu @psru.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้คาและชนิดของคาที่ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและ
ความถี่ของสภาพและอากัปกิริยา และศึกษาความถี่ตามชนิดของคาและคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์แสดงระดับ
และความถี่ของสภาพและอากัปกิริยา แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ตารามินนะ โนะ นิฮงโกะ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เล่ม
1-4 และ เว็บไซต์ Tsukuba วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า คากริยาวิเศษณ์แสดง
ระดับและความถี่ในตารา มินนะ โนะ นิฮงโกะ (ฉบับปรับปรุง) เล่มที่ 1-4 มีทั้งหมด 19 คา ส่วนใหญ่ปรากฏร่วมกับคากริยา
มากที่สุด ยกเว้น totemo (とても) และ motto (もっと) ปรากฏร่วมกับคาคุณศัพท์มากที่สุด คากริยาวิเศษณ์ที่มีความถี่ใน
การใช้มากที่สุดคือ yoku (よく) ร้อยละ 33.47 รองลงมาคือ sukoshi (すこし) และ totemo (とても) ร้อยละ 9.45 และ
9.42 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาคาศัพท์ที่มีความถี่สูงทีป่ รากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์ทั้ง 3 คาดังกล่าว พบว่า yoku (よく)
เกิดร่วมกับ คากริยา naru (なる) มากที่สุด sukoshi (すこし) เกิดร่วมกับ คากริยา chigau (違う) มากที่สุด ส่วน
totemo (とても) เกิดร่วมกับคาคุณศัพท์ ureshii ( 嬉しい) มากที่สุด
คาสาคัญ : คากริยาวิเศษณ์ คาปรากฏร่วม 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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บทนา
ค ากริ ย าวิ เ ศษณ์ คื อ ค าที่ มี ค วามหมายด้ า นศั พ ท์ ท าหน้ า ที่ ข ยายภาคแสดงของประโยค คื อ ขยายค ากริ ย า
คาคุณศัพท์ คานาม และคากริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง เพื่อให้ข้อมูล บอกรายละเอียด สภาพ และสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ดังที่ ณัฏฐิร า ทับ ทิม (2557) ได้ก ล่าวไว้ ว่า ค ากริย าวิเศษณ์ คื อ คาที่มีความหมายด้า นศัพท์ แต่ไม่ สามารถเป็ น
ส่วนประกอบของประโยคได้โดยลาพัง ทาหน้าที่เป็นคาขยายภาคแสดง กล่าวคือ คากริยาวิเศษณ์จะขยายคากริยา คาคุณศัพท์
และคากริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง ในภาษาญี่ปุ่นแบ่งคาคุณศัพท์และคากริยาวิเศษณ์ออกจากกัน ภาษาญี่ปุ่นแบ่งคากริยาวิเศษณ์
เป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1) คากริยาวิเศษณ์แสดงท่าทาง สภาพ 2) คากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยา
และ 3) คากริยาวิเศษณ์ขยายส่วนมาลาของภาคแสดง ซึ่งในการเลือกใช้คากริยาวิเศษณ์ จะต้องคานึงถึงคาและชนิดของคาที่
ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์ จึงจะเข้าใจและสามารถนาไปใช้ได้จริง
คาปรากฏร่วมคือ กลุ่มคาตั้งแต่สองคาขึ้นไปอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเป็นธรรมชาติ แล้วสร้างหน่วยความหมายใด
หน่วยความหมายหนึ่งขึ้นมาร่วมกัน มีการจัดวางคาในตาแหน่งตามที่เจ้าของภาษานิยมและเห็นว่าถูกต้อง โดยที่ไม่สามารถนา
คาอื่น ๆ มาแทนที่คาใดคาหนึ่งได้ เนื่องจากไม่เป็นที่ถูกต้องตามแบบแผนของเจ้าของภาษา ดังที่ สุพรรณี ปิ่นมณี (2549) ได้
อธิบายลักษณะของคาปรากฏร่วมว่า เป็นการที่คาตั้งแต่สองคาขึ้นไป ปรากฏอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเป็นธรรมชาติแล้วสร้าง
หน่วยความหมายใดหน่วยความหมายหนึ่งขึ้นมาร่วมกัน โดยบริบทในการอยู่ร่วมกันของคาจะเป็นตัวกาหนดว่า ความหมาย
ของวลีนั้น ๆ หรือคา ๆ นั้นในประโยคใช้ในความหมายใด ความหมายหลัก ความหมายรองหรือความหมายเชิงเปรียบ ดังนั้น
ในการเลือกใช้คาปรากฏร่วมที่ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์ นอกจากต้องพิจารณาคาปรากฏร่วมแล้ว ผู้เรียนยังต้องต้อง
คานึงถึงคาและชนิดของคาที่มาปรากฏร่วมด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะในภาษาญี่ปุ่นมีการใช้คากริยาวิเศษณ์กับคากริยา
คาคุณศัพท์ คานาม และคากริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง โดยอยู่ในรูปประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ เงื่อนไข การคาดการณ์ การสมมติ
เพื่อให้ข้อมูล บอกรายละเอียด สภาพ และสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (อลีน เฉลิมชัยกิจ, 2557)
คากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยา เป็นคาที่ทาหน้าที่ขยายกริยาและคาคุณศัพท์ที่เป็น
ภาคแสดงและขยายคากริยาวิเศษณ์ด้วยกันเองเพื่อแสดงระดับและความถี่ของสภาพและกิริยาท่าทางที่เกิดขึ้น สาหรับผู้ที่เรียน
ภาษาญี่ปุ่นหรือมีความสนใจในภาษาญี่ปุ่นควรที่จะรู้ชนิดของคารวมถึงคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์แต่ละคาว่า คา
ชนิดใดบ้างที่มีความถี่ในการเกิดร่วมกับคากริยาวิเศษณ์นั้น ๆ และคาศัพท์ คาใดที่ใช้ร่วมกับคากริยาวิเศษณ์ เพื่อจะได้เข้าใจ
และใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความหมายและบริบท และสามารถสื่อสารสิ่งที่ต้องการไปยังผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง
จากความเป็ น มาและปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจที่ จ ะศึ ก ษาความถี่ ข องชนิ ด ของค าและค าศั พ ท์ ที่
ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์ที่แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยาว่ามีอะไรบ้าง และมีความถี่ในการใช้คากริยา
วิเศษณ์ที่แสดงระดับและความถี่มากน้อยเพียงใด ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ ทราบชนิดของคาและคาที่ปรากฏร่วมกับ
คากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยาในภาษาญี่ปุ่น และทราบความถี่ของคาและชนิดของคาที่
ปรากฏร่ว มกั บ คากริ ย าวิ เศษณ์แ สดงระดับ และความถี่ ของสภาพและอากั ปกิ ริย า ตลอดจนเป็ น แนวทางส าหรั บผู้ เรี ย น
ภาษาญี่ปุ่นหรือผู้ที่สนใจในภาษาญี่ปุ่น เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
วยธีดาศนยนการวยจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวิธดี าเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาค้ น คว้ า แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ค าปรากฏร่ ว มและค ากริ ย าวิ เ ศษณ์ แ สดงระดั บ และความถี่ ข องสภาพและ
อากัปกิริยาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์
2. สารวจและรวบรวมคากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยาที่ปรากฏในตาราเรียน
ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น มินนะ โนะ นิฮงโกะ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เล่ม 1-4
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3. หาความถี่การใช้ของคากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยาจากเว็บไซต์ Tsukuba
4. ค้นหาชนิดของคาและคาที่ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์ที่มีความถี่สูงในการใช้จากเว็บไซต์ Tsukuba
5. วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ จัดลาดับคากริยาวิเศษณ์ตามความถี่ในการใช้จากมากไปหา
น้อยและหาความถี่ตามชนิดของคาที่ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกริยา จากนั้น
หาความถีค่ าที่ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยามากที่สุด
6. นาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย สรุป และอภิปรายผล
ผลการวยจัย
การศึกษาคากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยาในหนังสือหนังสือมินนะ โนะ นิฮงโกะ
(ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 2) เล่มที่ 1-4 ครั้งนี้ ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 1-3 ต่อไปนี้
ตาราง 1 แสดงความถี่และร้อยละของการใช้คากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยา
ลาดับ

คากรยยาวยศศษ์

ความหมาย

ความถี่ (ครั้ง)

ร้อยละ

1

よく

บ่อย ๆ อย่างดี

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 ส่วนใหญ่

216,676

5.78

8

もっと

อีก กว่านี้

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 มากทีเดียว

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 ที

27,107

0.72

18

たいてい

ตามปกติ

27,041

0.72

19

だいたい

ส่วนใหญ่ โดยทั่วไป

17,937

0.48

3,747,145

100

รวม

1028

4

จากตารางที่ 1 พบว่า คากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิรยิ าในหนังสือมินนะ โนะ นิฮง
โกะ (ฉบับปรังปรุง) เล่มที่ 1-4 มีจานวนทั้งหมด 19 คา เมื่อพิจารณาความถี่ในการใช้ พบว่า คาที่มีความถี่ในการใช้มากที่สุด
คือ よく ร้อยละ 33.47 รองลงมาคือ すこし และ とても ร้อยละ 9.45 และ 9.42 ตามลาดับ ส่วนคาที่มีความถี่ในการใช้
น้อยที่สุดคือ だいたい ร้อยละ 0.48
ตารางที่ 2 แสดงความถี่ ร้อยละของชนิดของคาที่ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพแล ะ
อากัปกิริยา
ชนยดของคาที่ปรากฏร่วม
ลาดับ

คากรยยา
วยศศษ์

คากรยยา

คาคุ์ศัพท

คานาม

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

คากรยยาวยศศษ์

ร้อยละ ความถี่

ร้อยละ

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

954,979

64.52

357,112

24.13

152,070

10.27

16,010

1.08

รวม
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จากตารางที่ 2 พบว่าโดยภาพรวม คากริยาวิเศษณ์ทั้ง 19 คา ส่วนใหญ่เกิดร่วมกับคากริยามากที่สุดคือ 954,979
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.52 รองลงมาคือ คานาม 152,070 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.13 คาคุณศัพท์ 357,112 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 10.27 ยกเว้น とても กับ もっと ปรากฏร่วมกับคาคุณศัพท์มากกว่าคากริยา ส่วนคากริยาวิเศษณ์ที่เกิดร่วมกับ
คากริยาวิเศษณ์ด้วยกันพบน้อยที่สุด 16,010 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.08
ภาพ 1 แผนภูมิแท่งแสดงความถี่และร้อยละชนิดของคาที่ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าชนิดของคาที่ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและ
อากัปกิริ ยา มากสุดคือ ค ากริยา ร้อยละ 64.52 รองลงมาคือ คาคุณศัพ ท์ และ คาคุณนาม ร้อยละ 24.13 และ 10.27
ตามลาดับ ส่วนคากริยาวิเศษณ์ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์ด้วยกันเองน้อยที่สุด ร้อยละ 1.08
ตารางที่ 3 แสดงคาที่ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยาแยกตามชนิดของคา
คาที่ปรากฏร่วมแยกตามชนยดของคา
คากรยยา ความถี่ของ
วยศศษ์ คาปรากฏ
ร่วม

คากรยยา

ความถี่
(ครั้ง)

คาคุ์ศัพท

ความถี่
(ครั้ง)

คานาม

ความถี่
(ครั้ง)

148

-

-

よく

1,254,190

良くなる

28,405

良く美味しい

すこし

354,195

少し違う

5,080

少し高い

1,724

少し残念だ

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

278
6,917

คากรยยา
วยศศษ์
良くよく

169

少しほっと

463

とてもとても

182

จากตาราง 3 พบว่า よく เกิดร่วมกับคากริยา なる คาคุณศัพท์ 美味しい และคากริยาวิเศษณ์ よく มากที่สุด
แต่ไม่ปรากฏร่วมกับคานาม สาหรับ すこし เกิดร่วมกับคากริยา 違う คาคุณศัพท์ 高い คานาม 残念だ และคากริยาวิเศษณ์
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ความถี่
(ครั้ง)

6
ほっと

มากที่สุด ส่วน とても เกิดร่วมกับคาคุณศัพท์ 嬉しい คานาม 大切だ คากริยา 分かる และคากริยาวิเศษณ์ とて

も มากที่สุด

อภยปรายผล
จากผลจากวิจัยมีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายผลดังนี้
1. คากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ในภาษาญี่ปุ่น ทีพบว่า มีการใช้ร่วมกับคากริยามากที่สุด นั้นเป็นเพราะ
คากริยาวิเศษณ์มีหน้าทีข่ ยายคากริยา คาคุณศัพท์ และคากริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง ดังที่ ณัฏฐิรา ทับทิม (2557, น.126-127)
ได้อธิบายไว้ว่า คากริยาวิเศษณ์ คือ คาที่มีความหมายด้านศัพท์แต่ไม่สามารถเป็นส่วนประกอบของประโยคได้โดยลาพัง ทา
หน้าที่เป็นคาขยายภาคแสดง แต่ในทางกลับกันคากริยาวิเศษณ์ มักจะไม่ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์ด้ว ยกันเองเพราะ
คากริยาวิเศษณ์เป็นคาที่ขยายคากริยาหรือคาคุณศัพท์เป็นหลัก
2. ค ากริ ย าวิ เ ศษณ์ ที่ มี ค วามถี่ ใ นการใช้ ม ากที่ สุ ด คื อ よく ปรากฏร่ ว มกั บ กริ ย ามากที่ สุ ด และเมื่ อ พิ จ ารณา
คาที่ปรากฏร่วมพบว่า ใช้กับคากริยา なる มากที่สุด นั้น เนื่องจาก คากริยาดังกล่าว เป็นคากริยาแสดงสภาพ อาการ การ
กระทา จึงสามารถเกิดร่วมกับคากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและสภาพของอากัปกริยาได้ (ณัฎฐิรา ทับทิม , 2559 น.11)
とても ที่ปรากฏร่วมกับคาคุณศัพท์มากที่สุด และเมื่อพิจ ารณาคาที่ปรากฏร่วมพบว่า ใช้กับคุณศัพท์ 嬉しい มากที่สุดนั้น
เนื่องจากเป็นคาคุณศัพท์ใช้อธิบายอารมณ์ความรู้สึก และใช้พรรณนาลักษณะของคนหรือสิ่งของหรือสิ่งต่าง ๆ การใช้ คากริยา
วิเศษณ์ とても กับคาคุณศัพท์ดังกล่าว จึงเป็นการเสริมความหมายของคาคุณศัพท์ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น (ณัฎฐิรา ทับทิม ,
2559 น.18-21)
สรุปผลการวยจัย
1. คากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกิริยาที่มีความถี่ในการใช้มากที่สุดคือ よく รองลงมา
คือ すこし และ とても ตามลาดับ ส่วนคาที่มีความถี่ในการใช้น้อยที่สุดคือ だいたい
2. คากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ส่วนใหญ่ปรากฏร่วมกับคากริยามากที่สุด รองลงมาคือคาคุณศัพท์ คานาม
และคากริยาวิเศษณ์ ยกเว้น とても และ もっと ปรากฏร่วมกับคาคุณศัพท์มากที่สุด รองลงมาคือคากริยา คานาม และ
คากริยาวิเศษณ์
3. คาที่ปรากฏร่วมกับคากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและความถี่ของสภาพและอากัปกริยา よく มากที่สุด คือคากริยา
なる แต่ไม่ปรากฏร่วมกับคานาม สาหรับ すこし เกิดร่วมกับคากริยา 違う มากที่สุด ส่วน とても เกิดร่วมกับคาคุณศัพท์
嬉しい มากที่สุด
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ที่
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนผูถือสวัสดิการแหงรัฐที่อาศัยอยูในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ใช
วิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจงและกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรสําเร็จของ Taro Yamane จํานวน 386 คน
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนาหาคาแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานหาคา t-test และ F-test One-Way ANOVA สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการ
สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) จํานวน 15 คน ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนตอสภาพการ
ขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการ
เขาถึงสิ่งจําเปนพื้นฐาน รองลงมาคือดานการมีงานทํา ดานการฝกทักษะอาชีพและดานการชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุน ผล
การเปรียบเทียบพบวา รายได สถานภาพสมรสและสถานภาพผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของ
ประชาชนตอสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และแนวทางการสงเสริมการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ (บัตรผู มีรายไดนอย) ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือ ควรมีก ารกําหนดนโยบายและกิจกรรมที่สง เสริมให
ประชาชนผูมีรายไดนอยเกิดการสรางงาน สรางรายได สามารถเปนเปนที่พ่ึงตอตนเองและคนในครอบครัวได เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐอยางยั่งยืน เปรียบเสมือนกับการใหเครื่องมือในการหาปลาแก
ประชาชน โดยไมเนนใหปลาโดยการมอบเงินผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐแกประชาชนเพียงอยางเดียว อันจะสงผลใหประชาชนผู
มีรายไดนอยเกิดภูมิคุมกันในตัวที่แข็งแกรงและสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมตอไปไดอยางมีความสุข
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
สถานการณความยากจนในประเทศไทยถือเปนปญหาที่ทุกรัฐบาลตางใหความสําคัญในการแกไขเยียวยา ผูคนใน
หลายพื้นที่กําลังประสบปญหาความยากจน และขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายดาน จากปจจัยตางๆ เชน ความ
เหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และการเขาถึงการศึกษา ซึ่งเปนอุปสรรคที่ยิ่งใหญตอการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงมุงเนน
การขจัดความยากจน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางศักยภาพของคนและชุมชน เพื่อนําทักษะที่ไดไปตอยอด
อยางมีประสิทธิภาพและสรางรายไดอยางยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอยางเทาเทียมและทั่วถึงในทุกพื้นที่ แมวาสถานการณ
ความยากจนของไทยจะลดลงในทุ กๆป แต สํ านั ก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ แห งชาติยั ง คงเห็น ว ามี ค วามจํา เปน ต อ ง
ดําเนินการแกปญหาในเรื่องการเขาถึงการบริการภาครัฐในกลุมเปาหมายคนยากจนเรื้อรัง เพราะเปนกลุมที่มีโอกาสหลุดจาก
ภาวะความยากจนไดยากมาก ซึ่งควรตองมีการคนหาเปาหมายและการจัดสวัสดิการทางสังคมอยางเจาะจงใหกับกลุมนี้เพื่อให
ความยากจนหมดไปในอนาคต
ดวยเหตุนี้เองปญหาความยากจนจึงยังคงเปนปญหาสําคัญของประเทศไทยอยู และจําเปนที่ตองหาทางเยียวยาแกไข
ผานนโยบายและมาตรการตางๆของรัฐ ในการปรับปรุงระบบสวัสดิการและบริการพื้นฐานใหสามารถครอบคลุมและมีคุณภาพ
เพียงพอกับความตองการของคนในสังคม และตองเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมสามารถเขาถึงอยางเทาเทียมและใชไดอยาง
เปนธรรม เพื่อพยายามลดชองวางของความยากจนใหเกิดการกระจายรายไดที่เทาเทียมกันใหมากขึ้น ซึ่งนโยบายของภาครัฐที่
ผานมาเนนนโยบายเรื่องการแกปญหาความยากจน ซึ่งไดผลในบางระดับแตยังไมไดลดความเหลื่อมล้ําอยางแทจริง เพราะคน
จนแมจะมีสภาพที่ดีขึ้นแตก็ยังไมเกิดการลดชองวางของรายไดสูงสุดกับรายไดที่ต่ําที่สุดไดอยางมีประประสิทธิผล รัฐบาลตอง
จึงตองชั่งน้ําหนักในการออกนโยบายอยางรอบดาน เพราะบางนโยบายมีท้ังผลดีและผลเสีย โดยเฉพาะนโยบายกระตุน
เศรษฐกิจและนโยบายประชานิยมตางๆที่สรางผลดีในระยะสั้นแตจะผูกพันเปนผลกระทบในระยะยาว ดังนั้นหนึ่งในแนว
ทางแกไขปญหานอกจากการใชนโยบายและมาตรการภาครัฐแลว การสนับสนุนใหผูที่ประสบปญหาความยากจนใชแนวทาง
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ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตและพัฒนาชองทางการทํามาหากิน ใหรูจักทํามาหากินใหเปน และใชจายอยาง
เหมาะสม อาจเปนหนึ่งในแนวทางที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอยางแทจริง
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีจุดเริ่มตนจากแนวความคิดของรัฐบาลที่ตองการผลักดัน
ยุทธศาสตร National e-Payment ซึ่งมุงการโอนเงินสวัสดิการแหงรัฐผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหกับประชาชนผูขึ้น
ทะเบียนซึ่งทําใหเกิดการชวยเหลือไดตรงกับกลุมเปาหมายที่ตองการอยางแทจริง โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐจึงถือกําเนิด
ขึ้นมารองรับกับขอมูลปจจุบัน เพื่อเปนการแสดงตัวตนไดถูกตองวาเปนตัวจริง ที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติมาแลว เพื่อให
สามารถดําเนินการโอนเงินสวัสดิการจายตรงใหกับผูมีสิทธิจริงๆไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนเหตุใหมีความจําเปนตองมีการ
ลงทะเบียนผูยากจนเกิดขึ้น
โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนนวัตกรรมในการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยใหพนจากปญหาความยากจน
ของรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ดวยการเปดโอกาสใหประชาชนผูมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดลงทะเบียนกับกระทรวงการคลัง จากนั้นจะดําเนินการออกบัตรสวัสดิการเพื่อนําไปใชในการชวยลดคาใชจายในการ
เดินทางและคาครองชีพการซื้อสินคาในราคาถูกกวาทองตลาดรอยละ 15-20 ซึ่งจัดจําหนายผานรานคาธงฟาประชารัฐ รานคา
โชหวยและรานคาชุมชนซึ่งอยูในการสงเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยกระทรวงการคลังเปนผูกําหนดวงเงินสําหรับ
คาใชจายผานบัตรเปนรายเดือน ซึ่งเริ่มดําเนินโครงการตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผานมา ซึ่งการใหความชวยเหลือผาน
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ จะทําใหการชวยเหลือจากภาครัฐถูกกลุมเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุด โดยภาครัฐมีขอมูลในการ
ติดตามประเมินผลการใหสวัสดิการในแตละประเภท และนํามาปรับปรุงการใหสวัสดิการที่เหมาะสม สอดคลองกับความ
ตองการในแตละพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถกํากับติดตามคาใชจายสวัสดิการตางๆไดอยางเปนระบบ
การดําเนินโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐในปงบประมาณ 2560 ที่ผานมา มีประชาชนผูมีคุณสมบัติที่มีรายไดนอย
และมี ฐ านะยากจนในอํ า เภอสวรรคโลก จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ที่ ไ ด รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป น ผู ถื อ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห ง รั ฐ กั บ
กระทรวงการคลังแลวทั้งสิ้นจํานวน 17,600 คน ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยในฐานะที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย มีความสนใจที่จะศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ที่สงผลตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อทําใหทราบวาการดําเนินนโยบายจะสงผลใหประชาชน
ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ไดรับประโยชนจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการมีงานทํา ดานการฝกทักษะอาชีพ ดานการ
ชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุนและดานการเขาสิ่งจําเปนพื้นฐานมากนอยเพียงใด อีกทั้งมีปจจัยใดที่สงผลตอสภาพการ
ขับเคลื่อนนโยบายรวมถึงการศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางการสงเสริมโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เพื่อนําผลการวิจัยที่
ไดรับไปใชในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหเกิดการผลักดันการทํางานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan) ของรัฐบาลที่มุงเนนการดําเนิน
ธุรกรรมทางการเงินใหเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว และลดปริมาณเอกสารทางการเงินเพื่อเตรียมพรอมเขาสูสังคมไรเงินสด
(Cashless Society) ในอนาคตตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากประชาชนผูถือสวัสดิการแหงรัฐที่อาศัยอยูใน
เขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จํานวน 10,842 คน และใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรสําเร็จรูปของ
“Taro Yamane” ที่จํานวน 386 คน
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2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยผูวิจัยไดแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) 1 ฉบับ โดยยึดตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัยแบง
ออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได
สถานภาพสมรสและสถานภาพผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ที่
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก ใน 4 ดาน ไดแก ดาน
การมีงานทํา ดานการฝกอาชีพ ดานการชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุนและดานการเขาถึงสิ่งจําเปนพื้นฐาน
ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆ
สวนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมี
รายไดนอย) ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ใน 4 ดาน ไดแก ดานการ
มีงานทํา ดานการฝกอาชีพ ดานการชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุนและดานการเขาถึงสิ่งจําเปนพื้นฐาน
จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับรางไปเสนออาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม ปรับปรุง
สํานวนภาษา ตัดขอความที่สื่อความหมายไมชัดเจน หรือซ้ําซอนและจัดขอความใหสั้นกะทัดรัด เมื่ออานแลวสามารถเขาใจ
งาย ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย จึงนําเครื่องมือที่สรางเสร็จแลวไปหาคุณภาพดวยการหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพื่อความถูกตองและสมบูรณของเครื่องมือ โดยนําเครื่องมือฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน
3 ทาน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการหาคา IOC ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ไดคาเทากับ 1.00 พรอมกันนี้ผูวิจัยไดปรับปรุง
เครื่องมือใหสมบูรณตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และนําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดย
วิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) แลวนํามาทดลองใช (Try Out) กับ
กลุมตัวอยางที่ตองการศึกษาวิจัยจํานวน 30 คน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดมา
ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งแสดงคาความนาเชื่อถือไดเทากับ 0.914
3. การเก็บรวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลโดยออกทําการแจกแบบแบบสอบถามแก
ประชาชนผูถือสวัสดิการแหงรัฐที่อาศัยอยูในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไวแลวทํา
การเรียกเก็บทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม
4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดไปดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
แตละฉบับ และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ไดแก
ตอนที่ 1 คือขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลโดยแจก
แจงความถี่ และการหาค าร อ ยละ (percentage) โดยใชส ถิ ติ ค าเฉลี่ ย (mean) สว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.)
ตอนที่ 2 คือสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ที่สงผลตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย 4 ดาน
ตอนที่ 3 คือการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ที่
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยใชสถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ย (mean) ตามปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติวิเคราะหดังนี้ กรณีตัวแปรอิสระมี 2 กลุมใชการทดสอบ
คา t-test กรณีตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดวยสถิติ F-test (One-Way ANOVA)
ตอนที่ 4 เปนขอเสนอแนะอื่นๆ ใชการวิเคราะหสาระเปนรายประเด็นในแตละดานทั้งหมด 4 ดาน
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ผลการวิจัย
1. จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได สถานภาพสมรสและ
สถานภาพผู ถื อ บัต รสวั ส ดิก ารแห ง รัฐ สรุ ป ไดว า ผูต อบแบบสอบถามสว นใหญ เ ปน เพศหญิ ง มี อายุ มากกวา 51-60 ป มี
สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป มีเงินเดือนต่ํากวา 30,000 บาท มีสถานภาพสมรสและมีสถานภาพผูถือบัตร
สวัสดิการแหงรัฐเปนผูมีรายไดนอย
2. วิเคราะหสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สรุปไดวา
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมี
รายไดนอย) ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยแบงออกเปนทั้งหมด
4 ดาน
สภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย)
Mean ( X )
S. D.
แปรผล
ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. ดานการมีงานทํา
3.741
.927
มาก
2. ดานการฝกทักษะอาชีพ
3.635
.204
มาก
3. ดานการชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุน
2.418
.816
นอย
4. ดานการเขาถึงสิ่งจําเปนพื้นฐาน
4.349
.734
มาก
เฉลี่ยรวม
3.501
.670
มาก
จากตารางที่ 1 พบวาสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ที่สงผลตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.501, S.D.=.670) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการเขาถึงสิ่งจําเปนพื้นฐาน ( 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) ที่สงผลตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการเขาถึงสิ่งจําเปน
พื้นฐาน รองลงมาคือดานการมีงานทํา ดานการฝกทักษะอาชีพและดานการชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุน ตามลําดับ หาก
พิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานการมีงานทํา
พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ที่สงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดานการมีงานทํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Gustavo A. Del Angel (2016) ที่ศึกษาเรื่องการชําระเงินแบบไรเงินสดเพื่อการเก็บรักษาเงิน
สดของประชาชนในประเทศเม็กซิโก พบวานอกจากการใชเงินสดดิจิทัลผานบัตรสวัสดิการที่รัฐบาลเปนผูใหบริการ สงผลให
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ประชาชนไดรับประโยชนอยางกวางขวางแลว รัฐบาลยังสงเสริมดานการจัดหางานใหกับประชาชนผูมีบัตรสวัสดิการเพื่อใหเกิด
การสรางงาน และเปนการสรางความสามารถในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ดานการฝกทักษะอาชีพ
พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ที่สงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดานการฝกทักษะอาชีพ โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Jashim Khan (2011) ที่ศึกษาเรื่องการรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับโหมดการชําระเงิน :
กรณีศึกษา : เงินสดหรือบัตร เปนการศึกษาจากประกรกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนที่อาศัยอยูในประเทศนิวซีแลนด พบวา
ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชเงินสดหรือบัตรเดบิตมีความรูสึกในเชิงบวกตอการชําระในสวนของสวัสดิการที่ประชาชนไดรับ ซึ่ง
ชวยใหสามารถสรางประโยชนใหเกิดความสามารถในการประกอบอาชีพแกผูบริโภค
ดานการชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุน
พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Elise Klein and Sarouche Razi (2017) ที่ศึกษาเรื่องการทดลองใชบัตรเดบิตเงินสดในภาค
ตะวันออกของเมืองเมืองคิมเบอรลีย รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย พบวาประชาชนผูมีรายไดนอยหรือมีฐานะยากจนในเมืองคอม
เบอรลียไดรับเงินผานบัตรเดบิตเงินสด แตไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในการนําไปใชประกอบอาชีพมากนัก ทําใหประชาชน
ไดรับประโยชนเฉพาะเงินใหเปลาที่ทางรัฐเปนฝายจัดสรรให
ดานการเขาถึงสิ่งจําเปนพื้นฐาน
พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Kristen Smith (2017) ที่ศึกษาเรื่องการทดลองใชบัตรเครดิตแทนเงิน
สดของประชาชนเพื่อประโยชนตอสุขภาพและผลลัพธทางสังคมที่ดีขึ้น พบวาประชาชนในเมืองเมลเบิรน รัฐวิคตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย มีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากบัตรสวัสดิการที่รัฐออกใหไมสามารถนําไปใชในการซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลได แตสามารถนําไปใชในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิตไดตามวงเงินที่รัฐบาลกําหนดไว
สงผลใหประชาชนไดรับประโยชนดานปจจัยพื้นฐานที่จําเปน
2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย)
ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบวา
เพศ อายุและอาชีพที่ตางกัน มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหง
รัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไมแตกตาง
กัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รายไดเฉลี่ยตอป สถานภาพสมรสและสถานภาพผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของ
ประชาชนตอสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. แนวทางการสงเสริมการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ที่สงผลตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบวา
ดานการมีงานทํา
สํานักงานจัดหางานในแตละจังหวัดเปนหนวยงานที่รบั ผิดชอบโดยตรงในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู
มีบัตรสวัสดิการ (ผูมีรายไดนอย) ในดานการจัดหางานเพื่อใหประชาชนมีอาชีพและมีรายได แตเนื่องจากความตองการใน
ตลาดแรงงานหลายแหงมีการแขงขันที่คอนขางสูง ทําใหกลุมผูประกอบการและนายจางในบริษัทและกิจการหลายๆแหงมัก
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คัดเลือกแรงงานที่มีความรูความสามารถและดําเนินการจางเขาไปทํางานในสถานประกอบการของตนเอง ทําใหกลุมผูมีรายได
นอยสวนใหญที่ขาดคุณสมบัติและมีศักยภาพไมเพียงพอกับตําแหนงงานในตลาดขาดโอกาส และมีความสามารถในการแขงขัน
ที่ไมเพียงพอเมื่อเทียบกับแรงงานที่มีคุณสมบัติที่ดีกวา ดังนั้นทางสํานักงานจัดหางานควรมีการรวมปรึกษาหารือกับกลุม
ผูประกอบการ เพื่อหาแนวทางรวมกันในการสรางโอกาสในการจางแรงงานใหกับระชาชนผูมีรายไดนอยอยางเปดกวางมาก
ยิ่งขึ้นกวาเดิม
ดานการฝกทักษะอาชีพ
ประชาชนผูมีรายไดนอยในบางพื้นที่อยูในภูมิลําเนาที่มีการจางงานในระดับต่ํา ทําใหประชาชนในพื้นที่น้ันอยูใน
ภาวะไมมงี านทําเปนจํานวนมาก ดังนั้นหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบทุกภาคสวน ไดแก จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก , เกษตร
และสหกรณจังหวัดสุโขทัย , พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสุโขทัย , ปลัดอําเภอสวรรคโลก , พัฒนาชุมชนอําเภอสวรรคโลก ควร
ดําเนินการประสานความรวมมือ เพื่อใหเกิดการแกปญหาใหกับประชาชนในบางพื้นที่ที่อยูในภาวะไมมีงานทํา พรอมกับการ
คนหาอัตลักษณและเอกลักษณที่เปนจุดเดนที่สามารถนํามากําหนดจุดแข็งในการพัฒนาพื้นที่นั้นๆเพื่อใหเกิดการจางงานและ
การเสริมสรางทักษะทางดานอาชีพตามมา
ดานการชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุน
การชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุนเปนความรับผิดชอบหลักของหนวยงานดานการเงินที่เขารวมโครงการ ไดแก
ธนาคารออมสิน กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีหนาที่ในการใหคําปรึกษาทางดานการเงิน
และการลงทุนใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย แตปญหาสําคัญคือประชาชนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐสวนใหญถูกปลูกฝงใหมี
ความคิดในการเปนลูกจาง จึงขาดวิธีคิดที่ทําใหเกิดความคิดริเริ่มในการเปนเจาของกิจการหรือการมีธุรกิจเปนของตนเอง
สงผลใหประชาชนผูมีรายไดนอยไมกลาตัดสินใจที่จะลงทุน สงผลใหประชาชนผูมีรายไดนอยขาดความรูในการเขาถึงแหลง
เงิน ทุน ตางๆที่ รัฐบาลและกลุ มธุร กิจ ภาคเอกชนจัด สรรให ผู มีรายไดนอ ยส วนใหญ จึง เลือ กที่ จะอยูแ บบพอดี โดยการรั บ
ประโยชนจากบัตรสวัสดิการแหงรัฐเพื่อการดํารงชีวิตเปรียบเสมือนการอรับปลาเพียงอยางเดียว ไมเกิดการเรียนรูที่จะสราง
เครื่องมือในการหาปลาใหกับตนเอง ดังนั้นแนวทางการสงเสริมในการเขาถึงแหลงเงินทุนคือการสงเสริมใหเฉพาะประชาชนผูมี
รายไดนอยที่มีไอเดียและมีความคิดสรางสรรคในการวางแผนสรางกิจการหรือธุรกิจของตนเอง รวมทั้งในแงของการลงทุนยังมี
ความเปนไปไดวาการนําเงินทุนไปสรางธุรกิจหรือกิจการนั้นๆจะเกิดผลดีในระยะยาวกับผูมีรายไดนอยรายนั้นๆที่กําลังจะกาวสู
การเปนผูประกอบการในอนาคตตอไป
ดานการเขาถึงสิ่งจําเปนพื้นฐาน
โยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐนั้นสงผลใหประชาชนผูมรี ายไดนอยไดรบั ประโยชนจากบัตรสวัสดิการแหงรัฐเพียงพออยู
แลว อีกทั้งสามารถตอบสนองความตองการใหกับผูมีรายไดนอยเพื่อใหเกิดการเขาถึงสิ่งจําเปนพื้นฐานที่ควรจะไดรับ ไดแก
การชวยลดคาใชจายในครัวเรือนและการคาใชจายในการเดินทาง ดังนั้นแนวทางในการสงเสริมคือทางรัฐบาลควรสนับสนุนให
มีการดําเนินนโยบายนี้ตอไป เพื่อเปนการชวยเหลือประชาชนผูรายไดนอยใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมตอไปไดอยางมี
ความสุข
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตรผูมีรายไดนอย) ที่สงผลตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สามารถสรุปไดวา ในบริบทของการดําเนินโยบายบัตร
สวัสดิการแหงรัฐในเขตอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประชาชนผูมีรายไดนอยที่เขารวมโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐสวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 51-60 ป มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป มีเงินเดือนต่ํากวา 30,000 บาท มี
สถานภาพสมรสและมีสถานภาพผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐเปนผูมีรายไดนอย ซึ่งจากผลการวิจัยพบวารายไดเฉลี่ยตอป
สถานภาพสมรสและสถานภาพผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแตกตาง
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กัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูมีรายไดนอยที่เลี้ยงชีพเดี่ยวกับผูที่อยูเปนครอบครัว มีตนทุนชีวิตดานรายไดและรายรับไมเทากัน จึง
สงผลถึงการตระหนักในคุณคาและการตอบสนองตอความตองการดานประโยชนที่พึงไดรับจากบัตรสวัสดิการแหงแตกตางกัน
นอกจากนี้สภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ดานการมีงานทําผูมีรายไดนอยสวนใหญขาดคุณสมบัติใน
ตําแหนงงานและมีศักยภาพไมเพียงพอตอความสามารถดานการแขงขันในตลาดแรงงาน ทางสํานักงานจัดหางานควรมีการ
รวมปรึกษาหารือกับกลุมผูประกอบการ เพื่อหาแนวทางรวมกันในการสรางโอกาสในการจางแรงงานใหกับระชาชนผูมีรายได
นอยอยางเปดกวางมากยิ่งขึ้นกวาเดิม ดานการฝกทักษะอาชีพควรดําเนินการประสานความรวมมือ เพื่อใหเกิดการแกปญหา
ใหกับประชาชนที่อยูในภาวะไมมีงานทํา เพื่อใหเกิดการจางงานและการเสริมสรางทักษะทางดานอาชีพตามมา ดานการ
ชวยเหลือใหเขาถึงแหลงเงินทุน ควรสงเสริมใหเฉพาะประชาชนผูมีรายไดนอยที่มีไอเดียและมีความคิดสรางสรรคในการ
วางแผนสรางกิจการหรือธุรกิจของตนเองเพื่อใหกาวสูการเปนผูประกอบการในอนาคตตอไป และดานการเขาถึงสิ่งจําเปน
พื้นฐาน รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีการดําเนินนโยบายนี้ตอ ไป เพื่อเปนการชวยเหลือประชาชนผูรายไดนอยใหสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมตอไปไดอยางมีความสุข ซึ่งจากผลการวิจัยดังกลาวทําใหเกิดหัวใจสําคัญอันเปนแนวทางการสงเสริมการขับเคลื่อน
นโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐนั่นคือควรมีการกําหนดนโยบายและกิจกรรมที่สงเสริมใหประชาชนผูมีรายไดนอยเกิดการสราง
งาน สรางรายได สามารถเปนเปนที่พึ่งตอตนเองและคนในครอบครัวได เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนผูมี
บัตรสวัสดิการแหงรัฐอยางยั่งยืน เปรียบเสมือนกับการใหเครื่องมือในการหาปลาแกประชาชน โดยไมเนนใหปลาโดยการมอบ
เงินผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐแกประชาชนเพียงอยางเดียว อันจะสงผลใหประชาชนผูมีรายไดนอยเกิดภูมิคุมกันในตัวที่
แข็งแกรงและสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมตอไปไดอยางมีความสุข
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การศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอขาวโทรทัศน
MEDIA EXPOSURE BEHAVIOR AND THE ATTITUDE OF THE REGULAR PROGAM STUDENTS
FROM PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY TOWARD TELEVISION NEWS
วรวุฒิ ชูเมือง1* พิษณุ ปราบพินาศ 21 วิมพวิภา สักลอ32 ศิรินญา โกแสนตอ 43
วราภรณ จันทะศร 54 และสุวารีย วงศวัฒนา 65
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
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บทคัดยอ
การวิจัย ในครั้ง นี้มีวั ตถุป ระสงค เพื่อ ศึก ษาพฤติ กรรมการเป ดรั บขา วสารและทั ศนคติที่ข องนั กศึ กษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีตอขาวโทรทัศน และเพื่อเปรียบเทียมความแตกตางระหวางทัศนคติ ที่มีตอขาวโทรทัศน
จําแนกตามเพศ อายุ คณะ และชั้นป ผลวิจัยพบวา 1) นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการชมขาวโทรทัศนทุกวันโดยชมขาว
โทรทัศน 15-30 นาทีในชวงเวลา 06.01-12.00 น. สวนใหญรับชมรายการโทรทัศนสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 ซึ่งชมขาว
โทรทัศนสถานที่ที่บาน/ที่พักอาศัยมากที่สุด และมีพฤติกรรมในการชมขาวโทรทัศนเฉพาะชวงที่มีเนื้อหานาสนใจ มีลักษณะใน
การรับชมขาวโทรทัศนมีโทรทัศนสวนตัวเพื่อเปดชมเองโดยอิสระ อีกทั้งยังชมขาวประเภทรายการขาว/วิเคราะหขาวประจําวัน
มากที่สุด ซึ่งชมขาวโทรทัศนแบบมีการนําเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลาย และเชื่อถือขาวโทรทัศนสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3
มากที่สุด 2) ทัศนคติตอการรับชมขาวโทรทัศนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.41 แตเมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ดานแลวพบวา มีทัศนคติตอขาวโทรทัศนวามีเนื้อหานําเสนอขาวทันเหตุการณอยูในระดับสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.52 ซึ่งอยูใน
ระดับมาก รองลงมา ดานขาวโทรทัศนมีเนื้อหาเขาใจสภาพและปญหาสังคมมากขึ้น โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 ซึ่งอยูในระดับมาก
และต่ําสุดคือ ดานขาวโทรทัศนมีเนื้อหาเกาะติดตามสถานการณตาง ๆ ไดดีโดยมีคาเฉลี่ย 4.36 ซึ่งอยูในระดับมาก 3)การ
เปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีทัศนคติตอขาวโทรทัศน ระหวางกลุมที่มี เพศ
อายุ และชั้นป ตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน ยกเวน นักศึกษาที่อยูคณะตางกันมีทัศนคติตอขาววิทยุโทรทัศน แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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
ตอการรายงานขาวของนักขาวที่จากเดิมตองรายงานขาวผานสื่อวิทยุกระจายเสียง ผานโทรทัศน ผานหนังสือพิมพ ขยับมาสู
เว็บไซต จนกระทั่งตองรายงานผานสื่อสังคมออนไลน ไมวาจะเปนเฟซบุก ทวิตเตอร เพราะประชาชนในสังคมนอกจากจะรับ
ขาวสารผานสื่อดั้งเดิมอยางหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศนแลว การเขามาของสื่อสังคมออนไลนดังกลาวทําให
พฤติกรรมการรับขาวสารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น เนื่องจากสวนใหญทุกคนมีหนาจอของตัวเองเปน
โทรศัพทมือถือ งานวิจัยของ วิโรจน ศรีหิรัญ (2560) พบวาสื่อสังคมออนไลนอยางเฟซบุก คือชองทางยอดนิยมของการเปดรับ
ขาวสารของคนกรุงเทพมหานครที่เปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับ ไดแก สื่อหนังสือพิมพ
ไทยรัฐและเดลินิวส สื่อโทรทัศนชอง 7 และชอง 3 โดยเปดรับทั้งสื่อหนังสือพิมพและหนังสือพิมพออนไลน เปดรับชมทาง
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เครื่องรับโทรทัศนและทีวีออนไลน รวมถึงเปดรับสื่อหนังสือพิมพและสื่อโทรทัศนเหลานี้ผานชองทางสื่อสังคมออนไลนตางๆ
โดยเฉพาะเฟซบุกของไทยรัฐ เดลินิวส ชอง 7 และชอง 3 ดวย
กาญจนา แกวเทพ (2556) ไดแบงขั้นตอนการศึกษาการทําหนาที่ของสื่อตามแนวทางทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อ
(Normative Theories of Media Performance) เอาไว 2 ระดับ คือ ระดับโครงสราง (Structure) และระดับปฏิบัติงาน
(Performance) ซึ่งทั้ง 2 ระดับนั้นกลาวถึงระดับนโยบายและเสรีภาพจากรัฐ กับกระบวนการตรวจสอบการทํางานในระดับ
องคกรดวยกรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเปนตัวกําหนด โดยหากจะแกไขปญหาของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของสื่อมวลชน ตองแกในทุกระดับของสื่อ ไมสามารถแกไขเพียงแคระดับใดระดับหนึ่งเทานั้น
ชวรงค ลิมปปทมปาณี (2558) ไดแสดงทัศนะถึงตัวสื่อมวลชน เมื่อคนสวนใหญสามารถติดตามสถานการณขาวสาร
ประจําวันไดจากชองทางสื่ออื่นๆ ไมวาจะเปน วิทยุ โทรทัศน เว็บไซตขาว หรือแมแตในโลกออนไลนอยาง โซเชียลมีเดีย การ
ตอบคํา ถามว า “ใครทํา อะไร ที่ไ หน เมื่อไร ทํา ไม และอยา งไร” นั้ น นา จะไมใ ชห นา ที่ของหนัง สือ พิมพ อีก ตอ ไป แต
หนังสือพิมพในอนาคตตองตอบคําถามวา เมื่อเกิดเหตุการณอะไร ที่ไหน ทําไมและอยางไรแลว ตองตอบคําถามวา แลว
เหตุการณจะเปนอยางไรตอไป รวมทั้งจะมีผลกระทบอยางไรตอผูบริโภคสื่อ ตองใชการรายงานขาวแบบตีความ (Interpretive
Reporting) และการรายงานขาวเชิงสืบสวน (Investigative Reporting) มากขึ้น
จากเหตุผลดังกลาวทําใหสนใจศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอขาววิทยุโทรทัศน เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการศึกษาและพัฒนาขาวสารจากสื่อ
โทรทัศนตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศนและทัศนคติของนักศึกษา
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอขาวโทรทัศนและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษา
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอขาวโทรทัศน จําแนกตามเพศ อายุ คณะ และชั้นป ประชากรเปนนักศึกษา
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจํานวน 11,719 คน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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. มากที่สุด รับชมรายการโทรทัศนสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 มากที่สุด ซึ่งชมขาวโทรทัศนสถานที่ที่บาน/ที่พักอาศัยมากที่สุด
และมีพฤติกรรมในการชมขาวโทรทัศนเฉพาะชวงที่มีเนื้อหานาสนใจ มีลักษณะในการรับชมขาวโทรทัศนมีโทรทัศนสวนตัวเพื่อ
เปดชมเองโดยอิสระ อีกทั้งยังชมขาวประเภทรายการขาว/วิเคราะหขาวประจําวันมากที่สุด ซึ่งชมขาวโทรทัศนแบบมีการ
นําเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลาย และเชื่อถือขาวโทรทัศนสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 มากที่สุด
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2. ทัศนคติตอการรับชมขาวโทรทัศนผลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีตอขาวโทรทัศน
เนื้อหา

X̅

S.D.

ระดับทัศนคติ

1.ขาวโทรทัศนมีเนื้อหาขาวที่นําเสนอนาสนใจ
4.43
0.72
มาก
2.ขาวโทรทัศนมีเนื้อหานําเสนอขาวทันเหตุการณ
4.52
0.64
มากที่สุด
3.ขาวโทรทัศนมีเนื้อหาเนื้อหาขาวถูกตอง
4.37
0.67
มาก
4.ขาวโทรทัศนมีเนื้อหาเกาะติดตามสถานการณตา ง ๆ ไดดี
4.36
0.63
มาก
5.ขาวโทรทัศนมีเนื้อหาผูดําเนินรายการเสนอขาวเปนกลาง
4.40
0.64
มาก
6.ขาวโทรทัศนมีเนื้อหาผูดําเนินรายการใชภาษาเขาใจงาย
4.40
0.63
มาก
7.ขาวโทรทัศนมีเนื้อหาชวงเวลาออกอากาศเหมาะสม
4.38
0.67
มาก
8.ขาวโทรทัศนมีเนื้อหาใชเปนหัวขอสนทนากับผูอื่น
4.37
0.66
มาก
9.ขาวโทรทัศนมีเนื้อหามีโลกทัศนที่กวางไกล
4.38
0.67
มาก
10.ขาวโทรทัศนมีเนื้อหาทราบความเคลื่อนไหว สถานการณที่
เกิดขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ
4.39
0.67
มาก
11.ขาวโทรทัศนมีเนื้อหาเขาใจสภาพและปญหาสังคมมากขึ้น
4.44
0.67
มาก
12.ขาวโทรทัศนมีเนื้อหามีประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
และการทํางาน
4.40
0.70
มาก
13.ขาวโทรทัศนมีภาพขาวและเสียงที่นําเสนอนาสนใจ
4.40
0.70
มาก
14.ขาวโทรทัศนมีเนื้อหาใชเปนหัวขอสนทนากับผูอื่น
4.42
0.69
มาก
15.ขาวโทรทัศนมีเนื้อหาภาพและเสียงเขาใจสภาพและปญหาสังคม
มากขึ้น
4.40
0.76
มาก
รวมเฉลี่ย
4.41
0.39
มาก
จากตารางที่ 1 แสดงวานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีทัศนคติตอการรับชมขาวโทรทัศนโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.41 ซึ่งอยูในระดับมาก แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีทัศนคติตอขาว
โทรทัศนวามีเนื้อหานําเสนอขาวทันเหตุการณอยูในระดับสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.52 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมา ดานขาว
โทรทัศนมีเนื้อหาเขาใจสภาพและปญหาสังคมมากขึ้น โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือ ดานขาวโทรทัศน
มีเนื้อหาเกาะติดตามสถานการณตาง ๆ ไดดีโดยมีคาเฉลี่ย 4.36 ซึ่งอยูในระดับมาก
3. การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีทัศนคติตอขาวโทรทัศน ระหวางกลุม
ที่มี เพศ อายุ และชั้นป ตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน ยกเวน นักศึก ษาที่อ ยูคณะตางกั นมีทัศ นคติต อขาววิทยุโ ทรทัศ น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการรับชมและทัศนคติของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามที่มีตอขาวโทรทัศน ของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นใหอภิปราย ดังนี้
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การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีทัศนคติตอขาวโทรทัศน ระหวาง
กลุมที่มี เพศ อายุ และชั้นป ตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน ยกเวน นักศึกษาที่อยูคณะตางกันมีทัศนคติตอขาววิทยุโทรทัศน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไวบางสวนและสอดคลองกับแนวคิด
ของปรมะ สตะเวทิน(2546) ที่กลาววา การศึกษาเปนลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร ดังนั้นคนที่ไดรับ
การศึกษาในระดับที่ตางกัน ยุคสมัยตางกัน ระบบการศึกษาแตกตางกัน สาขาวิชาแตกตางกัน จึงมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ
และความตองการที่แตกตางกันไปอีกดวยและสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริ สารผลและคณะ(2552) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูชมรายการขาวกีฬาของสถานีโทรทัศนในเขต บางเขน การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูชมรายการ
ขาวกีฬาของ สถานีโทรทัศนในเขตบางเขน ในดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด จําหนาย )ดาน
พนักงาน และ )ดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางเปนประชากรในเขต บางเขน จํานวน 400 คน เครื่องมือทีใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ เกี่ยวกับขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ
ระดับการศึกษาอาชีพ และ รายได พรอมดวยคําถามที่เกี่ยวของกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูชมรายการขาว
กีฬาของสถานีโทรทัศนในเขตบางเขน โดยสถิติที ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถีรอยละ คาเฉลี ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดวยวิธี t-test วิเคราะหคาความ แปรปรวนทางเดียว และทดสอบเปนรายคูในกรณีที มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยวิธี LSD จากผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ความพึงพอใจของผูชมรายการขาวกีฬาของ
สถานีโทรทัศนใน เขตบางเขน ทั ง 4 ดาน อยูในระดับมาก ประชากรที มีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน
ประชากรที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการสงเสริมการตลาด ประชากรที่มีระดับการศึกษาแตกตาง
กันมีความพึงพอใจแตกตางกันในดานผลิตภัณฑดาน ชองทางการจัดจําหนาย ดานพนักงาน และดานการสงเสริมการตลาด
ประชากรที มีอาชีพแตกตาง กัน มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และ
ดานผลิตภัณฑ ประชากรที มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจแตกต างกันในดานดาน ผลิต ภัณฑดานชองทางการจั ด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติที่มีตอสื่อโทรทัศนของนักศึกษา
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพื่อเปรียบเทียมความแตกตางระหวางทัศนคติ ที่มีตอขาวโทรทัศน จําแนก
ตามเพศ อายุ คณะ และชั้นป สรุปผลวิจัยดังนี้
1. นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการชมขาวโทรทัศนทุกวันโดยชมขาวโทรทัศน 15-30 นาทีในชวงเวลา 06.0112.00 น. มากที่สุด รับชมรายการโทรทัศนสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 มากที่สุด ซึ่งชมขาวโทรทัศนสถานที่ที่บาน/ที่พักอาศัย
มากที่สุด และมีพฤติกรรมในการชมขาวโทรทัศนเฉพาะชวงที่มีเนื้อหานาสนใจ มีลักษณะในการรับชมขาวโทรทัศนมีโทรทัศน
สวนตัวเพื่อเปดชมเองโดยอิสระ อีกทั้งยังชมขาวประเภทรายการขาว/วิเคราะหขาวประจําวันมากที่สุด ซึ่งชมขาวโทรทัศนแบบ
มีการนําเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลาย และเชื่อถือขาวโทรทัศนสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 มากที่สุด
2. ทัศนคติตอการรับชมขาวโทรทัศนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.41 แตเมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ดานแลวพบวา มีทัศนคติตอขาวโทรทัศนวามีเนื้อหานําเสนอขาวทันเหตุการณอยูในระดับสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.52 ซึ่งอยูใน
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ระดับมาก รองลงมา ดานขาวโทรทัศนมีเนื้อหาเขาใจสภาพและปญหาสังคมมากขึ้น โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 ซึ่งอยูในระดับมาก
และต่ําสุดคือ ดานขาวโทรทัศนมีเนื้อหาเกาะติดตามสถานการณตาง ๆ ไดดีโดยมีคาเฉลี่ย 4.36 ซึ่งอยูในระดับมาก
3. การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีทัศนคติตอขาวโทรทัศน
ระหวางกลุมที่มี เพศ อายุ และชั้นป ตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน ยกเวน นักศึกษาที่อยูคณะตางกันมีทัศนคติตอขาววิทยุ
โทรทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยการเอื้อเฟอขอมูลที่เปนประโยชน และความรวมมือตางๆ ของหลายทาน ซึ่งใหการ
สนับสนุนคณะผูวิจัยตั้งแตเริ่มตนงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ อาจารยที่ปรึกษาใหแกคณะผูวิจัย รวมทั้งสละเวลา
ใหคําแนะนํา และความคิดเห็นที่เปนประโยชน เกี่ยวกับแนวทางการวิจัย การปรับปรุงงานวิจัยและการนําเสนองานวิจัยนี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทานคอยชี้แนะ ทําใหคณะผูวิจัยไดรับขอมูลที่ครบถวน และสามารถนํามาใชวิเคราะหวางแผน รวมทั้ง
แผนงานตางๆ และสรุปขอมูลไดอยางราบรื่น ซึ่งเปนประโยชนอยางมาก ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน รวมถึงผูที่
เกี่ยวของทุกทาน ที่ไมไดกลาวนามไวที่นี้ที่กรุณาสละเวลาเอื้อเฟอขอมูลและใหความรวมมือในดานตางๆ ที่มีสวนชวยใหการจัด
โครงการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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การศึกษาวิธีใช้กลุ่มรูปคาแสดงหน้าที่สันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายขัดแย้ง
A Study of the Usage of Conflict Meaning Conjunction Word Group in Japanese
พรพิมล โตมา1 สุกัญญา เมืองชัย2 และต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า*3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*Corresponding author e-mail: tor402001@yahoo.com
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ใ ช้ ก ลุ่ ม รู ป ค าแสดงหน้ า ที่ สั น ธานในภาษาญี่ ปุ่ น ที่ มี ค วามหมายขั ด แย้ 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 ตารามินนะ โนะ นิฮงโกะ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เล่ม 1-4 และเว็บไซต์ Kotonoha ผลวิจัยพบว่า กลุ่มรูปคา
แสดงหน้าที่สันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายขัดแย้ง มีทั้งที่สามารถใช้ในรูปแบบประโยคที่แทนกันได้และไม่สามารถใช้แทน
กันได้ ส่วนสถานการณ์ เลือกใช้ไม่สามารถใช้แทนกันได้ เนื่องจากการเลือกใช้กลุ่มรูปคาแสดงหน้าที่สันธานที่มีความหมาย
ขัดแย้งขึ้นอยู่กับสภาพหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และในส่วนของระดับของภาษานั้นพบว่า ส่วนใหญ่จะใช้ในภาษาพูดไม่เป็น
ทางการ รองลงมา คือ ภาษาพูดทางการ นอกจากนี้ กลุ่มรูปคาแสดงหน้าที่สันธานบางตัวยังสามารถใช้ในภาษาเขียนได้อีกด้วย
คาสาคัญ : กลุ่มรูปคาแสดงหน้าที่สันธาน 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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บทนา
ภาษาแต่ละภาษาล้วนมีโครงสร้างทางไวยากรณ์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป จึงเป็นเรื่องยากสาหรับ
การเรียนภาษาต่างประเทศให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ปัจจัยสาคัญในการเรียนภาษาต่างประเทศ คือ คาศัพท์ เพราะเป็นพื้นฐาน
ส าคั ญ ในการเรี ย นภาษา นอกจากนี้ จ ะต้ อ งรู้ ด้ ว ยว่ า ค าศั พ ท์ นั้ น จั ด อยู่ ใ นค าชนิ ด ใดเพื่ อ สามารถน าไปใช้ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
นักภาษาศาสตร์ได้ศึกษาชนิดและหน้าที่ของคาในการสื่อความหมายโดยสนใจศึกษาคาที่อยู่ในกลุ่มคาหลักและคาไวยากรณ์
กันอย่างกว้างขวาง ณัฏฐิรา ทับทิม (2557, น. 123-158) กล่าวว่า คาในภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มคา
เนื้อหากับกลุ่มคาหน้าที่ ชนิดของคาที่อยู่ในกลุ่มคาเนื้อหา ได้แก่ คานาม คากริยา คาคุณศัพท์ คากริยาวิเศษณ์ คาสันธาน
คาขยายนาม คาอุทาน และคากริยาช่วย ส่วนชนิดของคาที่อยู่ในกลุ่มคาหน้าที่ ได้แก่ คาช่วยการก คาช่วยแสดงสันธาน
โทริทาเตะโจฉิ คาช่วยลงท้าย และคาช่วยแสดงทัศนคติต่อผู้ฟัง
ในภาษาญี่ปุ่นมีกลุ่มรูปคาแสดงหน้าที่สันธาน ประกอบด้วยคาสันธานและคาช่วยแสดงสันธาน คาสันธานจัดอยู่ใน
กลุ่ ม ค าเนื้ อ หา เป็ น ค าส าคั ญ ในการเชื่ อ มค า วลี และประโยคเข้ า ด้ ว ยกั น และเป็ น ค าที่ แ สดงว่ า ค า วลี และประโยคมี
ความสัมพันธ์แบบคล้อยตาม ขัดแย้ง ให้เลือก เปลี่ยนเรื่อง ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือยกตัวอย่าง เป็นต้น ส่วนคาช่วยแสดงสันธาน
จัดอยู่ในกลุ่มคาหน้าที่ ทาหน้าที่คล้ายคาสันธาน คือ เชื่อมประโยคกับประโยค แต่ต่างกันตรงที่คาช่วยแสดงสันธานจะต้องอยู่
ท้ายภาคแสดงในประโยคหน้า (ณัฏฐิรา ทับทิม, 2559, น. 240; ณัฏฐิรา ทับทิม, 2557, น. 146)
คาสันธานมีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสาร แม้จะไม่มีบทบาทในการสื่อสารเทียบเท่ากับคาอื่น ๆ แต่ ก็มีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อโครงสร้างทางไวยากรณ์ กล่าวคือ การพูดหรือการเขียน คา วลี หรือ ประโยค ให้มีความต่อเนื่อง จาเป็นจะต้องใช้
คาสันธานและคาช่วยแสดงสันธานในการเชื่อม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ จากการทบทวนเอกสารเรื่องคาสันธาน นักวิชาการ
หลายท่านได้แบ่งคาสันธานไว้คล้ายคลึงกันสรุปได้ว่า คาสันธานในภาษาญี่ปุ่นสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่
คาสันธานที่เชื่อมในลักษณะเป็นเหตุเป็นผลกัน คาสันธานที่เชื่อมในลักษณะของความขัดแย้ง คาสันธานที่เชื่อมในลักษณะการ
อธิบายข้อมูลเพิ่มเติม คาสันธานที่เชื่อมเพื่อเปลี่ยนเรื่องที่กาลังพูด และคาสันธานที่เชื่อมในลักษณะเปรียบเทียบหรือให้เลือก
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข , พัชราพรแก้ว , สมเกียรติ เชวงกิจวณิช , 2557 น. 17-20; J-Campus, 2013;
และณัฏฐิรา ทับทิม, 2557 น. 128-131)
คาสันธานแต่ละประเภทมีวิธีใช้แตกต่างกันในรูปแบบประโยค สถานการณ์เลือกใช้ และระดับของภาษา นอกจากนี้
ยังมีหลายคาที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วมีความหมายเหมือนกัน ทาให้เกิดปัญหากับผู้เรียนชาวไทย เพราะเกิดความสับสนในการ
ใช้และเข้าใจผิดคิดว่าสามารถใช้แทนกันได้ (สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข , พัชราพร แก้วกฤษฎางค์ และสมเกียรติ เชวงกิจวณิช,
2557 : 21) ผลการศึกษาความถี่ของคาสันธานและคาที่ทาหน้าที่เสมือนคาสันธานที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ของ 西 （1995
อ้างถึงใน ณัฏฐิรา ทับทิม, 2559 น. 240）พบว่า ประโยคที่ใช้คาสันธานมีร้อยละ 15.89 โดยพบคาสันธานประเภทขัดแย้ง
ได้แก่ しかし ประเภทให้ข้อมูลเพิ่มเติม また、そして และประเภทคล้อยตาม ได้แก่ だから จานวนมาก แสดงให้เห็นว่า แม้
เนื้อข่าวที่มีพื้นที่จากัดก็มีการใช้คาสันธานในระดับค่อนข้างสูง ในภาษาญี่ปุ่นมีกลุ่มรูปคาแสดงหน้าที่สันธานที่มีความหมาย
ขัดแย้ง ทั้งหมด 10 คา แบ่งเป็นคาสันธาน 7 คา 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」และคาช่วยแสดงสันธาน 3 คา ได้แก่ 「のに、ものの และ ものを」ซึ่งแต่ล ะคาก็มีวิธีใช้แตกต่างกัน แม้จะมี
ความหมายเหมือนกัน จึงเป็นปัญหาสาหรับผู้เรี ยนในการเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม จากการศึกษาวิธีใช้ คาสันธานใน
ภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก ของสิรีธร อริยะเพชร และอรทัย อินพะหะ (2560) พบว่า มีความแตกต่างกันในรูปแบบ
ประโยค สถานการณ์เลือกใช้ และระดับของภาษา ซึ่งไม่สามารถใช้แทนกันได้ แต่มีบางตัวที่สามารถใช้แทนกันได้
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีใช้กลุ่มรูปคาแสดงหน้าที่สันธานในภาษาญี่ ปุ่นที่มีความหมาย
ขัดแย้ง จานวน 10 คา ว่ามีวิธีการใช้อย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับผูเ้ รียนภาษาญีป่ ุ่นที่จะสามารถนากลุ่มรูปคาแสดงหน้าที่
สันธานที่มีความหมายขัดแย้งไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
にし

2
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วิธดี าเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวิธดี าเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับกลุ่มรูปคาแสดงหน้าที่สันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายขัดแย้งเพื่อกาหนด
แนวทางในการวิเคราะห์
2. อ่านและรวบรวมตัวอย่างประโยคที่มีการใช้กลุ่มรูปคาแสดงหน้าที่สนั ธาน「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 ตารามินนะ โนะ นิฮงโกะ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เล่ม 1-4 และเว็บไซต์
Kotonoha อย่างละ 10 ประโยค รวมทั้งสิ้น 100 ประโยค
3. วิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างประโยคโดยแยกตามรูปแบบประโยค สถานการณ์เลือกใช้ และระดับของภาษาของการใช้
กลุ่มรูปคาแสดงหน้าที่สันธานแต่ละคาในแต่ละประโยค
4. นาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบแผนภูมิประกอบการบรรยาย สรุป และอภิปรายผล
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิธีการใช้กลุ่มรูปคาแสดงหน้าที่สันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายขัดแย้ง ผู้วิจัยนาเสนอผลเป็น
แผนภูมิแท่งแยกตามเกณฑ์การวิเคราะห์ 3 เกณฑ์ คือ รูปแบบประโยค สถานการณ์เลือกใช้ และระดับของภาษา โดยนาเสนอ
แยกเป็นการใช้คาสันธาน และการใช้คาช่วยแสดงสันธาน
การใช้คาสันธาน แสดงดังภาพ 1-3

รูปแบบประโยค

ภาพ 1 แผนภูมิแท่งแสดงรูปแบบประโยค
จากภาพ 1 พบว่า รูปแบบประโยคคาสันธานมี 5 รูปแบบ คือ S1คาดการณ์ + S2 ผลขัดแย้ง, S1บอกเล่า+S2ผล
ขัดแย้ง, S1บอกเล่า+S2 คาดการณ์, S1บอกเล่า+S2ตัวอย่าง และS1บอกเล่า+S2ข้อระวัง/ข้อยกเว้น เมื่อพิจารณารูปแบบ
ประโยคของแต่ละคาพบว่า しかし และ ところが มีการใช้รูปแบบประโยคทีเ่ หมือนกัน S1คาดการณ์ + S2 ผลขัดแย้ง
けれども มีการใช้รูปแบบประโยค S1บอกเล่า+S2ผลขัดแย้ง だけど และ それでも มีการใช้รูปแบบประโยคที่ เหมือนกัน
S1บอกเล่า+S2ผลขัดแย้ง でも มีการใช้รูปแบบประโยค S1บอกเล่า+S2ตัวอย่าง และ ただし มีการใช้รูปแบบประโยค S1
บอกเล่า+S2ข้อระวัง/ข้อยกเว้น
3
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สถานการณ์เลือกใช้

ภาพ 2 แผนภูมิแท่งแสดงสถานการณ์เลือกใช้
จากภาพ 2 พบว่า คาสันธานมีสถานการณ์เลือกใช้ที่แตกต่างกัน しかし ใช้ในสถานการณ์ ที่ข้อความข้างหลังนั้น
ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คาดการณ์เอาไว้ だけど ใช้แสดงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามมาตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้จากที่กล่าวมาก่อน
หน้านี้ けれども ใช้ในสถานการณ์ทขี่ ้อความที่จะกล่าวถึงต่อไปแตกต่างจากข้อความข้างหน้า でも ใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นปกติ
แต่ไม่มีทางเป็นไปได้ それでも ใช้กับเรื่องที่กล่าวมาข้างหน้าไม่ได้เป็นไปอย่างนั้น ところが มีการใช้อยู่ 2 สถานการณ์ คือ ใช้
ในสถานการณ์ทผี่ ู้พูดรู้สึกผิดคาดเนื่องจากสภาพที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดา และประโยคหลังจะมีเนื้อความขัดแย้ง
กับความหมายและความคาดหวัง และ ただし ใช้บอกข้อระวังหรือข้อยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้ว

ระดับของภาษา

ภาพ 3 แผนภูมิแท่งแสดงระดับของภาษา

4
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จากภาพ 3 พบว่า คาสันธานมีการใช้ในระดับของภาษาที่แตกต่างกัน 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
การใช้คาช่วยแสดงสันธาน แสดงดังภาพ 4-6

รูปแบบประโยค

ภาพ 4 แผนภูมิแท่งแสดงรูปแบบประโยค
จากภาพ 4 พบว่า คาช่วยแสดงสันธาน

のに、ものの และ ものを

มีการใช้รูปแบบประโยคที่เหมือนกันทั้งหมด

คือ S1 普通形＋S2
สถานการณ์เลือกใช้

ภาพ 5 แผนภูมิแท่งแสดงสถานการณ์เลือกใช้

5
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จากภาพ 5 พบว่า คาช่วยแสดงสันธานมีสถานการณ์เลือกใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้ のに สามารถใช้ได้ 3 สถานการณ์
คือ สถานการณ์แสดงความสัมพันธ์ขัดแย้งแบบตรงกันข้ามแทนที่จะเป็นเหตุเป็นผลกัน สถานการณ์แสดงการคาดการณ์ผิด
เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด และสถานการณ์ที่เหตุการณ์ไม่เป็นเหตุเป็นผลกันตามที่ควรจะเป็น ものの ใช้ในสถานการณ์ที่กล่าว
โดยแฝงความรูส้ ึกที่ไม่พอใจจากเหตุที่ไม่พึงปรารถนา และ ものを ใช้ในสถานการณ์ทกี่ ล่าวถึงเรื่องในอดีตหรือสภาพใน
ปัจจุบัน ส่วนข้อความหลังจะกล่าวถึงสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึ้น

ระดับของภาษา

ภาพ 6 แผนภูมิแท่งแสดงระดับของภาษา
จากภาพ 6 พบว่า คาช่วยแสดงสันธาน のに、ものの และ ものを มีการใช้ในระดับของภาษาที่เหมือนกันทั้งหมด
คือ ใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย มีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายผลดังนี้
1. คาสันธานทั้ง 7 คา 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
ในรูปแบบประโยคทีเ่ หมือนและแตกต่างกัน คือ しかし และ ところが ใช้ในรูปแบบประโยค S1คาดการณ์ + S2 ผลขัดแย้ง
เหมื อนกั น แต่ ไ ม่ ส ามารถใช้แ ทนกั น ได้ ทั้ งนี้ เ นื่อ งจาก しかし ใช้ ในสถานการณ์ ที่ผู้ พู ดไม่ รู้ข้ อ มู ล ส่ วน ところが ใช้ ใ น
สถานการณ์ที่รู้ข้อมูลของผู้พูด ถ้าหากใช้ ところが ในสถานการณ์ที่รู้ข้อมูลของผู้พูดจะทาให้ภาษาไม่เป็นธรรมชาติ (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 และจะไม่ปรากฏร่วมกับประโยคที่ แสดงความรู้สึก ความ
ต้องการ ความตั้งใจ โดยปกติจะไม่วางไว้กลางประโยค (บุษบา บรรจงมณี, ปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา แสงทองสุข และ
วันชัย สีลพันธ์กุล, 2554 น. 253 )
2. คาช่วยแสดงสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายขัดแย้งทั้ง 3 คา ได้แก่ のに、ものの และ ものを มีการใช้ใน
รูปแบบประโยคที่เหมือนกัน S1 普通形＋S2 เนื่องจากคาช่วยแสดงสันธานจะต้องอยู่ท้ายภาคแสดงในประโยคหน้า (ณัฏฐิรา
ทับทิม, 2557 น. 146)
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สรุปผลการวิจัย
ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้
กลุ่มรูปคาแสดงหน้าที่สันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายขัดแย้งมีวิธีใช้ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน แยกตาม
รูปแบบประโยค สถานการณ์เลือกใช้ และระดับของภาษา กรณีของคาสันธานพบว่า มีการใช้รูปแบบประโยคที่เหมือนกัน 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 ในส่วนของสถานการณ์เลือกใช้ของคาสันธานทั้ง 7 คานั้น มีสถานการณ์เลือกใช้ที่แตกต่างกันออกไป ไม่สามารถ
ใช้แทนกันได้ ในด้านระดับของภาษาพบว่า ส่วนมากจะใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ รองลงมาจะใช้ในภาษาพูดที่เป็น
ทางการ แต่ しかし และ だけど สามารถใช้ในภาษาเขียนได้ ด้วย สาหรับคาช่วยแสดงสันธานทั้ง 3 คา พบว่า มีการใช้ใน
รูปแบบประโยคและระดับของภาษาที่เหมือนกัน แต่แตกต่างกันในส่วนของสถานการณ์เลือกใช้
กิตติกรรมประกาศ
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“เมาใหลืมเธอ”: พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีศึกษาสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
"DRUNK TO FORGET” : BEHAVIOR NIGHT DISCO BEHAVIOR OF UNIVERSITY STUDENTS.
CASE STUDY IN HITSANULOK.
.
เสาวลักษณ กลิ่นสมาธิ1 และชัยพร อุโฆษจันทร2
หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตร วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(สวนทะเลแกว) จังหวัดพิษณุโลก
corresponding author : saowarak.597@gmail.com
บทคัดยอ
บทความเรื่อง “เมาใหลืมเธอ”:พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา
สถานศึ กษาในจั งหวัดพิ ษณุ โ ลก ชิ้น นี้เ ปน การวิ จัย เชิงคุณภาพทางสังคมสงเคราะห โดยอาศั ย เทคนิคการ
สัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษามุมมองความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอสถานบันเทิงแตละแหงในจังหวัดพิษณุโลก 2)เพื่อศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอคนพบที่สําคัญในการวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัย 2 ประเด็น (1)
สถานบันเทิงในมุมมองของนักศึกษา ประกอบไปดวย 4 ขอคนพบหลักไดแก 1.ทัศนคติของนักศึกษาตอสถาน
บันเทิงจังหวัดพิษณุโลก 2.แรงขับกับการไปเที่ยวกลางคืน 3.“เที่ยว”ไมผิดประเพณี 4.“เอาตัวรอด” (2)
สาเหตุของพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษา ประกอบไปดวย 3 ขอคนพบหลักไดแก 1.“ผอนคลาย”
ไดจริงหรือ? 2.สรางภูมิคุมกัน 3.เจอเพื่อนและสังคมใหม ซึ่งจากขอคนพบการวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นถึง
มุมมองความคิดเห็นและสาเหตุของพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาอยางเห็นไดชัด
คําสําคัญ : เที่ยวกลางคืน,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 ประชากรทั่วโลกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มากกวา
38% สําหรับประเทศไทยดื่มมากเปนอันดับที่ 78 ของโลกมีอัตราเฉลี่ย 7.1 ลิตรตอคนและมีแนวโนมเพิ่มมาก
ขึ้นในกลุมผูหญิง โดยสาเหตุที่หันมาดื่มเพราะตองการผอนคลายจากการทํางาน การเรียน ความเทหตองการ
ไดรับการยอมรับจากเพื่อนฝูง ประกอบกับหาซื้องาย ใกลบาน ใกลสถานศึกษา เดินทางไมถึง 5 นาทีก็หาซื้อได
แลว (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) ดานผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในสวนของการดื่มสุรา พบวา ประชากรอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปจํานวน 54.8 ลาน
คนโดยผูชายมีอัตราการดื่มสุราสูงกวาหญิงประมาณ 4 เทาเพศชายเริ่มทดลองดื่มสุราครั้งแรกตั้งแตยังไมบรรลุ
นิติภาวะ(สํานักงานสถิติแหงชาติ,2558)
การพัฒนาประเทศนั้น ที่ตองคํานึงถึงอยางยิ่งคือการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติ เพราะคนเปนกําลัง
สําคัญที่จะนําพาประเทศไปสูความเจริญกาวหนาในการพัฒนาควรเริ่มจากตั้งแตเยาววัยเพื่อใหเกิดวัตถุประ
สงคที่วางไวโดยเฉพาะเด็กวัยรุนซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ สมควรที่จะ
ไดรับการอบรมปลูกฝงเจตคติที่ดีงามเพื่อเสริมสรางคุณสมบัติที่พึงปรารถนาตามความตองการของสังคม สอด
คลองกับเปาหมายการจดการศึกษา ของรัฐบาลที่จะใหแกและเยาวชน คือ ดานสติปญญา ดานสุขภาพอนามัย
ดานจิตใจและสังคม ดานประกอบอาชีพเพื่อให เปนบุคคลที่มีคุณภาพ และสามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข แตปจจุบันพบวาปญหาที่พบมากในหมูวัยรุน คือการประพฤติตนไมเหมาะสมกับวัย ไดแก การเที่ยว
สถานบันเทิงเริงรมย การหนีเรียน การจัดกลุมมั่วสุม เปนตน (วัลภา แซอึ้ง,2548)
การพัฒนาประเทศที่ผานมากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม อยางกวางขวาง มี
การนํ า ความรู ทางวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยีมาใชในการผลิต เกิดการจําหนาย

การใหบ ริ การอย าง

สลับซับซอน ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตและการรับรูของคนในสงคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีโอกาสในการเลือก
รับขาวสารที่หลากหลายตามรสนิยมของแตละบุคคลสามารถที่ จะเรียนรูรับ ขอมูล ขาวสารรอบโลกผ
านเครือขายคอมพิวเตอรและสื่อสําเร็จรูปตางๆ อยางไรก็ตาม ในทางตรงกันขาม กระแสวัฒนธรรมตะวันตก
และขอมูลขาวสารที่ผานการกลั่นกรองผานสื่อในรูปตางๆ รวมทั้งธุรกิจบันเทิง โฆษณา ฯลฯ กอใหเกิดวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยม ตลอดจนความฟุงเฟอ ในหมูคนรุนใหมรวมทั้งการถูกครอบงําทางวัฒนธรรม (สํานักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2540) โดยเฉพาะสงคมในเมืองซึ่งมีการขยายตัวอยาง
รวดเร็ว สภาพแวดลอมทางกายภาพมีลักษณะเปนสังคมเมือง เปนเมืองที่ประชากรอยูอยางหนาแนน
สถานเริงรมยประเภทตางๆ เปนสิ่งแวดลอมทางสังคม ที่สังคมไทยรับเขามาเมื่อ ประมาณสอง
ทศวรรษกอน ธุรกิจยามราตรีในยุคนั้นที่รูจักกันคือ บาร (Bar)

และไนทคลับ (Nightclub) การนําเสนอ

รูปแบบของสถานบั นเทิ งไมไดหยุดแตเพีย งเทานี้ ธุรกิจเกิดขึ้น เปนจํานวนมาก กลายเป นแหลงทองเที่ย ว
ประเภทคอฟฟชอพ ดิสโกเธค คาราโอเกะ และผับ เกิดขึ้นมา มากมาย (จงจิตตโศภนคณาภรณ, 2540)
โดยเฉพาะในเขตเมืองชลบุรีสถานบันเทิงตางๆ เปนสถานที่มีการมั่วสุมของมึนเมา หลายครั้งหลายหนที่นําไปสู
ประกอบอาชญากรรมและ การติดสิ่งเสพติด และสถานบันเทองยังเปนสถานที่สงเสริมใหมีการมั่วสุมและส่ํา
สอนทางเพศ เชน สถานที่นั่งภายในมุมมืด โดยไมเกรงผูพบเห็น เนื่องจากสภาพภายในมืดและขาดความสนใจ
ซึ่งกันและกัน (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ, 2530)
พฤติกรรมที่เปนปญหาของนักศึกษาวัยรุนที่ไปมั่วสุมกันตามสถานที่ๆ ไมเหมาะสมกับสภาพและวัย
ของนักศึกษา นอกจากจะเสยการเรียนแลว แลวยังเสียเงินเสียทองและเสียเวลาโดยเปลา ประโยชนและขัดต
อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในสังคมไทยกอใหเกิดผลเสียตอตัววัยรุนเอง ครอบครัว สถานศึกษา สังคม
ประเทศชาติอีกดวย หากวาวัยรุนหันมาใชเวลาใหเปนประโยชน พัฒนาตนเอง เชน กิจกรรมทางการเรียน
กิจกรรมทางการกีฬา ซึ่งจะทําใหประเทศชาติไดพลเมือง ที่แข็งแรง สมบูรณมีสติปญญาและมีคุณภาพ ที่จะเป
นรากฐาน ของการพัฒนาประเทศตอไป และ ยังเปนการลดปญหาทางดานสังคมไดอีกดวย (กฤษณ ทองเลิศ,
2539)
จากสถานการณดังกลาวชี้ใหเห็นวาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวัยรุนเปนพฤติกรรม
ที่นาสนใจเนื่องจากเปนปญหากอใหเกิดผลเสียตอวัยรุนเอง ครอบครัว มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ
จึงมีความจําเปนที่จะศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก เนื่องจากนักศึกษาวัยรุนเปนกลุมใหญในระบบการศึกษาซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนเปนศักยภาพแรงงานที่จะสรางความเจริญเติบโตใหกับประเทศ
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) งานวิจัยเรื่อง “เมาใหลืมเธอ”:
พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้
อาศั ย วิจั ย เชิงคุ ณภาพ (Qualitative

Research)

โดยใชแบบสัมภาษณป ลายเปด เปน เครื่องมือและ

กระบวนการสําคัญในการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดเก็บ
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รวบรวมขอมูลดวยตนเองจากพื้นที่จริง การบันทึกและนําขอมูลมาทําการวิเคราะหจะดําเนินการตามระเบียบ
วิธีการทําวิจัยตามขั้นตอนที่ทําการศึกษาอยางละเอียดและชัดเจนในเชิงลึก มีดังนี้
กลุ มนั กศึ กษาที่ เ ที่ ย วสถานบั น เทิ ง กลุมตัว อยางในการวิจัย ไดมาดว ยการเลือกตัว อยางอยางงาย
จํานวน 3 คน เก็บขอมูลดวยการสรางขอคําถามขึ้นมา จํานวน 10 ขอ เพื่อใชในการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล ไดแก การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณโดยการนํา
เทปมาแกะเพื่อวิเคราะหขอมูล การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก โดยการเลือกประชากรมาอยางเจาะจง คือกลุมผู
ที่เที่ยวสถานบันเทิง ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยจะไดนํามาจัดรวบรวมหมวดหมู สรุป
ประเด็น สําคัญ และใชวิ ธีการวิเ คราะหขอมูลเชิ งพรรณนา หลังจากนั้นไดดําเนิน การพูด คุยแลกเปลี่ยนกับ
นักศึกษาที่เที่ยวสถานบันเทิง เพื่อระดมความคิดในการหาแนวทางในการหาความหมายและปจจัยที่เสริมสราง
พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน เพื่อใหออกมาสอดคลองกับจุดประสงคของพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของ
นักศึกษา
ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลดวยหลักการ วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) จากการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากวิธีการสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกต อยางมีสวนรวมและการสังเกต
ไมมีสวนรวมกับบริบทพื้นที่ศึกษาจริง เพื่อบรรยายและแปลผลตามขอเท็จจริงจากขอมูลพื้นที่ และจากการที่ได
รวบรวมและจําแนกตามประเภทของข อมู ล แลวจัดขอมูล เปน หมวดหมู และยึดหลักวิเคราะหตามกรอบ
แนวความคิดในการศึกษาขางตน
สถานบันเทิงในมุมมองของนักศึกษา
1. ทัศนคติของนักศึกษาตอสถานบันเทิงจังหวัดพิษณุโลก ความคิดเห็นและความรูสึกในมุมมองของ
นักศึกษาคือ มีความประทับใจในการไปเที่ยวระดับหนึ่ง ในเรื่องระบบความปลอดภัยการดูแลจากการดที่ผับ มี
การดคอยใหความสะดวกดูแลความปลอดภัย ในเรื่องการจอดรถและการทะเลาะวิวาท ในบางครั้งมีความรูสึก
วาแออัดจนเกินไป มีความรูสึกวาโตะรอบขางดื่มหนักจนเกินไปทําใหไมสามารถควบคุมสติและมีการโวยวาย
มาหาเรื่องโตะอื่นๆ
2. แรงขับกับการไปเที่ยวกลางคืน
-แรงดึงดูดจากเพศตรงขาม อีกหนึ่งความสนใจของหนุมๆสาวๆ ที่ ไปเที่ยวสถานบันเทิงมี
ความสนใจในเพศตรงขาม

1057

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

-การอกหักในวันสอบเสร็จ เปนสาเหตุที่สําคัญของการไปเที่ยวสถานบันเทิงโดยนักศึกษาจะมี
ประโยคที่วา “อกหักอยากเมา” ถือวาเปนคําชักชวนจึงทําใหเปนแรงขับเคลื่อนในการไปเที่ยวสถานบันเทิง
โดยใชคําวาอกหักอยากเมามาใชเปนขออางในการไปเที่ยวสถานบันเทิง
-อยากเมาใหลืมเธอ(ความรัก) การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาและเยาวชน
กอใหเกิดผลกระทบมากมาย และในปจจุบัน นักศึกษา ตองเรียนและพักอาศัยทามกลางรานจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ซึ่งความหนาแนนของรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอบสถานศึกษามีผลตอการเพิ่มแรงจูงใจ
ในการดื่มและสรางทัศนคติทางบวกตอการดื่ม รวมทั้งเพิ่มจํานวนการเปนนักดื่ม และเมื่อความรักพังลงก็ยิ่ง
เพิ่มแรงขับในการเปนนักดื่มเพิ่ม
-การจัดงานปารตี้ตางๆ ของสถานบันเทิง เชน มีการเชิญดารา นักรอง และเน็ตไอดอลมา
สรางความบันเทิงในยามค่ําคืน ปารตี้คืนวันฮาโลวีน ปารตี้เรืองแสง ฯลฯ
-การไปดื่มเพื่อคลายความทุกข เมื่อมีความทุกขใจ การดื่มสุราจะทําใหผูดื่มมีความรูสึกตัว
นอยลง มีความสนุกเพิ่มขึ้น อยากสนุกมากขึ้น จึงทําใหลืมความทุกขใจไดชั่วขณะ
-เพื่อนชักชวนใหดื่ม การเขากลุมเพื่อนและตองการเปนที่ยอมรับของเพื่อนเมื่อเพื่อนชวนก็
เลยยอมตามเพื่อน
3. “เที่ยว” ไมผิดประเพณี ไมผิดประเพณีแตผิดที่ความคิดของบุคคลในสมัยกอนและกลุมอนุรักษ
นิยม ผิดที่ คานิยมทางเพศตามสังคมและวัฒนธรรมไทย กําหนดบรรทัดฐานทางครอบครัวและสั งคม การ
ปลูกฝงบุตรหลานจะถูกปลูกฝงโดยการอบรมเลี้ยงดูใหเคารพเชื่อฟงคําสั่งสอนของบิดามารดาอยางเครงครัด
วิถีชีวิตตลอดจนวิธีการดําเนินชีวิตจะตองอยูในขอบเขตที่ทางครอบครัวไดวางเอาไว คิดวาการเที่ยวกลางคืนจะ
ดูไมเหมาะสม เพราะวาอันตราย และผิดกฎที่ครอบครัวตั้งไว เชน การใหผูหญิงตองอยูกับบานอยางเดียว จึง
ทําใหผูหญิงตองถูกกดขี่ขมเหงดวยความไมเสมอภาคทางเพศ
4. “เอาตัวรอด”แนนอนวาการไปเที่ยวกลาคืนยอมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอตัวเอง ตองมี
วิธีการรับมือ การทําใหตัวเองปลอดภัยจากสถานการณตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองและผูอื่น ซึ่งการเอา
ตัวรอดจากสถานการณตางๆ คือ อยาไวใจใครงายๆ ความไวใจ ถือเปนสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทําใหผูหญิงตกเปน
เหยื่อไดมากที่สุด เพราะความไวใจมักจะทําใหเราลดความระมัดระวังตัวลงจนอาจถูกทํามิดีมิรายไดโดยไมรูตัว
ไมดื่มแกวของคนแปลกหนา มีสติตื่นตัวอยูเสมอ จําเปนอยางมากที่ตองตั้งสติเปนพิเศษ คอยระมัดระวังแกว
เครื่ องดื่ มของตั วเองอยูเ สมอ และไมดื่ มหนักจนไม รู ส ติของตัว เอง และที่สําคัญ คือการแตงกายลอแหลม
จนเกินไป เพราะในสถานบันเทิงเปนพื้นที่อับโคจร ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายตอเราไดตลอดเวลา เชน การแตะ
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เนื้อตองตัว และถาหากไปเที่ยวสถานบันเทิงคนเดียวสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ อยาขาดการติดตอและกินใหรูสติมาก
ที่สุด
สาเหตุของพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษา
1. “ผอนคลาย” ไดจริงหรือ ? สําหรับเรื่องความเครียด ความรูสึกหดหู ไมสบายใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ในชีวิตก็ทําใหเราอยากปลดปลอยความรูสึกที่ไมดีออกมา อยากพบปะเพื่อน อยากพูดคุยปลอดปลอยหรือ
ระบายความเครียดนั้นออกมา ทุกคนก็จะนึกถึงสถานบันเทิงที่ใหความบันเทิงในยามค่ําคืน ผูวิจัยไดวิเคราะห
ขอมูลจากการสัมภาษณไดวา การเที่ยวกลางคืนทําใหผอนคลายไดจริง ไดปลดปลอยความเครียด ความหดหูที่
สะสมมา และยังมีความสุข ความสนุก และไดเตน การเตนทําใหไดรูสึกผอนคลาย เพิ่มอารมณในการเที่ยวให
สนุก และยังเปนการออกกําลังกายอีกดวย
2. สรางภูมิคุมกัน การที่เราไดเจอโลกภายนอก เรียนรูประสบการณใหม ที่ทําใหรูทันตอสถานการณ
และสามารถนําไปปรับใชเพื่อใหตัวเองปลอดภัย ทําอยางไรใหเอาตัวรอดไดจากสถานการณนั้นๆ
3. เจอเพื่อนและสังคมใหม สถานบันเทิงยอมมีผูคนมากมายมาบรรจบในสถานบันเทิงยามค่ําคืน
แนนอนตองเจอสังคมใหมๆ เพื่อนใหม ซึ่งการไปเที่ยวกลางคืนตางคนตางไปกันเปนกลุมเพื่อความสนุกกัน การ
เจอกันในสถานที่ที่หนึ่งคงเปนแรงจูงใจอะไรสักอยางที่ทําใหไดพบเพื่อนใหมและไดเปดประสบการณใหมกับ
เพื่อนใหม แตตองมีความระมัดระวังในระดับหนึ่งอยาไวใจกันงายๆ เพราะรูหนาแตยังไมรูใจ
อภิปรายผล
พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีการเรียนรูและสัญชาติญาณของตนเอง
ก็จะสามารถนํามาอธิบายหรือนํามาใชในการอางอิงเกี่ยวกับมนุษยโดยปกติ มนุษยทุกคนตองการอยากรูอยาก
ลอง การลองผิดลองถูก ทําใหมนุษยสามารถกาวขามไปขางหนาอยางไมกลัวอุปสรรค นั้นหมายถึงการเรียนรู
การใชชีวิตในที่สาธารณะในยามวิการณ การเที่ยวกลางคืนเปนสิ่งที่ไมผิดกฎหมายหากบางคนเลือกที่จะใชชีวิต
กลางคืนเพียงเพราะตองการเรียนรูและหาประสบการณใหมๆ ก็จะเปนเรื่องที่นาสงเสริม แตในอีกมุมหนึ่งหาก
กลุมวัยรุนเลือกใชเวลายามวิการณเพื่อมั่วสุมและทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย ก็ไมสมควร เพราะฉะนั้นเราไมสามารถ
ตัดสินไดเลยวา บุคคลที่เที่ยวกลางคืนเปนคนไมดี สัญชาติญาณของมนุษยทุกคนจะตอบสนองตอสิ่งเราหรือสิ่ง
กระตุนในตัวเองแสดงพฤติกรรมออกมาโดยทันที การเที่ยวการคืนมันก็มาจากสิ่งเรารอบๆตัวของเรา เชน
เพื่อน ผับ รานเหลา รานอาหาร ที่กลถมวัยรุนหรือคนทั่วไปนิยมที่จะเขา วัยรุนสวนใหญเปนวัยคึกคะนองทําให
สัญชาติญาณความอยากรูอยากลองเกิดขึ้น
สรุปผลการศึกษา
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พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษา เมื่อนํามาวิเคราะหกับการทบทวนวรรณกรรมก็จะสามารถ
นํามาอธิบายหรือนํามาใชในการอางอิงเกี่ยวกับมนุษยโดยปกติ มนุษยทุกคนตองการอยากรูอยากลอง การลอง
ผิดลองถูก ทําใหมนุษยสามารถกาวขามไปขางหนาอยางไมกลัวอุปสรรค นั้นหมายถึงการเรียนรู การใชชีวิตใน
ที่สาธารณะในยามวิการณ การเที่ยวกลางคืนเปนสิ่งที่ไมผิดกฎหมายหากบางคนเลือกที่จะใชชีวิตกลางคืนเพียง
เพราะตองการเรียนรูและหาประสบการณใหมๆ ก็จะเปนเรื่องที่นาสงเสริม แตในอีกมุมหนึ่งหากกลุมวัยรุน
เลือกใชเวลายามวิการณเพื่อมั่วสุมและทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย ก็ไมสมควร เพราะฉะนั้นเราไมสามารถตัดสินไดเลย
วา บุคคลที่เที่ยวกลางคืนเปนคนไมดี สัญชาติญาณของมนุษยทุกคนจะตอบสนองตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนใน
ตัวเองแสดงพฤติกรรมออกมาโดยทันที การเที่ยวการคืนมันก็มาจากสิ่งเรารอบๆตัวของเรา เชน เพื่อน ผับ ราน
เหลา รานอาหาร ที่กลุมวัยรุนหรือคนทั่วไปนิยมที่จะเขา วัยรุนสวนใหญเปนวัยคึกคะนองทําใหสัญชาติญาณ
ความอยากรู อยากลองเกิ ดขึ้ น โดยส ว นใหญแลว นั้น จากผลการวิจัยไดพบประเด็นที่สําคัญ 2ประเด็ น ใหญ
ดังตอไปนี้ สถานบันเทิงในมุมมองของนักศึกษา ประกอบดวย 1.ทัศนคติของนักศึกษาตอสถานบันเทิงจังหวัด
พิษณุโลก 2. แรงขับกับการไปเที่ยวกลางคืน 3. “เที่ยว” ไมผิดประเพณี 4. “เอาตัวรอด” สาเหตุของ
พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษา 1.“ผอนคลาย” ไดจริงหรือ ? 2. สรางภูมิคุมกัน 3. เจอเพื่อนและ
สังคมใหม
กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด รั บ ความร ว มมื อ จากท านอาจารย ผูส อนทั้ง 3ทา นในการศึก ษาและหาข อมู ล
ตลอดไปจนถึ ง การวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการวิ จั ย ผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ อาจารย เ ป น อย า งสู ง
ขอขอบคุณนักศึกษาผูใหสัมภาษณ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใหขอมูลเกี่ยวกับการไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เปนกลุม
ตัวอยางที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บรวบรวม ขอมูล นักศึกษาผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณ
ผูวิจัยไดขอมูลมาวิเคราะหและสามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยในครั้งนี้ได ขอขอบพระคุณอาจารยปริญญา
หวันเหล็ม อาจารย สุเทพ คําเมฆและอาจารยชัยพร อุโฆษจันทร อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ที่ไดกรุณาให
ความรู คําแนะนํา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนและใหคําแนะนําในการสรางเครื่องมือกรุณา
ชวยตรวจสอบและแกไข ชื่อ เรื่อง และ Abstract ใหมีความสมบูรณและถูกตองมากยิ่งขึ้น ในการทําวิจัยใน
ครั้งนี้ สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณบูรพคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณาจารยที่ไดถายทอดวิธีวิทยาการวิจัยใหแกผูวิจัย
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บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.ความหมายของคนเลี้ยงสุนัข 2.ศึกษาปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิต
ของผู้เลี้ยงสุนัข และ 3.ศึกษากระทบทางด้านบวกและทางด้านลบโดยใช้การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์เป็น
เครื่องมือในการวิจัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัข ของชุมชนบ้านเหนือ โดย
อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพในงานสังคมสงเคราะห์เป็นเครื่องมือ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยการนาเทปมา
แกะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการเลือกประชากรมาอย่างเจาะจง คือกลุ่มผู้ที่เลี้ยง
สุนัขโดยตรง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล โดยมีข้อค้นพบสาคัญคือ 1.ผู้เลี้ยงสุนัข ชุมชนบ้านเหนือ
มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการให้ความหมายของสุ นัข ไว้ว่า “เพื่อน” กล่ าวคือ ผู้เลี้ ยงสุ นัขส่ วนใหญ่มีการให้
ความหมายที่เหมือนกัน เนื่องจาก สุนัขเปรียบเสมือนเพื่อนของผู้เลี้ยงสุนัข เพราะจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
ผู้เลี้ยงสุนัข อาศัยอยู่บ้านเพียงลาพัง ต้องการคนในครอบครัวที่จะรับฟังปัญหาชีวิต รวมถึงทาให้เกิดเสียง
หัวเราะกับผู้เลี้ยงสุนัขได้ ความหมายความในที่นี่จะเป็นใครไม่ได้นอกจากเพื่อนเพราะ เพื่อนในที่นี่คือ การเลี้ยง
แบบครอบครัว การมอบความรัก มอบความอบอุ่นให้แก่กัน หรือการอยู่เป็นเพื่อนกันในทุกวัน 2.ผู้เลี้ยงสุนัข
ชุมชนบ้านเหนือ มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัข มีทั้งด้านบวกและด้านลบ
กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ก่อนเลี้ยงสุนัขเป็นทางด้านลบ คือ “ความเหงา”
ความต้องการความรักจากครอบครัว หรือเพื่อน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกจะไปทางานไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนที่ต้องการ
ครอบครัว จึงทาให้รู้สึกเหงา เพราะไม่รู้จะคุยกับใคร อีกทั้งยังพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางอารมณ์หลังจากที่นาสุนัขมาเลี้ยงไปในทางด้านบวก คือ ทาให้อารมณ์ดี ไม่เหงาเพราะ มีเพื่อน เหมือนกับ
การมีครอบครัวที่อยู่เคียงข้าง เมื่อผู้เลี้ยงอยู่คนเดียวหรือลูกไม่มีเวลาให้แต่เขายังมีสุนัขที่เป็นเพื่อน เขาสามารถ
คุยกับสุนัขได้ สุนัขรับฟังเขา เขาสามารถเล่นกับสุนัขได้ สุนัขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเขาได้มันทาให้
จิตใจสดชื่นแจ่มใส จึงส่งผลให้ผู้เลี้ยงเกิดคุณค่าในชีวิตมากขึ้น
คาสาคัญ: 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
บทนา
ในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทาให้วิถีชีวิต
ของคนไทยเปลี่ย นแปลงตามไปด้วยโดยการขยายตัวของสังคมเมืองทาให้ รูปแบบครอบครัวของคนไทยมี
ลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นและรูปแบบพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขของคนไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปจาก
แต่เดิมที่คนไทยมักจะเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเฝ้าบ้านเท่านั้นแต่ในปัจจุบันมีการเลี้ยงสุนัขเพื่อคลายเหงาหรือเลี้ยงเป็น
งานอดิเรกกันมากขึ้น (ณัฐธ์สิริแฉล้มวงศ์, 2552) การเลี้ยงสุนัขในลักษณะนี้ผู้เลี้ยงมักจะมองเห็นสุนัขเหล่านั้น
เป็นเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวมากกว่าการเลี้ยงสุนัขเพื่อการใช้งานในรูปแบบอื่น ๆ การเลี้ยงสุนัขโดย
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เปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวนั้นจะมีการใส่ใจในรายละเอียดในการเลี้ยงมากกว่าการเลี้ยงไว้เพื่อใช้
งานความคาดหวังของผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขในรูปแบบนี้ก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรม
ของสุ นั ขซึ่งเป็ น ปัจ จั ย ส าคัญที่จ ะส่ งผลต่อความสั มพันธ์ระหว่างผู้ เลี้ ยงและสุ นัขอีกด้ว ยการเลี้ ยงสุ นัขโดย
ปราศจากความเข้าใจในลักษณะนิสัยเฉพาะตัวหรือประจาสายพันธุ์ของสุนัขนั้นจะส่งผลให้ทั้งผู้เลี้ยงสุนัขและ
สุนัขไม่มีความสุขในการอยู่ร่วมกันได้การแก้ปัญหาในปัจจุบันของผู้ที่ประสบปัญหาพฤติกรรมของสุนัขนั้นมีอยู่
ด้วยกันหลายวิธีเช่น (1) การนาสุนัขไปฝึกในโรงเรียนฝึกสอนสุนัขทั้งที่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีค่าใช้จ่ายก็ตาม (2)
ยอมอดทนและปรับตัวให้ซินก็พฤติกรรมของสุนัข (3) ยกสุนัขให้ผู้อื่นนาไปเลี้ยง (4) ฝึกสุนัขด้วยตนเอง (5)
การทอดทิ้งสุนัขโดยปล่อยให้เป็นสุนัขจรจัดเป็นต้น
ในปัจจุบันสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งมีแหล่งที่มาสาคัญคือในอดีตเคยเป็นสุนัขมีผู้เลี้ยงมา
ก่อน (ธนภพศรีสถาพร, 2552) สุนัขจรจัดนับเป็นปัญหาสังคมในรูปแบบหนึ่งซึ่งในปัจจุบันจานวนสุนัขจรจัดมี
จานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ สุนัขจรจัดเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมและสาธารณสุขในช่วงเวลาที่ผ่านมามีกลุ่มคนและองค์กรต่าง ๆ ได้มี
ความพยายามที่จะลดปัญหาสุนัขจรจัดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่นนโยบายจากภาครัฐในการลดปั ญหาสุนัขจรจัดโดย
ดาเนินการทาหมันฟรีให้กับสุนัขที่ไม่มีผู้เลี้ยงการนาสุนัขไปเลี้ยงศูนย์รับเลี้ยงของกรุงเทพมหานครการจัดตั้ง
โครงการหาบ้านใหม่ให้แก่สุนัขการจดทะเบียนสุนัขเลี้ยงโดยการทาสัญลักษณ์ด้วยไมโครชิปเป็นต้นและการ
รวมกลุ่ ม กั น ของประชาชนทั่ ว ไปมี ก ารน าสุ นั ข จรจั ด ไปท าหมั น การหาบ้ า นใหม่ ใ ห้ แ ก่ สุ นั ข โดยผ่ า นทาง
โรงพยาบาลสัตว์คลินิกรักษาสัตว์หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประกาศหาบ้านให้แก่สุนัขอีกด้วย
ความพยายามแก้ ปั ญ หาจากทางภาครั ฐ และเอกชนในการแก้ ปั ญ หาสุ นั ข จรจั ด นั้ น ยั ง คงมี ก าร
ดาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้สุนัขจรจัดจะถูกนาตัวไปอยู่ในการดูแลของภาครัฐแล้วแต่สุนัข
เหล่ านั้ น ก็ยั งไม่ได้รั บ การดูแลที่ดีเท่ากับ การมีบ้านที่จะให้ การเลี้ ยงดูดูแลเปรียบเสมือนหนึ่งในครอบครัว
ตลอดจนสิ้นอายุขัยการส่งเสริมให้สุนัขจรจัดมีบ้านนั้นนับเป็นการยากยิ่งเป็นสุนัขที่โตแล้วไม่ใช่ลูกสุนัขก็ยากจะ
มีคนรับเลี้ยงดูเนื่องจากสุนัขที่โตแล้วมักจะมีรูปร่างหน้าตาไม่น่ารักเหมือนกับลูกสุนัขทาให้จานวนของสุนัขจร
จั ด ที่ อ ยู่ ใ นการดู แ ลของภาครั ฐ มี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ และยั ง มี ก รณี ที่ มี ผู้ น าสุ นั ข โตไปเลี้ ย งแล้ ว พบว่ า
บุคลิกลักษณะนิสัยของสุนัขที่โตเต็มวัยแล้ว มักจะแก้ได้ยากและยังมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมที่แตกต่างจากสุนัข
อื่น ๆ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ถูกเลี้ยงดูมาก่อนตามมา
ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าต้องการที่จะศึกษาความหมายและปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัข ให้ผู้ที่
ต้องการเลี้ ย งสุ นัขสามารถพบกับ สุนั ขที่มีพื้ นฐานทางบุคลิ กลั กษณะที่สอดคล้ องกับความต้องการของผู้ ที่
ต้องการเลี้ยงสุนัข
วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิถีชีวิต
การเลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัข ชุมชนบ้านเหนือ” ชุมชนบ้านเหนือ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย” ในครั้งนี้อาศัย
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เป็นเครื่องมือและกระบวนการ
สาคัญในการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองจากพื้นที่จริง การบันทึกและนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์จะดาเนินการตามระเบียบวิธีการทาวิจัย
ตามขั้นตอนที่ทาการศึกษาอย่างละเอียดและชัดเจนในเชิงลึก มีดังนี้
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กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัข ของชุมชนบ้านเหนือ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้มาด้วยการเลือกตัวอย่างอย่างง่าย
จานวน 3 คน เก็บข้อมูลด้วยการสร้างข้อคาถามขึ้นมา จานวน 10 ข้อ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยการนา
เทปมาแกะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการเลือกประชากรมาอย่ างเจาะจง คือกลุ่มผู้
ที่เลี้ยงสุนัขโดยตรง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยจะได้นามาจัดรวบรวมหมวดหมู่ สรุป
ประเด็นสาคัญ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา หลังจากนั้นได้ดาเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่
เกี่ยวข้องในการเลี้ยงสุนัข เพื่อระดมความคิดในการหาแนวทางในการหาความหมายและปัจจัยที่เสริมสร้างการ
เลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัข เพื่อให้ออกมาสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัข
ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการ วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากวิธีการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต อย่างมีส่วนร่วมและการสังเกต
ไม่มีส่วนร่วมกับบริบทพื้นที่ศึกษาจริง เพื่อบรรยายและแปลผลตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลพื้นที่ และจากการที่ได้
รวบรวมและจาแนกตามประเภทของข้อมูล แล้ วจัดข้อมู ล เป็นหมวดหมู่ และยึดหลั กวิเคราะห์ตามกรอบ
แนวความคิดในการศึกษาข้างต้น
การคืนข้อมูล หลังจากได้ข้อสรุปการวิจัย ที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อแล้ว ผู้วิจัยจะทาการ
สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เพื่อกาหนดเป็นแนวทางในศึกษาการทาวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึก ษาวิถี
ชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัข และสุนัขเสริมสร้างผู้เลี้ยงอย่าไร จากนั้นทาการนัดหมายและจัดประชุมกับผู้ใหญ่บ้านและ
กลุ่มเป้าหมายที่เลี้ยงสุนัขในชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่3 ทั้งหมด เพื่อทาการคืนข้อมูลและรับฟังการสะท้อนกลับ
ของข้อมูลเพื่อการปรับข้อมูลให้สมบูรณ์และถูก ต้องตามข้อเท็จจริงอีกครั้ง การลงพื้นที่วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยการสัมภาษณ์เชิงลึก และ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ โดยผู้วิจัย เริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจและประสานงานคนในพื้ นที่
เพื่อเป็นนักวิจัยในพื้นที่วิจัยหนึ่งท่าน เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงและเพื่อการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันในส่วน
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนนั้น ถือเป็นส่วนสาคัญที่นักวิจัยจาเป็นต้องศึกษาคนเลี้ยงสุนัขในชุมชนบ้าน
เหนือ ในการนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี นักวิจัยเริ่มกระบวนการเก็บข้อมูล
โดยการอาศัยผู้ใหญ่บ้านที่พาไปสารวจครัวเรือนที่มีผู้เลี้ยงสุนัขในชุมชนบริเวณบ้านเหนือ หมู่ที่3 จากนั้นจึงได้
เริ่มกระบวนการสัมภาษณ์เดี่ยว โดยผู้วิจัยได้ทาการไถ่ถามถึงผู้ให้ข้อมูล (Snowball) เพื่อความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล นอกจากนี้นักวิจัยยังได้ทากระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus groups discussion) ประกอบไปด้วยกลุ่ม
ผู้เลี้ยงสุนัข ทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อความสมบูรณ์ของประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบไม่มี
โครงสร้างเคร่งครัด แต่เน้นกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับแนวคิดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมกับการวิจัย และมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์
รวมและผลกระทบด้านบวกและด้านลบที่ผู้เลี้ยงสุนัขได้รับจากการเลี้ยงสุนัข และได้ทาการศึกษาความหมาย
และปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัข
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อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องวิถีชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัขการให้นิยามหรือความหมายและปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้
เลี้ยงสุนัขทางด้านอารมณ์ ผู้ วิจัยพบว่าเรื่องที่ทาการวิจัยได้สอดคล้ องกับงานวิจัยที่นามาเป็นแนวทางการ
เนื่องจากการศึกษานิยามความหมายที่ผู้เลี้ยงสุนัขนิยามไว้กับสุนัขและศึกษาปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยง
สุนัข ทางด้านอารมณ์บวกและลบก่อนและหลังจากการนาสุนัขมาเลี้ยง ในงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องจะเป็นเรื่องของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและผู้เลี้ยงสุนัข และในทฤษฎีทั้ง 2 ที่เลือกมาใช้วิเคราะห์เรื่องที่
ศึกษา เนื่องจาก สนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้เลี้ยงสุนัขกับสุนัข และสุนัขมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ของผู้เลี้ยงสุนัขอย่างไรบ้างทางด้านบวกและทางด้านลบ จากการเลี้ยงสุนัข
บทสะท้อนการลงพื้นที่สัมภาษณ์
ผู้ วิ จั ย ได้ เลื อกผู้ เ ลี้ ย งสุ นั ข โดยตรงที่ตั้ งตามวัต ถุ ปรงสงค์ ของการวิจั ย ทาการติ ดต่ อนั ดหมายเพื่ อ
ดาเนินการนัดหมายสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ที่บ้านของผู้เลี้ยงสุนัข เพื่อทาการพูดคุยและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสุนัข
จากการศึกษาความหมายและปัจจัยที่เสริมสร้างการเลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัข มีการให้ข้อมูลส่วนใหญ่
ให้นิยามคาว่า “เพื่อน” เนื่องจาก สุนัขเปรียบเสมือนเพื่อนของผู้เลี้ยงสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัข อาศัยอยู่บ้านเพียง
ลาพัง ต้องการคนในครอบครัวที่จะรับฟังปัญหาชีวิต รวมถึงทาให้เกิดเสียงหัวเราะกับผู้เลี้ยงสุนัขได้ ความ
หมายความในที่นี่จะเป็นใครไม่ได้นอกจากเพื่อนเพราะ เพื่อนในที่นี่คือ การเลี้ยงแบบครอบครัว การมอบความ
รัก มอบความอบอุ่นให้แก่กัน หรือการอยู่เป็นเพื่อนกันในทุกวัน และปัจจัยที่เสริมสร้างผู้เลี้ยงสุนัขทางด้าน
อารมณ์ ผู้ให้ ข้อมูลส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ก่อนเลี้ยงสุนัขเป็นทางด้านลบ คือ “ความเหงา”
ความต้องการความรักจากครอบครัว หรื อเพื่อน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกจะไปทางานไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนที่ต้องการ
ครอบครัว จึงทาให้รู้สึกเหงา เพราะไม่รู้จะคุยกับใคร อีกทั้งยังพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางอารมณ์หลังจากที่นาสุนัขมาเลี้ยงไปในทางด้านบวก คือ ทาให้อารมณ์ดี ไม่เหงาเพราะ มีเพื่อน เหมือนกับ
การมีครอบครัวที่อยู่เคียงข้าง เมื่อผู้เลี้ยงอยู่คนเดียวหรือลูกไม่มีเวลาให้แต่เขายังมีสุนัขที่เป็นเพื่อน เขาสามารถ
คุยกับสุนัขได้ สุนัขรับฟังเขา เขาสามารถเล่นกับสุนัขได้ สุนัขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเขาได้มันทาให้
จิตใจสดชื่นแจ่มใสและทาให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น
ผลการสารวจข้อมูลทั่วไป
การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เป็นผู้เลี้ยงสุนัขโดยตรง จานวน 3 คน เพศหญิง
2 คน เพศชาย 1 คน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เลี้ยงสุนัขที่นิยามความหมายของสุนัขและปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยง
สุนัข ในชุมชนบ้านเหนือ
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการนิยามความหมายของสุนัข และได้ข้อค้นพนที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้ กล่าวคือ ผู้เลี้ยงสุนัขมีการให้นิยาม หรือความหมายว่า “เพื่อน”
- สุนัขมีการเปรียบเสมือนเพื่อนของผู้เลี้ยงสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัข อาศัยอยู่บ้านเพียงลาพัง ต้องการคนใน
ครอบครัวที่จะรับฟังปัญหาชีวิต รวมถึงทาให้เกิดเสียงหัวเราะกับผู้เลี้ยงสุนัขได้ ความหมายความในที่นี่จะเป็น
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ใครไม่ได้นอกจากเพื่อนเพราะ เพื่อนในที่นี่คือ การเลี้ยงแบบครอบครัว การมอบความรัก มอบความอบอุ่น
ให้แก่กัน หรือการอยู่เป็นเพื่อนกันในทุกวัน
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัข ทางด้านอารมณ์ ทางบวกและทางลบ
และได้ข้อค้นพบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ กล่าวคือ ก่อนที่ยังไม่ได้เลี้ยงสุนัขผู้เลี้ยงสุนัขมีอารมณ์ใจ
ร้อน เบื่อง่ายไม่ชอบอยู่บ้านหรือการต้องการความรักจากครอบครัว และเป็นคนที่คิดมากเครียดง่าย หลังจากที่
นาสุนัขมาเลี้ยงผู้เลี้ยงสุนัขมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ไปในทางที่ดีขึ้น
- ผู้เลี้ยงสุนัขมีพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ก่อนเลี้ยงสุนัขเป็นทางด้านลบ กล่าวคือ ความเหงา ความ
ต้องการความรั กจากครอบครั ว หรื อเพื่อน ซึ่งส่ ว นใหญ่ลู กจะไปทางานไม่ค่อยมีเวลาให้ กับคนที่ต้องการ
ครอบครัว จึงทาให้รู้สึกเหงา เพราะไม่รู้จะคุยกับใคร อีกทั้งยังพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางอารมณ์หลังจากที่นาสุนัขมาเลี้ยงไปในทางด้านบวก คือ ทาให้อารมณ์ดี ไม่เหงาเพราะ มีเพื่ อน เหมือนกับ
การมีครอบครัวที่อยู่เคียงข้าง เมื่อผู้เลี้ยงอยู่คนเดียวหรือลูกไม่มีเวลาให้แต่เขายังมีสุนัขที่เป็นเพื่อน เขาสามารถ
คุยกับสุนัขได้ สุนัขรับฟังเขา เขาสามารถเล่นกับสุนัขได้ สุนัขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเขาได้มันทาให้
จิตใจสดชื่นแจ่มใสและทาให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น
ข้อสรุปผลกรณีศึกษา
จากการวิจัยเรื่องวิถีชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัขการให้นิยามหรือความหมายและปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้
เลี้ยงสุนัขทางด้านอารมณ์ ผู้ วิจัยพบว่าเรื่องที่ทาการวิจัยได้สอดคล้ องกับงานวิจัยที่นามาเป็นแนวทางการ
เนื่องจากการศึกษานิยามความหมายที่ผู้เลี้ยงสุนัขนิยามไว้กับสุนัขและศึกษาปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยง
สุนัข ทางด้านอารมณ์บวกและลบก่อนและหลังจากการนาสุนัขมาเลี้ยง ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและผู้เลี้ยงสุนัข และในทฤษฎีทั้ง 2 ที่เลือกมาใช้วิเคราะห์เรื่องที่
ศึกษา เนื่องจาก สนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้เลี้ยงสุนัขกับสุนัข และสุนัขมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ของผู้เลี้ยงสุนัขอย่างไรบ้างทางด้านบวกและทางด้านลบ จากการเลี้ยงสุนัข
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัย ได้ทาการวิจั ยเรื่ อง วิถีชีวิตการเลี้ยงสุนัขของผู้ เลี้ยงสุนัข การนิยามความหมายและปัจจัยที่
เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยงสุนัขทางด้านอารมณ์ กรณีศึกษา ทาให้ทราบถึงในเรื่องของผลกระทบทางด้านบวก
ลางด้านลบที่เกิดขึ้นกับผู้เลี้ยงสุนัข ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ไปในทางที่ดีขึ้น
1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข ชุมชน
ควรสนับสนุนในการนาแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยงกับผู้เลี้ยงสุนัขไปใช้เป็นตัวแบบเพื่อการพัฒนา
สุขภาพจิตผู้เลี้ยงสุนัขซึ่งอาจผ่านตัวแทนชุมชน กรรมการชุมชน หรือโรงเรียนในชุมชน ไปสู่การปฏิบัติกับผู้
เลี้ยงสุนัข ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผุ้เลี้ยงสุนัขมีสุขภาพจิตที่ดี
2.หน่วยงานภาครัฐ ระดับเขต ระดับตาบล ควรเตรียมการให้ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้อาศัยในชุมชน
หรือท้องถิน่ ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้อาศัยในชุมชน ท้องถิ่นเหล่านั้นเกิดความ
เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
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3. ควรสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกันกับชุมชนในการพัฒนาสุขภาพจิตสาหรับผู้เลี้ยงสุนัข มีการ
สร้างความเข้าใจให้กับผู้เลี้ยงสุนัข สมาชิกในครอบครัว หรือผู้ดูแลผู้เลี้ยงสุนัขให้เข้าใจในธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงของผู้เลี้ยงสุนัข
กิตติกรรมประกาศ
การวิจั ย ในครั้ ง นี้ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อจากท่า นอาจารย์ผู้ ส อนทั้ง 3ท่า นในการศึก ษาและหาข้ อมู ล
ตลอดไปจนถึ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ เ ป็ น อย่ า งสู ง
ขอขอบคุณผู้เลี้ยงสุนัข ชุมชนบ้านเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเก็บรวบรวม ข้อมูล ผู้เลี้ยงสุนัขผู้ให้ข้อ มูลหลักในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้
ข้อมูลมาวิเคราะห์และสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้ได้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ปริญญา หวัน
เหล็ม อาจารย์ สุเทพ คาเมฆและอาจารย์ชัยพร อุโฆษจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณาให้ความรู้
คาแนะน า ข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และให้คาแนะนาในการสร้างเครื่องมือกรุณาช่ว ย
ตรวจสอบและแก้ไข ชื่อ เรื่อง และ Abstract ให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องมากยิ่งขึ้น ในการทาวิจัยในครั้งนี้
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณบูร พคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิธีวิทยาการวิจัยให้แก่ผู้วิจัย
เอกสารอ้างอิง
ภารดี พิพัฒน์กาญจน์, ชัชวาล ใจซื่อกุล และขวัญรัฐ ส่วนพงษ์. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและผู้เลี้ยงสุนัข(7)มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ :ก ารประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
______. (ม.ป.ป.). สุนัขเป็นมากกว่าเพื่อนแท้ของมนุษย์ ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสุนัข
______. (2556). สุนัขเป็นมากกว่าเพื่อนแท้ของมนุษย์. Dogilike.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษารูปแบบและกระบวนการรับนองบนพื้นฐานการใหคุณคาความเปนมนุษย และ
ผลกระทบทางบวกและด านลบที่นั กศึกษาชั้น ปที่1 หรือนองใหม ไดรับ หลังจากผานกิจ กรรมรับ นองของทาง
มหาวิทยาลัย โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่1
ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูเขียนไดทําการเลือกกลุมตัวอยาง อยางงายมา จํานวน 6 คน เก็บ
ขอมูลโดยการใชแบบสัมภาษณ จํานวน 6 ขอเพื่อใชในการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล ไดแก การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณโดยการนําเทปมาแกะเพื่อวิเคราะหขอมูล
การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ กลุมผูมีสถานะเปนผูมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม จํานวน 1 คน และผูมีสถานะเปนผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 5 คน รวม 6 คน ขอมูลที่ได จากการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ผูเขียนไดจะนํามารวบรวมจัดหมวดหมู สรุปประเด็นสําคัญ และใชวิธีการ วิเคราะห
ขอมูลเชิงพรรณนา หลังจากนั้นไดดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมรับนองของทาง
มหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางในการจัด กิจกรรมครั้งตอๆ ไปเพื่อใหออกมาสอดคลองกับ
จุดประสงคของกิจกรรมโดยมีขอคนพบดังนี้ 1.) นักศึกษาชั้นปที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบและกระบวนการของการจั ด กิ จ กรรมรั บ น อ งอยู ใ นระดั บ ที่ม ากพอสมควร กล าวคื อ
นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวารูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมรับนองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ควรมีการปรับใหรูปแบบของกิจกรรมใหทันยุคสมัยและมีความเหมาะสมกับนักศึกษาใหมมากกวา
เดิม และในเรื่องของความเหมาะสมทางดานเวลาในการจัดกิจกรรม ที่เปนความตองการของนักศึกษาที่ตองการให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 2.) นักศึกษาชั้นปที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบที่ไดรับทางความรูสึกดานบวกและดานลบจากรูปแบบและกระบวนการของการจัดกิจกรรมรับ
นอง
คําสําคัญ: กิจกรรมรับนอง,ความคิดเห็น,พื้นฐานของความเปนมนุษย,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
เมื่อเปด ภาคการศึกษาใหมของรั้ วระดับอุ ดมศึกษาทุกแหงจะมีการจัดกิจกรรมรับนองขึ้น ซึ่งถือไดว า
กิจกรรมนี้ไดกลายเปนวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติกันตอ ๆมาของทุกสถาบันเลยก็วาได และในการจัดกิจกรรมรับ.
นักศึกษาชั้นปที่1 ของทุกๆ มหาวิทยาลัยไมสามารถหลีกเลี่ยงที่จะเขารวมกิจกรรมไดโดยวัตถุประสงคหลักของ
กิจกรรมคือการใหนักศึกษาไดสรางความสามัคคีกันในรุนและกับรุนพี่ รวมไปจนถึงการมีน้ําใจชวยเหลือกัน
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กิ จ กรรมรั บ น องถู ก จั ด ขึ้ น เพื่ อต อ นรั บ รุ น น อ งที่ เ ข ามาใหม รู ป แบบของกิ จ กรรมมี ค วามหลากหลาย
เพื่ อสร างวั ฒ นธรรมแนวความคิ ดความรู สึ กที่ดีต อสถาบัน สรางความสามัคคี ร ะหว างรุน พี่และรุน นอ ง และ
ระหว างรุ นน องด ว ยกั นเอง สรา งความสามั คคีและการปรับ ตัว การวางตัว เรีย นรูมารยาทใน การอยูรวมกัน
กิจกรรมการรับนองสวนใหญอยูในการดูแลของอาจารยหรือ สโมสรนักศึกษาและรุนพี่รวมกันทํากิจกรรมอยาง
สรางสรรค (เทอดธิดา ทิพยรัตน, สุนันทา ศรีโสภา และ ณรงค ชัยสงเคราะห, 2558)
แตที่ผานมาการรับนองเกิดปญหาอยูทุกปจากความรุนแรงที่รุนพี่เปนผูกระทํารุนนอง ดังขาวหนังสือพิมพ
ตางๆกรณีรุ
ที่ นนองเปนโรคลูคีเมียเสียชีวติในระหวางกิจกรรมรับนองจากรุนพี่ใหกินเหลาขาวทําใหอาเจียนเปน
เลือด ในป 2560 มีขาว กิจกรรมการรับนองมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใหนองกินสิ่งที่คลายอุจจาระ ใหนองแปรงฟน
ดวยพริกแกง ผสมกะป น้ําปลา ไขขาวดิบเปนตน บางกิจกรรมก็เปนในทางลามกอนาจาร เชน ใหรุนนองแกผา
ผลัดกันสําเร็จความใคร ซึ้งถูกสังคมวิพากษวิจารณ เปนอยางมาก (ไทยรัฐออนไลน, 2561)
การผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะอันพึงประสงคนั้น การจัดการเรียนรูในหองเรียนตามหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ
ไมเพียงพอตอการสรางบัณฑิตที่สมบูรณได จึงจําเปนตอง ดําเนินกิจกรรมที่สรางโอกาสใหนักศึกษาไดเสริมทักษะ
ตาง ๆ เชน การสรางสัมพันธกับผูอื่น ฝกความ รับผิดชอบ ฝกใหรูจักบทบาทของการเปนผูนําที่ดี สามารถปฏิบัติ
ตนในการเขารวมสังคมไดอยาง ถูกตอง ทักษะตาง ๆ เหลานี้ จะชวยสงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่
สมบูรณและมีคุณคา มากขึ้น (กรีชฎา นุนเกลี้ยง, 2554, น. 2)
จากเหตุผลขางตนผูเขียนจึงไดทําการศึกษาวิจัยที่ผูเขียนมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของรุนพี่
ที่เปนผูรับและรุนนองที่เปนผูถูกรับเพื่อเปนการปรับปรุงแกไขในการดําเนินการจัดกิจกรรมรับนองในคราวตอๆไป
ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งที่ผูเขียน มีความสนใจที่จะศึกษาไปยังความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ ผลกระทบ และบทเรียนที่
ไดจากการรับนองของมหาวิทยาลัย ความรูสึกของรุนนองที่มีตอรุนพี่ในระหวางการดําเนินกิจกรรมและกิจกรรม
รับนองของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดถูกจัดขึ้นบนพื้นฐานของการใหคุณคาความเปนมนุษยหรือไม
ผูเขียนไดตั้งกรณีการศึกษาดวยประเด็นความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่1ที่ถูกรับนองและนักศึกษาตาง
ชั้นปที่เปนผูรับนอง ในเรื่องของมุมมองที่มีตอรูปแบบและกระบวนการรับนองวา มีขอดีขอเสียมากนอยเพียงใด
และนักศึกษาที่เปนผูถูกรับนองไดรับบทเรียนหรือผลกระทบอะไรบางจากรูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมรับ
นอง และกิจกรรมรับนองของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดถูกจัดขึ้นบนพื้นฐานคุณคาความเปนมนุษย
หรือไมเพื่ อใหสอดคลองกับ วัตถุประสงคที่ผูเขียนตองการศึกษาทั้ ง 3 ขอคือ 1.เพื่อหาความหมายของการจั ด
กิจกรรมรับนองของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม
รับนอง วาไดรับบทเรียนหรือผลกระทบอะไรจากกิจกรรมรับ 3.เพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีในรูปแบบและ
กระบวนการรับนองบนพื้นฐานของความเปนมนุษย ในการตั้งวัตถุประสงคนั้นทําใหผูเขียนไดทราบถึงความหมาย
ที่แทจริงของการจัดกิจกรรมรับนอง และทําใหไดทราบความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่1 ที่มีตอกิจกรรมรับนอง
วาไดรับบทเรียนหรือผลกระทบอะไรจากกิจกรรมรับนองตลอดไปจนถึง แนวทางการปฏิบัติที่ดีในรูปแบบและ
กระบวนการรับนองบนพื้นฐานของความเปนมนุษย
ผูเขียนไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาไวดังนี้ ดานเนื้อหาในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามที่มีความสนใจในประเด็นรูปแบบและกระบวนการรับนองบนพื้นฐานความเปนมนุษย ดานพื้นที่ใน

1071

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

การศึก ษา ศึ กษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิบูล สงคราม สว นทะเลแกว ตํ าบล พลายชุมพล อําเภอเมือ ง
พิษณุโลก ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่1-4
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิเคราะหและดําเนินการครั้งนี้ผูเขียนไดการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการรับนองบนพื้นฐานความเปนมนุษย ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามปการศึกษา 2562 มีประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในระดับ
ปริญญาตรีชั้นปที่1-4 และกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในระดับปริญญาตรีชั้นปที่
1-4 ปการศึกษา 2562 จํานวน 6 คน มีนักศึกษาชั้นปที่1 หรือนองใหมที่พึ่งผานกิจกรรมรับนองมาจํานวน5 คน
และตัวอยางเจาะจงจํานวน1 คนที่เปนรุนพี่และมีสวนเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมรับนองของทางมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม
เครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการเก็บขอมูลกรณีศึกษา เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการรับนองบนพื้นฐาน
ความเปนมนุษย” ครั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคของ การวิจัย ซึ่งผูเขียนไดใชเทคนิคใน
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากพื้นที่จริง โดยใชเครื่องมือและเทคนิคใน
การเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แนวคําถามการสนทนากลุม (Focus Groups Discussion) และแนวคําถามการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการรับนองบนพื้นฐานความเปนมนุษยโดย
แนวคําถามจะมีประเด็นที่มีความหลากหลาย และสอดคลองกับกรอบแนวความคิดเปนหลัก โดยมีเครื่องมือและ
เทคนิคที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ใชคําสัมภาษณปลายเปด
สัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล สนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการสนทนาหรือทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความคุนเคยกับสมาชิกในกลุม ทําใหการสนทนา เปนไป
แบบเปนกั นเอง ไดแก กลุ มนักศึกษาชั้นปที่1 ที่ผานกิจกรรมรั บนองและตัวแทนนักศึกษารุนพี่ที่เป นผูรับนอง
เอกสารที่ใชในการสัมภาษณ คือเอกสารที่ผูเขียนไดทําการสรางขึ้นมาจากเอกสายและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใช
ในการสัมภาษณและเก็บขอมูลการวิจัย อุปกรณที่ใชในการเก็บขอมูลการวิจัยไดแก เทปบันทึกเสียง สมุดบันทึก
ในการลงภาคสนามและแฟมในการเก็บเอกสารขอมูล
ในการการเก็บรวบรวมขอมูลมีทั้งหมด6 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเลือกพื้นที่ศึกษา ผูศึกษาทําการ
เลือกศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สวนทะเลแกว เลขที่ 156 ตําบล พลายชุมพล อําเภอเมือง
พิษณุโลก พิษณุโลก65000 ขั้นตอนที่ 2 การเขาสูชุมชน หลังจากที่ผูเขียนเลือกศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม สวนทะเลแกว ซึ่งเปนหนึ่งในพื้นที่ของ1/4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทั้งหมด ขั้นตอนที่
3 การสํ า รวจข อ มู ล เบื้ อ งต น เพื่ อ เป น การสํ า รวจบริ บ ทมหาวิ ท ยาลั ย และโครงสร า งกิ จ กรรม รู ป แบบและ
กระบวนการจัด ประชากร วัฒนธรรม และโครงสรางของฝายกิจกรรมนักศึกษา ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวม
ขอมูล หลังจากผูเขียนไดทําการติดตอประสานงานกับผูที่ เกี่ยวของในกระบวนการจัดกิจกรรมรับนองของทาง
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนผูแนะนําผูเขียนและขอความรวมมือกับกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล และ ทําการ
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สนทนากลุ ม หลั งจากนั้ นผู เ ขี ย นได เข า ไปร ว มทําการสนทนากลุม และทําความรูจักและทํา ความคุน เคยกับ
ผูเขารวมสนทนา เพื่อใหผูเขารวมการสนทนามีความยินดีที่จะใหขอมูลการสราง กระบวนการมีสวนรวมระหวาง
ผูเขียนและกลุมเปาหมายที่เขารวม และการถอดบทเรียนเพื่อ สกัดประเด็นออกมา และขณะเดียวกันในระหวางที่
ทําการสนทนากลุมผูเขียนจะทําการสังเกต เพื่อสังเกต พฤติกรรมของผูเขารวมสนทนากลุมโดยดูจากความรูสึก
และทาทีของผูตอบคําถามรวมถึง สภาพแวดลอมตาง ๆที่พบเจอในขณะทํากิจกรรมรับนอง และมีการใชวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึกแบบมีแนวคําถามควบคูไปกับการสนทนา กลุม ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูล การศึกษาครั้งนี้
ใชการวิเคราะหขอมูลดวยหลักการ วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) จากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
วิธีการสนทนากลุม การ สัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตอยางมีสวนรวมและการสังเกตไมมีสวนรวมกับบริบท
พื้นที่ศึกษาจริง เพื่อบรรยายและแปลผลตามขอเท็จจริงจากขอมูลที่ศึกษา และจากการที่ไดรวบรวมและจําแนก
ตาม ประเภทของขอมูล แลวจัดขอมูลเปนหมวดหมู และยึดหลักวิเคราะหตามกรอบแนวความคิดใน การศึกษา
ขางตน ขั้นตอนที่ 6 การคืนขอมูล หลังจากไดขอสรุป ที่สามารถตอบวัตถุประสงคทั้ง 3 ขอ แลว ผูเขียนจะทําการ
สังเคราะหขอมูลทั้งหมด เพื่อกําหนดเปนแนวทางในการจัดรูปแบบกิจกรรมรับนองเพื่อใหอยูบนพื้นฐานบนของ
ความเปนมนุษย เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ตอรุนนองที่ถูกรับนองในคราวตอๆไป เพื่อทําการคืนขอมูลและรับฟงการ
สะทอนกลับของขอมูลเพื่อการ ปรับขอมูลใหสมบูรณและถูกตองตามขอเท็จจริง จากการลงพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้
ผูเขียนใชตัวแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยการสัมภาษณเชิงลึกการ และ สังเกตแบบมีสวนรวมและ
สังเกตแบบไมมีสวนรวมเปนเครื่องมือในการสรางองคความรู โดยผูวิจัย เริ่มตนดวยการสรางความเขาใจและ
ประสานงานกับฝายผูจัดกิจกรรมรับนองรวมไปถึงนักศึกษาชั้นปที่1 ที่ไดรับผลกระทบทางดานความรูสึกไมวาจะ
เปนในดานบวกหรือดานลบ กอนและหลังกิจกรรมรับนองเพื่อการเขาถึงขอมูลที่แทจริงและเพื่อการสรางองค
ความรูรวมกัน
ในส ว นของการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล นั้ น ถื อเป น ส ว นสํ าคั ญ ที่ ผูเ ขี ย นจํ า เป น ต อ งศึ ก ษา ถึ ง บริ บ ทของ
มหาวิทยาลัย ทรัพยากร โครงสรางทางกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมไปจนถึงประกาศของทางมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับกิจกรรมและอัตลักษณของรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เดนชัดของทางมหาวิทยาลัย
ขอคนพบจากกรณีศึกษา
ผูเขียนไดคนพบเงื่อนไขและขอแลกเปลี่ยนของทางมหาวิทยาลัยที่มีใหกับนักศึกษาชั้นปที่1 วา ในการเขา
รวมกิจกรรมรับนองของทางมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาชั้นปที่1 เขารวมก็จะไดรับโคชสแกนยืนยันวาเขารวม
กิจกรรมในครั้งนี้สวนผูที่ไมเขารวมละไมไดรับโคชก็จะถือวาตกกิจกรรม ในขณะที่นักศึกษาชั้นปที่1 จายเงินคา
กิจกรรมใหกับทางมหาวิทยาลัยเปนจํานวนเทากันในการลงเก็บขอมูลภาคสนามทําใหทราบวากิจกรรมที่นักศึกษา
ชั้นปที่1 ตองเขารวมมีมากกวากิจกรรมรับนองมีทั้งกิจกรรมที่ตองเขารวมเพื่อเอาชั่วโมงกิจกรรมและกิจกรรมที่
ตองจายเงินจํานาวน50 บาทเพื่อนผานกิจกรรม กิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมรับนองที่นักศึกษาชั้นปที่ 1 ตอง
เข า ร ว มมี ทั้ง หมด 8 กิ จ กรรม ได แก 1. กิจ กรรมกีฬ าภายใน PSRU GAMES 2.กิ จ กรรมสงกรานต
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3. กิจกรรมวิ่งกาสะลอง 4. .กิจกรรมพิธีไหวครู 5.กิจกรรมมนตเสนหแหงสายน้ํา 6.กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภา
นักศึกษา 7..กิจกรรมการประกวดดาวของทางมหาวิทยาลัย 8.กิจกรรมเปดโลกชมรม (จายชมรมละ 50 บาท)
กิจ กรรมเหล า นี้ ล ว นเป น กิ จ กรรมของทางมหาวิทยาลัย ที่บังคับ ใหนักศึกษาชั้น ปที่1เขารว มกิจ กรรม
กิจกรรมเหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งที่ยังไมรวมกิจกรรมของแตละคณะ ผูเขียนศึกษาโดยอาศัยฐานคิดเรื่องความเปน
มนุษยเขามาอธิบายความสัมพันธของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการรับนอง
บนพื้นฐานความเปนมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และในดานวิธีวิทยานั้น การดําเนินการครั้งนี้ใช
วิธีการทางการวิจัยเชิงคุณภาพในการเลือกผูใหขอมูลหลักและกลุมตัวอยาง ผูเขียนไดทําการเลือกกลุมตัวอยางมา
อยางเจาะจง คือกลุมผูที่มีสถานะภาพเปนผูจัดกิจกรรมรับนองมาจํานวน 1 คน และกลมผูที่มีสถานะเปนผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 5 คน รวมเปน 6 คน โดยเลือกผูใหขอมูลแบบไมมีโครงสรางเครงครัด แตเนนกลุมตัวอยางที่
เหมาะสมกับแนวคิดจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อใหกลมตัวอยางครอบคลุมกับกรณีศึกษา และ
มี เ ครื่ อ งมื อที่ใ ช ในการเก็ บ ข อมู ล เป น แบบสั มภาษณเกี่ย วกับ องครว มและผลกระทบดานบวกและด านลบที่
นักศึกษาไดรับหลังจากกิจกรรมรับนองที่ผานมา โดยอาศัยคําถามจํานวน 5 ขอ
บทสะทอนการลงพื้นที่สัมภาษณ
ผูเขียนไดเลือกนักศึกษาที่เปนประธานสโมสรนักศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดรูปแบบกิจกรรมรับนอง
ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทําการติดตอนัดหมายเพื่อดําเนินการนัดพูดคุยแลกเปลี่ยน จัดการนัด
สถานที่แลกเปลี่ยน คือ หนาหองสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น ณ ตึกมหาวชิราลงกรณ
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เพื่อทําการพูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับการจัดและรูปแบบกระบวนการรับนองของทาง
มหาวิทยาลัย และไดทําการติดตอนัดหมายนักศึกษาชั้นปที่1 เพื่อทําการสัมภาษณ ณ มาหินออนขางซุมโคก ตึก
เฉลิมพระเกียรติ
จากการศึกษารูปแบบและกระบวนการรับนองบนพื้นฐานความเปนมนุษยและผลกระทบทางความรูสึก
ดานบวกดานลบที่นักศึกษาชั้นปที่1ไดรับหลังจากที่ผานกิจกรรมรับนองของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พบวา นักศึกษาชั้นปที่1 สวนมากตางมีความเห็นเปนเสียงเดียวกันวาการจัดกิจกรรมรับนองของทางมหาวิทยาลัย
เปนกิจกรรมที่นักศึกษาสวนใหญไมไดมีความสมัครใจที่จะเขารวม ถึงแมวากิจกรรมจะมีชื่อวากิจกรรมรับนอง แต
ในส ว นของการเข า ร ว มกิ จ กรรมนั้ น กลั บ เป น การบัง คับ ใหนัก ศึก ษาต องเขาร ว มหาไดเป น ความสมั ค รใจของ
นักศึกษาก็ไมใช จากการศึกษาผูเขียนจึงไดผลสรุปกาศึกษาไดดังนี้
ผลการสํารวจขอมูลทั่วไป
การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลัก นักศึกษาที่เปนผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญเปนเพศ
หญิงกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปที่1 ศึกษาในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหจํานวน 4 คน เพศชายกําลังศึกษาอยูคณะ
ครุศาสตร สาขาวิชาพลศึกษาจํานวน 1 คน และนักศึกษาที่เปนผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่เปนเพศชาย กําลัง
ศึกษาอยู ในระดับ ชั้น ปที่3 ศึกษาในสาขาวิช าการพัฒ นาชุมชน จํ านวน 1 คนที่ ดํารงตําแหนงประธานสโมสร
นักศึกษาวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น
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ผลการวิ เ คราะห ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมบนพื้ น ฐานความเป น มนุ ษ ย แ ละ
ผลกระทบของการจัดกิจกรรมรับนองใหมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การศึกษาครั้งนี้มุงเห็นบทสะทอนดานรูปแบบกิจกรรมของนักศึกษา และไดขอคนพบที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลดังนี้ กลาวคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการ
จัดกิจกรรมการรับนองใหมของทางมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562 ทั้งโดยรวมและรายรูปแบบอยูในระดับ
มาก
- ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดกิจกรรมรับในรูปแบบการรับนองใหมดวยการใหรุนพี่แตละคณะมาแสดงตัวพูดคุยพบปะสรางความคุนเคย
กับรุนนองนักศึกษาชั้นปที่1 วาสาขาที่เรียนมีความยากงายมากนอยเพียงใดและอาจารยแตละทานเปนแบบไหนมี
การสอนเชนไรและ การใชชีวิตการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยควรเริ่มที่ตรงไหน
- ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดกิจกรรมรับในรูปแบบการรับนองใหมดวยการที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยโดยตองการใหคํานงถึงรุนนองที่
เขารวมเปนหลัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการจัดกิจกรรมรับนอง
ประจําปการศึกษา 2562 กลาวคือผลกระทบดานบวกและผลกระทบดานลบ ทั้งโดยรวมและรายรูปแบบอยูใน
ระดับปานกลาง
- ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการจัดกิ จกรรมรับน องในรูปแบบการรับนองใหมเชิงกิจ กรรมกลุมสั มพันธ พบว านักศึกษามี ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับผลกระทบดานลบในระดับที่คอนขางมากผลกระทบดานบวก
- ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางด า นบวกส ว นใหญ ว า ได รั บ ความรู เ รื่ อ งโครงสร า งด า นฝ า ยงานต า งๆของทางมหาวิ ท ยาลั ย และได รู จั ก
มหาวิทยาลัยแหงนี้มากขึ้นจากกิจกรรมนี้
- ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางดานลบสวนใหญตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา ไดรับความไมเทาเทียมและการสรางบรรทัดฐานจากรุนพี่คนที่
หนาตาหนารักจะไดรับการดูแลเปนพิเศษจากรุนพี่และไปจนถึงการแตงแตมบนใบหนาของนองโดยที่นองไมมี
ความเต็มใจและในความรูสึกของนักศึกษาชั้นปที่1 บางคนมองวาเปนกิจกรรมที่ไมมีสาระ
ขอสรุปผลกรณีศึกษา
จากการศึกษาเรื่องรูปแบบและกระบวนการรับน องบนพื้นฐานความเปนมนุษยผูเขียนไดพบประเด็ น
สําคัญวากิจกรรมที่นักศึกษาตองเขารวมยังมีนอกเหนือกิจกรรมรับนอง มีทั้งกิจกรรมที่เขารวมและกิจกรรมที่ตอง
จายเงินจํานวน 50 บาทถึงจะผานกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมการเลือกชุมชุมที่เปนกิจกรรมบังคบเชนกัน แตในสวน
ของการเขารวมกิจกรรมรับนองนั้นเปนการบังคับใหตองเขารวมนักศึกษาชั้นปที่1สวนใหญมีความคิดเห็นในเรื่อง
ของการเขารวมกิจกรรมรับนองวาควรเปนในเรื่องของการมีจิตสํานึกมากที่สุดนองป1ไดบอกวากิจกรรมควรเปนสิ่ง
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ที่นักศึกษาควรจะมีสิทธิที่จะเขารวมหรือไมก็ไดไมควรบังคับเพราะมันควรเปนเรื่องของจิตสํานึกวาควรเขารวม
หรือไมของนักศึกษาชั้นปที่1เอง
ในการศึกษากรณีศึกษาผูเขียนพบวาเรื่องที่ศึกษาไดสอดคลองกับงานวิจัยที่นํามาเปนแนวทางเนื่องจากได
ศึกษาในรูป แบบกระบวนการจัดและผลกระทบทางความรู สึกที่ นักศึกษาไดรับ เชน เดีย วกั นตางกัน เพี ยงว าใน
งานวิจัยที่เกี่ยวของจะเปนในเรื่องของการรับนองในระบบ SOTUS และในทฤษฎีทั้ง3ทฤษฎีที่เลือกมาใชวิเคราะห
เรื่องที่ศึกษาเนื่องจากวานักศึกษาชั้นปที่1หรือนองใหมเมื่อเขามาอยูในรั้วอุดมศึกษาจะตองมีการเรียนรูการปรับตัว
ใหเขากับสังคมนักศึกษาไมวาจะเปนเรื่องการเรียนหรือกิจกรรมในการเขารวมกิจกรรมนั้นมีการสรางเงื่อนไข
เพื่อใหนักศึกษาเขารวมนั้นก็คือคิวบารโคดและตามเงื่อนไขหากนักศึกษาเขารวมก็จะไดรับและผานกิจกรรม
ขอเสนอแนะ
ผู เ ขี ย นได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง รู ป แบบและกระบวนการรั บ น อ งบนพื้ น ฐานความเป น มนุ ษ ย
กรณีศึกษา ทําใหไดทราบถึงในเรื่องของผลกระทบทางดานลบและดานบวกที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาชั้นปที่1 และ
ความตองการของนักศึกษาชั้นปที่1 ที่มีความตองการใหจัดในรูปแบบตางๆโดยคํานึงถึงนักศึกษาชั้นปที่1เปนหลัก
ผูเขียนจึงไดศึกษาและสรางบทความนี้ขึ้นมา บทความนี้สามารถนําไปตอยอดในการศึกษาครั้งตอไปไดหากผูเขียน
มีความสนใจในกิจกรรมรับนอง
1. ควรศึกษาประเมินผลการจัดกิจกรรมรับนองทั้งกอนจัดกิจกรรม (ประเมินความคาดหวังที่ผูเขารวมจะ
ได รั บ จากกิจ กรรม) ระหว า งจัด (ประเมิ น กระบวนการจัดกิจ กรรม) และภายหลังจัดกิจ กรรม (ประเมิน ตาม
วัตถุประสงค/เปาหมายที่วางไว) เพื่อใหเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาถึงระดับกลไกทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการจัดกิจกรรมการรับนองใหมใหมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของนักศึกษาชั้นปที่1ในประเด็นตางๆ ที่มีผลตอการพัฒนา
รูปแบบและกระบวนการรับนองที่พึงประสงค
4. ควรจะมีการศึกษาในตัวแปรตางๆ เพิ่มมากขึ้น เชน เพศ ชั้นป ผลการเรียน หรือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของคณาจารยและนักศึกษา
5. ควรมีการศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาที่เปนผูนําในการทํากิจกรรมรับนอง และศึกษาถึงบุคลิกภาพที่
เหมาะสมของผูนําและผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรับนอง

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้ไดรับความรวมมือจากทานอาจารยผูสอนทั้ง3ทานในการศึกษาและหาขอมูล ตลอดไป
จนถึงการวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชในการวิจัย ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูง ขอขอบคุณนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง
ในการเก็บรวบรวม ขอมูล นักศึกษาผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณ และนักศึกษาผูจัดกิจกรรมที่เขารวมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมรับนอง เพื่อให ผูวิจัยไดขอมูลมาวิเคราะหและ
สามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยในครั้งนี้ได ขอขอบพระคุณอาจารยปริญญา หวันเหล็ม อาจารยสุเทพ คําเมฆ
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และอาจารยชัยพร อุโฆษจันทร อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ที่ไดกรุณาใหความรู คําแนะนํา ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนและใหคําแนะนําในการสรางเครื่องมือกรุณาชวยตรวจสอบและแกไข ชื่อ เรื่อง และ
Abstract ใหมีความสมบูรณและถูกตองมากยิ่งขึ้น ในการทําวิจัยในครั้งนี้ สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณบูรพ
คณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณาจารยที่ไดถายทอดวิธีวิทยาการวิจัยใหแก
ผูวิจัย
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พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลนของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร
ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติ
ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน จําแนกตาม
เพศ อายุ และชั้นป ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลนทุกวัน
โดยรับรูขาวสารจากสื่อออนไลนประเภทขาวสังคมทั่วไป ใชอุปกรณที่ใชในการเปดรับขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลน คือ
โทรศัพทมือถือ สถานที่ที่รับรูขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนจากหอพัก สวนใหญชวงเวลาที่นักศึกษาใชในการรับรูขาวสาร
จากสื่อออนไลน คือ ชวงเวลา 18:01 - 22:00 น. และการเปดรับขอมูลขาวสารออนไลนผานจาก Facebook มากที่สุด 2)
ทัศนคติที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน สวนใหญมีทัศนคติโดยภาพรวมตอขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ย 4.15 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา 1.มีทัศนคติ ในการรับขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนทําให
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือ การรับขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอ
ออนไลนตอขอมูลเนื้อหาที่นาเชื่อถือและผานการคัดกรองเรียบรอยแลว โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 และต่ําสุดคือ ประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิตของตัวทานเอง โดยมีคาเฉลี่ย 4.04 3) การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามที่มีตอสื่อคลิปวีดิโอออนไลนโดยภาพรวม ระหวางกลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุและชั้นปตางกัน 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
ตอการรายงานขาวของนักขาวที่จากเดิมตองรายงานขาวผานสื่อวิทยุกระจายเสียง ผานโทรทัศน ผานหนังสือพิมพ ขยับมาสู
เว็บไซต จนกระทั่งตองรายงานผานสื่อสังคมออนไลน ไมวาจะเปนเฟซบุก ทวิตเตอร เพราะประชาชนในสังคมนอกจากจะรับ
ขาวสารผานสื่อดั้งเดิมอยางหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศนแลว การเขามาของสื่อสังคมออนไลนดังกลาวทําให
พฤติกรรมการรับขาวสารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น เนื่องจากสวนใหญทุกคนมีหนาจอของตัวเองเปน
โทรศัพทมือถือ งานวิจัยของ วิโรจน ศรีหิรัญ (2560) พบวาสื่อสังคมออนไลนอยางเฟซบุก คือชองทางยอดนิยมของการเปดรับ
ขาวสารของคนกรุงเทพมหานครที่เปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับ ไดแก สื่อหนังสือพิมพ
ไทยรัฐและเดลินิวส สื่อโทรทัศนชอง 7 และชอง 3 โดยเปดรับทั้งสื่อหนังสือพิมพและหนังสือพิมพออนไลน เปดรับชมทาง
เครื่องรับโทรทัศนและทีวีออนไลน รวมถึงเปดรับสื่อหนังสือพิมพและสื่อโทรทัศนเหลานี้ผานชองทางสื่อสังคมออนไลนตางๆ
โดยเฉพาะเฟซบุกของไทยรัฐ เดลินิวส ชอง 7 และชอง 3 ดวย
การสื่อสารนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งของสิ่งมีชีวิตมาอยางยาวนานและมากไปกวานั้นการสื่อสารไดกลายเปน
กระบวนการในการรับรู ถายทอดความรูสึก ความคิดเห็นที่แตกตาง และทัศนคติ(พิมพพร พุฒิสาร, 2553) เพื่อที่ใหผูอื่นไดรับ
ทราบตามวัตถุประสงคอาจกลาวไดวา การสื่อสารเปนกระบวนการที่ทําใหสังคมเจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง ดังนั้นมนุษย
เราจึงไดมีการพัฒนา ลักษณะการในการสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลน ออกมาในรูปแบบตางๆ อาทิ การสื่อสารสื่อวีดิโอคลิป
ออนไลนดวยภาพ การสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนดวยการใชสัญญาณ การสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนระหวางบุคคล เปน
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ตน เทคโนโลยีนับวามีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาการสื่อสารสือ่ วีดิโอคลิปออนไลนดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ
ได นํ า มนุ ษ ย เ ราไปสู ยุ ค แห ง การติ ด ต อ สื่ อ สารทั่ ว โลก ซึ่ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศในป จ จุ บั น นั้ น ได ม ามี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวันแทบทั้งสิ้น การสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนในยุคโลกาภิวัตน (พิมพพร พุฒิสาร, 2553) ซึ่งเปน ยุคที่เทคโนโลยี
ทางการสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนไดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย มีจุดเริ่มตนที่สําคัญมาจากการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตซึ่ง
ใหการสื่อสารระหวางบุคคลหนวยงานและองคกรตางๆ ในโลกถูกเชื่อมโยงผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตอาจกลาวไดวา
อิน เตอร เ น็ ต เป นนวั ต กรรมการสื่ อสารสื่ อ วี ดิ โ อคลิป ออนไลน ที่ เ ติ บ โตและได รั บ ความนิ ย มอย า งรวดเร็ ว มากในป จ จุ บั น
อินเตอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ ที่มีการเชื่อมตอระหวางเครือขายหลายๆ เครือขายทั่วโลก ผูใชเครือขายนี้
สามารถสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนถึงกันไดในหลายๆ ทางสังคมไทยกาลังจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ เนื่องจากการ
กาวเขาสูยุคสารสนเทศ ในปจจุบันนี้สังคมไทยไดมีการประยุกตใชเครือขายอินเตอรเน็ตกับการสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนอยู
หลาย อยางไรก็ตามในการที่อินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทหนึ่งในสังคมไทยนั้นยอมสงผลกระทบตอสังคม ผลกระทบทางบวก
เชน สามารถไดรับความรูและขอมูล ขาวสารมากยิ่งขึ้น สามารถติดตอสื่อสารไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เปนตน ผลกระทบ
ทางลบ เชน เกิดภัยทางสังคมจากการที่ไดมีการสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต การไดรับขอมูลหรือ
การสื่อสารนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งของสิ่งมีชีวิตมาอยางยาวนาน และมากไปกวานั้นการสื่อสารสื่อวีดิโอคลิปออนไลนได
กลายเปนกระบวนการในการรับรู ถายทอดความรูสึก ความคิดเห็นที่แตกตาง และทัศนคติ เพื่อที่ใหผูอื่นไดรับทราบตาม
วัตถุประสงค อาจกลาวไดวา การสื่อสารเปนกระบวนการที่ทาใหสังคมเจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง ในปจจุบันทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามไดใชสื่อวีดิโอคลิปออนไลนในการประชาสัมพันธขาวสารใหแกนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ไดทราบผานสื่อตางๆ
จากขอมูลขางตนทําใหกลุมผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตรภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทาง
พัฒนาสื่อวีดิโอคลิปออนไลน ใหมีประโยชนตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่สรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร ภาคปกติมหาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จํานวนคน 389 คน กลุมตัวอยาง 300 คน โดยใชเกณฑของ
ตารางสําเร็จรูปในการกําหนดกลุมตัวอยางของ Taro YAMANE ใชวิธีการตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม ที่สรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวม ขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งมีทั้งคําถามปลายปด
(Close-endedQuestion)และแบบมาตรฐานส วนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) สถิ ติที่ใ ช ได แก ค าร อยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ของตัวแปร 2 กลุม ใช t-test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) ประมวลผลขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for
Windows
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ผลการวิจัย
1.นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน ทุกวันโดยรับรูขาวสารจากสื่อ
วี ดิ โ อคลิ ป ออนไลน ประเภทข า วสั ง คมทั่ ว ไปโดยใช อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการเป ด รั บ ข า วสารจากสื่ อ วี ดิ โ อคลิ ป ออนไลน คื อ
โทรศัพทมือถือพรอมกับการใชสถานที่ที่เปดรับรูขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลนจากหอพักของนักศึกษา สวนใหญชวงเวลา
ที่นักศึกษาใชในการเปดรับขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน คือ ชวงเวลา 18:01 - 22:00 น. และการเปดรับขอมูลขาวสาร
สื่อวีดิโอคลิปออนไลน ผานจาก Facebook เปนจํานวนมากที่สุด
2.ทัศนคติของที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน ผลการวิจัยดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงปริ ม าณเฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอสื่อวิดีโอคลิปออนไลน
เนื้อหา
1.ขอมูลเนื้อหาที่นาเชื่อถือและผานการคัดกรองเรียบรอยแลว
2.ทําใหสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3.มีความทันสมัย
4.บริการที่ใหความชวยเหลือและสงตอสิ่งดีๆใหกันไดมากขึ้น
5.ขอมูลเนื้อหาใหเปดรับกวางขวาง หลากหลาย และเปดรับไดโดย
ไมจํากัดเวลา
6.การจัดหมวดหมูหรือประเภทของขาวสารไดอยางชัดเจน
7.ประโยชนตอการดําเนินชีวิตของตัวทานเอง
8.ชวยแบงปนขอมูลประสบการณ ไปสูเพื่อนๆไดมากขึ้น
9.สามารถทําใหทานทันตอเหตุการณ
10.สามารถเชื่อมโยงคนในสังคมใหรูจักกันมากขึ้น
รวมเฉลี่ย

X̅

S.D.

ระดับทัศนคติ

4.22
4.33
4.18
4.14
4.05

0.76
0.74
0.84
0.85
0.92

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.11
4.04
4.19
4.15
4.14
4.15

0.77
0.69
0.61
0.88
0.55
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ทัศนคติที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน สวนใหญมีทัศนคติโดยภาพรวมตอขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอ
ออนไลนอยูใ นระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.15 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา 1.มีทัศนคติ ในการรับขาวสารจากสื่อคลิป
วีดิโอออนไลนทําใหสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือ การรับ
ขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนตอขอมูลเนื้อหาที่นาเชื่อถือและผานการคัดกรองเรียบรอยแลว โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 และ
ต่ําสุดคือ ประโยชนตอการดําเนินชีวิตของตัวทานเอง โดยมีคาเฉลี่ย 4.04 2. ทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตรภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน โดยภาพรวม ระหวางนักศึกษาที่มีเพศตางกัน พบวาไมแตกตาง
กัน 3. ทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตรภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน โดย
ภาพรวมระหวางนักศึกษาที่มีอายุตางกัน พบวาไมแตกตางกัน ยกเวนดาน ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน มีการจัด
หมวดหมูหรือประเภทของขาวสารไดอยางชัดเจนและดานขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน มีประโยชนตอการดําเนินชีวิต
ของตัวทานเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 4. ทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตรภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พิบูลสงครามที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน โดยภาพรวม ระหวางนักศึกษาที่มีชั้นปตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน ยกเวนดาน
ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน มีขอมูลเนื้อหาที่นาเชื่อถือและผานการคัดกรองเรียบรอยแลว ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิป
ออนไลน มีการจัดหมวดหมูหรือประเภทของขาวสารไดอยางชัดเจน ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน สามารถทําใหทันตอ
เหตุการณ และขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน สามารถเชื่อมโยงคนในสังคมใหรูจักกันมากขึ้นแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญที่ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการเป ด รั บ ข า วสารและทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ช านิ เ ทศศาสตร ภ าคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน มีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1.ทัศนคติที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน ผลการวิจัยพบวา มีทัศนคติโดยภาพรวมตอขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนอยู
ในระดับมากทั้งหมด เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา ทําใหสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.33 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพพร พุฒิสาร(2553) ศึกษาแรงจูงใจ พฤติกรรม และผลกระทบของ
วิดีโอคลิปออนไลน ศึกษาลักษณะของกลุมผูใชวิดีโอคลิปออนไลนจากเว็บไซต YouTube การวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดย
ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 400 คน ประเด็นคําถามแยกเปนสามดานหลักคือ ดานปจจัยที่
ทําใหใช YouTube ดานพฤติกรรมในการใชและมุมมองของผูชมเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อวิดีโอคลิปออนไลน ที่มีตอตนเอง
และตอสังคมผลการวิจัยพบวาผูชมชาวไทยใชวิดีโอคลิปออนไลนเพื่อตอบสนองแรงจูงใจดานความตองการความบันเทิง และ
ดานความตองการขอมูลขาวสาร เพื่อใหเขาใจเหตุการณและสิ่งตางๆ รอบตัวมากที่สุด และปจจัยดานคุณลักษณะของสื่อที่ทํา
ใหผูชมใชวิดีโอคลิปออนไลนคือ การเปดโอกาสใหผูชมเลือกชมเฉพาะเนื้อหาที่ตองการได ชมซ้ําได เนื้อหาวิดีโอมีความ
หลากหลาย มีเนื้อหาที่ไมสามารถหาจากสื่ออื่นได ดานภาพวิดีโอที่มีคุณภาพสูง ภาพสวย ชวยใหเขาใจขอมูลงายขึ้น และดาน
ความสะดวกที่ผูชมไมตองเสียเงินเพิ่มจนถึงคนหาขอมูลไดงาย ผูชมชาวไทยเริ่มใช YouTube ในชวง 1-2 ปแรกที่ YouTube
เปดใหบริการ มีผูอัพโหลดเพียง 10.3% และพบวาผูชมชาวไทยใช YouTube ในฐานะคลังขอมูลวิดีโอ มีการใช YouTube
เพื่อติดตอสื่อสารกับผูอื่นหรือใชในฐานะเครือขายสังคมออนไลนนอย ในดานการนําวิดีโอไปแบงปนตออยูในระดับปานกลาง
ผูชมมีการนําวิดีโอไปแบงปนตอที่เว็บไซตอื่น เชน Facebook.com, Hi5.com หรือตามเว็บบอรดและนําไปพูดคุยตอกับผูอื่น
เนื้อหาที่ไดรับการชมมากที่สุดจากผูชมชาวไทยคือ มิวสิควิดีโอและเพลง ในดานของผลกระทบผูชมมองวา สื่อวิดีโอคลิป
ออนไลนมีผลกระทบตอตนเองและสังคมในดานบวกมากกวาดานลบ และมีอิทธิพลตอสังคมมากกวาตอตนเอง
2. ทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตรภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน พบวา
ประชากรศาสตรไมมีอิทธิพลตอการรับชมวิดีโอคลิปออนไลนทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตรภาคปกติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน สอดคลองกับงานวิจัยของ อุษณีย ดานกลางและคณะ(2559)ศึกษาปจจัยที่สงผล
ต อ ความพึ ง พอใจของผู ช มวิ ดี โ อคอนเทนท บ นสื่ อ สั ง คมออนไลน การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร, ปจจัยดานคุณลักษณะของสื่อ วิดีโอ และพฤติกรรมการรับชมวิดโี อคอนเทนทที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจใน
การรับชมสื่อวิดีโอคอน เทนทบนสื่อสังคมออนไลน โดยกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาในครั้งนี้คือบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ
การรับชมวิดีโอคอนเทนทผานสื่อสังคมออนไลน วิธีวิจัยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ เก็บขอมูลจํานวน 400
ชุด กลุมตัวอยางที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ไดมากจากการสุมกลุมตัวอยาง แบบสะดวก (Convenience sampling) โดยใช
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลผานชองทาง ออนไลน บนชองทางอินเทอรเน็ต www.surveymonkey.com และเชิญชวน
ผานการลิงคในเว็บไซต สังคมออนไลน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติ t-test และ F-test และ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยความ แตกตางในสวนของประชากรศาสตรไมมีอิทธิพลตอการรับชมวิดีโอคอนเทนทผานสื่อสังคม
ออนไลน ในขณะที่ปจจัยดานคุณลักษณะของวิดีโอคอนเทนท การนําเสนอวิดีโอ ไดรับการยอมรับ ซึ่งหมายความวามีอิทธิพล
ตอความพึงพอใจในการรับชมวิดีโอคอนเทนท สวนอีกหนึ่งปจจัย ซึ่งไดแก ตราสินคาเจาของวิดีโอ ไดผลลัพธเชิงปฏิเสธ โดยถือ
วาไมมีอิทธิพลตอการสรางความพึงพอใจในการ รับชมวิดีโอคอนเทนทแตอยางใด ในสวนของปจจัยดานพฤติกรรมซึ่งประกอบ
ไปดวย ความถี่ในการ รับชม ชวงเวลาในการรับชม และวัตถุประสงคในการรับชม มีเพียงปจจัยดานพฤติกรรมเพียงตัวเดียว
ที่สงผลตอความพึงพอใจในการรับชม ซึ่งไดแก ความถี่ในการรับชมวิดีโอ
สรุปผลการวิจัย
1.นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน ทุกวันโดยรับรูขาวสารจากสื่อวีดิโอ
คลิปออนไลน ประเภทขาวสังคมทั่วไปโดยใชอุปกรณที่ใชในการเปดรับขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน คือ โทรศัพทมือถือ
พรอมกับการใชสถานที่ที่เปดรับรูขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลนจากหอพักของนักศึกษา สวนใหญชวงเวลาที่นักศึกษาใชใน
การเปดรับขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน คือ ชวงเวลา 18:01 - 22:00 น. และการเปดรับขอมูลขาวสารสื่อวีดิโอคลิป
ออนไลน ผานจาก Facebook เปนจํานวนมากที่สุด 2.ทัศนคติที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน สวนใหญมีทัศนคติโดยภาพรวมตอ
ขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.15 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา 1.มีทัศนคติ ใน
การรับขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนทําใหสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.33
รองลงมาคือ การรับขาวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลนตอขอมูลเนื้อหาที่นาเชื่อถือและผานการคัดกรองเรียบรอยแลว โดยมี
คาเฉลี่ย 4.22 และต่ําสุดคือ ประโยชนตอการดําเนินชีวิตของตัวทานเอง โดยมีคาเฉลี่ย 4.04 2)ทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศ
ศาสตรภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน โดยภาพรวม ระหวางนักศึกษาที่มีเพศตางกัน
พบวาไมแตกตางกัน 3)ทัศนคติของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตรภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอสื่อวีดิโอคลิป
ออนไลน โดยภาพรวมระหวางนักศึกษาที่มีอายุตางกัน พบวาไมแตกตางกัน ยกเวนดาน ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน
มีการจัดหมวดหมูหรือประเภทของขาวสารไดอยางชัดเจนและดานขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน มีประโยชนตอการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ของตั ว ท า นเอง แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ที่ 0.05 4)ทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ช านิ เ ทศศาสตร ภ าคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอสื่อวีดิโอคลิปออนไลน โดยภาพรวม ระหวางนักศึกษาที่มีชั้นปตางกัน พบวา ไม
แตกตางกัน ยกเวนดาน ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน มีขอมูลเนื้อหาที่นาเชื่อถือและผานการคัดกรองเรียบรอยแลว
ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน มีการจัดหมวดหมูหรือประเภทของขาวสารไดอยางชัดเจน ขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิป
ออนไลน สามารถทําใหทันตอเหตุการณ และขาวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน สามารถเชื่อมโยงคนในสังคมใหรูจักกันมากขึ้น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
กิตติกรรมประกาศ
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งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยการเอื้อเฟอขอมูลที่เปนประโยชน และความรวมมือตางๆ ของหลายทาน ซึ่งใหการ
สนับสนุนคณะผูวิจัยตั้งแตเริ่มตนงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ อาจารยที่ปรึกษาใหแกคณะผูวิจัย รวมทั้งสละเวลา
ใหคําแนะนํา และความคิดเห็นที่เปนประโยชน เกี่ยวกับแนวทางการวิจัย การปรับปรุงงานวิจัยและการนําเสนองานวิจัยนี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทานคอยชี้แนะ ทําใหคณะผูวิจัยไดรับขอมูลที่ครบถวน และสามารถนํามาใชวิเคราะหวางแผน รวมทั้ง
แผนงานตางๆ และสรุปขอมูลไดอยางราบรื่น ซึ่งเปนประโยชนอยางมาก ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน รวมถึงผูที่
เกี่ยวของทุกทาน ที่ไมไดกลาวนามไวที่นี้ที่กรุณาสละเวลาเอื้อเฟอขอมูลและใหความรวมมือในดานตางๆ ที่มีสวนชวยใหการจัด
โครงการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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วาร สา รม นุ ษ ย ศา สต ร แ ล ะสั งค มศา สต ร มหา วิ ท ยา ลั ย ร าชพฤ กษ ป ที่ 2 ฉบั บที่ 2 (มิ ถุ น าย น –
กันยายน 2559).
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พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีตอ
บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
NEWS EXPOSURE BEHAVIORS AND ATTITUDES OF REGULAR PROGRAM STUDENTS FROM
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บทคัดยอ
การวิจั ยครั้ งนี้ มีวั ตถุป ระสงค เพื่ อศึ กษา พฤติก รรมการเปด รับ ขาวสารของนั กศึ กษาภาคปกติแ ละทัศนคติ ของ
นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามที่ มี ต อ บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามในการเป น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติที่มีตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการเปนสถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น โดยจําแนกตาม เพศ อายุ คณะ และชั้นป ผลการวิจัย
พบวา 1)นักศึกษาสวนใหญใชชองทางการเปดรับขอมูลขาวสารมากที่สุดคือ ติดตามรับขาวสารจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
นักศึ กษาสวนใหญ มีค วามพึงพอใจในความเหมาะสมของข าวสารเกี่ย วกับ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พิบูล สงครามในการเป น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยมากที่สุด นักศึกษาใชเครื่องมือสื่อสารในการเปดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ชวงเวลาที่นักศึกษาไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยเปนชวงเวลา 12.01 – 18.00 น. ระดับความถี่ที่
นักศึกษาไดทราบขอมูลขาวสารของในมหาวิทยาลัยอยู 4 – 5 วัน / สัปดาห มากกวา 30 นาที – 1 ชั่วโมง 2)ทัศนคติของ
นักศึกษาที่มีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.14 เมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดานพบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามนั้นมีความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางชุมชนทองถิ่น
สูงสุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.23 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการจัดโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางความรวมมืออันดีระหวางทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําที่สุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงครามมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย 4.07 ซึ่งอยูในระดับมาก
3)การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ ที่มีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการเปน
สถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น โดยจําแนกตาม เพศ อายุ คณะ และชั้นป ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีเพศและชั้นปแตกตางกันมี
ทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน สวนนักศึกษาที่มีอายุและคณะแตกตางกันมีทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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คําสําคัญ : พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ สถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาทองถิ่น

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
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามนั้ น เป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ก า แก แ ละมี ชื่ อ เสี ย งในหลายๆด า น มี พั น ธกิ จ คื อ
1.เพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง ศิลปะวัฒนธรรม แบบบูรณาการโดยการนอม
นําคุณธรรม จริยธรรมและความรูตามแนวพระราชดําริ 2. ผลิตบัณฑิตโดยเนนบัณฑิตนักปฏิบัติ ดวยกระบวนการบูรณาการ
การวิ จั ย และพั ฒ นาแก ป ญ หาท อ งถิ่ น 3. สร างองค ค วามรู ด ว ยหลั ก สู ต รที่ส ามารถรองรั บ สถานการณ ป จ จุ บั น และการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและ 4. จัดกระบวนการภายในโดยเนนการบริห ารจัดการตั วเอง เพื่อพั ฒนาองคการอยางยั่งยื น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนมหาวิทยาลัยที่ มีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูและการเปนอยูที่ดี และเปดโอกาสให
ประชาชนทุกคนไดเรียนหนังสือไดมีความรูมีการสรางสรรคผลงานไวมากมาย ไมวาจะเปนลงานของลูกศิษยหรือผลงานของ
คณะครูอาจารยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นลวนแตสรางชื่อเสียงและผลงานที่ดีและมีคามาโดยตลอดหลายปที่ผานมา แตดวยยุค
สมัยโลกาภิวัตนที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ รวมไปถึงการศึกษา จึงทําใหมีนักศึกษาที่ไมมั่นใจใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวาไมอาจจะการันตีไดวาจบมาจะไดงานที่ดีไหม หรือแมแตหลักสูตรที่ไดเรียนนั้นเราสามารถ
นําไปตอยอดอะไรไดบาง สิ่งที่เหลานักศึกษาไดเรียนรูมานั้นจะสามารถทําอะไรไดบางในสังคมนอกรั้วมหาวิทยาลัย ชวย
สงเสริมชุมชน ชวยใหสังคมเราดีขึ้น หรือสิ่งที่นักศึกษาไดเรียนรูมาภายในรั้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้น อาจจะ
ไมไดชวยสงเสริมคุณคาในตัวของผูเรียนเลย ทั้งคุณคาในสวนของการสรางจิตสํานึกที่ดี คุณคาในการทํานุบํารุงและรักษาศิลปะ
และวัฒนธรรม และทางมหาวิทยาลัยนั้นมีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆไดอยางเขาถึงตัวนักศึกษามากนอยเพียงใด ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้นไดใหความสําคัญในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นหรือไม
จากเหตุผลที่กลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่มีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนามหาวิทยาลัยในการเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่สรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาภาค
ปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จํานวนคน 11,679 กลุมตัวอยาง 390 โดยใชเกณฑของตารางสําเร็จรูปในการ
กําหนดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ใชวิธีการแบบสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Statified Random Sampling) และสุม
ตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม ที่สรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมเปน
คําถามปลายปด (Close-ended Question) และแบบมาตรฐานสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช ไดแก คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ใช t-test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุม ขึ้นไป ใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) ประมวลผลขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
for Windows
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม ที่มีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ผลการวิจัย
พบวา
1. นักศึกษาใชชองทางการเปดรับขอมูลขาวสารมากที่สุดคือ ติดตามรับขาวสารจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของการขาวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยมากที่สุด นักศึกษาใชเครื่องมือสื่อสารในการเปดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ชวงเวลาที่นักศึกษาไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยเปนชวงเวลา 12.01 – 18.00 น. ระดับความถี่ที่
นักศึกษาไดทราบขอมูลขาวสารของในมหาวิทยาลัยอยูที่ 1 – 2 วัน / สัปดาห และ 4 – 5 วัน / สัปดาห มากกวา 30 นาที – 1
ชั่วโมง ที่นักศึกษาใชเวลาในการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
2. ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผลการวิจัย ปรากฎดังดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีบทบาท
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
เนื้อหา
1.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงครามเปนแหลงสรางบัณฑิตที่มี
ความสามารถในการพัฒนาทองถิ่นได
2.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงครามมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสรางจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น
3.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการวิจัยและพัฒนาองคความรู
เพื่อใชในการพัฒนาทองถิ่น
4.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงครามจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
เสริมสรางจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น
5.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงครามมีการจัดกิจกรรมในการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงครามมีการจัดโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางความรวมมืออันดีระหวางทองถิ่น
7.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงครามมีการปลูกฝงคานิยมที่ดีใหแก
สังคมทองถิ่น
8.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงครามนั้นมีความสัมพันธและความ
เขาใจอันดีระหวางชุมชนทองถิ่น
9.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงครามมีการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมทองถิ่น
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X̅

S.D.

ระดับทัศนคติ

4.13

0.70

มาก

4.07

0.67

มาก

4.12

0.72

มาก

4.11

0.68

มาก

4.18

0.74

มาก

4.22

0.69

มาก

4.169

0.74

มาก

4.23

2.10

มาก

4.11

0.74

มาก
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เนื้อหา
10.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงครามมีบทบาทและความสําคัญใน
การดูแลรักษา
รวมเฉลี่ย

X̅

S.D.

ระดับทัศนคติ

4.12

0.73

มาก

4.14

0.47

มาก

จากตารางที่ 1 ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ย 4.14 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามนั้นมีความสัมพันธและความเขาใจ
อันดีระหวางชุมชนทองถิ่นสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.23 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรวมมืออันดีระหวางทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําที่สุด
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย
4.07 ซึ่งอยูในระดับมาก
3. การเปรียบเทีย บความแตกตางระหวางทัศ นคติของนั กศึกษาภาคปกติ ที่ มีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ล
สงคราม ในการเปนสถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น โดยจําแนกตาม เพศ อายุ คณะ และชั้นป ผลการวิจัยพบวา
3.1 นั ก ศึ ก ษาที่ มี เ พศแตกต า งกั น มี ทั ศ นคติ ต อ บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามในการเป น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
3.2 นั ก ศึ ก ษาที่ มี อ ายุ แ ตกต า งกั น มี ทั ศ นคติ ต อ บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามในการเป น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 นั ก ศึ ก ษาที่ มี ชั้ น ป แ ตกต า งกั น มี ทั ศ นคติ ต อ บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามในการเป น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนทัศนคติท่ีมีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงครามในการปลูกฝงคานิยมที่ดีใหแกสังคมทองถิ่นนักศึกษามีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยนักศึกษาชั้นปที่ 5 มีทัศนคติแตกตางจากชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4
3.4 นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค ณะแตกต า งกั น มี ทั ศ นคติ ต อ บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามในการเป น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงครามที่มีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น มีประเด็น
อภิปราย ดังนี้
1. ทัศนคติ ของนักศึกษาที่มีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก
เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามนั้นมีความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางชุมชน
ทองถิ่นสูงสุด รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรวมมืออันดี
ระหวางทองถิ่น และต่ําที่สุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในการ
พัฒนาทองถิ่น จากผลการวา สามารถอภิปรายผลไดวาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอยูใน
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ระดับมาก เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการพัฒนาองคกรใหตอเนื่องเพื่อใหสอดรับกับ พรบ.มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 ที่เนนไปที่การพัฒนาและเอื้อประโยชนทองถิ่นเปนพันธกิจหลัก รวมถึงเนนการพัฒนาดานทรพยากรมนุษยไป
พรอมกับนวัตกรรมการเรียนการสอน สอดคลองกับแนวคิดของ ธนานันต กุลไพบูล (2562) ที่กลาววามหาวิทยาลัยราชภัฏมี
เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มี 38 แหงทั่วประเทศ มีบทบาทเปน“สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” ซึ่งใช
แนวคิดของ "การมีสวนรวมของประชาชน" ทั้งการรวมคิด รวมทํา การรวมรับผลประโยชนของผูเกี่ยวของทุกฝาย และมีสวน
ในการแกไขปญหาความตองการของประชาชนผาน 3 แผนงาน คือ
1) แผนงานเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2) แผนงานปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร
3) แผนงานสงเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน
โดยมีการวางยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ 4 ดาน คือ
1) ดานนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม
2) ดานบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม
3) ดานระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม และ
4) ดานกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการปรับเปลี่ยนบทบาทเปนมหาวิทยาลัยรับใชสังคมดวยการ
สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําสูการแกปญหาที่สอดคลองกับความตองการของคนในชุมชน การยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ การเสริมพลังแกชุมชนในจัดการตนเอง สนับสนุนการวิจัยตามความตองการในแตละพื้นที่ เชน การจัดตั้งศูนยความ
เปนเลิศดานพลังงานทางเลือก การจัดตั้งศูนยเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้งกลุมวิจัย การจัดเวทีการเสวนาการพัฒนาทองถิ่น
ดวยวิจัยและนวัตกรรม การสนับสนุนการวิจัย ทั้งดานนโยบาย บุคลากร งบประมาณ การสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการ
ประดิษฐนวัตกรรม เปนตน
2. นั ก ศึ ก ษาที่ มี เ พศแตกต า งกั น มี ทั ศ นคติ ต อ บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามในการเป น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
อาจเปนเพราะวาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความรูสึก การคิด พฤติกรรมที่ไมตางกันจึงมีทัศนคติที่คลายกัน กลาวโดยสรุปวา
นักศึกษาทุกเพศไมวาชาย หญิง หรือเพศทางเลือก มีทัศนคติที่สอดคลองกัน ซึ่งเปนไปในทิศทางบวกในการมองถึงบทบาทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยทางมหาวิทยาลัยไดปฎิบัตตามพันธกิจที่
ไดรับอยางครบถวน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ทอดดฮันท และ เบรนท ดีรูเบน (1993, อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541)
ไดกลาวถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคล ประสบการณและนิสัย ผูรับสารแตละคนพัฒนานิสัยการ
รับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสารของการพัฒนาความชอบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คลายๆ กันและมีการจดจําที่
เหมือนกัน
3. นั ก ศึ ก ษาที่ มี อ ายุ แ ตกต า งกั น มี ทั ศ นคติ ต อ บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามในการเป น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวโดยสรุป อายุที่
แตกตางกันจะสงผลใหประสบการณและมุมมองของนักศึกษาที่มีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยนั้นมีความแตกตางกันออกไป
โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีอายุมากจะมีมุมมองที่ดีกวา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวและสอดคลองกับการศึกษาของ
ทอเรนซ (1962, อางถึงใน กิ่งแกว ทรัพยพระวงศ ,2546) ที่สรุปวา เรื่องความคิดละเอียดลออซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของ
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ความคิดสรางสรรค พบวา อายุที่เพิ่มขึ้นของเด็กจะทําใหมีความคิดที่รอบคอบเพิ่มมากขึ้น อายุหรือวัยจึงเปนปจจัยที่ทําให
บุคคลมีความแตกตางในเรื่องความคิดและพฤติกรรม
4. นั ก ศึ ก ษาที่ มี ชั้ น ป แ ตกต า งกั น มี ทั ศ นคติ ต อ บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามในการเป น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนทัศนคติท่ีมีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงครามในการปลูกฝงคานิยมที่ดีใหแกสังคมทองถิ่นนักศึกษามีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
นักศึกษาชั้นปที่ 5 มีทัศนคติแตกตางจากชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
บางสวน กลาวโดยสรุป มุมมอง/ทัศนคติของนักศึกษาในภาพไมแตกตางกันหากมองผานนักศึกษาในแตละชั้นป เนื่องจาก
นักศึกษาแตละชั้นปอาจมีอายุหรือประสบการณที่ไมแตกตางกันมากนัก สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2548) ที่
กลาววาการศึกษาเปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบ
อยางมากในการรับรูสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐาน
หรือเหตุผลเพียงพอในขณะที่คนมีการศึกษาต่ํา มักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลา
วางพอก็จะใชสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพมากกวา
ประเภทอื่น
5. นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค ณะแตกต า งกั น มี ทั ศ นคติ ต อ บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามในการเป น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ ในแตละคณะ
นักศึกษาจะไดรับการเรียนการสอนจากอาจารยที่แตกตาง รวมประสบการณที่ไดรับจากการทํากิจกรรมระหวางเรียนรวมทั้ง
การฝกประสบการณวิชาชีพก็มีความแตกตางกันไปตามธรรมชาติในแตละวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
และสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน(2546) ที่กลาววา การศึกษาเปนลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอ
ผูรับสาร ดังนั้นคนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่ตางกัน ยุคสมัยตางกัน ระบบการศึกษาแตกตางกัน สาขาวิชาแตกตางกัน จึงมี
ความรูสึกนึกคิด อุดมการณ และความตองการที่แตกตางกันไปอีกดวย
สรุปผลการวิจัย
1.นักศึกษาใชชองทางการเปดรับขอมูลขาวสารมากที่สุดคือ ติดตามรับขาวสารจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของการขาวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยมากที่สุด นักศึกษาใชเครื่องมือสื่อสารในการเปดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ชวงเวลาที่นักศึกษาไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยเปนชวงเวลา 12.01 – 18.00 น. ระดับความถี่ที่
นักศึกษาไดทราบขอมูลขาวสารของในมหาวิทยาลัยอยูที่ 1 – 2 วัน / สัปดาห และ 4 – 5 วัน / สัปดาห มากกวา 30 นาที – 1
ชั่วโมง ที่นักศึกษาใชเวลาในการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
2. ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 4.14 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามนั้นมีความสัมพันธและความเขาใจอันดี
ระหวางชุมชนทองถิ่นสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.23 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการจัด
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โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรวมมืออันดีระหวางทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําที่สุดคือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย 4.07
ซึ่งอยูในระดับมาก
3. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ ที่มีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการเปนสถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น โดยจําแนกตาม เพศ อายุ คณะ และชั้นป ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีเพศและชั้นป
แตกตางกันมีทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน สวนนักศึกษาที่มีอายุและคณะแตกตางกันมีทัศนคติตอบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยการเอื้อเฟอขอมูลที่เปนประโยชน และความรวมมือตางๆ ของหลายทาน ซึ่งใหการ
สนับสนุนคณะผูวิจัยตั้งแตเริ่มตนงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ อาจารยที่ปรึกษาใหแกคณะผูวิจัย รวมทั้งสละเวลา
ใหคําแนะนํา และความคิดเห็นที่เปนประโยชน เกี่ยวกับแนวทางการวิจัย การปรับปรุงงานวิจัยและการนําเสนองานวิจัยนี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทานคอยชี้แนะ ทําใหคณะผูวิจัยไดรับขอมูลที่ครบถวน และสามารถนํามาใชวิเคราะหวางแผน รวมทั้ง
แผนงานตางๆ และสรุปขอมูลไดอยางราบรื่น ซึ่งเปนประโยชนอยางมาก ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน รวมถึงผูที่
เกี่ยวของทุกทาน ที่ไมไดกลาวนามไวที่นี้ที่กรุณาสละเวลาเอื้อเฟอขอมูลและใหความรวมมือในดานตางๆ ที่มีสวนชวยใหการจัด
โครงการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ต และเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอการใชประโยชนจาก
โปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตจําแนกตามเพศ อายุ สาขาวิชา ชั้นป ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษาสวนใหญใชโปรแกรม
การสนทนาผานแอฟเฟซบุคเปนหลัก ในลักษณะการเขาไปใชงานทุกวัน 1-2 ชม. ณ บานพักอาศัยของตนเอง ในชวงเวลา
13.00 – 20.00 น. ผานทางชองทางโทรศัพทมือถือสวนตัว เพื่อสนทนาเหตุผลหลักที่ทํากิจกรรมผานทางโปรแกรมสนทนา
เฟสบุค เพราะกลุมเพื่อนใชบริการมากที่สุด 2) ทัศนคติที่มีตอการใชประโยชนจากการใชโปรแกรมสนทนาอินเตอรเน็ต
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา
โปรแกรมสนทนาบนอินเตอรเน็ตสามารถติดตอสื่อสารไดหลายรูปแบบมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.33 ซึ่งอยูในระดับมาก
รองลงมามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมสนทนาบนอินเตอรเน็ตวามีสวนชวยในการคาขายออนไลนสรางธุรกิจโดยมีคาเฉลี่ย
4.26 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําสุดมีความคิดเห็นวาสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนแบงปนกันบนโปรแกรมสนทนาบน
อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.39 ซึ่งอยูในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติ ของนักศึกษาภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ต
โดยภาพรวม จําแนกตามเพศ สาขาวิชา และชั้นป ผลการวิจัยพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารทําใหเกิดเครือขายสังคมใหมที่เรียกวา “เครือขายสังคมออนไลน” เปนพื้นที่
ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ทุกสังคมใหการยอมรับ โดยเครือขายสังคมออนไลนเปนตัวกลางในการสื่อสาร
ประสบการณข า วสารต า งๆ จะมี การนํา มาแบ งป น ผา นสัง คมออนไลนใ ห กับ ผู อื่น เครื อข า ยสั ง คมออนไลน มี การพัฒ นา
และเติบโตได อยางตอเนื่อ ง ทําใหเกิด เทคโนโลยีใหมๆ เขามามี บทบาทสําคัญ กับการดําเนิน ชีวิตประจําวั นของนักเรีย น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเปนอยางมาก และยังมีบทบาทกับการศึกษาผูสอนจะมีการนําสื่อกลางอยาง
สังคมออนไลนมาประยุกตใหเปนสื่อในการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษา และเพื่อใหมีการใชเทคโนโลยี
ใหเกิดประโยชน ผูสอนจะสามารถประยุกตการใชสังคมออนไลนกับการศึกษาใหมีประสิทธิภาพได การพูดคุยสนทนาผานทาง
อินเทอรเน็ต นับเปนบริการหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากนักทองเน็ตทั้งหลาย ซึ่งปจจุบันไดมีการพัฒนาจากการพูดคุยกันดวยการ
พิมพมาเปนการสนทนาดวยเสียงโทรศัพท นับเปนสิ่งที่ทําใหอินเทอรเน็ตมีเสนหอยางยิ่งเมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตเชื่อมตอถึง
กันไดทั่วโลก ผูใชจึงสามารถใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปนตัวกลางในการติดตอสนทนากันได ในยุคแรกใชวิธีการสนทนากันดวย
ตัวหนังสือ เพื่อโตตอบกันแบบทันทีทันใดบนจอภาพ ตอมามีผูพัฒนาใหใชเสียงได จนถึงปจจุบัน ถาระบบสื่อสารขอมูลมี
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ความเร็วพอก็สามารถสนทนาโดยที่เห็นหนากันและกันบนจอภาพได การสนทนาออนไลนมีทั้งขอดีและขอเสีย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับ
ตัวบุ คคลวาจะใช งาน ขอ ดีที่คื อ การไดรู จักผู คนมากขึ้ น ไดแ นวความคิดหลากหลาย มองโลกไดก วางขึ้นโดยที่ เปน การ
ลดชองวางดานเวลา และสถานที่ ทําใหไดรับรูประสบการณของผูอื่นพรอมกับเผยแพรประสบการณของตัวเองที่เปนประโยชน
เผยแพรและแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล ขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชน สวนขอเสียเปนอาการติดสนทนาออนไลนไมสนใจ
กิจกรรมอื่นนอกจากสนทนาออนไลน
ป จ จุ บั น นั ก ศึ ก ษามี ก ารพู ด คุ ย สนทนาผ า นทางอิ น เทอร เ น็ ต นั บ เป น บริ ก ารหนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มจาก
นักทองเน็ตทั้งหลาย ซึ่งปจจุบันไดมีการพัฒนาจากการพูดคุยกันดวยการพิมพมาเปนการสนทนาดวยเสียง โทรศัพท นับเปนสิ่ง
ที่ทําใหอินเทอรเน็ตมีเสนหอยางยิ่งเมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตเชื่อมตอถึงกันไดท่ัวโลก ผูใชจึงสามารถใชเครือขายอินเทอรเน็ต
เปนตัวกลางในการติดตอสนทนากันได ในยุคแรกใชวิธีการสนทนากันดวยตัวหนังสือ เพื่อโตตอบกันแบบทันทีทันใดบนจอภาพ
ตอมามีผูพัฒนาใหใชเสียงได จนถึงปจจุบัน ถาระบบสื่อสารขอมูลมีความเร็วพอ ก็สามารถสนทนาโดยที่เห็นหนากันและกันบน
จอภาพไดนั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ ใช ป ระโยชน จ ากโปรแกรมสนทนาทางอิ น เทอร เ น็ ต เชน การใช ง านโปรแกรม facebook
เพื่อสงงาน และการใชงานสื่อสังคมตางๆ
จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตเพื่อเปนประโยชนสําหรับ
นักศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะพัฒนาโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่สรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษา
ภาคปกติในมหาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ทั้ง 6 คณะ จํานวนคน 3,207 กลุมตัวอยาง 357 โดยใชเกณฑของตารางสําเร็จรูปใน
การกําหนดกลุมตัวอยางของ Taro YAMANE ใชวิธีการแบบสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Statified Random Sampling) และสุม
ตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม ที่สรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งมีท้ังคําถามปลายปด(Close-ended Question) และแบบมาตรฐานสวนประเมินคา 5 ระดับ
(Rating Scale) สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ใช t-test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัว
แปร 3 กลุมขึ้นไป 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 เพื่อสนทนา เหตุผลหลักที่
ทํากิจกรรมผานทางโปรแกรมสนทนาเฟซบุคเพราะกลุมเพื่อนใชบริการมากที่สุด ซึ่งไมไดทํากิจกรรมใดๆในขณะนั้นเลย
2.ทัศนคติที่มีตอการใชประโยชนจากการใชโปรแกรมสนทนาอินเทอรเน็ต
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติมีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ต
เนื้อหา

X̅

S.D.

ระดับทัศนคติ

1.โปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตสามารถติดตอสื่อสารไดหลาย
4.33
1.07
มาก
รูปแบบ
2.โปรแกรมสนทนาบทอินเทอรเน็ตสามารถติดตอทางไกลได
รวดเร็ว ทันใจประหยัดเวลา
3.88
0.84
มาก
3.ข อ มู ล ข า วสารในการแลกเปลี่ ย นบนโปรแกรมสนทนาบน
อินเทอรเน็ตมีความถูกตองไมบิดเบือน
4.03
0.95
มาก
4.การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูคน
มากมายไดในทันทีในโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ต
4.03
0.82
มาก
5.เปดโลกกวางและวิสัยทัศนในเรือ่ งที่นาสนใจ
4.05
0.94
มาก
6.โปรแกรมสนทนา สามารถเขาถึงกลุมบุคคลไดมากมายใน
ระยะเวลาอันสั้น
4.19
0.90
มาก
7.สามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบงปนกัน บนโปรแกรม
สนทนาบนอินเทอรเน็ต
3.39
0.91
มาก
8.ขอมูลขาวสารสวนใหญในโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตเปน
ขอมูลลับไมเปดเผย
4.18
1.69
มาก
9.การพูดคุยวีดโี อคอลบนโปรแกรมสนทนาสามารถทําไดทั่วประเทศ
แบบไมเสียคาใชจาย
3.93
0.89
มาก
10.โปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตมีสวนชวยในการคาขาย
ออนไลน สรางธุรกิจ
4.26
0.89
มาก
รวมเฉลี่ย
4.08
0.53
มาก
จากตารางที่ 1 แสดงวาทัศนคติที่มีตอการใชประโยชนจากการใชโปรแกรมสนทนาอินเตอรเน็ตโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาโปรแกรมสนทนาบน
อินเตอรเน็ตสามารถติดตอสื่อสารไดหลายรูปแบบมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.33 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับโปรแกรมสนทนาบนอินเตอรเน็ตวามีสวนชวยในการคาขายออนไลนสรางธุรกิจโดยมีคาเฉลี่ย 4.26 ซึ่งอยูในระดับมาก
และต่ําสุดมีความคิดเห็นวาสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนแบงปนกันบนโปรแกรมสนทนาบนอินเตอรเน็ต โดยมี
คาเฉลี่ย 3.39 ซึ่งอยูในระดับมาก
3.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามที่มีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวม จําแนกตามเพศ พบวาแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และรายดานสวนใหญไมแตกตางกัน ยกเวนดานโปรแกรมสนทนาบทอินเทอรเน็ตสามารถ
ติดตอทางไกลได รวดเร็ว ทันใจประหยัดเวลา นักศึกษาทีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่มีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวมและรายดานสวนใหญ จําแนกตามอายุ
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พบวา ไมแตกตางกัน ยกเวนดานขอมูลขาวสารในการแลกเปลี่ยนบนโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตมีความถูกตองไม
บิ ด เบื อ น และการแสดงความคิ ด เห็ น และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ผู ค นมากมายได ใ นทั น ที ใ นโปรแกรมสนทนาบน
อินเทอรเน็ตนักศึกษามีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่มีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวม และรายดานจําแนกตามสาขาวิชา
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติ ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่มตี อการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามชั้นป พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนดานขอมูลขาวสารในการแลกเปลี่ยนบนโปรแกรมสนทนาบน
อินเทอรเน็ตมีความถูกตองไมบิดเบือน และความสามารถในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบงปนกัน บนโปรแกรม
สนทนาบนอินเทอรเน็ต นักศึกษามีทัศนคติไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่องศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติที่มีตอการใชโปรแกรม
สนทนาบน อินเทอรเน็ต มีประเด็นใหอภิปรายดังนี้
1.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามที่มีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวม จําแนกตามเพศ พบวาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกัน และรายดานสวนใหญไมแตกตางกัน
ยกเวนดานโปรแกรมสนทนาบทอินเทอรเน็ตสามารถติดตอทางไกลได รวดเร็ว ทันใจ ประหยัดเวลา นักศึกษามีทัศนคติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวเพียงบางสวนซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับสาร(พิชญาพร ประคองใจ,2558) ที่สรุปวา เพศเปนลักษณะทาง
ประชากรที่บุคคลไดรับมาแตกําเนิดในประชากรกลุมใดๆ ก็ตาม จะประกอบดวยประชากรเพศชาย และประชากรเพศหญิง
ซึ่งโดยปกติแลวจะมีจํานวนที่ใกลเคียงกันเพราะธรรมชาติไดสรางความสมดุลทางเพศมาใหกับประชากรทุกกลุม เพศจึงมี
อิทธิพลตอการกําหนดบทบาทหนาที่หรือการแสดงออกทางอารมณและพฤติกรรมของบุคคลโดยมีปจจัยอื่นเขามาเกี่ยว
ของดวย ดังนั้นการที่นักศึกษามีเพศตางกันอาจทําใหความคิดเห็นของนักศึกษาแตกตางกันดวย
2.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามที่มีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ต โดยภาพรวมและรายดานสวนใหญ จําแนกตาม
อายุ พบวา ไมแตกตางกัน เพราะในปจจุบันการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตเปนเรื่องปกติทั่วไป นักศึกษาที่อายุตางกัน
จึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ยกเวนดานขอมูลขาวสารในการแลกเปลี่ยนบนโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตมีความ
ถูกตองไมบิดเบือน และการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูคนมากมายไดในทันทีในโปรแกรมสนทนาบน
อินเทอรเน็ตนักศึกษามีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
เพียงบางสวนและสอดคลองกับการศึกษาของทอเรนซ(Torrance 1962 อางถึงใน กิ่งแกว ทรัพยพระวงศ ,2546) ที่สรุปวา
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เรื่องความคิดละเอียดลออซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของความคิดสรางสรรค พบวา อายุที่เพิ่มขึ้นของเด็กจะทําใหมีความคิดที่
รอบคอบเพิ่มมากขึ้น อายุหรือวัยจึงเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลมีความแตกตางในเรื่องความคิดและพฤติกรรม
3.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่มีตอการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวม และรายดานจําแนกตามสาขาวิชา
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ภาระงานทางการเรียนแตละสาขาวิชาตางกัน จึงทําใหความคิดเห็น
ในการอภิปรายตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว และสอดคลองกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน(2546) ที่
กลาววา การศึกษาเปนลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร ดังนั้นคนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่ตางกัน ยุค
สมัยตางกัน ระบบการศึกษาแตกตางกัน สาขาวิชาแตกตางกัน จึงมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณและความตองการที่แตกตาง
กันไปอีกดวย
4.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่มตี อการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามชั้นป พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะในปจจุบันการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตเปนเรื่องปกติทั่วไป
นักศึกษาที่อายุตางกันจึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ยกเวนดานขอมูลขาวสารในการแลกเปลี่ยนบนโปรแกรมสนทนาบน
อินเทอรเน็ตมีความถูกตองไมบิดเบือน และความสามารถในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบงปนกัน บนโปรแกรม
สนทนาบนอินเทอรเน็ต นักศึกษามีทัศนคติไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไวบางสวนและสอดคลองกับ
แนวคิดของปรมะ สตะเวทิน(2546) ที่กลาววา การศึกษาเปนลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร ดังนั้น
คนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่ตางกัน ยุคสมัยตางกัน ระบบการศึกษาแตกตางกัน สาขาวิชาแตกตางกัน จึงมีความรูสึกนึกคิด
อุดมการณ และความตองการที่แตกตางกันไปอีกดวย
สรุปผลการวิจัย
1.นักศึกษาสวนใหญใชโปรแกรมการสนทนาผานแอฟเฟสบุคเปนหลัก ในลักษณะการเขาไปใชงานทุกวัน 1-2 ชม.
ณ บานพักอาศัยของตนเอง ในชวงเวลา 13.00 – 20.00 น. ผานทางชองทางโทรศัพทมือถือสวนตัว เพื่อสนทนา เหตุผลหลักที่
ทํากิจกรรมผานทางโปรแกรมสนทนาเฟซบุคเพราะกลุมเพื่อนใชบริการมากที่สุด ซึ่งไมไดทํากิจกรรมใดๆในขณะนั้นเลย
2.ทัศนคติที่มีตอการใชประโยชนจากการใชโปรแกรมสนทนาอินเตอรเน็ตโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
4.08 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาโปรแกรมสนทนาบนอินเตอรเน็ตสามารถ
ติดตอสื่อสารไดหลายรูปแบบมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.33 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมสนทนา
บนอินเตอรเน็ตวามีสวนชวยในการคาขายออนไลนสรางธุรกิจโดยมีคาเฉลี่ย 4.26 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําสุดมีความคิดเห็น
วาสามารถแสดงความคิด เห็นแลกเปลี่ยนแบงปนกัน บนโปรแกรมสนทนาบนอิน เตอรเน็ ต โดยมี คาเฉลี่ย 3.39 ซึ่งอยูใ น
ระดับมาก
3.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติ ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่มตี อการใชประโยชนจากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอรเน็ตโดยภาพรวม จําแนกตามเพศ สาขาวิชา และชั้นป
แตกตางกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวน อายุตางกันมีทัศนคติโดยภาพรวมไมแตกตางกัน
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยการเอื้อเฟอขอมูลที่เปนประโยชน และความรวมมือตางๆ ของหลายทาน ซึ่งใหการ
สนับสนุนคณะผูวิจัยตั้งแตเริ่มตนงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ อาจารยที่ปรึกษาใหแกคณะผูวิจัย รวมทั้งสละเวลา
ใหคําแนะนํา และความคิดเห็นที่เปนประโยชน เกี่ยวกับแนวทางการวิจัย การปรับปรุงงานวิจัยและการนําเสนองานวิจัยนี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทานคอยชี้แนะ ทําใหคณะผูวิจัยไดรับขอมูลที่ครบถวน และสามารถนํามาใชวิเคราะหวางแผน รวมทั้ง
แผนงานตางๆ และสรุปขอมูลไดอยางราบรื่น ซึ่งเปนประโยชนอยางมาก ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน รวมถึงผูที่
เกี่ยวของทุกทาน ที่ไมไดกลาวนามไวที่นี้ที่กรุณาสละเวลาเอื้อเฟอขอมูลและใหความรวมมือในดานตางๆ ที่มีสวนชวยใหการจัด
โครงการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
FACTORS AFFECTING THE COMMITMENT OF PERSONNEL IN LOCAL ADMINISTRATIVE
ORGANIZATIONS IN CHAT TRAKARN DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE.
พนิดา ชวงชิด
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
corresponding author e-mail : panida.ch@psru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2. ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 3. ศึกษาแนวทางการสงเสริมความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชประชากรที่เปนบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 296 คน เครื่องมือที่ใชสําหรับการเก็บขอมูล ไดแก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยใชสถิติเชิงพรรณนาหาคาแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมานหาคา t-test และ F-test One-Way ANOVA สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณ
ผูใ หขอ มูล สํา คัญ (Key informant) จํา นวน 5 คน โดยผลการวิจัย สรุป วา ปจ จัย ที่สง ผลตอ ความผูก พัน ของบุค ลากร
โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อ พิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานความภาคภูมิใจที่มีตอองคการ
รองลงมาคือ ด านความสั ม พัน ธ ระหว างบุ ค ลากร ด า นลั ก ษณะของงานที่ ป ฏิ บัติ แ ละด า นประสบการณ ทํ า งาน ผลการ
เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบวา ระดับการศึกษาและระยะเวลา
การปฏิบัติงานที่แตกตา งกัน มีผ ลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และแนวทางการสงเสริมความผูกพันของบุคลากรคือสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร มีกิจกรรมสราง
ความสั ม พั น ธ ใ ห บุ ค ลากรมี ค วามเชื่ อ มั่ น ตลอดจนมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการทํา งานร ว มกั น ซึ่ ง จะส ง ผลให ก ารปฏิ บั ติ ง าน
มี ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ : ปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน 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 นับเปนขุมทรัพยมหาศาลของการทํางานและเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความตองการทางดานรางกาย ทางดานความมั่นคง
และความปลอดภัย ทางดานความรักความเปนเจาของทางดานการยกยองนับถือ และทางดานความสําเร็จในชีวิต เปนเรื่อง
ของแรงจูงใจหรือจะแสดงออกถึงพฤติกรรมการทํางาน ซึ่งความตองการของคนยอมพัฒนาเปนขั้นจากขั้นต่ําขึ้นไปสูขั้นสูง
แตความตองการเหลานี้ตองการไดรับการตอบสนองตามลําดับขั้น เชนเดียวกันเมื่อโลกปจจุบันมีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง
ความตองการของคนก็ไมมีที่สิ้นสุด เงินเริ่มไมใชปจจัยที่สําคัญที่สุดในการทํางาน คนสวนใหญใชเวลาอยูกับการทํางาน ถามี
ความพอใจในการทํางานหรือสนองตอบตอความตองการของคนทํางานได คนทํางานจะทุมเททั้งแรงกายและแรงใจในการ
ทํางาน มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน มีความเสีย สละ โดยไมมีการบังคับขืนใจ ทํา ดวยความเต็มใจและความสามารถ
การทํางานนั้นจะตองนึกถึงผลงานที่จะออกมาเปนสําคัญการทํางานดวยความขยันหมั่นเพียรและใชสติปญญาเปนเครื่องนําทาง
งานจะมีคุณภาพดีการทํางานที่ทําดวยใจมีความตระหนักรักงานที่ทําอยู ก็จะกอใหเกิดความพอใจและกระตุนใหรูสึกวางาน
ชวยทําใหชีวิตกาวหนา จึงทําใหมีการทํางานดวยความกระตือรือรน การที่คนทํางานมีจุดมุงหมายในการทํางานแตกตางกัน
ยอมมีผลตอการทํางานที่แตกตางกัน คนบางคนทํางานเพราะความชอบงานที่ทํา การทํางานเปนความสุขเรียกไดวามีแรงจูงใจ
ในการทํางานแรงจูงใจถือวาเปนสิ่งที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคนโดยทางตรง และการที่คนแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่
ที่ รั บ ผิ ด ชอบแตกต า งกั น ภายใต ส ถานการณ เ ดี ย วกั น นั้ น มิ ใ ช เ ป น เพราะมี ค วามรู ค วามสามารถมี ส ติ ป ญ ญา ตลอดจน
ประสบการณที่แตกตางกันเทานั้น แตปจจัยที่สําคัญยิ่งกวา ประการหนึ่งคือการปฏิบัติงานไดรับแรงจูงใจในการทํางาน
ที่แตกตางกัน เปนเหตุใหแตละคนเต็มใจที่จะใชพลังความสามารถในการทํางานมากนอยแตกตางกันไปดวย
ความผูกพันตอองคการ จึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะองคการใดถาสมาชิกมีความผูกพันตอองคการสูง องคการนั้น
ก็จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคไดงายขึ้น (พูลสุข สังขรุง, 2550) ทั้งนี้เพราะสมาชิกจะมีความเชื่อมั่นตอนโยบาย
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เป า หมายวั ต ถุป ระสงค และค า นิย มขององค การก อ ให เ กิ ด ความเต็ ม ใจที่จ ะทุ มเทความพยายามอยา งมากเพื่ อ องค ก าร
นอกจากนี้ยังจะทําใหเกิดความรูสึกปรารถนาที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคการไมคิดที่จะลาออก หรือโอนยายไปที่อื่น
ความผูกพันตอองคการ จึงเปนตัวชี้ใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพขององคการ ดังนั้น บุคลากรจึงเปนปจจัยที่สําคัญ และมี
ประโยชน เรียกไดวาทรัพยากรมนุษย หากองคการสามารถทําใหบุคลากรในองคการมีความผูกพันตอองคการไดมากเทาใด
ก็จะทําใหบุคลากรเหลานั้น มีความปรารถนาที่จะอยูเปนสมาชิกขององคการมากขึ้น และพรอมที่จะทุมเทความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเพื่อองคการอยางเต็มที่ ดวยความเต็มใจซึ่งจะสงผลตอความกาวหนาขององคการ
การปกครองท อ งถิ่ น ถื อ เป น พื้ น ฐานการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยและมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การฝ ก หั ด
ประชาธิปไตยโดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในชุมชนทองถิ่นเพื่อตอบสนองปญหาความเปนอยูและ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไดเปนอยางดี ซึ่งลําพังเพียงรัฐบาลกลางในฐานะที่ตองดูแลประชาชนโดยรวมทั่วประเทศ ไม
สามารถตอบสนองปญหาและความตองการหรือแกไขปญหาไดอยางทั่วถึง และตรงตามความตองการของประชาชนในแตละ
พื้นที่ได อยางแทจริ ง ทํา ใหรัฐ บาลหลายประเทศไดมี การเปลี่ยนแปลงการบริ หารการปกครองแบบรวมศูน ยอํานาจไว ที่
สวนกลาง มาเปนการบริหารการปกครองแบบการกระจายอํานาจมากขึ้น เพื่อมุงหมายใหสิทธิแกชุมชนในการตัดสินใจดําเนิน
ภารกิจของทองถิ่น เปนองคกรหนึ่งที่มีอาณาเขตของตนเอง มีประชากรตามที่หลักเกณฑกําหนด มีอํานาจและมีอิสระในการ
ปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนโดยมีหนาที่ใหบริการดานตางๆ แกประชาชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ดังกลาวจะมี
สวนรวมในการบริหารและปกครองดวยตนเอง
องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานทางสังคมอยางหนึ่ง เปนที่รวมตัวกันของสมาชิกซึ่งมารวมกันทํากิจกรรมที่
เกี่ยวของและสัมพันธกัน ใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคตามที่กําหนดสมาชิกขององคการนับเปนทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสําคัญที่สุด เพราะทรัพยากรบุคคลในทุกระดับขององคการ (ตริษา แซจึง, 2552) เปรียบเสมือนเครื่องจักรกลที่จะ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคการใหบรรลุวัตถุประสงค โดยเฉพาะในองคการของรัฐ ขาราชการถือเปนกลไกสําคัญยิ่งในการ
บริหารประเทศ การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวยอมขึ้นอยูกับหลายปจจัย แตสิ่งที่สําคัญคือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ แตการที่ขาราชการจะสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น สิ่งที่ตอง
คํานึงถึงประการสําคัญคือ ทําอยางไรที่จะทําใหขาราชการเหลานั้นมีความรูสึกวาเปาหมายและวัตถุประสงคของตนเอง
สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ อันจะทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทุมเททั้งกําลังกายและกําลังใจ
ใหกับการทํางานเกิดความภักดีและมีความผูกพันตอองคการ พรอมที่จะเสียสละเวลาอุทิศกายใจของตนเพื่องานและหนวยงาน
ของตนโดยไมมีใครบังคับ
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาศัยการเลือกตัวแทนจากประชาชนเขามาบริหารโดยตรงจากการ
เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล เขามาทําหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบบริหาร มีปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปน
หัวหนาพนักงานทั้งหมด และนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งรองนายก ซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูชวยเหลือในการบริหารงานและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระ
การทํางานคราวละ 4 ป มีหนาที่พจิ ารณาออกกฎหมายตรวจสอบควบคุมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หากมีการยุบ
สภาก็จะมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเขามาบริหารแทน จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานนโยบายการ
ทํางานการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เปนขาราชการประจําในระดับบริหารขององคการหรือบุคลากรในหนวยงานที่เปนกลุม
บุคคลที่ทํางานรวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลคณะเดิม ซึ่งอาจไมไดรับความไววางใจ เมื่อคณะบริหารชุดใหมที่มาจาก
การเลือกตั้งเขามาปฏิบัติงานแทน มีการโอน ยาย เปลี่ยนสายงาน จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหบุคลากรขาดขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ความผูกพันตอองคการก็จะลดนอยลงหากยังมีการปรับเปลี่ยนคณะผูบริหารที่เปนขาราชการประจํา ซึ่งเปน
บุคลากรหลักของหนวยงานบอยครั้ง ตามความตองการของผูบริหารฝายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ยอมสงผลกระทบตอ
การบริหารงานในองคการและการพัฒนางานดานตางๆ ขององคการอยางแนนอน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ก็เปนองคการหนึ่งที่มีเหตุการณในกรณีนี้เกิดขึ้นเชนเดียวกัน
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ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยในฐานะบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 7 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
3) เพื่อ ศึก ษาแนวทางการสง เสริม ความผูก พัน ของบุค ลากรองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ในเขตอํา เภอชาติต ระการ
จัง หวัด พิษ ณุโ ลก และหาวิธีการเสริมสรางความรูสึกผูกพันตอองคการ ใหเกิดแกบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถทํา ให ก ารบริ ห ารงานของคณะผู บ ริ ห าร ทั้ ง ฝ า ยการเมื อ ง และข า ราชการประจํา เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
มี ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือเปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ผูวิจัย
ไดดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังตอไปนี้
1. กลุมเปาหมายเชิงปริมาณ
ประชากร คือ บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 7 แหงในอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไดแก
เทศบาลตําบลปาแดง องคการบริหารสวนตําบลปาแดง องคการบริหารสวนตําบลชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลบอภาค
องคการบริหารสวนตําบลสวนเมี่ยง องคการบริหารสวนตําบลทาสะแกและองคการบริหารสวนตําบลบานดง จํานวน 296 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถาม 1 ฉบับ โดยยึดตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย แบงออกเปน
4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
เงินเดือน ประเภทบุคลากร สังกัดกองและประสบการณทํางาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ใน 4 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานประสบการณทํางาน ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคลากรและดานความภาคภูมิใจที่มีตอองคการ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก ใน 3 ดาน ไดแก ดานความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคการ ดานความเต็มใจและทุมเท
เพื่อประโยชนขององคการและดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกขององคการ
ตอนที่ 4 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆ
2. กลุมเปาหมายเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณขอมูลที่สําคัญ จํานวน 5 คน ซึ่งเปนบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และขาราชการ
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
แบบสัมภาษณเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณเกีย่ วกับปญหาอุปสรรคและแนวทางสงเสริมความผูกพันของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ใน 3 ดา น ไดแ ก ดา นความเชื่อ มั่น และยอมรับ
ในเปาหมายขององคการ ดานความเต็มใจและทุมเทเพื่อประโยชนขององคการและดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิก
ขององคการวาอยูในระดับใด
จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับรางไปเสนออาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม ปรับปรุงสํานวน
ภาษา ตัดขอความที่สื่อความหมายไมชัดเจน หรือซ้ําซอนและจัดขอความใหสั้นกะทัดรัด เมื่ออานแลวสามารถเขาใจงาย ชัดเจน
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ตรงตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย และนําเครื่องมือที่สรางเสร็จแลวไปหาคุณภาพดวยการหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาความถูกตองและสมบูรณของเครือ่ งมือโดยนําเครือ่ งมือฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน โดยผูวิจัยได
ดําเนินการหาคา IOC ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ไดคาเทากับ 1.00 พรอมกันนี้ผูวิจัยไดปรับปรุงเครื่องมือใหสมบูรณ
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จึงนําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) แลวนํามาทดลองใช (Try Out) กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในองคการบริหารสวนตําบลตําบลบานพราว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 30 คน หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่
ไดมาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งแสดงคาความนาเชื่อถือไดคาเทากับ 0.952
3. การเก็บรวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลโดยออกทําการแจกแบบแบบสอบถามแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตามจํานวนประชากรที่กําหนดไวแลวทําการเรียกเก็บทันที
เมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม และผูศึกษาทําการสัมภาษณขอมูลที่สําคัญ เพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพตามที่ตองการ
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดไปดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามแตละฉบับ และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ไดแก
ตอนที่ 1 คือขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจง
ความถี่ และการหาคา รอ ยละ (percentage) โดยใชส ถิติคา เฉลี ่ย (mean) สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.)
ตอนที่ 2 คือระดับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย 4 ดาน
ตอนที่ 3 คือระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ประกอบดวย 3 ดาน
ตอนที่ 4 คือการเปรียบเทียบปจจัยที่มผี ลตอระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (mean) ตามปจจัยสวนบุคคล
โดยใชสถิติวิเคราะหดังนี้ กรณีตัวแปรอิสระมี 2 กลุมใชการทดสอบคา t-test กรณีตัวแปรอิสระมีมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดวยสถิติ F-test (One-Way ANOVA)
ตอนที่ 5 เปนขอเสนอแนะอื่นๆ ใชการวิเคราะหสาระเปนรายประเด็นในแตละดานทั้งหมด 3 ดาน
การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ โดยผูวิจัยวิเคราะหจากการสัมภาษณ โดยวิธีการดังนี้
1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ
2. นําขอความจากการสัมภาษณมาจําแนกเปนประเด็น และเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการ
วิจัย
3. วิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)
4. สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอตอไป
ผลการวิจัย
1. จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน
ประเภทบุคลากร สังกัดกองและประสบการณทํางาน สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง
31-40 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เปนพนักงานจางตามภารกิจกับพนักงานจางทั่วไป มีเงินเดือนระหวาง 5,000 –
10,000 บาท เปนพนักงานสวนทองถิ่น สังกัดสํานักปลัดและมีประสบการณทํางานระหวาง 6 – 10 ป
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2. วิเคราะหระดับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก สรุปไดวา
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยแบงออกเปนทั้งหมด 4 ดาน
ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกร
Mean ( X )
S. D.
แปรผล
1. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4.033
.485
มาก
2. ดานประสบการณทํางาน
3.893
.651
มาก
3. ดานความสัมพันธระหวางบุคลากร
4.096
.486
มาก
4. ดานความภาคภูมิใจที่มตี อองคการ
4.152
.495
มาก
เฉลี่ยรวม
4.043
.437
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา ระดับ ปจ จัย ที่สง ผลตอ ความผูก พัน ของบุค ลากรองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ในอํา เภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ( X = 4.043) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือดานความภาคภูมิใจที่มีตอองคการ รองลงมาคือ ดานความสัมพันธระหวางบุคลากร ดานลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติและดานประสบการณทํางาน ตามลําดับ
3. วิเคราะหระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
สรุปไดวา
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยแบงออกเปนทั้งหมด 3 ดาน
ความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
Mean ( X )
S. D.
แปรผล
1. ดานความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคการ
4.116
.466
มาก
2. ดานความเต็มใจและทุมเทเพื่อประโยชนขององคการ
4.209
.447
มาก
3. ดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกขององคการ
4.151
.513
มาก
เฉลี่ยรวม
4.159
.424
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา ระดับ ความผูก พัน ของบุค ลากรองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ในเขตอํา เภอชาติต ระการ
จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.159) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ดานความเต็มใจและทุมเทเพื่อประโยชนขององคการ รองลงมาคือ ดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกขององคการ
และดานความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคการ ตามลําดับ
อภิปรายผล
การศึก ษาปจ จัย ที่สง ผลตอ ความผูก พัน ของบุค ลากรองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ในเขตอํา เภอชาติต ระการ
จังหวัดพิษณุโลก พบวา
1. ระดับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานความภาคภูมิใจ
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ที่มีตอองคการ รองลงมาคือ ดานความสัมพันธระหวางบุคลากร ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติและดานประสบการณทํางาน
ตามลําดับ หากพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิพย คงเนียม (2553) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ปจจัยที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก
ดานประสบการณทํางาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิเชษฐ ไชยแปน (2552) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
ความผูกพันของพนักงานเทศบาลตําบลบานแปน จังหวัดลําพูน พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันดานประสบการณ
ทํางานของพนักงานเทศบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ดานความสัมพันธระหวางบุคลากร
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิลัยวรรณ สาพิลาศ (2555) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
การผูกพันตอองคการขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครอง ทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย พบวาปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชา มีผลตอความผูกพันตอองคกรการของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นบุรีรัมยอยูในระดับมาก
ดานความภาคภูมิใจที่มีตอองคการ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรเมธ จันทวะฤทธิ์ (2557) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอ
ความผูกพันของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม พบวาปจจัยดานความภูมิใจในการเปน
สวนหนึ่งขององคกรเปนปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรในระดับมาก
2. ระดับความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานความเต็มใจและทุมเท
เพื่อประโยชนขององคการ รองลงมาคือ ดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกขององคการ และความเชื่อมั่นและยอมรับ
ในเปาหมายขององคการ ตามลําดับ หากพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคการ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุรีพร แกวคําภา (2558) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการของบุคลากรเทศบาลตําบลคลองหาดจังหวัด
สระแกว พบวาความผูกพันตอองคการดานการยอมรับเปาหมายการบริหารงานขององคกรอยูในระดับมาก
ดานความเต็มใจและทุมเทเพื่อประโยชนขององคการ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน สัพโส (2558) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธของ
คุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร พบวาความผูกพันตอองคการของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอพรรณานิคม ดานความเต็มใจ
ทุมเท ความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนขององคกรอยูในระดับมากที่สุด
ดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกขององคการ
โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ขวั ญ ฤดี มณฑา (2559) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งการศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย พบวาความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอนาโพธิ์ ดานความ
ปรารถนาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการอยูในระดับมาก
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3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 3 ดาน พบวา
เพศ อายุ ประเภทของบุคลากร รายไดเฉลี่ยตอเดือน สังกัดหนวยงาน กอง/สวน ไมมีผลตอความผูกพันของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความเชื่อมั่นและยอมรับใน
เปาหมายขององคการ ดานความเต็มใจและทุมเทเพื่อประโยชนขององคการและดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกของ
องคการ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระดับการศึกษา มีผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก ดานความเต็มใจและทุมเทเพื่อประโยชนขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศิริพร นอยจีน (2559) ที่ศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงานตอองคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี พบวาระดับการศึกษาที่ตางกันมีผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก ดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิริไชย ศักดิ์ดา (2561) ที่ศกึ ษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน เทศบาล
ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบวาประสบการณในการทํางานที่ตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงานเทศบาลในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. แนวทางการสงเสริมความผูกพัน ของบุคลากรองคก รปกครองสว นทองถิ่นในเขตอํา เภอชาติต ระการ
จังหวัดพิษณุโลก พบวา
ดานความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคการ
การสงเสริมความผูกพันของบุคลากรในดานความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคกร เปนสิ่งจําเปนที่ทุก
องคกรตองสงเสริมใหเกิดขึ้น หากบุคลากรมีความผูกพัน มีความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายขององคกรโอกาสที่บุคลากร
จะอุทิศแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานใหมีความสําเร็จยอมมีมากกวาการทํางานตามหนาที่ปกติ และทําใหบุคลากรมี
แนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น คุณภาพงานขององคกรก็มีประสิทธิภาพตามไปดวย
ดานความเต็มใจและทุมเทเพื่อประโยชนขององคการ
การปฏิบัติงานของผูบริหารเปนไปอยางสม่ําเสมอในการทํางาน โดยเปนแบบอยางที่ดี ใหกับบุคลากรในหนวยงาน
มีความเสียสละเวลาสวนตัว เพื่อปฏิบัติงานที่เรงดวนใหบรรลุเปาหมาย และมีความจําเปนอยางยิ่งที่องคกรตองกําหนด
แนวทางในการสงเสริมความผูกพันของบุคลากรในดานความเต็มใจและทุมเทเพื่อประโยชนขององคกร เชน การสรางความ
สมานสามัคคีในองคกร การสรางระบบคุณธรรมในองคกร เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและยุติธรรมในองคกร สงเสริมให
บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายในการปฏิบัติงานขององคกร การดูแลเอาใจใสในสิทธิและสวัสดิการของ
พนักงานในองคกร
ดานความตองการในการคงอยูเปนสมาชิกขององคการ
ควรสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน อาจจะกําหนดสวัสดิการภายในนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให
อาทิเชน จัดใหมีเคกวันเกิดใหกับพนักงาน ในวันคลายวันเกิด จัดเรี่ยไรบุญเพื่อชวยเหลือกรณีพนักงาน และบิดามารดาของ
พนักงานเสียชีวิต หรือไดรับความเดือดรอนจากภัยตาง ๆ จัดทําใบประกาศนียบัตรยกยองชมเชยสําหรับพนักงานที่ทํางาน
ดีเดน
สรุปผลการวิจัย
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จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ ความผูก พัน ของบุค ลากรองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ในเขตอํา เภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปไดวาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
สวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31- 40 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เปนพนักงานจางตามภารกิจกับพนักงาน
จางทั่วไป มีเงินเดือนระหวาง 5,000 – 10,000 บาท เปนพนักงานสวนทองถิ่น สังกัดสํานักปลัด และมีประสบการณทํางาน
ระหวาง 6 – 10 ป นอกจากนี้ผูวิจัยพบวาระดับการศึกษาและระยะเวลาปฏิบัติงานมีผลตอความผูกพันของบุคลากรองคกร
ปกครองสว นทอ งถิ่น แตกตา งกัน ทั้ง นี้อ าจเปน เพราะระดับ การศึก ษาสง ผลตอ ความเจริญ กา วหนา ในหนา ที่ก ารงาน
ดา นตําแหนง และสงผลตอความรอบรูในสวนของภาระงานที่ไดรับมอบหมายตางกัน ประกอบกับบุคลากรมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตางกัน ซึ่งสงผลใหบุคลากรมีประสบการณในการทํางานไมเทากัน สวนปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพบวา สวนใหญมีความภาคภูมิใจในอาชีพและองคการของตนเอง เต็มใจที่จะทํางานในนามของ
องคการ เชน เปนตัวแทนการเขารวมกิจกรรมสาธารณะ มีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับคนทั่วไปวาเปนพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นคิดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่ดี ภูมิใจ และมั่นใจวาการทํางานที่นี่จะทําใหชีวิตมีความสุข
เปนบุคคลสําคัญของหนวยงานที่มีสวนในความสําเร็จและการพัฒนาขององคกร สวนความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพบวา สวนใหญมีความเต็มใจและทุมเทเพื่อประโยชนขององคการ พรอมที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถเพื่อความสําเร็จขององคการ มีความพยายามและตั้งใจอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปญญาเพื่อใหการปฏิบัติงาน
ใหประสบความสําเร็จ สามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัวและสังคมไดอยางเหมาะสม มีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอในการทํางาน เชน การไมขาดงาน ไมมาสาย อีกทั้งพยายามศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ
เพื่อนํามาปรับใชในการทํางานใหดีขึ้น และแนวทางการสงเสริมความผูกพันของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น การที่
องคกรมีพนักงานที่รักและผูก พัน กับ องคก รนั้น มีขอ ดีห ลายอยา ง อาทิ พนัก งานมีค วามตอ งการที่จ ะทุม เททํา งานหนัก
เพื่อ องคกรที่เขารัก ซึ่งเราทําไดดวยการสรางความผูกพันในองคกร เพราะเปนจุดเริ่มตนในการทํางานรวมกันและเกิดการ
ยอมรับในเปาหมายที่เราวางไวในที่สุด ซึ่งผูบังคับบัญชาตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชา สรางแนวทางในการ
สงเสริมความผูกพันใหกับบุคลากร อาจจะโดยการสรางขวัญกําลังใจและสิทธิสวัสดิการใหกับบุคลากร
กิตติกรรมประกาศ
การคน ควา อิส ระครั้ง นี้สํา เร็จ ลุลว งได ดว ยความอนุเ คราะหจ ากทุก ฝา ยที่เ กี่ย วขอ ง ผูวิจัย ขอขอบพระคุณ
คณะวิ ทยาการจัด การและพั ฒนาท องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ พิบูลสงคราม โดยมีป ระธานที่ป รึกษาการคน ควา อิส ระ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา และขอแนะนําตาง ๆ ที่เปนประโยชนอยางยิ่งทําใหการคนควาอิสระนี้
สมบูรณมากขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยของขอบพระคุณบิดา มารดา และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการทําวิจัยครั้งนี้ทุกทานที่ไดกรุณาให
ความชวยเหลือสนับสนุน
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การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
THE MANAGEMENT OF CHILDHOOD DEVELOPMENT CENTERS OF LOCAL
ADMINISTRATION ORGANIZATION IN NONGBUA DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE.
ลัดดาวัลย เนียมเกิด

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
corresponding author e-mail : Laddawan.N@psru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ศึกษา
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3) ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง จํานวน 2 กลุม ไดแก กลุมตัวอยางจากบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 84 คน กับการกําหนดกลุมตัวอยางจากผูปกครองนักเรียนในสังกัดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดวยสูตรสําเร็จรูปของ
“Taro Yamane” ที่จํานวน 271 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนาหาคาแจกแจง
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมานหาคา t-test และ F-test One-Way
ANOVA โดยผลการวิจัยสรุปวา ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
คือดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมาคือดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานเครือขายบุคลากร ดาน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน
จากทุกภาคสวน และความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือดานอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย รองลงมาคือดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการ
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวาเพศ ระดับการศึกษา อายุ และสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีผลตอความคิดเห็นที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กคือ ควรมีการเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละแหงควร
ไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางเทาเทียมกัน เพิ่มจํานวนครู/ผูดูแลเด็ก/พี่เลี้ยงเด็กใหเพียงพอกับจํานวนเด็ก เปดโอกาสให
ครู/ผูดูแลเด็กไดรับการพัฒนาความรู จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูของเด็ก แยกหองเรียนกับหองนอนใหเปน
สัดสวน ควรจัดตั้งงบประมาณในการจัดหาสื่ออยางหลากหลายและเหมาะสม เพิ่มสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ควรจัด
กิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมากขึ้น และเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนและจัด
ใหมีเครือขายกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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.
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บทนํา
การศึกษามีความจําเปนตอชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย เพราะการศึกษาจะชวยใหคน มีความรู มีทักษะ และมี
ประสบการณอยางเพียงพอตอการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสมทุกชวงชีวิต ดังนั้น ทุกประเทศทั่วโลกจึงใหความสําคัญตอการศึกษาเปนอยางมาก รวมทั้ง
ประเทศไทยที่ไดมีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาไวอยางหลากหลาย นับตั้งแตรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนด
อํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาคือ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแผนปฏิบัติการไดกําหนดใหการศึกษา
ปฐมวัยหรือกอนประถมศึกษาเปนหนาที่ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําโดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเปนการกระจายโอกาสใหประชาชน ผูปกครองไดรับบริการเพื่อเตรียมความพรอมใหเด็ก
ปฐมวัยอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัย จึงควรกําหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงค ซึ่งการ
กําหนดอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 สอดคล อ งกั บ อํ า นาจหน า ที่ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดดําเนินการภายใตวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
คนในทองถิ่นใหมีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของสังคมและประเทศชาติ
ตามหลักแหงการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีภารกิจที่ตองดําเนินการหลายประการ ไดแก 1)การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาความ
พรอมแกเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงกอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญาเต็มตามศักยภาพและมีความพรอมในการเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2)การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการจัด
การศึกษาที่มุงพัฒนาและวางรากฐานชีวิตการเตรียมความพรอมของเด็กทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพ
และสังคม ใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถขั้นพื้นฐาน รวมทั้งให
สามารถคนพบความตองการ ความสนใจ ความถนัดของตนเอง ดานวิชาการ วิชาชีพ ความสามารถในการประกอบการงาน
อาชีพ และทักษะทางสังคม โดยใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมและมีความสํานึกในความเปนไทย 3)เปนการบริหารจัดการและ
หรือสงเสริม สนับสนุน พัฒนา ความรูทักษะในการประกอบอาชีพแกประชาชน รวมทั้งการรวมกลุมผูประกอบอาชีพเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 4)การจัดการสงเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน เปนการจัดและสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานดานการกี ฬา นั นทนาการ กิจกรรมเด็ กและเยาวชนแก เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปอยา ง
หลากหลายและ 5)การดําเนินงานดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น เปนการดําเนินงาน
ดานกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เนน
เอกลักษณความเปนไทยและทองถิ่น ซึ่งภารกิจดังกลาวเปนภารกิจของทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบลที่ตองดําเนินการ
สําหรับการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เปนภารกิจที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสวนใหญดําเนินการในขณะนี้ ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็คือสถานที่ที่ใชอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ซึ่งที่มาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในอดีตเนื่ องจากพอ แมไมมีเ วลาดูแลลูก จึงรวมตัวกันหาสถานที่แ ละหาผูดู แลเด็กในหมูบาน คาใชจา ยก็มาจาก
ผูปกครอง ตอมามีหนวยงานอื่นๆ เขาไปดูแลชวยเหลือศูนยเหลานั้นใหเปนระบบมากขั้น เชน กรมศาสนา กรมการพัฒนา
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ชุมชน และอีกหลายหนวยงาน จนกระทั่งปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนใหญไดถายโอนขั้นอยูกับกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดูแล ปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดพัฒนาจนมีมาตรฐานทั้งเรื่องอาคาร สื่อ
การสอน สุขอนามัย รวมทั้งผูดูแลเด็กก็มีโครงการพัฒนาความรูใหไดรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ครุศาสตร สาขาปฐมวัย
สาเหตุที่ตองใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งผลการศึกษาวิจัยของกรมอนามัยและหนวยงานดานพัฒนาการเด็ก
พบวา เด็กปฐมวัยของไทยมีพัฒนาการดานตางๆ คอนขางชา โดยเฉพาะดานสติปญญา ซึ่งเปนเรื่องที่ตองเรงพัฒนาอยาง
รีบดวน เนื่องจากเด็กปฐมวัยเปนชวงอายุที่มีการพัฒนาการของสมองมากที่สุด และเร็วที่สุด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค มีจํานวน 10 แหง และไดดําเนินการจัดการศึกษา
ในรู ป แบบศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ ก จํา นวน 24 แห ง ประกอบด ว ย ศู น ย พั ฒนาเด็ ก เล็ ก บ า นเนิ น น้ํ าเย็ น ศู นย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
วัดหนองกลับ(ขุนอออุปถัมภ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําสาดเหนือ ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑในวัดธารทหาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลธารทหาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเรไร ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโคกสะอาด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขานางตวม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเวฬุวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอุดมพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเนินตาเกิด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาเรือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโบสถ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขามะเกลือ
ศูน ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ า นวั ง แรต ศู น ย พัฒ นาเด็ก เล็ ก บา นมะเดื่ อ ศู นย พั ฒ นาเด็ ก เล็ก องค การบริ หารส ว นตํ า บลหว ยร ว ม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยนอย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองลาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหวยถั่วใต ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหวยใหญ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลหวยถั่วเหนือ จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
จังหวัดนครสวรรค ชี้ใหเห็นวาการดําเนินงานในบางเรื่องไมเปนไปตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณการเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ผูบริหารมีการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางลาชาและไมเพียงพอ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
เรียนการสอนมีอยูอยางจํากัด ผูดูแลเด็กไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของตนเองและมีประสบการณในการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กนอยมาก และไมมีการกําหนดมาตรการปองกันดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่เปนรูปธรรม เปนตน ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนสิ่งสําคัญที่จะตองทําการแกไขโดยเรงดวน หากปลอยใหเปนอยางนี้
ตอไปจะสงผลเสียตอเด็กในพื้นที่ โดยเด็กอาจไมไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญาเทาที่ควรอาจกอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาในอนาคต
ดังนั้นขาพเจาซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกลาว จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ศึกษา
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3) ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค เพื่อนําผลการศึกษาไปใชประกอบการดําเนินงาน เพื่อให
การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ไดรับความ
เชื่อมั่นจากประชาชนผูรับบริการในพื้นที่ตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 2 กลุม ไดแก กลุมตัวอยางจาก
บุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในอําเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค จํานวน 84 คน และกลุมประชากรที่เปนผูปกครองนักเรียนในสังกัดของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นจํานวน 24 แหง ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 838 คน โดยทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ดวยสูตรสําเร็จรูปของ “Taro Yamane” ที่จํานวน 271 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่อ งมือที่ ใชใ นการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ โดยผู วิจัย ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 1 ฉบับ โดยยึ ดตาม
วัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย แบงออกเปน 4 ตอน
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได ตําแหนง สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูปกครอง
นักเรียน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตาม
มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค ใน 6 ดานประกอบดวย 1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดาน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคสวน 6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จําแนกตามกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก บุคลากร
และผูปกครองนักเรียน
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของ
บุคลากรกับผูปกครองนักเรียน
ตอนที่ 4 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆ
จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับรางไปเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม ปรับปรุง
สํานวนภาษา ตัดขอความที่สื่อความหมายไมชัดเจน หรือซ้ําซอนและจัดขอความใหสั้นกะทัดรัด เมื่ออานแลวสามารถเขาใจงาย
ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย และนําเครื่องมือที่สรางเสร็จแลวไปหาคุณภาพดวยการหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความถูกตองและสมบูรณของเครื่องมือโดยนําเครื่องมือฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน
โดยผูวิจัยไดดําเนินการหาคา IOC ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ไดคาเทากับ 1.00 พรอมกันนี้ผูวิจัยไดปรับปรุงเครื่องมือให
สมบูรณตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จึงนําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) แลวนํามาทดลองใช (Try Out) กับกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคลากรและผูปกครองนักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําลัด อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
กลุมตัวอยางละ 30 คน หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS ซึ่งแสดงคาความนาเชื่อถือไดคาเทากับ 0.972 และ 0.914
3. การเก็บรวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลโดยออกทําการแจกแบบแบบสอบถามแกบุคลากรทีม่ ีหนาที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ตามจํานวน
ตัวอยางที่กําหนดไวแลวทําการเรียกเก็บทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม
4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดไปดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
แตละฉบับ และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ไดแก
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ตอนที่ 1 คือขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลโดยแจก
แจงความถี่ และการหาค าร อ ยละ (percentage) โดยใชส ถิ ติ ค าเฉลี่ ย (mean) สว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.)
ตอนที่ 2 คือระดับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ใน 6 ดาน
ตอนที่ 3 คือการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอระดับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค โดยใชสถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (mean) ตามปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติ
วิเคราะหดังนี้ กรณีตัวแปรอิสระมี 2 กลุมใชการทดสอบคา t-test กรณีตัวแปรอิสระมี 3 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวดวยสถิติ F-test (One-Way ANOVA)
ตอนที่ 5 เปนขอเสนอแนะอื่นๆ ใชการวิเคราะหสาระเปนรายประเด็นในแตละดานทั้งหมด 6 ดาน
ผลการวิจัย
1.จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได
ตําแหนง สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 41-50 ป มีสถานภาพ
สมรส จบศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 20,001 – 25,000 บาท มีสถานภาพเปนผูดูแลเด็ก อยูในสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองบัว
2. ขอมูลสวนบุคคลของผูปกครองนักเรียนในสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนอง
บัว จังหวัดนครสวรรค ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป มีสถานภาพสมรส จบศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ปลาย/ปวช. มีรายไดระหวาง
5,001-10,000 บาท อยูในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองกลับ
3. วิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ทั้งหมด 6 ดาน ผลการวิจัย พบวา
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มหี นาที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค ทั้งหมด 6 ดาน
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ดานบุคลากร
3. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เฉลี่ยรวม
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Mean ( X )
4.330
4.295
4.114
4.542
3.819
3.907
4.168

S. D.
.333
.365
.480
.421
.357
.435
.230

แปรผล
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 พบวาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ทั้งหมด 6 ดานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( =
4.168, S.D. = .230) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( = 4.542, S.D. = .421) รองลงมาคือดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย ( = 4.330, S.D. = .333) ดานบุคลากร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (= 4.295, S.D. = .365) ดานอาคารสถานที่
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
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนอง
บัว จังหวัดนครสวรรค ทั้งหมด 6 ดาน
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ดานบุคลากร
3. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เฉลี่ยรวม

Mean ( X )
4.192
4.187
4.301
4.183
3.737
3.658
4.043

S. D.
.334
.371
.425
.382
.293
.337
.186

แปรผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบวาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ทั้งหมด 6 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( =
4.043, S.D. = .186) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือดานอาคารสถานที่ 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) ตามลําดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( = 4.542, S.D. = .421)
รองลงมาคือดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( = 4.330, S.D. = .333) ดานบุคลากร
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (= 4.295, S.D. = .365) ดานอาคารสถานที่ 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
การศึกษาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
พบวา
1. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ทั้งหมด 6 ดาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมาคือดาน
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานสงเสริมเครือขาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ตามลําดับ หากพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พบวาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประหยัด สวัสดิ์พูน (2560) ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย โดยผลจากการศึกษาสภาพ
ปจจุบันของการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ดวยวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันของการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ดานบุคลากร
พบวาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากรอยูในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร หงสทอง (2559) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการ
บริ ห ารจั ดการศู น ยพั ฒ นาเด็ก เล็ก ขององคก ารบริ หารสว นตํา บลที่ ตั้ งอยู ในโรงเรี ยนสั งกั ด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 พบวาสภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีสภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานบุคลากรอยูในระดับมาก
ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
พบวาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัศราพร ศิริสมบัติ (2559) ที่ศึกษาเรื่องการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อําเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวาการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อําเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยูใน
ระดับมาก
ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
พบวาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีห นาที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรินทร เสมามอญ (2559) ที่ศึกษาเรื่องสภาพและ
ป ญ หาการดํ า เนิ น งานศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตามความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา พบวาสภาพและปญหาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร
ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
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พบวาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการมีสวนรวมและ
การสนับสนุนจากทุกภาคสวนอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัศมี ศิริปญญา (2558) ที่ศึกษาเรื่องการ
บริหารงานตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผูบริหารและครูผูดูแลเด็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ของจังหวัดลพบุรี พบวาการบริหารงานตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผูบริหารและครู ผูดูแลเด็กสังกัด
องคกรสวนปกครองสวนทองถิ่นของจงหวัดลพบุรีโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ผูบริห ารและครูผูดู แลเด็ กมีทั ศนะตอการบริ หารงานตามมาตรฐานของศูนย พัฒนาเด็ก เล็ก ดา นการมีสว นรว มและการ
สนับสนุนจากทุกภาคสวนอยูในระดับมาก
ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พบวาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานสงเสริมเครือขาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมนึก อนขํา (2559) ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามหลักพรหมวิหาร 4 ในอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค พบวาสภาพการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามหลักพรหมวิหาร 4 ในอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาสภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามหลักพรหมวิหาร 4 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อยูในระดับมาก
2. ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ทั้งหมด 6 ดาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
รองลงมาคือดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวน
รวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พบวาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เครือฟา สิงหทองลา (2558) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนทองถิ่น จังหวัดเลย พบวาผูปกครองมีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลนาซาว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูปกครองมีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากรและการ
บริหารจัดการอยูในระดับมาก
ดานบุคลากร
พบวาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากรอยูในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ คอลีเยาะ แกวนํา (2557) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลกาหลง อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
พบวาความพึงพอใจของผูปกครองตอการปริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร สวนตําบลกาหลง อําเภอศร
สาคร จังหวัดนราธิวาส โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากรอยูในระดับมาก
ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
พบว า ความคิ ด เห็ น ของผู ป กครองนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การบริ ห ารจั ด การศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ด า นอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ คุณัญญา คํามี (2559) ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็น
ของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี พบวาความคิดเห็น
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ของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจงหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการจัด
สภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมาก
ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
พบวาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริกร รอดประยูร (2559) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผูปกครอง
ตอการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาผูปกครองมีระดับความ
คิดเห็นตอการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูปกครองมีระดับความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตรอยูในระดับมาก
ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
พบวาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการมีสวนรวมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคสวนอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สาคร งีสันเทียะ (2558) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของผูปกครองเด็กเล็กที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอบานเขวา จังหวัด
ชัยภูมิ พบวาระดับความพึงพอใจของผูปกครองเด็กเล็กที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาระดับความพึงพอใจของ
ผูปกครองเด็กเล็กที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนอยูใน
ระดับมาก
ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิภพ พันธโยศรี (2554) ศึกษาเรื่องความพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลงัวบา อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบวา เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาความพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานงานความสัมพันธกับชุมชนและการ
ประชาสัมพันธอยูในระดับมาก
3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา
เพศ ระดับการศึกษา อายุ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีผลตอความคิดเห็นของบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของตอ
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัศราพร ศิริสมบัติ (2559) ที่ศึกษาเรื่องการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวาเพศ ระดับ
การศึกษา อายุ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตางกัน มีผลตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองนักเรียนในสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา
ระดับการศึกษาและสังกัดองคกรกครองสวนทองถิ่น มีผลตอความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เครือฟา สิงหทองลา (2558) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
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เด็กเล็กขององคการบริหารสวนทองถิ่น จังหวัดเลย พบวา ระดับการศึกษาและสังกัดองคกรกครองสวนทองถิ่นที่ตางกัน มีผล
ตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
สามารถสรุปไดวา บุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 41-50 ป มีสถานภาพสมรส จบศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได
ระหวาง 20,001 – 25,000 บาท มีสถานภาพเปนผูดูแลเด็ก อยูในสังกัดเทศบาลตําบลหนองบัว และผูปกครองนักเรียนใน
สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป มีสถานภาพสมรส
จบศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ปลาย/ปวช. มีรายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท อยูในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลหนองกลับ นอกจากนี้ผวู ิจัยพบวา เพศ ระดับการศึกษา อายุ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีผลตอความคิดเห็นใน
การบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการศึกษาสงผลตอความเจริญกาวหนาในหนาที่
การงานดานตําแหนง และสงผลตอความรอบรูในสวนของภาระงานที่ไดรับมอบหมายตางกัน อีกทั้งสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ตางกัน ยอมสงผลใหเกิดบริบทตอการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน
สวนความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานการบริหารจัดการ บุคลากรและผูปกครองนักเรียน
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดบริการอาหาร น้ําดื่ม และอาหารเสริมที่มีคณ
ุ คาตอสุขภาพ
เด็กเล็กอยางตอเนื่อง
ดานบุคลากร บุคลากรและผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เนื่องจากครู ผูดูแลเด็ก มีความตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรู มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพตอเด็กและผูปกครอง ดาน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร บุคลากรและผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีการจัดประสบการณเรียนรูที่เหมาะสมกับความพรอมดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของเด็ก ดานการมี
สวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน บุคลากรและผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เนื่องจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน และผูปกครองอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมเยี่ยมบาน
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลากรและผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการสรางเครือขายรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ชุมชน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ครู/ผูดูแลเด็ก/พี่เลี้ยงเด็ก ไมพอกับจํานวนเด็ก อยากใหเพิ่มเจาหนาที่อีก
3. ควรจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูของเด็ก แยกหองเรียนกับหองนอนใหเปนสัดสวน
4. ควรจัดตั้งงบประมาณในการจัดหาสื่ออยางหลากหลายและเหมาะสม และเพิ่มสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
5. ควรจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมากขึ้น
6. ควรเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนและจัดใหมีเครือขายกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
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การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร
POLITICAL PARTICIPATION IN DEMOCRACY OF THE PEOPLE IN PHICHIT PROVINCE
ชาตรี จําลองกุล
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก
corresponding author: Chatri_lawyer@hotmail.co.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง การติดตาม
ขาวสารทางการเมือง การมีสวนรวมทางการเมือง และปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร กลุมตัวอยางคือผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัดพิจิตร จํานวน 400 ราย เปนการวิจัย
เชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
จังหวัดพิจิตรภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง การกลอมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับการมีสวน
รวมทางการเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( rS =.145) อยูในระดับต่ํามาก การติดตามขาวสารทางการเมือง
มีความสัมพันธทิศทางเดียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( rS =.300) อยูในระดับต่ํา
การกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง และการติดตามขาวสารทางการเมือง กับการมีสวนรวมทางการเมือง
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 ( rS = .145) at very low levels. While following political news correlated with political participation
with statistical significance of 0.01 ( rS = .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 ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ทั้งนี้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ถือวาเปนการปกครองที่เกิดและดํารงอยูจากการยินยอม
พรอมใจอยางเสรีของผูถูกปกครอง หรือของประชาชน (Consent of the governed หรือ Consent of the people) โดย
ตั้งอยูบนความเชื่อที่วา คนเรามีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาซึ่งกันและกัน คนเราจึงมีอิสระที่จะเลือกดําเนิน
และดํารงชีวิตไดดวยตนเอง เพราะคนเรายอมตองเลือกทางที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง ผานการลองผิดลองถูกและประสาน
ประโยชนระหวางกันใหมีชีวิตที่ดีที่สุดเทาที่จะรวมใจรวมกายกระทําได (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2560: 3)
ประชาธิปไตยจึงเปนระบบการเมืองและระบอบการปกครองที่ประชาชนทั้งหลายปกครองตัวเองรวมกัน การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองที่อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน แทจริงแลว
ประชาชนจะตองปกครองกันเองออกกฎหมายเองบริหารเอง แตประชาชนมีจํานวนมากไมสามารถหาสถานที่และเวลาในการ
ประชุมหารือกันไดจึงตองมีการเลือกตั้งมอบอํานาจใหบุคคลหรือคณะบุคคลไปทําหนาที่ปกครอง จัดสรรผลประโยชนและดูแล
ทุกขสุขของประชาชนแทนตน ดังนั้น การเลือกตั้งจึงมีความสําคัญตอประชาชนในการไปทําหนาที่ใชสิทธิของตัวเอง เลือกคนดี
เปนผูแทนในระดับตางๆ มอบอํานาจดวยการเลือกคนดีมีความสามารถเปนผูแทนในทุกระดับก็จะทาใหประเทศชาติหรือ
ทองถิ่นที่เราอาศัยอยูมีนโยบาย การบริหารงานที่ดีและชีวิตความเปนอยูของประชาชนในประเทศชาติหรือในทองถิ่นนั้น ๆ
ไดรับการพัฒนาดีขึ้นโดยจะตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2561)
ประชาธิปไตยแบบผูแทน (Indirect Democracy or Representative government) โดยประชาชนเลือกผูแทน
ขึ้นทําหนาที่แทนตน แลวผูแทนเหลานั้นมีหนาที่รวมกันกําหนดทั้งผูปกครอง (รัฐบาล) นโยบาย และวิธีการปฏิบัติตาม
นโยบาย การที่ประชาชนทําหนาที่ปกครองดวยตนเองโดยตรง หรือการเลือกผูแทนเขาไปทําหนาที่แทนตนนั้นเปนกลไกที่
สําคัญที่สุดที่จะทําใหกระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทุกกระบวนการ ทุกระดับ และทุกมิติ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ตอง
มีคุณสมบัติที่เอื้อหรือสนับสนุนตอหลักการประชาธิปไตย เชน มีความสนใจกระตือรือรนที่จะเขามีสวนรวมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีสวนรวมทางการเมืองหรือติดตาม ควบคุม และ ตรวจสอบการทํางานของรัฐอยางจริงจัง หรืออาจ
กลาวอีกนัยหนึ่งวาประชาชนตองมีวัฒนธรรมทางการเมืองตามทัศนะที่วา “กิจกรรมทางการเมืองการเปนครองเปนหนาที่ที่ทุก
คนตองเอาใจใส รับผิดชอบ จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธใหพนความรับผิดชอบของตนหาไดไม” เพราะการมีสวนรวมทางการเมือง
การปกครองของประชาชนเปนหัวใจสําคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งของระบอบประชาธิปไตยแบบผูแทน เปนการเปด
โอกาสใหประชาชนไดแสดงทัศนะและมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ที่จะมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน
นอกจากจะชวยใหการตัดสินใจของผูเสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ สอดรับกับปญหาและความตองการของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้นแลว ยังเปนการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล ใหมีความโปรงใสตอบสนองตอปญหาและความ
ตองการของประชาชนและมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคําถามของประชาชนได ซึ่งเทากับเปนการสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น (สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561)
การมีสวนรวมทางการเมืองเปนรากฐานสําคัญของการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากระบบการ
ปกครองประชาธิปไตยแบบผูแทนโดยประชาชนเลือกผูแทนรัฐบาล ขึ้นทําหนาที่แทนตนนั้น ยังไมสามารถสนองตอบและแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไดอยางทั่วถึง การมีสวนรวมทางการเมือง ของประชาชนจึงมี
สวนสําคัญในการสงเสริมบทบาทของผูแทน เพื่อให ผูแทนที่ทําหนาที่แทนประชาชนไดอยางเขาใจปญหาและความตองการ
ของประชาชน ทั้งนี้การเขามามีสวนรวมทางการเมืองไมใชเฉพาะเปนการเลือกผูแทนเขาไปทําหนาที่แทนตนเทานั้น แตยัง
รวมถึงการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการทํางานของรัฐบาล หนวยงานของรัฐ รวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนตัดสินใจของ
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รัฐบาลในนโยบาย การบริหาร ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู และวิถีชีวิตของ
ประชาชน (วัชรา ไชยสาร, 2561) การมีสวนรวมในทางการเมืองยังเปนเครื่องชี้วัดพัฒนาการทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ประเทศที่พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยูในระดับที่ดีแลว ก็มักจะกําหนดใหประชาชน
ในทุกระดับมีสิทธิสวนรวมในทางการเมือง สําหรับประเทศไทยไดเปดกวางใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพิ่มมาก
ขึ้น โดยการรับรองสิทธิการมีสวนรวมทางการเมือง ผานชองทางและกระบวนการตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติแตอยางไรก็
ตามการมีสวนรวมทางการเมืองจะสงผลตอการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไมนั้น ปจจัยสําคัญ
ประชาชนตองมีความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยอยางถองแทรูถึงสิทธิ และหนาที่ของตนในการเขามามีสวนรวม
ทางการเมือง และใชสิทธินั้น โดยไมกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ที่สําคัญประชาชนตองมีสํานึกทางการเมืองโดย
การเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อผลประโยชนของประเทศชาติ และประชาชนเปนสําคัญ พรอมทั้งรัฐตองสงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง ตามกระบวนการชองทางที่กฎหมายบัญญัติใหเปนรูปธรรม หากเปนดังที่กลาวมา การ
มีสวนรวมทางการเมืองจะเปนตัวแปรสําคัญที่สุดของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยใหเกิดความตอเนื่อง
และยั่งยืนได (สถาบันพระปกเกลา, 2561)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาวิจัยการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัด
พิจิตร เพื่อศึกษาการกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง การติดตามขาวสารทางการเมือง และการมีสวน
รวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตรซึ่งถือวาเปนประชาชนในระบอบประชาธิปไตย มีอํานาจ
อันชอบธรรมที่บุคคลพึงมีในฐานะเปนพลเมืองของประเทศภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังนั้นการมีสวนรวม
ทางการเมืองจะเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการปฏิรูปประเทศดานการเมืองพรอมทั้งสงผลใหการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีความเขมแข็งและยั่งยืนตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรและ
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูมีสิทธิเลือกตัง้ ในเขตจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีจํานวน 432,352 คน (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
2561) โดยใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1973) ทั้งหมดจํานวน 400 ราย ทําการเลือกตัวอยางโดยการ
สุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) จากประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัดพิจิตร
ซึ่งมีทั้งสิ้น 12 อําเภอ 89 ตําบล 888 หมูบาน โดยจะสุมเพื่อใหไดประชากรกลุมตัวอยางที่หลากหลาย และใหไดครอบคลุมให
ไดมากทีส่ ุด เพื่อประโยชนตอการกระจายตัวของขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง
42

อําเภอ
เมืองพิจิตร
วังทรายพูน
โพธิ์ประทับชาง
ตะพานหิน
บางมูลนาก
โพทะเล
สามงาม
ทับคลอ

42

42

ประชากร (คน)
87,341
19,891
34,730
54,245
37,046
48,211
34,048
35,148

กลุมตัวอยาง (คน)
81
18
32
50
34
45
32
33
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สากเหล็ก
บึงนาราง
ดงเจริญ
วชิรบารมี
รวม

18,727
22,741
16,059
24,165
432,352

17
21
15
22
400

2. พื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก จังหวัดพิจิตร ระยะเวลาดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง
เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวมเปนระยะเวลา 4 เดือน
3. การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล
3.1 การวิเคราะหเชิงปริมาณ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช ไดแก 1) ระดับของระดับ
การกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง การติดตามขาวสารทางการเมือง การมีสวนรวมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตรวิเคราะหคาสถิติโดยการใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 2) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
จังหวัดพิจิตร สถิติที่ใชคือการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน (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 สามารถสรุปผลไดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะหระดับการกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทาง
การเมือง การติดตามขาวสารทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
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
จากตารางที่ 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
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คาความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร
คา
ความสัมพันธ

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร
ปจจัย (ดาน)
การกลอม
ความโนม
การติดตาม
การมีสวน
เกลาทาง
เอียงทาง
ขาวสาร
รวมทาง
การเมือง
การเมือง
ทางการเมือง
การเมือง
การกลอมเกลาทางการเมือง
1.00
.023
.202**
.145**
rS
Sig. (2-tailed)
.650
.000
.004
ความโนมเอียงทางการเมือง
.023
1.00
-.042
-.018
rS
Sig. (2-tailed)
.650
-.042
.082
การติดตามขาวสารทางการเมือง
.202**
-.042
1.00
.300**
rS
Sig. (2-tailed)
.000
.402
.000
จากตารางที่ 3 พบวา ความสัมพันธทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร คือ
การกลอมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คา rS =.145 อยูในระดับต่ํามาก การติดตามขาวสารทางการเมืองมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คา rS =.300 อยูในระดับต่ํา สวนความโนมเอียงทางการเมืองไมมีความสัมพันธตอการมี
สวนรวมทางการเมือง คา rS =-.018
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis) พบวามีตัวแปรตัว
พยากรณที่ดีในการพยากรณระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร มีตัว
พยากรณ 3 ตัว มีความกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง และการติดตามขาวสารทางการเมือง ที่รวมกัน
ทํานายระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p
value < 0.001) ซึ่งตัวแปรสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามคือระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร ไดรอยละ 52.50 (R2 = .525) ดังนั้น จึงสรุปไดวา ความสัมพันธของตัวแปรอิสระทั้ง
3 ตัวแปร คือ การกลอมเกลาทางการเมือง (A) ความโนมเอียงทางการเมือง (B) และการติดตามขาวสารทางการเมือง (C) กับ
ตัวแปรตามคือระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานโดยมีสมการพยากรณปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (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

คาคงที่ Constant

-7.923

-2.501

0.014

R = .193

R2 = .525

F = 15.362
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สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังตอไปนี้
Ŷ = -7.923 + .467 (A) + .385 (B) + .492 (C)

(2)

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังตอไปนี้
Ẑ = .556 (A) + .489 (B) + .578 (C)

(3)
การทดสอบสมการดวยสถิติ Stepwise Multiple Regression Analysis พบวา ตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 มีสามตัวแปร คือ การกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง และการติดตามขาวสารทางการเมือง
นํามาสรางสมการพยากรณการมีสวนรวมทางการเมืองไดวา ตัวแปรการกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง
และการติดตามขาวสารทางการเมืองรวมกันอธิบายการมีสวนรวมทางการเมืองไดรอยละ (R2) = 52.5
อภิปรายผลการวิจยั
การมีสว นรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากประชาชนในปจจุบันไดติดตามและตรวจสอบในนโยบายของการเมืองทองถิ่น ภารกิจตาง ๆ และ
นโยบายของพรรคการเมืองในระดับประเทศอยางใกลชิดเพื่อใหไดนโยบายที่เกิดประโยชนสามารถแกปญหาความเดือดรอนได
มีการดําเนินการอยางโปรงใส ชัดเจน และเปนรูปธรรม ประชาชนใหความสําคัญกับคุณสมบัติสวนตัวโดยถือเปนสิ่งที่นํามา
พิจารณากอนตัดสินใจเลือกใหเปนตัวแทนในระบอบประชาธิปไตย หากผูสมัครรับเลือกตั้งเปนคนดีก็จะไดรับการพิจารณาเปน
อันดับแรก แมจะสังกัดพรรคที่ตนเองไมชอบก็ตาม สรางผลงานที่เดนเห็นประจักษเปนประโยชนตอสวนรวมและมีการ
ดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง เปนรูปธรรม หากกลุมหรือพรรคมีผลงานที่สรางความพึงพอใจใหกับประชาชนก็จะไดรับการ
เลือกตั้งกลับมาทําหนาที่อีกครั้งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อรพิน จอกถม (2553) ไดวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองรอยเอ็ด พบวาประชาชนเห็น
วาปจจัยการกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง การติดตามขาวสารทางการเมือง และการมีสวนรวม
ทางการเมืองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร ทั้ง 3 ปจจัย ไดแกการกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง และ
การติ ดตามขา วสารทางการเมือ ง โดยพบวาการกลอมเกลาทางการเมือ งมีผ ลตอการมี สวนรวมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร ที่เปนเชนนี้เพราะบอเกิดสําคัญที่ทําใหเกิดการกลอมเกลาทางการเมือง ไดแก
สถาบันครอบครัว เปนสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีหนาที่ถายทอดใหการเรียนรูวัฒนธรรม และคานิยมแกสมาชิกในครอบครัว
รวมทั้งกลอมเกลาพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพใหเปนไปตามบทบาท และความคาดหวังของสังคมประชาธิปไตย มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ คุณคา และแนวความคิด ความเชื่อของบุคคลนั้น ๆ และสถาบันทางการเมือง เชน พรรคการเมือง
หนวยงานราชการตาง ๆ รัฐสภา วุฒิสภา ซึ่งจากสถานการณปจจุบันทําใหสถาบันเหลานี้เปนสถาบันที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง
ที่ทําใหเกิดการกลอมเกลาทางการเมืองแกบุคคลอื่น ๆ ในสังคมที่จะกอใหเกิดการเรียนรู เกิดทัศนคติ และเกิดพฤติกรรมทาง
การเมืองตาง ๆ ขึ้นมาสอดคลองกับแนวคิดของ Dawson Prewitt and Dawsan (1977) ที่สรุปไววาการกลอมเกลาทาง
การเมืองคือกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมการเมืองจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง ในเรื่องเกี่ยวกับระบอบการเมืองการ
ปกครอง การปลูกฝงจิตสํานึกแบบประชาธิปไตย ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้จะนําไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลวรรณ คารมปราชญ (2550) ที่ไดศึกษาเรื่องการศึกษาอิทธิพลของการถายทอด
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ทางการเมืองจากครอบครัว สถาบันการศึกษา ที่ทํางาน และสื่อมวลชน ที่สงผลตอความโนมเอียงทางการเมือง ความผูกพันตอ
พรรคการเมือง และพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของพนักงานรัฐวิสาหกิจพบวาการถายทอดทางการเมืองจาก
ครอบครัว และสื่อมวลชน สามารถรวมกันอธิบายความผูกพันตอพรรคการเมืองไดรอยละ 23 และพบวา การถายทอดทาง
การเมืองจากครอบครัว สื่อมวลชน ความโนมเอียงทางการเมือง และความผูกพันตอพรรคการเมืองสามารถรวมกันอธิบาย
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของพนักงานรัฐวิสาหกิจไดรอยละ 36
สวนความโนมเอียงทางการเมืองมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัด
พิจิตร อาจเปนเพราะวาการที่บุคคลจะแสดงออกถึงพฤติกรรมการมี สวนรวมทางการเมือง และการเลือกตั้งไดนั้นไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยดานความโนมเอียงทางการเมืองไดแก ความโนมเอียงดานการรับรู ทําใหบุคคลมีความรูและความเขาใจตอ
การเมือง นําไปสูการเกิดความสํานึกในหนาที่พลเมือง และทําใหบุคคลเกิดการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองตามมา ความโนม
เอียงทางการเมืองการแสดงความรูสึกที่มีตอระบบการเมืองและสวนตาง ๆ ของระบบ สอดคลองกับแนวคิดของ Almond, G.
A., & Verba, S. (1965). ที่วาวัฒนธรรมทางการเมืองเปนแบบแผนของทัศนคติและความเชื่อของบุคคลที่มีตอระบบการเมือง
ไดแกความโนมเอียงดานการรับรู คือ ความรูและความเขาใจของบุคคลที่มีตอการเมือง ซึ่งจะเปนความรูความเขาใจหรือความ
เชื่อที่ถูกตองหรือไมก็ตาม ตอมาเปนความโนมเอียงดานการแสดงความรูสึกซึ่งเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอระบบการเมือง
และสวนตางๆ ของระบบการเมืองและสุดทาย คือ ความโนมเอียงดานการประเมินคาเปนการใชดุลพินิจ และการตัดสินใจใน
การใหความเห็นตางๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ สันติกาญจน (2552) ที่ศึกษา
เรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาความรูสึกในหนาที่ความเปนพลเมืองความรูสึก
ในความไวใจทางการเมือง ความรูสึกในความสามารถทางการเมืองและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตางมีผลกระทบตอ
การมีสวนรวมทางการเมือง การเมือง เชน การเลือกตั้งรัฐสภา พรรคการเมือง กลุมผลประโยชนสิ่งเหลานี้ทําใหบุคคลเกิด
ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองในที่สุดจะแสดงพฤติกรรมทางการเมืองออกมาโดยใชดุลพินิ จการตัดสินใจในการให
ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง และปรากฏการณทางการเมืองซึ่งนําไปสูความไววางใจทางการเมือง
การติดตามขาวสารทางการเมือง มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
จังหวัดพิจิตร อาจเปนเพราะวาการเมืองสื่อสารมวลชนจะมีบทบาทสําคัญตอการเกิดพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน โดยบุคคลจะเลือกสนใจหรือเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงหนึ่งแหลงใดที่มีหลากหลาย ดวยการแสวงหาตาม
ความคิดเห็นหรือความสนใจที่สอดคลองกับทัศนคติเดิมของตน ขณะเดียวกันจะหลีกเลี่ยงขาวสารที่ไมตรงกับทัศนคติและ
ความคิดเดิมของตน ซึ่งจากการศึกษา พบวาประชาชนมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อออนไลนทางสังคมมากที่สุดเพื่อ
ชวยในการตัดสินใจรับรูเหตุการณและมีสวนรวมในเหตุการณ เปดรับสื่อขาวสารทางการเมือง สอดคลองกับแนวคิดของวีระพล
วงษประเสริฐ (2550) ที่วาสื่อมวลชนทําหนาที่ในการพัฒนาการเมืองการปกครองใหแกประชาชน โดยทําใหเกิดความสนใจ
ความรูความเขาใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติทางการเมือง เชน การวิพากษวิจารณ การมีสวนรวมตาง ๆ นอกจากนี้สื่อมวลชน
ยังมีบทบาทในการพัฒนาสถาบันทางการเมืองและการปกครองของประเทศดวย เพราะสื่อมวลชนจะสะทอนผลงานและ
พฤติกรรมขององคกรทางการเมือง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พิสิทธิ์ศักดิ์ หวยหงสทอง (2551) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนครปฐม พบวา การเปดรับขาวสารการเมืองจาก
สื่อมวลชน และความรูทางการเมืองสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองไดรอยละ 30.3 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
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1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ป จ จั ยการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยของประชาชนจั ง หวั ด พิ จิต ร ทุก ด า นอยู ในระดับ ปานกลาง
ประกอบดวย การกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง และการติดตามขาวสารทางการเมือง พรรคการเมือง
และตัวแทนทางการเมืองควรตองมีการปรับปรุงและแกไขใหกับประชาชนในจังหวัดใหมีประสิทธิภาพใหมากขึ้น
1.2 การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร อยูในระดับปานกลาง
ประชาชนควรมีความสนใจ ใสใจใหมากขึ้นเพราะเปนผลประโยชนกับตัวเอง สวนรวม ชุมชน ประเทศชาติ
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
องคกรอิสระ กลุมอิทธิพล กลุมผลประโยชน ตลอดจนสมาคมตางๆ ถือวามีบทบาทอยางมากในการอบรมหรือ
ใหการกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง และการติดตามขาวสารทางการเมือง รัฐบาลควรใหการสนับสนุน
กลุมตางๆ เหลานี้มีอิสระและมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งกลุมเหลานี้จะเปนสถาบันที่เขมแข็งสถาบันหนึ่งที่จะสามารถใหความรู
ทางการเมืองแกประชาชนไดอยางถูกตอง
3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร เปรียบเทียบ
นโยบายกับการนํานโยบายไปปฏิบัติจริงของพรรคกลุมการเมือง กอนและหลังการรับสมัครคัดเลือก
3.2 ควรมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบในจังหวัดอื่นเพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ซึ่งจะเปนพลังสําคัญในการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองตอไป
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BEHAVIOR IN RESPECTING TRAFFIC LAW
OF PRIVATE UNIVERSITY STUDENTS IN NORTHERN REGION
ญาติพิชัย กลิ่นเจริญ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจร 2) ความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
บุคคล ปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมาย ปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายกับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจร และ
3) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ ใชแบบสอบถามเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ จํานวน 286 คน โดยวิธีการ
สุมแบบแบงชั้นอยางเปนสัดสวน จากนั้นทําการสุมอยางงายแบบไมใสคืนดวยวิธีการจับสลาก สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย
พบวา พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ โดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.58,
SD.=.37) ตัวแปรปจจัยดานการบังคับใชกฎหมาย และปจจัยดานการยอมรับกฎหมาย สามารถพยากรณพฤติกรรมการเคารพ
กฎหมายจราจรไดรอยละ 20 (R2 = 0.203) ตัวแปรปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายสามารถทํานายพฤติกรรมในการเคารพ
กฎหมายไดสูงกวาตัวแปรอื่น 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 อุบัติเหตุทางถนนลดลงครึ่งหนึ่ง หรือนอยกวา 10 คนตอ แสน
ประชากร ซึ่งที่ผานมาอัตราการเสียชีวิตตั้งแตป 2541- 2552 เฉลี่ยปละ 19.92 คนตอแสนประชากร ไทยยังเปน ประเทศที่
ความปลอดภัยในการใชรถใชถนนไมผานมาตรฐาน ขององคการอนามัยโลกเลยแมแตขอเดียว ไมวาจะเปน การขับรถเร็ว เมา
แลวขับ การใชหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัด นิรภัย และการใชที่นั่งเด็กนิรภัย ทําใหไทยตกไปอยูในอันดับ 106 ขณะที่ประเทศ
เพื่อนบานอยางสิงคโปรอยูอันดับ 6 กัมพูชาอันดับ 44 และเวียดนามอันดับ 87 สําหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในชวง
เทศกาลคือ รถจักรยานยนต มีสัดสวนถึง รอยละ 83.24 รองลงมาคือ รถกระบะ รอยละ 7.70 และรถยนต/ รถแท็กซี่ รอยละ
3.28 หากเปรียบเทียบป 2554 กับ ป 2553 พบวายานพาหนะที่มีสัดสวน ประสบอุบัติเหตุการประสบอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น
ไดแก รถจักรยานยนต รถบรรทุก 6 ลอขึ้นไป และรถโดยสาร 4 ลอขึ้นไป อุบัติเหตุจราจรที่เปนปญหาใหญของคนทั่วโลก
เพราะนอกจากการสูญเสียทรัพยสินจํานวนมหาศาลแลว ยังเปนสาเหตุของ การเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการอีกหลายสิบลาน
คน รวมถึง ยอนมองพัฒนาการของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งสะทอนถึงปจจัยสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่
ผานมาไดเปนอยางดี (สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพและโครงการศูนยวิชาการ (สสส.), 2561)
พื้นที่ชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเอกชนเปนพื้นที่ที่มีความเจริญและการขยายตัวของชุมชนมากที่สุด การ
เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโดยเฉพาะนักศึกษาที่มาพักอาศัยและการเพิ่มขึ้นของจํานวนยวดยานพาหนะของประชากรและ
นักศึกษาในพื้นที่และยานพาหนะที่ตองเดินทางผานพื้นที่ถนนบริเวณมหาวิทยาลัยไปยังแหลงทองเที่ยวและหางสรรพสินคา
การขยายถนนเพิ่มขึ้นเปนสี่ชองทางจราจรทําใหตองมีเกาะกลางถนนและมีจุดกลับรถทางรวมทางแยกเกิดขึ้น ทําใหผูขับขี่ไม
สามารถขับขี่ไดตามใจตน ทําใหปญหาอุบัติเหตุจากการจราจรในเขตพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมีสถิติที่เพิ่มมากขึ้นกวาใน
ปญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยสวนมากอาจเกิดจากพฤติกรรมที่ไมเคารพกฎหมายจราจร
ไดแกบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ฉบับราชกิจจานุเบกษา เลม 136/ตอนที่ 67ก/หนา 67/22
พฤษภาคม 2562 โดยเฉพาะประชากรสวนใหญในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจะเป นนักศึกษาที่ม าเลาเรียนยั ง
มหาวิทยาลัยและพักอาศัยอยูตามหอพักบานพักในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและสวนใหญนิยมใชรถจักรยานยนตเปน
ยานพาหนะในการเดินทาง ทําใหจํานวนรถจักรยานยนตในพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอยางมากในปจจุบัน ซึ่งจาก
ขอมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพบวารถจักรยานยนตเปนประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุและกอใหเกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บมาก
ที่สุด แตจากพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษายังพบวามีพฤติกรรมที่ไมเคารพกฎหมายจราจรใหเห็นเกิดขึ้น
เปนประจํา เชน การขับขี่ยอนเลนชองทางการจราจร ไมขับชิดขอบทางซายสุดในถนนที่มีสี่ชองทาง การไมกลับรถในชองทาง
กลับรถ การฝาฝนสัญญาณไฟจราจร การขับขี่เร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด การซอนทายเกินกวาหนึ่งคน ไมเปดไฟรถใน
ยามกลางคืน ไมเปดสัญญาณไฟเลี้ยวในขณะเลี้ยวหรือกลับรถ การจอดรถในที่หามจอด การจอดรถซอนคัน ไมสวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่ นอกจากพฤติกรรมการขับขี่ที่ชี้ใหเห็นถึงการไมเคารพกฎหมายจราจรในพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแลว
พฤติกรรมการขับขี่ในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยก็มีลักษณะที่ไมเคารพกฎจราจรที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดขึ้นมา เชน การขับขี่
ยอนศรในถนนที่เดินรถทางเดียว การขับรถเร็ว ขับไมชิดขอบทางซาย จอดรถในที่หามจอด จอดรถซอนคัน ไมสวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่ ลวนแตกอใหเกิดอุบัติเหตุจราจรขึ้นไดและยังกอใหเกิดปญหาสําคัญในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย คือ ปญหาการจราจร
ที่ติดขัด ปญหาที่จอดรถที่ไมเพียงพอ ปญหาการไมเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ จึง
เปนปญหาอยางหนึ่งของการไมนับถือกฎหมายมีพฤติกรรมฝาฝนตอกฎหมายบานเมืองที่บังคับใชเพื่อความสงบเรียบรอยของ
สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในสังคม การเคารพกฎหมายจึงตองอยูคูกับกฎหมายเสมอ (ศูนยวิชาการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.), 2562)
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรยังเปนปญหาสําคัญของโลก เนื่องจากเปนสาเหตุของความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา โดยเฉพาะในประชากรกลุมเสี่ยงโดยทั่วไป เชน คนใชรถยนต รถจักรยานยนต คนเดินถนน และ

1134

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ผูโดยสาร ดังนั้น ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ผูนํารัฐบาลของหลาย ประเทศไดเขารวมการประชุมสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติ และไดใหการรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (2030 agenda for sustainable development)
ซึ่งจัดเปนหนาประวัติศาสตรที่สําคัญ และหนึ่งในเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals,
SDGs) คือการพัฒนา อยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายที่จะลดจํานวนผูเสียชีวิตและผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน
ใหไดรอยละ 50 ภายในป พ.ศ.2563 (United Nation. 2015) การกําหนดใหลดจํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร
จัดเปน ความกาวหนาครั้งสําคัญตอประเด็นความปลอดภัยทางถนน อันสะทอนใหเห็นถึงการยอมรับมากขึ้นวา การบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของการเสียชีวิตทั่วโลก อีกทั้ง อุบัติเหตุจราจรยังเปนภาระ
หนักทางเศรษฐกิจของประเทศและครอบครัว ดังนั้น การลดปญหาอุบัติเหตุ จราจรจึงเปนประเด็นสําคัญของเปาหมายการ
พัฒนาอยางยั่งยืน จากขอมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุจราจรพบวา สวนใหญเกิดขึ้นกับคนที่ปองกันไดนอย เชน
ผูขับขี่รถจักรยานยนต คนเดินถนน และ คนปนจักรยาน ถึงแมวาอุบัติเหตุรถจักรยานยนตเปนปญหาที่สําคัญที่ทําใหเกิดความ
สูญเสียทั้งรางกาย และทรัพยสิน การแกปญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนตมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองลงมือทําอยางเรงดวน ทั้ง
ในดานการคนหาองคความรูในดานวิชาการ และการบริหารจัดการองคความรูนั้นนําไปสูการใชงานใน การแกไขและปองกัน
ปญหาอยางแทจริง (World Health Organization, 2015)
ปญหาอุบัติเหตุจราจรเปนปญหาที่ทั่วโลกใหความสําคัญ สมัชชาสหประชาชาติไดประกาศ เจตนารมณในปฏิญญา
มอสโก ใหป พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (decade of action for road safety) (World
Health Organization. 2009) ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ไดรวมขับเคลื่อนวาระความปลอดภัย ทางถนนของโลก
โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2553 กําหนดให ป พ.ศ.2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทาง
ถนน โดยมีเปาหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ของคนไทยลงครึ่งหนึ่ง หรือในอัตราที่ต่ํากวา 10 คนตอ
ประชากรแสนคน จากรายงานสถานการณความ ปลอดภัยทางถนน พบวา ทั่วโลกมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 1.25
ลานคน และบาดเจ็บจํานวน 20-50 ลานคนในแตละป การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุการตายลําดับตน ๆ ของคน
ไทย จากรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO) เมื่อ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ประมาณการการเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ
จราจรของประเทศไทยอยูอันดับที่ 2 ของโลกและอันดับที่ 1 ในภูมิภาคเอเชีย อัตราการ เสียชีวิต 36.2 ตอแสนประชากร อีก
ทั้งรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2557 ไดประเมินภาวะการสูญเสียทางดานสุขภาพ การสูญเสียป
สุขภาวะจากการตายกอนวันอันสมควร (Year of life losts, YLLs) สาเหตุรายโรคที่ทําใหเกิดการสูญเสียสูงสุดในเพศชาย คือ
การบาดเจ็บจากการจราจรบน ทองถนน และจากขอมูลการเฝาระวังของกระทรวงสาธารณสุข พบวา รถจักรยานยนตเปน
ยานพาหนะที่ เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด รอยละ 84.16 จากขอมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนสง
ทั้งหมด ชี้ใหเห็นวา การสูญเสียเกือบรอยละ 80 เกิดจากการใชรถจักรยานยนต รถจักรยานยนตเปนพาหนะยอดนิยมสูงสุด
ของคนไทยมาอยางตอเนื่อง 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 จากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด 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 สาเหตุหนึ่ง เกิดจาก จํานวนผูใชรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผาน
มา โดยจํานวนรถ จักรยานยนตคิดเปนรอยละ 59.6 ของจํานวนรถยนตจดทะเบียนใน พ.ศ.2556 โดยพฤติกรรมเสี่ยงของ
อุบตั ิเหตุรถจักรยานยนตพบวา ผูเสียชีวิตมีสัดสวนการสวมหมวกนิรภัยนอยกวากลุมผูขับขี่รอยละ 6.5 และผูโดยสารรอยละ
3.3 และผูขับขี่บาดเจ็บดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 32.3 และผูเสียชีวิตดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอยละ 30.8 (สํานัก
ระบาดวิทยา, 2559)
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จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาวผูวิจัยซึ่งเปนอาจารยประจําคณะนิติศาสตรในมหาวิทยาลัยเอกชนจึง
สนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจร หาความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการยอมรับนับถือใน
กฎหมาย ปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ ที่มีตอพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ.2522 ศึกษาถึงเพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาเปนประโยชนในการแกไขปญหาการจราจรในพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและ
ปญหาการจราจรในเขตพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
นักศึกษาคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยภาคกลาง และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษาคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือระดับปริญญา
ตรี ปการศึกษา 2562 จํานวน 526 คน (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเอกชน, 2562)
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือระดับปริญญาตรี โดยผูวิจัย
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชวิธีกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample) โดยการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร
ยามาเน (Yamane Taro. 1967) ไดขนาดตัวอยางเทากับ 286 คน ผูวิจัยใชการเลือกผูตอบแบบสอบถามโดยวิธีการสุมแบบ
แบงชั้นอยางเปนสัดสวน (Proportional stratified random sampling) จากนั้นทําการสุมอยางงายแบบไมใสคืน (without
replacement) ดวยวิธีการจับสลาก (Lottery Method)
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ลักษณะของเครื่องมือเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบสํารวจรายการ (checklist) และแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) ตามวิธีของลิเคริ์ท
(Likert อางถึงใน จุรีรัตน ประวาลลัญฉกร, 2551) ดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายทฤษฎีวาดวยการยอมรับนับถือใน
กฎหมาย และแนวคิดเรื่องพฤติกรรม
2. ศึกษาเกณฑและวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคา
3. สรางแบบสอบถามที่ไดศึกษาใหครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการบังคับใชกฎหมายทฤษฎีวาดวยการยอมรับนับถือ
ในกฎหมาย แนวคิดเรื่องพฤติกรรม
4. นําแบบสอบถามเสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามได
คา IOC (Index of item – objective Congruence) เทากับ 1.00 แลวนํามาแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญ ไดแนะนํา
5. นําแบบสอบถามที่ไดผานการแกไขปรับปรุงแลวตามขอ 4 ไปตรวจหาความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบราค (Cronbach, อางถึงใน ภัทราพร เกษสังข.
2549) ไดคาความเชื่อมั่นแตละตัวแปร ดังนี้
5.1 ดานการบังคับใชกฎหมาย = .88
5.2 ปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมาย = .92
5.3 พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 = .90
3. การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยแบงการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
3

1136

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

3.1 สถิติพื้นฐาน ใชสถิติพรรณนาอันไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อวิเคราะหการกระจายของกลุมตัวอยาง ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการบังคับใชกฎหมาย ปจจัยดานการยอมรับนับถือใน
กฎหมายและพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
3.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก
3.2.1 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณ อันไดแกปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการบังคับ
ใชกฎหมาย ปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมาย กับพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ ตอการ
เคารพกฎหมายจราจร โดยวิธีการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman rank correlation
coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2548)
3.2.2 การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
ในภาคเหนือ ตอการเคารพกฎหมายจราจร จากปจจัยดานบุคคลปจจัยดานการบังคับใชกฎหมาย ปจจัยดานการยอมรับนับถือ
ในกฎหมาย โดยการใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยใชวิธี Enter เพื่อดูตัวแปรที่มีนัยสําคัญ
แลวจึงนําตัวแปรที่มีนัยสําคัญไปสรางสมการพยากรณ โดยใชวิธีแบบ Stepwise
6. การแปลผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูล ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินผล ดังนี้
ระดับพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ (สุวิมล ศิรกานนท, 2557)
คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 อยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 อยูในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 อยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50 อยูในระดับนอย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50 อยูในระดับนอยทีส่ ุด
กํ า หนดการแปลความหมายของการทดสอบค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรโดยพิ จ ารณาค า สั ม ประสิ ท ธ
สหสัมพันธ ใชเกณฑดังนี้ (Hinkle D. E. 1998)
ระดับของความสัมพันธ
คา rS
.90 - 1.00
มีความสัมพันธกันสูงมาก
.70 - .90
มีความสัมพันธกันในระดับสูง
.50 - .70
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
.30 - .50
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
.00 - .30
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก
สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ จากผลการ
วิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ
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ดานที่

ปจจัยพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจร

Mean

SD

ระดับ

1

ดานสภาพของรถ

3.75

.52

มาก

2

ดานผูขับขี่
คาเฉลี่ยรวม

3.41
3.58

.36
.37

ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 1 พบวา ระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ
ภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.58, SD.=.37) โดยดานสภาพของรถอยูในระดับมาก (x�=3.75, SD.=.52) สวนดานผูขับขี่อยูใน
ระดับปานกลาง (x�=3.41, SD.=.36)
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา
ตารางที่ 2 แสดงปจจัยที่มคี วามสัมพันธกับระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนใน
ภาคเหนือ
พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา
ปจจัย
ดานสภาพรถ ( rS )
1. ดานสถานะสวนบุคคล
เพศ
-.01
อายุ
-.01
สถานศึกษา
.17**
ชั้นป
-.08
2. การยอมรับนับถือในกฎหมาย
.19**
3. การบังคับใชกฎหมาย
.19**
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ดานผูขับขี่ ( rS )

รวม ( rS )

-.04
-.03
.22**
-.15*
.40**
.38**

-.02
-.01
.22**
-.14*
.31**
.32**

จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยดานสถานะสวนบุคคล ไดแก สถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
เคารพกฎหมายจราจรอยูในระดับต่ํามาก ( rS = .22) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนชั้นปที่ศึกษามีความสัมพันธ
ทางลบกับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรอยูในระดับต่ํามาก ( rS = -.14) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมาย มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรอยูใน
ระดับต่ํา ( rS = .31) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรอยูในระดับต่ํา
( rS = .32) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ปจจัยที่สามารถพยากรณระดับพฤติกรรมในการเคารพกฎหมายจราจร
ในการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอระดับพฤติกรรมในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนใน
ภาคเหนือ ผูวิจัยไดพิจารณาตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple
regression) ใชเทคนิคการเลือกตัวแปรพยากรณที่มีความสัมพันธกับตัวแปรเกณฑ โดยวิธี Enter เพื่อดูตัวแปรที่มีนัยสําคัญ
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แลวจึงนําตัวแปรที่มีนัยสําคัญไปสรางสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือโดยใชวิธีวิเคราะหแบบ Stepwise เพื่อเปนการตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยที่กําหนดไว
วา ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมาย และปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายรวมกันทํานายระดับ
พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือได ซึ่งการวิเคราะหภาพรวม เมื่อนําตัวแปร
พยากรณทั้งหมด 4 ตัวมาพยากรณระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ
โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี Enter ปรากฏผลการวิเคราะห ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณปจจัยที่สามารถพยากรณพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ โดยวิธี Enter
B
Std. Error
Beta
สถานศึกษา
.05
.02
.15
ชั้นป
-.03
.02
-.08
การยอมรับนับถือในกฎหมาย
.21
.05
.22
การบังคับใชกฎหมาย
.16
.04
.26
R = 0.451 R2 = 0.204 Constant = 2.190 F = 17.983 p - values = .000**
*p ≤ .05, **p ≤ .01
ตัวพยากรณ

t
2.72
-1.41
3.97
4.58

Sig.
.01**
.16
.00**
.00**

จากตารางที่ 3 พบวา สามารถพยากรณระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนในภาคเหนือได โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณรอยละ 20 (R2= 0.204) และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐาน (β) พบวาตัวแปรพยากรณที่สามารถพยากรณระดับพฤติกรรมในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแกสถานศึกษา ปจจัยดานการบังคับใชกฎหมาย และปจจัย
ดานการยอมรับกฎหมาย
ตารางที่ 4 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณปจจัยที่สามารถพยากรณระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือโดยวิธี Stepwise
b
Std. Error
สถานศึกษา
.05
.02
การยอมรับนับถือในกฎหมาย
.21
.05
การบังคับใชกฎหมาย
.17
.04
R = 0.361 R2 = 0.203 Constant = 2.111 F = 42.45 p - values = .00**
*p ≤ .05, **p ≤ .01
ตัวพยากรณ

Beta
.15
.23
.27

t
2.79
3.92
4.74

Sig.
.00**
.00**
.00**

จากตารางที่ 3 พบวา ตัวแปรปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายและตัวแปรปจจัยดานการยอมรับกฎหมายสามารถ
พยากรณระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือไดรอยละ 20 (R2 = 0.203)
และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β ) พบวา ตัวแปรพยากรณทมี่ ีคา β สูงสุด คือตัวแปรปจจัย
ดานการบังคับใชกฎหมาย (β = .27) และมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ
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และคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (b, β ) เปน .17 กับ .27 หมายความวาตัวแปรปจจัยดานการบังคับใช
กฎหมายทีส่ ามารถทํานายระดับพฤติกรรมในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนไดสูงกวาตัวแปรอื่น
โดยที่ถาการการบังคับใชกฎหมายระดับสูงก็จะมีระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
ในภาคเหนือในระดับสูงไปดวย
รองลงมาคือตัวแปรปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมาย (β = .23) และมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 โดย
มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบและคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (b, β ) เปน .21 กับ .23
หมายความวา ตัวแปรปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมายหมายสามารถทํานายระดับพฤติกรรมในการเคารพกฎหมาย
จราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือไดสูงกวาตัวแปรอื่นหมายความวาถามีการยอมรับนับถือในกฎหมาย
นักศึกษาก็จะมีระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรในระดับสูงไปดวย
สวนตัวแปรพยากรณที่มีคา β ต่ําสุด คือตัวแปรดานสถานศึกษา (β = .15) และมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
หมายความวา ตัวแปรดานสถานศึกษาสามารถทํานายระดับพฤติกรรมในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนในภาคเหนือไดต่ํากวาตัวแปรอื่น ๆ
อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบวาระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของกลุมตัวอยางในภาพรวมอยูในระดับมาก เห็นได
วา กลุมตัวอยางที่นํามาศึกษานี้มีพฤติกรรมในการขับขี่ที่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ซึ่งก็สอดคลองกับที่ วิภาพรรณ ฉิ้ม (2551)
ไดศึกษาวิจัยถึง พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการเปรียบเทียบตัวแปรตาง ๆ เชน
เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณการขับขี่และการรับรู ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎจราจรของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวมอยูในระดับพฤติกรรมการปฏิบัติคอนขางดี จึงเปนเรื่องที่ดีที่ผลการวิจัยพบวานิสิตนักศึกษามี
พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนกรอง สุอังคะ (2559) ที่ศึกษา
เรื่องพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนต ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ดานทัศนคติในการขับขี่ของผูขับขี่มีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งชี้ใหเห็นวาผูขับขี่มีทัศนคติการไม
ปฏิบัติตามกฎจราจร ใชความเร็วในการขับขี่ และขับขี่ดวยความคึกคะนอง จะสงผลใหผูขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุสูง นอกจากนี้พบวาปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายและปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมายสามารถ
พยากรณระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรได ซึ่งแสดงวาถารัฐมีมาตรการในการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดมาก
เทาไร ระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย การบังคับใชกฎหมายจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจร ดังนั้นในการที่รัฐจะแกไขปญหาจราจรไดอยางเปนผลจึงตองมีการ
นําเอากระบวนการวิธีการเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย ในการทําใหผูขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรใหมากขึ้น รวมถึงควรที่
จะหามาตรการวิธีการในการที่ปลูกจิตสํานึกตอการเคารพนับถือในกฎหมายใหมากขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่องยั่งยืน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ปจจัยดานสถานศึกษา การบังคับใชกฎหมายและปจจัยดานการยอมรับนับถือในกฎหมาย มีความสัมพันธ
ทางบวกกับระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรและสามารถพยากรณระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรได
ดังนั้นทางหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการบังคับใชกฎหมายจราจร ตองมีมาตรการที่กวดขันอยางจริงจังในการที่จะบังคับ
ใชกฎหมายจราจรใหมากขึ้น ใหครอบคลุมขอกฎหมายจราจรใหมากขึ้น มิใชเนนกวดขันจับกุมเฉพาะในความผิดบางขอหา
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เทานั้น มีความเปนธรรม ก็จะทําใหระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรเพิ่มมากขึ้นได รวมไปถึงหนวยงานที่เปนสถาบัน
ทางการศึกษาตางๆ ก็ควรจะมีมาตรการในการอบรมปลูกฝงจิตสํานึกตอการเคารพหรือการยอมรับนับถือในกฎหมายใหมาก
ขึ้น ก็อาจจะทําใหระดับของพฤติกรรมของการเคารพกฎหมายจราจรเพิ่มมากขึ้นไปดวย
1.2 ตัวแปรพยากรณปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายมีคาสูงสุด ซึ่งการบังคับใชกฎหมายมีผลตอพฤติกรรมใน
การเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ผูเกี่ยวของควรเนนการบังคับใชกฎหมายใหมากขึ้นเพราะจะทําให
พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือมากขึ้นตามไปดวย
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่สามารถทํานายระดับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจร เชนปจจัยดานความ
เสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย ปญหาในการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย
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การจัดการความปลอดภัยทางถนนที่สงผลตอความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับของการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความ
ปลอดภัยทางถนนและระดับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่อง และความสัมพันธ
ระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย
ของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก กลุมตัวอยางคือผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก วิจัยเชิงปริมาณจํานวน 396 และวิจัยเชิงคุณภาพไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 10 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
ประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน ผลการวิจัยพบวา การจัดการความปลอดภัยทางถนนภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.74,
SD.=.28) อยูในระดับมากทุกดาน โดยใหความสําคัญในการจัดการงานบริการทางการแพทยมากที่สุด ความรวมมือในการ
บังคับใชกฎหมายตามกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x�=3.55, SD.=.35) รายดานอยู
ในระดับมากคือดานความรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมายใหความสําคัญมากกวาดาน อื่น ๆ รองลงมาคือดานความ
รวมมือในการแกปญหาหาความปลอดภัยของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่อง ดานอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง การจัดการ
ความปลอดภั ย ทางถนนตามกฎหมายกั บ ความร ว มมื อ ในการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายของผู ขั บ ขี่ ร ถสองและสามล อ เครื่ อ ง
มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับปานกลาง ( rS = .52**) รายดานให
ความสําคัญกับการใหการศึกษาอบรม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลาง ( rS = .59**) ดานการ
ใหบริการทางการแพทยมีทิศทางตรงกันขามอยูในระดับต่ํา ( rS = -.43**)
คําสําคัญ: การบังคับใชกฎหมาย การจัดการความปลอดภัยทางถนน ผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่อง
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 ( rS = .52 **) in each aspect. The importance of providing education and training correlations were in
the same direction at a moderate level ( rS = .59 **). The medical services had the opposite directions at
a low level ( rS = -.43 **).
keywords: law enforcement, road safety management, two- and three –wheeler drivers
บทนํา
รถสองและรถสามลอเครื่องเปนยานพาหนะสองและสามลอที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ใชพลังงานสันดาป
(Combustion Engine) หรือแบตเตอรี่ชารจพลังงานใหมได (Rechargeable) จํานวนรถสองและรถสามลอเครื่อง
(POWERED TWO- AND THREE-WHEELER หรือ PTW) เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วแทบทั่วโลก และกลายเปนพาหนะหลักในการ
ขนส งคนและสิ่งของในหลายประเทศ อีกทั้ งได รับความ นิ ยมมากขึ้ นจากผูใ ชงานที่ป ระกอบด วยคนหลากหลายกลุ ม
การดําเนินการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนระดับโลก รวมถึงความปลอดภัยของรถสองและรถสามลอเครือ่ ง นั้น เปนไปตามมติ
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ที่ 64/255 พ.ศ. 2553 ที่กําหนดให พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัย
ทางถนน (Disease Control. 2018) อยางไรก็ตามการขนสงดวยรถสองและรถสามลอเครื่องเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตมากกวา
286,000 คนตอปทั่วโลก หรือประมาณรอยละ 23 ของการเสียชีวิต ทั้งหมดจากการจราจรทางถนน จํานวนการเสียชีวิตที่มาก
นี้เปนสิ่งที่ควรจะเลี่ยงได อันแสดงใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญมากขึ้นกับรถสองและรถสามลอเครื่อง และ
นโยบายความปลอดภัยทางถนนเกี่ยวกับการใชงานพาหนะเหลานี้ รวมทั้งเขาใจรอบดานเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงในบริบทตาง ๆ
เพื่อวางแผนงานความปลอดภัยของรถสองและรถสามลอเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ รูปแบบระบบอํานวยความ ปลอดภัย
(SAFE SYSTEM APPROACH) มีขอดีหลายประการในการเปนกรอบการศึกษาและหาวิธีการปองกัน ปจจัยเสี่ยงสําคัญตาง ๆ
ของรถสองและรถสามลอเครื่อง ดังนั้น เปาหมายทางนโยบายที่สําคัญและจะตองทําใหสําเร็จ คือการลดหรือขจัดความเสี่ยงที่
ผูใชงานรถสองและรถสามลอเครื่องตองเผชิญ แมวาปจจุบันจะมีหลายมาตรการที่พิสูจนแลววาชวยปองกันอุบัติเหตุรถสอง
และรถสามลอเครื่องได แตหลายพื้นที่ก็ยังคงมองขามความปลอดภัยในการใชรถสองและรถสามลอเครื่อง (World Health
Organization, 2017)
ปญหาอุบัติเหตุจราจรเปนปญหาที่ทั่วโลกใหความสําคัญ สมัชชาสหประชาชาติไดประกาศ เจตนารมณในปฏิญญา
มอสโก ใหป พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (decade of action for road safety) ประเทศไทย
ในฐานะประเทศสมาชิก ไดรวมขับเคลื่อนวาระความปลอดภัยทางถนนของโลก โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
พ.ศ.2553 กําหนดให ป พ.ศ.2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน โดยมีเปาหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลงครึ่งหนึ่ง หรือในอัตราที่ต่ํากวา 10 คนตอประชากรแสนคน จากรายงานสถานการณความ
ปลอดภัยทางถนน พบวาทั่วโลกมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 1.25 ลานคน และบาดเจ็บจํานวน 20-50 ลานคนใน
แตละป การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุการตายลําดับตน ๆ ของคนไทย จากรายงานขององคการอนามัยโลก
(WHO) เมื่อ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ประมาณการการเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทยอยูอันดับที่ 2 ของ
โลกและอันดับที่ 1 ในภูมิภาคเอเชีย อัตราการ เสียชีวิต 36.2 ตอแสนประชากร อีกทั้งรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของ
ประชากรไทย พ.ศ. 2557 ไดประเมินสภาวะการสูญเสียทางดานสุขภาพ การสูญเสียปสุขภาวะจากการตายกอนวันอันสมควร
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(year of life losts, YLLs) การสูญเสียเกือบรอยละ 80 เกิดจากการใชรถจักรยานยนตสองและสามลอเครื่อง (สํานักระบาด
วิทยา, 2560) ปญหาความปลอดภัยทางถนนของผูขับขี่รถสองและรถสามลอเครื่องสวนหนึ่งเกิดจากการละเลยไมปฏิบัติตาม
กฎหมายของผูขับขี่รถสองและรถสามลอเครื่อง ดังนั้นการปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมในการบังคับใชกฎหมายนั้นจึงเปนอีก
แนวทางหนึ่งในการใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ชี้ใหผูขับขี่ทราบถึงประโยชนจากการที่ตนไดปฏิบัติตาม
กฎหมาย และใหตระหนักถึงโทษที่จะเกิดขึ้นจากการที่ตนละเลย ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้การมีสวนรวมในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยทางถนนนั้นตองไดรับความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งเจาพนักงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ใน
ฐานะผูบังคับใชกฎหมายดวยอีกทางหนึ่งเพื่อ สงเสริมการมีสวนการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่มีความสัมพันธกับความ
รวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูขับขี่รถสองและรถสามลอเครื่อง ซึ่งมี
ความเสี่ยงในการประสบอุบัติเหตุมากที่สุดจากการสํารวจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวนผูเสียชีวิตจากผูขับขี่รถสองและ
รถสามลอนับเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต และจํานวนผูเสียชีวิตของประชากร พบวามีการเสียชีวิตจากการขับสองและสาม
ลอเครื่อง สาเหตุพื้นฐานมาจากการเมาแลวขับ การขับชี่โดยไมสวมหมวกนิรภัย การขับขี่ในอัตราความเร็วเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนด (Centers for Disease Control and Prevention, 2018)
รถจักรยานยนตสองและสามลอเครื่องเปนพาหนะยอดนิยมสูงสุดของคนไทยมาอยางตอเนื่อง 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 จากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด 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 สาเหตุหนึ่งเกิดจากนวนผูใชรถจักรยานยนตสองและสามลอเครื่องเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา โดยจํานวนรถจักรยานยนตสองและสามลอเครื่องคิดเปนรอยละ 59.6 ของจํานวน
รถยนตจดทะเบียนใน พ.ศ.2556 โดยพฤติกรรมเสี่ยงของอุบัติเหตุรถจักรยานยนตสองและสามลอเครื่องพบวา ผูเสียชีวิตมี
สัดสวนการสวมหมวกนิรภัยนอยกวากลุมผูขับขี่รอยละ 6.5 และผูโดยสารรอยละ 3.3 และผูขับขี่บาดเจ็บดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลรอยละ 32.3 และผูเสียชีวิตดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอยละ 30.8 (สํานักระบาดวิทยา, 2559)
การบังคับใหผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ เกี่ยวกับการจราจร การขนสงทางบก เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอยของสังคมและเพื่อเปนการสรางวินัยในการขับขี่แกประชาชนผูใชรถใชถนน ทั้งนี้เพราะวินัยจราจร มี
ความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งในการควบคุมกํากับใหบุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขเพราะหากสมาชิกในสังคมทุกคนมีระเบียบ
วินัยและถือปฏิบัติอยางเครงครัดแลว ก็ยอมจะทําใหสังคมสงบสุขมีความเจริญกาวหนาอันเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการพัฒนาสังคม
ปญหาการจราจรสวนหนึ่งเกิดจากความไมมีระเบียบวินัยความเห็นแกตัวของผูขับขี่ยวดยาน ซึ่งไมเคารพและไมถือปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร ดังนั้น การบังคับใชกฎหมายจราจร จึงเปนเครื่องมือสําคัญวิธีหนึ่งในการแกไขปญหาจราจร หมายถึง การ
บังคับดวยกฎหมายใหผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อใหเกิดความเรียบรอยในสังคม โดยมีจุดประสงคเพื่อที่จะ
เปนการขมขู มากกวาจะเปนการแกแคนผูกระทําความผิด กฎหมายจราจรที่ออกมาใชบังคับนี้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ของผูใชรถใชถนนซึ่งเปนธรรมดาในสังคมที่จะตองมีผูฝาฝนกฎหมาย ทําใหเกิดผลเสียหายตอสังคมจะรายแรงหรือหนักเบา
ประการใด ยอมแลวแตกรณีที่กระทํา เมื่อมีผูฝาฝนที่จะทําใหสังคมเดือดรอน ก็จะตองมีบทกําหนดโทษ เพื่อปกปองสมาชิกใน
สังคมใหอยูในครรลองเดียวกันใหมากที่สุด (สาโรจน คุมทรัพย, 2559) ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง
เปนลักษณะกระบวนการที่ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ตระหนักรู รับรู มีโอกาสเขามาแสดงบทบาททัศนคติ
และความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการดนําเนินการบังคับใชกฎหมาย รวมพัฒนา รวมคิดรวมตัดสินใจในการแกปญหา เปนการ
เนนความรวมมืออยางสรางสรรคและความชํานาญมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและมีทักษะในการแกไขปญหา ความ
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รวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง ตองใหความรวมมือกันอยางจริงจังในการแกไขปญหาความปลอดภัยทาง
ถนน เชน การตรวจจับการขับขี่โดยไมใชหมวกนิรภัย และขับขี่ขณะเมาสุรา ยาเสพติดอื่น ๆ การตรวจสอบคุณภาพของการ
ออกใบขับขี่การตรวจผูขับที่ไมมีใบขับขี่ ผูขับชี่ที่ความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีพฤติกรรมเสี่ยง และขาดประสบการณในการขับขี่
พฤติกรรมขับรถเร็ว ผิดกฎจราจร ดื่มสุรา ขับเวลากลางคืน และไมใชอุปกรณปองกันการบาดเจ็บ เปนการกระทําออกมาใน
ลักษณะของการทํางานรวมกัน ในการที่จะแสดงใหเห็นถึงความตองการรวมกันของผูขับขี่ซึ่งมีความตองการที่จะบรรลุถึง
เปาหมายในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร (กระทรวงยุติธรรม, 2559)
จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาเห็นวาขอบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนั้น แมบัญญัติไว
อยางรัดกุมเพียงใดหากประชาชนละเลยไมปฏิบัติตามแลวนั้นขอบังคับตาง ๆ ก็ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคในการบังคับ
ไดการสรางความรวมมือจึงเปนอีกแนวทางปฏิบัติหนึ่งเพื่อสรางความเขาใจขอบังคับและสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง
ดังนั้น จึงสนใจที่จะศึกษา การจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนและระดับความรวมมือ
ในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก หาความสัมพันธระหวางการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย เพื่อการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน และเปนเรื่องที่ควรใหความสําคัญอยางยิ่ง
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง
พื้นที่ศึกษา คือเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ประชากรคือผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่อง 39,516 คน (สํานักงานขนสงจังหวัด
พิษณุโลก. 2562) สุมตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane โดย กําหนดความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.05 สําหรับประชากร
เปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกคณะผูทํางานดานความปลอดภัยทางถนน และผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่อง จํานวน
ทั้งสิ้น 396 ตัวอยาง โดยการทอดแบบสอบถามที่สรางจากตัวชี้วัดของกรอบแนวคิดการศึกษา เปนคําถามปลายปด มีมาตรวัด
ของตัวชี้วัดแบบ Interval scale มีคะแนนของมาตรวัด คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยมาก ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานตรวจสอบความถูกตองความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาดัชนีความสอคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง
ตั้งแต .50 ขึ้นไป ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาที่ใช ตลอดจนตรวจสอบเนื้อหาใหครอบคลุมแลวนํามาพิจารณาความเหมาะสม
ของสํานวนภาษาการใชถอยคํา และนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไข นําไปทดลองใชทดลองเพื่อวิเคราะหหาคุณภาพ (Try
out) กับผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตของเทศบาลนครจังหวัดนครสวรรค จํานวน 3 คน กลุมเล็ก 10 คน และ
ภาคสนาม จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง นําแบบสอบถามที่นําไปสอบถามประชากรที่ไมใชเปนกลุมตัวอยางมา
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการโดยใชวิธี (Alpha Coefficient) หรือวิธีของ Cronbach
(บุญชม ศรีสะอาด. 2548) คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.92 แลวพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ตามรูปแบบของ
โครงสรางที่ถูกตอง ศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึก คณะทํางานดานความปลอดภัยทางถนน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่อง จํานวน 10 ทาน
การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล
1. การวิเคราะหเชิงปริมาณ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช ไดแก
1.1 ระดับของการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนและระดับความ
รวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก วิเคราะหคาสถิติโดยการใช
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.2 ความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนกับ
ความรวมมือในการบังคั บใชกฎหมายของผูขับขี่ รถสองและสามลอเครื่อ งในเขตเทศบาลนครพิ ษณุโลก สถิติที่ใชคือการ
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วิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด. 2548:
103)
2. การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึก คณะทํางานดานความปลอดภัยทางถนน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก
ตามประเด็นตัวแปรของการศึกษา เพื่อนําขอมูลการสัมภาษณมาสนับสนุนขอคนพบของการวิจัย
3. การแปลผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูล ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินผล ดังนี้
3.1 ระดับของการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนและความรวมมือใน
การบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (สุวิมล ศิรกานนท. 2557: 17)
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 อยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 อยูใ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 อยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 อยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 อยูในระดับนอยที่สุด
3.2 การแปลความหมายของการทดสอบคาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยพิจารณาคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
แบบสเปยรแมน ใชเกณฑดังนี้ (Hinkle D. E. 1998, p.118)
ระดับของความสัมพันธ
คา rS
.90 - 1.00
มีความสัมพันธกันสูงมาก
.70 - .90
มีความสัมพันธกันในระดับสูง
.50 - .70
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
.30 - .50
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
.00 - .30
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก
คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธมีคาอยูระหวาง
-1.00 ถึง 0.00 แสดงวาความสัมพันธระหวางตัวแปรสัมพันธกันในทิศทางที่ตางกัน
0.00 ถึง 1.00 แสดงวาความสัมพันธระหวางตัวแปรสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน
สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยรวบยอดสอดคลองตามวัตถุประสงคการศึกษา ไดดังตารางตอไปนี้
1. ระดับของการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนและระดับความรวมมือ
ในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัย
ทางถนนและระดับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก
ดานที่
1
2
3
4

การจัดการความปลอดภัยทางถนน
การดําเนินงานทางวิศวกรรม
การบังคับใชกฎหมาย
การใหการศึกษาอบรม
การใหบริการทางการแพทย

Mean
3.74
3.62
3.80
3.82
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SD
.60
.59
.89
.67

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
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คาเฉลี่ยรวม
ดานที่
ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย
1 ความรวมมือกันในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2 ความรวมมือในการแกปญหาความปลอดภัยของผูขับขี่รถ
สองและสามลอเครื่อง
3 ความรวมมือขององคกรในจังหวัด
4 ความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น
คาเฉลี่ยรวม

3.74
Mean
3.77
3.59
3.50
3.31
3.55

.28
SD
.84
.49

มาก
ระดับ
มาก
มาก

.44.60
.35

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 1 พบวา การจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนและระดับ
ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก การจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายตามกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอ
1.1 การจัดการความปลอดภัยทางถนนพบวาเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก มีการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.74, SD.=.28) รายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเฉพาะที่ใหความสําคัญในการ
จัดการงานบริการทางการแพทยมากที่สุด รองลงมาการใหการศึกษาอบรม การดําเนินการทางวิศวกรรม และดานการบังคับใช
กฎหมาย ตามลําดับ
1.2 ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายตามกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอ พบวา ระดับความ
รวมมือในการบังคับใชกฎหมายเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก มีระดับความรวมมือภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x�=3.55,
SD.=.35) รายดานอยูในระดับมาก 2 ดาน คือดานความรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมายใหความสําคัญมากกวาดานอื่น
ๆ รองลงมาความรวมมือในการแกปญหาหาความปลอดภัยของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่อง อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน
คือ ความรวมมือขององคกรในจังหวัด และความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น ตามลําดับ
2. ความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนนกับความ
รวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
การทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมาย ดานความ
ปลอดภัยทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย ของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ผลการทดสอบการดําเนินการในแตละดานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายดาน
ความปลอดภัยทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก

การจัดการความปลอดภัยทางถนน
1. การดําเนินงานทางวิศวกรรม

ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่อง
การปฏิบัติ
การแกปญหา
องคกรใน
การแสดง
รวม
ตามกฎหมาย ความปลอดภัย
จังหวัด
ความคิดเห็น
( rS )
( rS )
( rS )
( rS )
( rS )
.08
-.07
-.07
.35**
.09
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2. การบังคับใชกฎหมาย
-.06
3. การใหการศึกษาอบรม
.45**
4. การใหบริการทางการแพทย
-.07
รวม
.33**
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

.02
.48**
-.49**
.01

.12*
.03
-.08
.04

.10
.27**
-.25**
.40**

.06
.59**
-.43**
.52**

การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายกับความรวมมือใน
การบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกพบวา มีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับปานกลาง ( rS = .52**) รายดานพบวา การใหการศึกษาอบรมมี
ความสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่อง มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานกลาง ( rS = .59**) และดานการใหบริการทางการแพทยมีความสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย
ของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในทิศทางตรงกันขาม อยูในระดับต่ํา ( rS = -.43**) นอกจากนี้การพัฒนาเครือขายการ
ติดตออยางไดผล มีการแบงพื้นที่การใหบริการอยางครอบคลุม มีบุคลากรตลอดจนยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ที่เพียงพอ
ตอสถานการณฉุกเฉินรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะสถานการณอุบัติเหตุทางถนน
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รูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมาย
กับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
การศึกษาดูงาน IV3.3

ลักษณะการขับขี่ DV1.3

การสัมมนา IV3.2

ลักษณะของตัวผูขับขี่ DV1.2

การฝกอบรมดานความ
ปลอดภัยทางถนน IV3.1

ลักษณะของตัวรถ DV1.1

105

การใหการศึกษา
อบรม IV3
การใหบริการทาง
การแพทย IV4

0.52
.59

-.43

IV

DV

การจัดการ

ความรวมมือ

ความปลอดภัย
ทางถนน

ในการบังคับ
ใชกฎหมาย

ระบบบริการการแพทย IV4.1

.33

การรวมมือกันปฏิบัติ
ตามกฎหมาย DV1

.40

ความรวมมือการ
แสดงความเห็น DV4

การวิจยั พัฒนาติดตาม
ประเมินผล DV4.1

หนวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน IV4.2
การทบทวนกฎหมายระเบียบ
DV4.2

อาสาสมัคร IV4.3

ตัวแบบที่ 1 ความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายกับความรวมมือในการบังคับใช
กฎหมายของผูขับขีร่ ถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
อภิปรายผลการวิจัย
การจัดการความปลอดภัยทางถนน พบวา เทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลกมีการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเฉพาะที่ใหความสําคัญในการจัดการงานบริการทางการแพทยมากที่สุด
รองลงมาการใหการศึกษาอบรม การดําเนินการทางวิศวกรรม และดานการบังคับใชกฎหมาย ที่เปนเชนนี้เพราะการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน ดานการใหการศึกษาอบรม และการบริการทางการแพทย กับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย
การรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย และความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกันความ
รวมมือในการทบทวนกฎหมายระเบียบ เกิดขึ้นไดจากการบริหารงานจัดการความปลอดภัยทางถนนที่มุงเนนอาสาสมัครในการ
บริการทางการแพทย มีความสัมพันธทําใหเกิดความรวมมือดานการแสดงความคิดเห็นในดานการวิจัย พัฒนาและติดตาม
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ประเมินผล และการทบทวนกฎหมายระเบียบสําหรับจักรยานยนตไดเปนอยางดีและมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ
การใหการศึกษาอบรม และการจัดการความปลอดภัยทางถนนดานการบริการทางการแพทย สามารถดําเนินการใหการเกิด
ความรวมมือกันในการแสดงความคิดเห็นสามารถนําไปสูความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในการบังคับใชกฎหมายตอไป
สอดคลองกับ World Health Organization (2011) ที่กําหนดการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนไววา ไมควรมองวา
การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเลี่ยงไมได มีมาตรการจัดการมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนที่สามารถนําไปใช
เพิ่มความปลอดภัยของผูใชงานรถสองและรถสามลอเครื่อง รวมทั้ง ผูใชถนนรายอื่นๆ การบูรณาการ ระบบอํานวยความ
ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยทางถนนตระหนักวาการขนสงเปนสิ่งสําคัญตอสังคมและผูใชถนนทุกคนตองปลอดภัยในการ
เดินทาง ซึ่งเปนปฏิสัมพันธระหวางผูใชถนนกับถนนและยานพาหนะชนิดตางๆ ทั้งนี้ รูปแบบระบบอํานวยความปลอดภัยมี
จุดประสงคเพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุที่เปนเหตุใหเสียชีวิตและลดการบาดเจ็บรุนแรง ดวยการจัดระบบขนสงที่ปลอดภัยไมมี
ขอผิดพลาดของมนุษย และคํานึงถึงความความปลอดภัยของจักรยานยนต 2 และ 3 ลอ การดําเนินการกระทําผานนโยบายที่
ใหความสําคัญกับกับโครงสรางพื้นฐานของถนน ยานพาหนะและความเร็วที่ใชในการเดินทาง ควบคูกับการดําเนินการตางๆ
ดานการศึกษา การกํากับดูแล การบังคับใชกฎหมาย และการลงโทษ สามารถแกไขไดโดยการจัดการความปลอดภัยทางถนน
1.2 ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายตามกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอ พบวา ระดับความรวมมือใน
การบังคับใชกฎหมายเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก มีระดับความรวมมือภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รายดานอยูในระดับ
มาก 2 ดาน คือดานความรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมายใหความสําคัญมากกวาดานอื่น ๆ รองลงมาความรวมมือในการ
แกปญหาหาความปลอดภัยของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่อง อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ความรวมมือขององคกรใน
จังหวัด และความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น ที่เปนเชนนี้เพราะ เสนทางความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย ดานการรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย และความรวมมือในการแสดง
ความคิดเห็นที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นไดจากการบริหารสามารถนําไปสูความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในการ
บังคับใชกฎหมาย สอดคลองกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก (2561) ที่กลาวไววาภายใตแนวคิด
เชิงระบบ (System’s Approach) และแนวคิดเชิงบูรณาการแบบองครวม ทําใหเกิดความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายได
อยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ การบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) เปนการบริหารจัดการเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดย
กฎหมายตางๆ โดยเจาหนาที่ตํารวจตองใชมาตรการตางๆใหครบถวน ดําเนินการแกไขจากผูปฏิบัติจริงและผูที่ไดรับผลไดเสีย
โดยตรง ไดแก ผูที่ถูกจับกุม และผูที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายกับความรวมมือใน
การบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกพบวา มีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับปานกลาง รายดานพบวา การใหการศึกษาอบรมมีความสัมพันธกับ
ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่อง มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง และดานการใหบริการทางการแพทยมีความสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสาม
ลอเครื่องในทิศทางตรงกันขาม อยูในระดับต่ํา ที่เปนเชนนี้เพราะนอกจากการพัฒนาเครือขายการติดตออยางไดผล มีการแบง
พื้นที่การใหบริการอยางครอบคลุม มีบุคลากรตลอดจนยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ ที่เพียงพอตอสถานการณฉุกเฉิน
รูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะสถานการณอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น การปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุหรือความปลอดภัยทางถนน
เปนเรื่องที่ทุกฝายตองรวมมือกันดวยความจริงจังและจริงใจในการแกไขปญหาไมผลักเปนภาระของหนวยงานใดหนวยงานหนึง่
และพรอมที่จะใหการสนับสนุนแกกัน การเขาใจกันถึงขอจํากัดของแตละฝาย และใหความชวยเหลือกันอยางเต็มกําลัง
สอดคลองกับ สมบัติ ตรีวัฒนสุวรรณ (2558) ที่ศึกษา ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน: กรณีศึกษาการใชรถจักรยานยนตในจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา การจัดการความปลอดภัย
ทางถนนมีความสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกนในระดับปานกลางโดยตัว
แบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่เนนการใหการศึกษาอบรมและการบริการทางการแพทยซึ่งเปนตัวแปลสําคัญที่มี
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ความสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในดานการรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยทางถนน
1.1 การจัดการความปลอดภัยทางถนนภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก ดังนั้น เทศบาลนครพิษณุโลก ควร
สรางกลไกการจัดการและความรวมมือที่มีอิสระเพื่อสรางมาตรฐาน คน รถ ถนน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพขึ้นไปอีกใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน
1.2 ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายตามกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอ พบวา ระดับความรวมมือ
ในการบังคับใชกฎหมายเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก มีระดับความรวมมือภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เทศบาลนคร
พิษณุโลกควรดําเนินการแกไขและพัฒนาดานนี้กอนดานอื่น เพื่อใหการแกปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบทบทวนเพื่อปรับปรุงแนวทางในการทํางานไดอยางตอเนื่องและสอดคลองกับเปาหมายที่วางไว
1.3 ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายตามกฎหมายของผูขับขีร่ ถสองและสามลอ ดานความรวมมือของ
องคกรในจังหวัด และดานความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นอยูใ นระดับมาก ควรรณรงคและสรางความรวมมือในการ
บังคับใชกฎหมายตามกฎหมายของผูขับขี่รถสองและสามลอใหดียิ่งขึน้ ไปอีก
2 ขอเสนอแนะตามตัวแบบการวิจยั
ควรมุงเนนหลักการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการสงเสริมการใหความรูแกประชาชนทุกระดับตั้งแต
เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบงานดานความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนประชาชนทั่วไปทุกชวงวัย ซึ่งผลของการใหความรูด านความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน ไมเพียงแตเพื่อการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยแตยังสามารถนํามาสูการสรางองคความรู
ใหม ๆ ในการคิดแกไขปญหาของทองถิ่นตนเองเพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนน ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย
ของผูขับขี่รถสองและสามลอเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ใหมีความยั่งยืนตอไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจั ยฉบับนี้ ได สํา เร็จ ลุล วงไปด วยดีไ ดด วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ รั กเลี้ย ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกที่ใหกําลังใจสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ ขอบพระคุณกลุมตัวอยางที่ขับขี่รถสองและสามลอ
เครื่องในเขตเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก และขอบคุณนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ที่อํานวยความสะดวกและใหความ
รวมมือ การอํานวยการและประสานงาน จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลก สถานที่ ทํ า งานอั น เป น ที่ รั ก ที่ มี โ อกาสได ส นองคุ ณ ทํ า การวิ จั ย เพื่ อ นํ า
ผลการวิจัยมาพัฒนาใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป
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การบังคับใชกฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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ไกรจักร ภักดีณรงค
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก
corresponding author: Kraijak.121516@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับการบังคับใชกฎหมายจราจร เปรียบเทียบการบังคับใชกฎหมาย
จราจร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการบังคับใชกฎหมาย
จราจร ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยแบบผสานวิธี
ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม เลือกกลุมตัวอยางจากผูมารับบริการที่
สถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก แบบบังเอิญ 300 คน และแบบสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ 5 คน สถิติในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test คา F-test (One-way ANOVA) ทดสอบรายคูดวยวิธีการ
Scheffe ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท นําเสนอเปนความเรียงประกอบ
ตาราง แจกแจงความถี่ วิเคราะหคําใหสัมภาษณตามวัตถุประสงคการวิจัย ผลการวิจัยพบวา การบังคับใชกฎหมายจราจร
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกในภาพรวมอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย (x�=3.91, SD.=.43) รายดานพบวาอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน เรียงจากมากไปหานอยคือดานการบังคับใชกฎหมาย
จราจร (x�=4.21, SD.=.52) ดานเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตางๆ (x�=4.01, SD.=.40) ดานการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชรถใชถนน (x�=3.82, SD.=.56) และดานการใหบริการแกประชาชน (x�=3.52,SD.=.67)
ประชาชนที่เขารับบริการในสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีปจจัยสวนบุคล คือ เพศ อายุ
การศึกษา และอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบังคับใชกฎหมายจราจรไมแตกตางกัน ปญหาและอุปสรรค ประชาชน
ยังไมเขาใจกฎหมายจราจร ดานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชรถใชถนนเจาหนาที่จราจรไมคอยมีการประชาสัมพันธ เมื่อ
จะมีการปดเสนทางในการสัญจรไปมา ดานการใหบริการแกประชาชนการบริการกับประชาชนยังไมดีเทาที่ควร ดาน
เครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตาง ๆ สัญลักษณจราจรบนทองถนนไมคอยชัดเจน มีการชํารุดเสียหายการ
ติดตั้งบนทองถนนไมคอยมีความเหมาะสม ปญหาอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตมากที่สุด ขอเสนอแนะ ดานการบังคับใช
กฎหมายตองทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชกฎหมายจราจรกับประชาชน ดานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชรถใชถนนตองมี
การประชาสัมพันธ หรือแจงใหทราบกอนเมื่อจะมีการปดเสนทาง การจราจร ดานการใหบริการแกประชาชนตองใหความ
สนใจ เอาใจ ใสตอผูใชรถใชถนน และบริการดวยความเต็มใจ ดานเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตาง ๆ
ตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม
คําสําคัญ : การบังคับใชกฎหมาย กฎหมายจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก
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
การขับขี่ที่ขาดวินัยจราจรของคน เปนผลมาจากคานิยม ทัศนคติ และความเคยชินของคนที่มีความคิดอยางผิด ๆ
กอใหเกิดปญหาตอผูอื่น ทําใหการจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุ สิ่งแวดลอมเปนพิษ ความไมสะดวก ไมคลองตัวในการเดินทาง
สัญจรไปมาเพื่อดําเนินชีวิตประจําวัน จึงจําเปนจะตองมีการจัดการเกี่ยวกับการใหบริการทางดานการจราจรอยางเปนระบบ
(สํานักงานตํารวจแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง, 2561) ปญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ สาเหตุสําคัญคือมีการ
ใชรถยนตสวนตัวกันมากกวาการใชบริการขนสงสาธารณะ ซึ่งคนในเมืองใหญทั่วโลกจะไมทํากัน แมแตเมืองที่ประชาชนที่
ร่ํารวยสามารถซื้อรถยนตไดมากกวาคนไทย แตคนเหลานั้นก็ใชการขนสงสาธารณะเปนหลัก จะใชรถสวนตัวเฉพาะบางกรณี
เทานั้น และการที่คนไทยในเมืองใหญนิยมใชรถยนตสวนตัวกันมากนั้น เปนเรื่องของคานิยม และไมมีบริการขนสงสาธารณะที่
ดีพอ จะเห็นไดวาปญหาจราจรติดขัดนับวาเปนปญหาที่อยูคูกับเมืองใหญมานานจนแทบจะกลายเปนเอกลักษณ ผลกระทบ
ที่ตามมาจากปญหาการจราจรดังกลาวไมเพียงแตจะสรางความยากลําบากใน การเดินทางของประชาชนยังกอเกิดปญหาดาน
อื่น ๆ อาทิ การสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เกิดปญหามลพิษทางอากาศเนื่องจากควันพิษที่เกิดจากการเผาผลาญ
น้ํ า มั น การสู ญ เสี ย น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง อย า งสู ญ เปล า ไปกั บ การหยุ ด นิ่ ง ของการจราจร การสู ญ เสี ย โอกาสทางเศรษฐกิ จ
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อันเนื่องมาจากเวลาการเดินทางที่เสียไปกับการติดขัดของจราจร และที่ตองสูญเสียงบประมาณเพื่อรักษาผูปวยที่รับผลกระทบ
จากมลพิษ การแกไขปญหาจราจร จึงเปนเสมือนหนึ่งสนามพิสูจนฝมือของผูบริหารทั้งในระดับชาติในอดีต การแกไขปญหา
การจราจรและอุบัติเหตุ การจราจรทางบก เปนไปแบบตางคนตางทําในทิศทางที่แตกตางกันตามภารกิจหลักของแตละ
หนวยงานขาดการประสานงานอยางจริงจัง มีการประชุมและจัดทําแผนงานซ้ําซอนกัน ตลอดจนมีแผนงานหลายรูปแบบที่
ไดรับการนําเสนอไปยังผูบริหารในระดับตาง ๆ ซึ่งทุกแผนงานนับวาเปนแผนที่ดีทั้งสิ้น แตสุดทายก็ตองสิ้นสุดไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางจริงจังและตอเนื่อง ขาดเปาหมายและการทํางานที่เปนระบบ (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2562)
อุบัติเหตุทางถนนเปนปญหาสําคัญที่กอใหเกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตของผูใชรถใชถนน และสรางความ
สูญเสียตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงประกาศใหป พ.ศ.
2554 – 2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ภายใตกรอบปฏิญญามอสโก เพื่อลดจํานวน
ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใหต่ํากวา 10 คน ตอประชากรหนึ่งแสนคน ภายในป พ.ศ. 2563 ทั้งนี้รัฐบาลไดกําหนด
นโยบายดานการปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรดวยการสรางความรวมมือระหวางฝายตางๆ ในการ
ตรวจจับเพื่อปองกัน การรายงานและการดูแลผูบาดเจ็บ และขอใหทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
รวมกันดําเนินมาตรการปองกันอุบัติเหตุทางถนนอยางจริงจัง ตามกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนอยางตอเนื่องตลอด
ทั้งป เพื่อสรางประเทศไทยใหเปนเมืองปลอดภัย Safety Thailand ตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีไดฝาก
ขอหวงใยและไดมอบแนวทางในการดําเนินงานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว โดยใหกําหนดยุทธศาสตร
การดําเนินงานในระยะ 20 ป แบงเปน 4 ระยะ (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2558 - 2561 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2562 – 2566 ระยะที่ 3 พ.ศ.
2567 - 2571 และระยะที่ 4 พ.ศ. 2572 – 2576) เพื่อขับเคลื่อนใหการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใหบัง
เกิดผลเปนรูปธรรม และมีความตอเนื่องตลอดทั้งป ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดกําหนดกรอบการดําเนินงาน
ตามภารกิจใน 5 เสาหลัก โดยยึดแนวทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนแมบทและแผนทศวรรษความ
ปลอดภัยทางถนนภายใตแนวทางการขับเคลื่อนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งป โดยเนนประเด็นหลัก
“เมา เร็ว รถจักรยานยนต” (ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน, 2562) สหประชาชาติไดกําหนดใหวันอาทิตยที่สามของ
เดือนพฤศจิกายนของทุกป เปนวันเหยื่อโลก (World Victims day) ซึ่งในปนี้ตรงกับวันที่ 17 พฤศจิกายน โดยทุกภาคสวน
รวมกันรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งนี้สถิติอุบัติเหตุบนทองถนน เสียชีวิตเฉลี่ย 60 รายตอวัน หรือกวา 20,000 ตอป พิการ
รวม 40,000 คนตอปอยูลําดับที่ 9 ของโลก อันดับหนึ่งในกลุมประเทศอาเซียน ขณะเดียวกันมีผูไดรบั ผลกระทบจากอุบัติเหตุมี
สูงถึง 2 แสนคน ซึ่งครอบครัวผูเสียชีวิต พิการ และผูเสียหายเหลานี้ ตองเผชิญกับความยากลําบากในการตอสูคดีเขาถึง
กระบวนการยุตธิ รรม (เครือขายพัฒนาคุณภาพชีวิต, 2562)
ปญหาการจราจรก็นับเปนอีกปญหาหนึ่งที่สําคัญและรายแรงไมยิ่งหยอนไปกวาปญหาอื่น ๆ ที่พบในเขตเมือง
จังหวัดพิษณุโลก เพราะการจราจรที่ติดขัดไมเพียงแตกอใหเกิดปญหาทางสังคม และสิ่งแวดลอมเทานั้น แตยังกอใหเกิดปญหา
ดานอื่นๆ ตามมาอีกเปนจํานวนมาก อันกลายเปนปญหาหลักของประเทศที่ทุกฝายตางพยายามหาทางแกไข เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณรถที่ไมสมดุลกับการเพิ่มขึ้นของถนน หรือผิวการจราจรที่รองรับปริมาณรถ จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนและ
การใชรถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต อยางไรก็ดี แมวาจะไดมีการตรากฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ขึ้นมาเพื่อควบคุม
และจัดระเบียบรถจักรยานยนต ฯลฯ แตตองยอมรับวาการใชกฎหมายเหลานั้นยังมีปญหาคือ การไมสามารถบังคับใชกฎหมาย
ไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้เนื่องมาจากผูขับขี่รถจักรยานยนตสาธารณะไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายเหลานั้น ดังงานวิจัยที่
ระบุวาการมีรถจักรยานยนตสาธารณะมีสวนเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของปญหาการจราจร โดยทําใหเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
เพราะสวนใหญผูขับขี่จะมีความรูหรือมีการศึกษาต่ํา ขาดความรูดานกฎจราจร (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพิษณุโลก, 2562) หรือในทางกลับกัน ผูขับขี่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายแตละเลยเพิกเฉยตอการปฏิบัติ
เนื่องจากกฎหมายเหลานั้นมีบทลงโทษที่ออน นอกจากนี้แลวเจาหนาที่ตํารวจผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลใหผูขับขี่
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนั้น ปฏิบัติงานไมเครงครัดและไมตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาเรงดวน ทําใหผูขับขี่
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รถจักรยานยนตสาธารณะจํานวนมากไมเคารพกฎจราจร จนกลายเปนความเคยชินกับการฝาฝนกฎจราจร เพราะคิดวา
เจาหนาที่ตํารวจจะละเวนหรือผอนผันการจับกุมในเวลาเรงดวนเพื่อระบายรถใหเร็วที่สุด ทายที่สุดจะสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ ทํา
ใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสนิ ของบุคคลหลายกลุม ไดแก ตัวผูขับขี่รถจักรยานยนตสาธารณะ ผูโดยสาร คูกรณีและ
ประชาชนทั่วไปเมื่อใดก็ตามที่มีความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินเกิดขึ้น ผูเสียหายจากเหตุการณดังกลาว ยอมตองเรียกรอง
คาเสียหายจากผูทําละเมิด จึงเกิดเปนคดีความอันมีมูลเหตุจากรถจักรยานยนตขึ้นสูศาล เพื่อตองการไดรับการเยียวยาความ
เสียหายเปนจํานวนมาก ซึ่งการที่คดีเหลานี้ขึ้นสูศาลจํานวนมากนั้น หมายถึงการเพิ่มปริมาณงานใหแกศาลและผูพิพากษา ทั้ง
ที่ในบางคดีเปนเพียงความเสียหายและความผิดเล็กนอยที่คูความสามารถไกลเกลี่ยดวยตนเองไดก็ตามผูพิพากษาจําตองใชวิธี
พิจารณาเชนเดียวกับคดีอาญาอื่น ๆ ทําใหเกิดการเสียเวลากับคดีความผิดเล็กนอยโดยใชเหตุ (สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก, 2562)
จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว ทําใหตองมีการศึกษาถึงปญหาเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจร เพื่อให
รับทราบถึงปญหาของการบังคับใชกฎหมายจราจร ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก และนําสาเหตุของปญหาเหลานั้นมาหามาตรการแกไข ซึ่งทายที่สุดจะนําไปสูการแกปญหาอยางถูกจุดและถูก
วิธีการบังคับใชกฎหมายในสังคม จึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสมดังเจตนารมณของกฎหมาย ดังนั้น การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ
จราจรถือเปนสวนสําคัญของการแกปญหาการจราจร โดยการบังคับใชกฎหมายของตํารวจจราจรมีประสิทธิภาพ ผูขับขี่รถก็
ยอมเกิดความเกรงกลัวตอกฎหมาย ไมกลากระทําความผิด ทําใหเกิดระเบียบวินัยในการใชรถใชถนน และสงผลตอสภาพ
การจราจรที่ดีขึ้น ในทางตรงกันขามหากเจาหนาที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอยางเครงครัด 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 กลุมตัวอยางเปนประชาชนที่เขารับบริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ใชการเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) โดยผูวิจัยพยายามเก็บตัวอยางเทาที่จะทําได
ตามที่มีอยูหรือที่ไดรับความรวมมือ ตัวอยางที่ไดเปนกรณีที่เผอิญหรือยินดีใหความรวมมือหรืออยูในสถานที่หรือตกอยูใน
สภาวะดังกลาวตามจํานวนที่ตองการ จํานวน 300 คน
2.2 ผูใหขอมูลสําคัญ ทําการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 5 ทาน
3. เครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณเชิงลึก โดย
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.2 สรางเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยใหครอบคลุมตามกรอบแนวคิดการวิจัย
3.3 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหาคา IOC (Item-Objective Congruence Index)
3.4 การหาคุณภาพดานความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, L. J. 1970) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .86
3.5 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชมาปรับปรุงแกไขขอคําถามจนถูกตองสมบูรณแลว จัดพิมพและ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจริงตอไป
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
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4.1 ผูวิจัยทําการติดตอกับผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทําการ
เก็บรวมรวม ขอมูล
4.2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองแจกแบบสอบถาม ใหกับประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางพรอมทั้งชี้แจง
รายละเอียด และความมุงหมายของการออกแบบสอบถามนี้จนเปนที่เขาใจ
4.3 เมื่อประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามแลวเสร็จ ผูวิจัย ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน
300 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
5. ขอบเขตของการวิจยั
5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหา ออกเปน 4 ดาน ไดแก 1. ดานการบังคับใชกฎหมาย
จราจร 2. ดานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชรถใชถนน 3. ดานการใหบริการแกประชาชน 4. ดานเครื่องหมายจราจร
สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตาง ๆ
5.2 ขอบเขตดานตัวแปร
5.2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ และขอมูลสัมภาษณเชิงลึก
5.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบังคับใชกฎหมายจราจร ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบังคับใชกฎหมาย
จราจร 2) ดานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชรถใชถนน 3) ดานการใหบริการแกประชาชน และ 4) ดานเครื่องหมายจราจร
สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตางๆ
6. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร
7. สถิติในการวิเคราะหขอมูล
7.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของระดับการบังคับใชกฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
7.2 สถิติเพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คา t-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม
และคา F-test ชนิด (One-way ANOVA) ใชทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม ถาพบการ
แตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ Scheffe
7.3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Question) วิเคราะหโดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท นําเสนอเปนความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจง
ความถี่ของผูตอบคําถามปลายเปด
7.4 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังนี้
1) นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ
2) นําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย
3) วิเคราะหคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)
4) สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอตอไป
7.5 การแปลความหมายกําหนดเกณฑคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2557)
คาเฉลี่ย
ความหมาย
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4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

อยูในระดับมากที่สุด
อยูในระดับมาก
อยูในระดับปานกลาง
อยูในระดับนอย
อยูในระดับนอยทีส่ ุด

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการบังคับใชกฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชายรอยละ 78.63 อายุระหวาง 30-40 ปรอยละ
28.23 ระดับการศึกษาสวนใหญระดับอนุปริญญารอยละ 25.24 และอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 26.82
2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมและรายดาน
การบังคับใชกฎหมายจราจร (ดาน)
1. ดานการบังคับใชกฎหมายจราจร
2. ดานการประชาสัมพันธเกีย่ วกับการใชรถใชถนน
3. ดานการใหบริการแกประชาชน
4. ดานเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตางๆ
รวมเฉลี่ย

X

S.D.

4.21
3.82
3.52
4.01
3.91

.52
.56
.67
.40
.43

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบวา การบังคับใชกฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกในภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.91, SD.=.43) รายดานพบวาอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน เรียง
จากมากไปหานอยคือดานการบังคับใชกฎหมายจราจร (x�=4.21, SD.=.52) ดานเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและ
อุปกรณตาง ๆ (x�=4.01, SD.=.40) ดานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชรถใชถนน (x�=3.82, SD.=.56) และดานการ
ใหบริการแกประชาชน (x�=3.52,SD.=.67) ตามลําดับ
3. ป ญหาและอุปสรรคเกี่ย วกับ การบังคั บใช กฎหมายของเจา หนา ที่ตํา รวจในเขตพื้ นที่รั บผิด ชอบของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คือดานการบังคับใชกฎหมายจราจร พบวาประชาชนยังไมเขาใจ
กฎหมายจราจรในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชรถใชถนน พบวาเจาหนาที่จราจรไมคอยมี
การประชาสัมพันธ เมื่อจะมีการปดเสนทางในการสัญจรไปมา ดานการใหบริการแกประชาชน พบวาเจาหนาที่ตํารวจยังใหการ
บริการกับประชาชนยังไมดีเทาที่ควร ดานเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตางๆ พบวาจราจรบนทองถนนไม
คอยชัดเจน มีการชํารุดเสียหาย การติดตั้งบนทองถนนไมคอยมีความเหมาะสม ปญหาอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตมาก
ที่สุด
ขอเสนอแนะ คือดานการบังคับใชกฎหมายจราจร พบวาประชาชนตองทําความเขาใจ เกี่ยวกับการใชกฎหมาย
จราจรกับประชาชน ดานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชรถใชถนน พบวาขาราชการตํารวจจราจรตองมีการประชาสัมพันธ
หรือแจงใหทราบกอนเมื่อจะมีการปดเสนทาง การจราจร ดานการใหบริการแกประชาชน พบวาขาราชการตํารวจจราจรตอง
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ใหความสนใจ เอาใจ ใสตอผูใชรถใชถนน และบริการดวยความเต็มใจ ดานเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ
ตาง ๆ พบวาขาราชการตองตํารวจตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติงานอยางเปนธรรม หนวยงานภาครัฐควร
ใหความสําคัญของการขับขี่รถจักรยานยนตอยางเปนระบบ เจาหนาที่ตํารวจตองเขมงวดกวดขันการบังคับใชกฎหมายจราจร
และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยและยุติธรรม สงเสริมใหประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมือง
พิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เขามามีสวนรวมในกิจกรรมแกไขปญหาจราจร เชน จัดใหมีโครงการอาสาสมัคร
รูปแบบตาง ๆ ควรมีการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางจิตสํานึกใหผูใชรถใชถนน มีการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
อยางถูกตอง หนวยงานที่เกี่ยวของตองรวมมือกันแกไขปญหาจราจร โดยใหความสําคัญกับระบบจราจรทั้งระบบ และควรมี
การแกไขและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
4. สมมติฐานการบังคับใชกฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบ
เปนตาม ไมเปนตาม
สมมติฐาน สมมติฐาน

ดานการ
ดานการ
ดานการ
ดานเครื่องหมายจราจร
ตัวแปร
บังคับใช ประชาสัมพันธ
ใหบริการแก สัญญาณไฟจราจรและ
ที่ทดสอบ
กฎหมาย เกี่ยวกับการใช
ประชาชน
อุปกรณตางๆ
จราจร
รถใชถนน
เพศ
.87
.15
.08
.22
.13
อายุ
.20
.37
.26
.36
.46
การศึกษา
.32
.06
.07
.18
.11
อาชีพ
.15
.12
.04*
.07
.06
* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบวา ประชาชนที่เขารับบริการในสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ที่มีปจจัยสวนบุคลคือ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบังคับใชกฎหมายจราจรไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาการบังคับใชกฎหมายจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะไดมีการดําเนินการของตํารวจจราจร
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายจราจร ไดแก การจับกุมโดยการออกใบสั่งของเจาพนักงานจราจร การวากลาวตักเตือน และการยึด
ใบอนุญาตขับขี่ หรือการใชเครื่องบังคับลอ และมีการเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจราจร แสดงวามีการบังคับ
ใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจอยางเครงครัด และประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเปนอยางดี และ
พฤติกรรมในการขับขี่ของประชาชนก็มีพฤติกรรมอยูในระดับดี สอดคลองกับงานวิจัยของ พงศศิริ เพ็ชรหวาโงะ (2558) เรื่อง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายสวมหมวกนิรภัย ผลการวิจัยพบวา การรับรูประโยชนเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยมาก
ที่สุด และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐวัฒน สิริพรวุฒิ (2559) ที่ศึกษาเรื่องการบังคับใชกฎหมายจราจรในเขตเทศบาล
ตําบลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา การบังคับใชกฎหมายจราจรในเขตเทศบาลตําบลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจรของประชาชน ดานการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจ และดานพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการ
ใชรถใชถนน
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จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมือง
พิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยนํามาอภิปรายเปนรายดาน ดังนี้
1.1 ดานเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตา งๆ โดยรวมอยูในระดับมาก แตพบวาในเวลาที่มี
แสงสวางไมเพียงพอ และเมื่อตองจอดรถในทางเดินรถหรือไหลทางตองเปดไฟหรือใชแสงสวางตามประเภทลักษณะ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคาสูงสุด แสดงวาประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเปนอยางดี ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลมีจิตสํานึกที่รูตัวอยูตลอดเวลา
วากําลังทําสิ่งใดอยู มีความละอายที่จะทําในสิ่งที่ไมถูกตอง อะไรควรทําหรือไมควรทํา และการกระทําผิดเปนลักษณะการ
กระทําที่บุคคลทั่วไปเห็นวาการกระทําผิ ดและถูกมองวาเปนคนที่มีนิสัยเอารัดเอาเปรียบผูอื่นจึงเปนสิ่งที่นาละอายมาก
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปรีดี เกษมทรัพย (2558) วาบุคคลทั่วไปชี้ผิดชี้ถูกได มนุษยมีเหตุผลสามารถแยกความรูสึกผิด
ชอบชั่วดีได ตามหลักการบางประการของความคิดสํานักกฎหมายธรรมนิยมหรือกฎหมายธรรมชาติ
1.2 ดานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชรถใชถนนโดยรวมอยูในระดับมาก พบวา การประชาสัมพันธใหมี
การคาดเข็มขัดนิรภัยในการขับขี่รถยนตมีคาเฉพาะสูงสุด แสดงวาประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมือง
พิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตระหนักเปนอยางดีในภัยอันตรายเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถตามมาตรการดานความ
ปลอดภัยคือ “ขับรถมีนํ้าใจ รักษาวินัยจราจร”และ “3 ม 3 ข” ซึ่งสอดคลองกับหนวยจัดการความรูเพื่อถนนปลอดภัย
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี (2557) ที่กลาวถึงกลยุทธและมาตรการที่จะนํานโยบายสาธารณะไปสูความสําเร็จใน
การปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมายจราจร ไดแก มาตรการดานความปลอดภัยคือ “3 ม 3 ข” (เมาไมขับ สวมหมวกนิรภัย ขับ
ขี่มอเตอรไซคอยางปลอดภัย มีใบขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย และไมขับรถเร็วเกินกําหนด)
1.3 ดานการบังคับใชกฎหมายโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การประชาสัมพันธการ
บังคับใชกฎหมายของหนวยงานของรัฐโดยทั่วไปทาใหจํานวนอุบัติเหตุและจํานวนผูเสียชีวิตลดลง มีคาเฉพาะสูงสุด แสดงวา
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เห็นดวยกับหนวยงาน
ภาครัฐที่มีการประชาสัมพันธการบังคับใชกฎหมายจราจร ซึ่งสอดคลองกับหนวยจัดการความรูเพื่อถนนปลอดภัย คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี (2557) ที่กลาวถึง กลยุทธและมาตรการที่จะนํานโยบายสาธารณะไปสูความสําเร็จในการ
ปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมายจราจรวา ควรมีการประชาสัมพันธควบคูกับการบังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่องจริงจัง การ
รณรงคเพื่อสรางจิตสํานึกตองควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายเสมอจึงจะไดผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน
1.4 ดานการใหบริการแกประชาชน โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา สถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการดําเนินงานดานการอํานวยความสะดวกไดแก ในชวงเวลาที่มีการจราจรหนาแนน เชน 07.00 น.08.00 น. รถติดมากและเคลื่อนที่ไดชา การจัดการจราจรตามทางแยกตาง ๆ ยังทําไดไมดี หากมีการกอสรางและขุดทอบน
พื้นผิวการจราจรทําใหการจราจรติดขัด ดานความปลอดภัย ไดแกเครื่องหมายการจราจรบางแหงชํารุดเสียหาย สัญญาณ
จราจรตามแยกไฟแดงบางแหงเกาชํารุดมองเห็นไดไมชัด มีรถที่วิ่งบนถนนบางคนไมคอยปฏิบัติตามกฎจราจร บางคนขับรถเร็ว
มาก ดานพฤติกรรมการใหบริการ ไดแก เจาหนาที่ตํารวจบางคนพูดไมคอยสุภาพเมื่อ จับกุมประชาชนผูใชรถที่ทําผิดกฎจราจร
เจาหนาที่ตํารวจบางคนไมคอยดูแลใหบริการเมื่อมี การสอบถามเสนทางไมคอยมีการตักเตือนกอนที่จะจับกุม ซึ่ง สอดคลอง
กับแนวคิดการวางแผนระบบจราจรของ (ภูจินดา พนิต, 2559) คือเจาหนาที่ตํารวจจราจร หมั่นสอดสองดูแล ประสานกับ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เขามาดําเนินการเกี่ยวกับ สาธารณูปโภคและการกอสรางตาง ๆ ใหเปนไปดวยความถูกตอง
เรียบรอยภายใตกรอบแนว ทางการปฏิบัติรวมกันอยางเครงครัด และกระทบตอพื้นผิวจราจรใหนอยที่สุดโดยยึดหลักปฏิบัติ
ที่วาจะตองไมกอใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดเพิ่มขึ้นเกินความจําเปนจนเปนที่เดือดรอนของผูใชรถใชถนนอยางมาก
2. จากผลการเปรียบเทียบประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบังคับใชกฎหมายจราจรในเขตชุมชน
ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาประชาชนสวนใหญก็มีความรู ความเขาใจในกฎจราจรดีขึ้นเปนอยางดี สอดคลองกับ
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ผลการวิจัยของ พงศศิริ เพ็ชรหวาโงะ (2558) ที่ทําการวิจัย เรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายสวมหมวกนิรภัย ผลการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายสวมหมวกนิรภัยจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และ
อาชีพตางกัน พบวาไมมีความแตกตางกัน และสอดคลองกับ ณัฐวัฒน สิริพรวุฒิ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง การบังคับใชกฎหมาย
จราจรในเขตเทศบาลตําบลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา อายุ และอาชีพ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบังคับใชกฎหมายจราจร ในเขตเทศบาล โดยรวมและราย
ดานทุกดานไมแตกตางกัน
3. จากผลการวิจัยยังพบวา ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย ผลการวิจัยดังกลาวสะทอนความ
ตองการของเยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อไดศึกษา พบวา มีความสอดคลองกับขอเสนอจากงานวิจัยของชาคริต ขันนาโพธิ์ (2556) ที่ศึกษาถึงปญหาเกี่ยวกับทัศนคติ
ตอการบังคับใชพระราชบัญญัติจราจรทางบกในจังหวัดมหาสารคาม พบวามีขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ดังนี้ ควรมีการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับกฎหมายจราจร กระบวนการบังคับใชกฎหมายจราจร และควรมีการรณรงคเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร การปฏิบัติตนของผูบังคับใชกฎหมายและผูใชยานพาหนะ ควรมีการอบรมดานกฎหมายจราจรเกี่ยวกับ
เจาหนาที่ตํารวจ รวมทั้งจรรยาบรรณเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายใหมีความเสมอภาค อันจะเปนสิ่งที่ประชาชนสมัครใจที่จะ
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การบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ
TOURISM LAW ENFORCEMENT IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS
FOR TOURISM DEVELOPMENT IN PETCHABUN
อนุสรณ สอนใจดี
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก
corresponding author: May_figure@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นการบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และการพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ 2) การบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวที่มีความสัมพันธกับ
การพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยว เปนการวิจัยแบบผสมผสาน กลุมตัวอยาง คือนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 97 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม และโดยมีผูใหขอมูลสําคัญเปน
คณะกรรมการยุทธศาสตรการทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ และนิติกรของทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ รวมทั้งสิ้น 7 คน
ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (x�=3.76, SD.=.25) การบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.62,
SD.=.23) การบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวมีความสัมพันธเชิง
เสนตรงกับการพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ ทิศทางเดียวกันอยูในระดับต่ํา ( rS =.317**) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรที่สามารถพยากรณการพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณมีผลมา
จากการบังคับใชกฎหมาย จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานความชัดเจนและพื้นฐานของกฎหมายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และดานความทับซอนของหนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบดานการทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2= 0.441) หรือพยากรณไดรอยละ 44.1 สรุปไดวาการบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวของ
องคกรปกครองสว นทองถิ่นเพื่ อพัฒนาการทองเที่ยวจะสงผลโดยตรงต อการพัฒนาทองถิ่ นดานการท องเที่ ยวในจังหวั ด
เพชรบูรณ
คําสําคัญ: การบังคับใชกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาการทองเที่ยว
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 indepth 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 ( rS = .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
สวนทองถิ่นเปนระบบมากขึ้น จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีอิสระในการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทอง ถิ่นตามหลักการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน สงเสริมสนับสนุนความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานรัฐ และหนวยงานเอกชนอื่น องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนหนวยงานสําคัญในการจัดทํากิจกรรมสาธารณะและบริการสาธารณะ ภายในพื้นที่และเปน
หนวยงานที่ใกลชิดทองถิ่นมากที่สุดที่มีอํานาจออกกฎหมายเพื่อใชบังคับในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งกฎหมายการกระจายอํานาจและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอีกหลายฉบับที่ไดรับการถายโอนภารกิจความเปนอิสระ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหสามารถตรากฎหมายไดอยางรวดเร็วตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น
(ชูวงศ ฉายะบุตร, 2558)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยการปกครองที่เกิดตามหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซึ่งมี
ความเปนอิสระ (Autonomy) ในการปกครองตนเอง โดยสิ่งที่สามารถสะทอนระดับของการกระจายอํานาจและความเปน
อิสระวามีอยูมากนอยเพียงใด สามารถพิจารณาไดจากการใหอํานาจหนาที่แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและการแทรกแซง
หรือกํากับดูแลของสวนกลาง กลาวคือ หากอํานาจหนาที่ในการจัดทําภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอยูกวางขวาง
ยอมสะทอนถึงระดับการกระจายอํานาจที่มีอยูสูง และหากสวนกลางเขามาแทรกแซงหรือกํากับดูแลอยูนอย ก็สามารถสะทอน
ถึงความเปนอิสระที่มีอยูสูง (นครินทร เมฆไตรรัตนและคณะ, 2560) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง
จะมีขอบเขตอํานาจหนาที่ของตนเองซึ่งแยกออกจากรัฐ โดยทั่วไปแลวอํานาจหนาที่ของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
รูปแบบเดียวกัน คือการจัดทํา “บริการสาธารณะ” สําหรับการจัดทําบริการสาธารณะที่ถือเปนอํานาจหนาที่ของระดับชาติ
(รัฐ) และระดับทองถิ่น (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) เปนการจัดทําภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการและความสําคัญตอ
ความเปนอยูของประชาชนโดยทั่วไป โดยสามารถแยกไดเปน 2 ประเภท ไดแก บริการสาธารณะระดับชาติ (National
Affairs) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่จัดทําขึ้นโดยรัฐ ที่มุงเนนเพื่อประโยชนสวนรวมภายในรัฐ มีลักษณะเกี่ยวกับ กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับความมั่นคงของรัฐ เกี่ยวของกับการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน กระบวนการยุติธรรม เกี่ยวกับการเปน
ตัวแทนของรัฐโดยรวม และรวมไปถึงกิจกรรมที่ตองการใหเกิดมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ อาทิ กองทัพ กิจการตํารวจ ศาล
ยุติธรรม เปนตน และบริการสาธารณะระดับทองถิ่น (Local Affairs) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับทองถิ่นโดยเฉพาะ และเพื่อ
ตอบสนองความตองการของคนในทองถิ่น โดยจะมีลักษณะเปนกิจกรรมที่ตอบสนองคนในทองถิ่น ซึ่งแตละทองถิ่นอาจจะมี
4

4

4

4
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ความแตกตางกันออกไป โดยสวนใหญจะสอดคลองกับชีวิตประจําวันของคนในทองถิ่น ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม
การอํานวยความสะดวก รวมไปถึงการจัดสวัสดิการใหคนในทองถิ่นโดยตรง (วุฒิสาร ตันไชย, 2561) องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนองคกรที่มีบทบาท อํานาจหนาที่อยางกวางขวาง โดยมิไดมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนใน
ทองถิ่นเทานั้นแตยังขยายบทบาท หนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเปน
องคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น และมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการ กิจการตางๆ ที่เปนอํานาจหนาที่ และดําเนินการใหเกิดการบังคับใชตาม
กฎหมายทองถิ่นที่สภาทองถิ่นไดตรากฎหมายทองถิ่นขึ้น เพื่อใหเกิดการบาบัดทุกข บํารุงสุข และคุมครองประชาชนในทองถิ่น
นั้น สภาทองถิ่นยังมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
แผนงาน โครงการ และใหความเห็นขอแนะนํา แกคณะกรรมการบริหารได โดยที่ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สวนรวมในฐานะผูเปนเจาของอํานาจ รวมทั้งที่เปนรูปธรรม และนามธรรม การบังคับใชกฎหมายจึงถือเปนกลไกสําคัญอยาง
หนึ่งที่จะทําใหประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ ปฏิบัติตามรูปแบบเดียวกัน โดยกฎหมายในที่นี้หมายถึง กฎหมายจากสวนกลาง และ
สวนที่ใชในทองถิ่นนั้น ๆ ที่ใชบังคับมีลักษณะของกฎหมายมหาชนที่ประชาชน คนไทยทั้งประเทศที่จะตองปฏิบัติรวมกัน ทั้งใน
ดานโครงสราง
การบริหารจัดการ และเปนแนวปฏิบัติ ที่ใชในทิศทางเดียวกัน การออกกฎหมายบังคับใชในทองถิ่นของ
ตนโดยสภาทองถิ่น ตามอํานาจนิติบัญญัติ และบังคับใชโดยฝายบริหารในพื้นที่ (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2558)
การทองเที่ยวกอใหเกิดการพัฒนาประเทศและเปนผลทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง
ของทองถิ่น การทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญที่อํานวยประโยชนใหกับประชาชนในทองถิ่นในการสรางงาน สรางอาชีพ และสราง
รายได นอกจากนั้นยังเปนการกระตุนการพัฒนาดานอื่น ๆ ตามมาอีกดวย (ภาวิณี ตันตระกูล, 2560) เมื่อการทองเที่ยว
ขยายตัวและไมมีการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดีก็อาจจะเกิดผลกระทบจากการทองเที่ยว เชน กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม พื้นที่
ธรรมชาติบางสวนถูกทําลายจากการสรางที่พักในแหลงธรรมชาติ ทําใหเกิดปญหาน้ําเสีย การจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล การ
สงเสริม การทองเที่ยวและการปองกันผลกระทบเหลานี้สามารถจะใชมาตรการทางดานกฎหมายภายในเขามาควบคุมได
เพียงแตการออกกฎหมายของประเทศไทยมีความลาชาและอาจจะไมสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของบริบทแต
ละพื้นที่และประชาชนในเขตปกครองทองถิ่นนั้น ๆ บางครั้งประชาชนยังสับสน และไมเขาใจขอกฎหมาย ขอบังคับ กฎ หรือ
แนวทางการพัฒนา ตามขอบัญญัติทองถิ่นหรือเทศบัญญัติของทองถิ่น กฎหมายที่มีมากเกินไป ทับซอน หรือขาดความรูความ
เขาใจที่ดีพอ ก็สงผลเสียและปญหาตอการตัดสินใจหรือการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นนั้น ๆ ได โดยเฉพาะดานการ
ทองเที่ยว (บังอรศรี ถาวรประดิษฐ, 2561)
จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง การบังคับใชกฎหมายดานการ
ทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อศึกษาความคิดเห็นและหา
ความสัมพันธการบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อใหการ
จัดทํามาตรการทางกฎหมาย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เกิดการพัฒนาอยาง
สมดุลทั้งสามมิติ คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีรายไดจากการทองเที่ยวทําใหมีเงินหมุนเวียน ในทองถิ่น
เศรษฐกิจขยายตัว ทองถิ่นเกิดการพัฒนา และสามารถรักษาศักยภาพใน การรองรับนักทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยว อนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตอัน ดีงาม โดยเกิดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดในระยะยาว เกิดประโยชน ตอ
นักทองเที่ยว เจาของแหลงทองเที่ยว และผูประกอบการและสงผลไปถึงระบบ เศรษฐกิจของประเทศไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
ใชวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
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1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวใน 6 ดาน ไดแก
(1) ดานความรูความเขาใจกฎหมายของการทองเที่ยวที่เกี่ยวของ (2) ดานความชัดเจนและพื้นฐานของกฎหมาย (3) ดานความ
ขัดแยงหรือความทับซอนของกฎหมาย (4) ดานความทับซอนของหนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบดานการทองเที่ยว
(5) ดานขอบเขตของการใชกฎหมาย และ (6) ดานชองวางของกฎหมาย เปนแบบการวัดคาของ ลิเกิรต (Likert) เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ ประกอบดวย
(1) การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (2) การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว (3) การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (4) การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข (5) การพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารงานใหมี
ความเปนเลิศ และ (6) การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating
scale) 5 ระดับ ของลิเกิรต (Likert)
โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละขอมีน้ําหนัก ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง นอย
ระดับ 1 หมายถึง นอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย ในการปกครองสวนทองถิ่นที่สงผลตอการพัฒนา
ทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลแบบเผชิญหนา (Face to Face Contract) โดยอาศัยการสนทนาและการซักถามระหวางผูสัมภาษณ
(Interview) กับผูถูกสัมภาษณ (Interviewer) เปนหลัก ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับคณะกรรมการยุทธศาสตรการ
ทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ และนิติกรของทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ รวมทั้งสิ้น 7 คน
3. การเก็บรวบรวมขอมูลวิจยั
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจยั เชิงปริมาณ ในการเก็บรวบรวมขอมูลศึกษาไดดําเนินการดังนี้
3.1.1 ผู ศึ ก ษาจั ด ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง ท อ งถิ่ น จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ เพื่ อ ขออนุ ญ าตในการเก็ บ ข อ มู ล จาก
นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดเพชรบูรณ และเพื่อขอความรวมมือและอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินงานศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลกับเปนกลุมตัวอยาง
3.1.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูศึกษาไดไปจัดเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง และรับกลับ
หลังจากแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง
3.1.3 นําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตองของแบบสอบถาม คัดเลือกฉบับที่
สมบูรณเพื่อจัดกระทํากับขอมูล โดยไดรับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 97 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
3.1.4 การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 97 ชุด มาลงรหัสประมวลผลโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ กําหนดขั้นตอนการเก็บขอมูล ดังนี้
3.2.1 ผูวิจัยนําหนังสือแบบสอบถามและเอกสารที่เกี่ยวของถึงกลุมตัวอยาง
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3.2.2 ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยใชเวลาในการสัมภาษณแตละทานอยางนอย 60 นาที
มีการจดบันทึกและบันทึกเสียงขณะทําการสัมภาษณ
3.2.3 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงตามประเด็นตาง ๆ และวิเคราะหแยกประเด็นตามกลุมขอมูล
3.2.4 ผูวิจัยนําขอมูลที่วิเคราะหไดนํามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีที่ใชในการศึกษาวิจัย
3.2.5 ผูวิจัยสรุปขอมูลที่ไดและนําไปเปรียบเทียบระหวางผูใหขอมูล
3.2.6 ผูวิจัยอภิปรายผลขอมูลตามทฤษฎีและปรากฏการณเพื่อสรางขอสรุปและขอเสนอแนะ
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนศึกษาการบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ
4.2 ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา
4.2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
พัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 6 ดาน
4.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก การพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 6 ดาน
4.3 ขอบเขตดานระยะเวลา ระหวางเดือน พฤษภาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562
4.4 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้
4.4.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 127 คน (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ. 2562)
4.4.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ โดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane. 1967: 727-728) แลวกําหนดสัดสวน
N
(1)
n=
1 + Ne 2

เมื่อ n คือ ขนาดกลุมตัวอยาง
N คือ ขนาดประชากร
e คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดสวนเทากับ 0.05
ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 97 คน และเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย (Simple random
sampling) ดังตางรางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบล ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ
หลมสัก
หลมเกา
น้ําหนาว
เขาคอ
ชนแดน
วังโปง

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (แหง)
เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล
อบต.
1
3
15
1
1
19
1
9
4
1
4
4
8
2
5
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ประชากร
19
21
10
4
5
12
7

กลุม
ตัวอยาง
15
16
8
3
4
9
5
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8
9
10
11

หนองไผ
6
9
15
11
บึงสามพัน
1
9
10
8
วิเชียรบุรี
1
1
14
16
12
ศรีเทพ
2
6
8
6
รวม
3
22
102
127
97
5. การสรางเครื่องมือในการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 ขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไว
5.2 หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวนํามาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาทั้งในดานเนื้อหาสาระและโครงสรางของคําถามตลอดจนภาษาที่ใช และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม และวัตถุประสงค (Item-Objective
Congruence Index : IOC) ไดคามากกวา 0.5 ขึ้นไปทุกขอ
5.3 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try
out) แกประชาชนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด เพื่อหาคาความเชื่อมั่น
ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α.coefficient) วิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.923
5.4 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริง
ที่ใชในการวิจัยตอไป
6. เกณฑการแปลความหมาย ของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2548)
คาเฉลี่ย
ระดับ
4.21 – 5.00 ระดับมากทีส่ ุด
3.41 – 4.20 ระดับมาก
2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 ระดับนอย
1.00 – 1.80 ระดับนอยที่สดุ
เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธสหสัมพันธ ใชเกณฑดังนี้ (Hinkle D. E. 1998, p.118)
ระดับของความสัมพันธ
คา rS
.90 - 1.00 มีความสัมพันธกันสูงมาก
.70 - .90
มีความสัมพันธกันในระดับสูง
.50 - .70
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
.30 - .50
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
.00 - .30
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก
7. การวิเคราะหขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
7.1 การวิเคราะหความคิดเห็นการบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
การพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งมีลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคาโดยรวม และรายดานและรายขอ
โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําเสนอในรูปตาราง แลวนําผลการวิเคราะหทาง
สถิติแปลผลกับเกณฑ
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7.2 การวิเคราะหหาการบังคับใชกฎหมายดานการบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวที่มีความสัมพันธกับ
การพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ ใชสถิติการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน หาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใชการวิเคราะหการถดถอย (Regression) และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient)
7.3 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณใชการสัมภาษณเชิงลึกคณะกรรมการยุทธศาสตรการทองเที่ยว
ของจังหวัดเพชรบูรณ และนิติกรของทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ ทั้งสิ้น 7 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยนําขอมูลที่ไดจนเปนที่เพียงพอตอการวิจัย ซึ่งผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สรุปเปน
ประเด็นตางๆและทําการจําแนกประเภทขอมูลเปนหมวดหมูหรือประเภท
สรุปผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
เพชรบูรณ แสดงดังตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ ภาพรวม
และรายดาน

G การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
H การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

𝐱� S.D.
4.04 .48
3.92 .49

I การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.90

.46

มาก

4

J การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข

3.16

.36

ปานกลาง

6

K การพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารงานใหมคี วามเปนเลิศ

4.05

.57

มาก

1

L การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากร

3.49

.51

มาก

5

3.76

.25

มาก

การพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ

รวม

แปลความหมาย

ลําดับที่

มาก
มาก

2
3

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (x�=3.76, SD.=.25) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมาก 5 ดาน โดยกลุมตัวอยางใหความเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศมากที่สุดอยูในระดับมาก (x�=4.05, SD.=.57) รองลงมาคือการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากร สวนขอที่กลุมตัวอยางใหความเห็นนอยที่สุด คือการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง (x�=3.16, SD.=.36)

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว ภาพรวมและรายดาน
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การบังคับใชกฎหมายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว

𝐱�

S.D.

แปล
ความหมาย

ลําดับที่

A. ดานความรูค วามเขาใจกฎหมายของการทองเที่ยวที่
เกี่ยวของ
B. ดานความชัดเจนและพื้นฐานของกฎหมาย

3.07

.49

ปานกลาง

6

3.51

.59

มาก

5

C. ดานความขัดแยงหรือความทับซอนของกฎหมาย

3.60

.40

มาก

4

D. ดานความทับซอนของหนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบ
ดานการทองเที่ยว
E. ดานขอบเขตของการใชกฎหมาย

3.84

.52

มาก

2

3.76

.50

มาก

3

F. ดานชองวางของกฎหมาย

3.92

.37

มาก

1

รวม

3.62

.23

มาก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.62,
SD.=.23) เมื่อพิจารณารายดานพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานดานชองวางของกฎหมายดานการทองเที่ยว
มากที่สุด อยูในระดับมาก (x�=3.92, SD.=.37) รองลงมาคือดานความทับซอนของหนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบดานการ
ทองเที่ยว ดานขอบเขตของการใชกฎหมาย ดานความขัดแยงหรือความทับซอนของกฎหมาย และดานความชัดเจนและ
พื้นฐานของกฎหมาย สวนที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นนอยที่สุด คือ ดานความรู ความเขาใจกฎหมายของการทองเที่ยวที่
เกี่ยวของอยูในระดับปานกลาง (x�=3.07, SD.=.49)
2. การบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ
การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางการบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางการบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ
การบังคับใชกฎหมายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว

การพัฒนาทองถิ่น
ดานการทองเที่ยว
p-value
rS
(Sig.2-tailed)
A ดานความรูความเขาใจกฎหมายของการทองเที่ยวที่เกี่ยวของ
.137
.182
B ดานความชัดเจนและพื้นฐานของกฎหมาย
3.77**
.00
C ดานความขัดแยงหรือความทับซอนของกฎหมาย
-.011
.918
D ดานความทับซอนของหนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบดานการทองเที่ยว .231*
.023
E ดานขอบเขตของการใชกฎหมาย
.035
.733
F ดานชองวางของกฎหมาย
.148
.147
(รวม)
.317**
.002
R2=.441
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** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การทดสอบสมมติฐาน การบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ
ผลการทดสอบคาการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman rank correlation
coefficient) พบวา การบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวภาพรวม
มีความสัมพันธเชิงเสนตรงทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาทองถิ่นดนการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณในระดับต่ํา ( rS =.317**)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายดาน พบวาตัวแปรที่สามารถพยากรณการพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวใน
จังหวัดเพชรบูรณมีผลมาจากการบังคับใชกฎหมาย จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานความชัดเจนและพื้นฐานของกฎหมาย (B) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดานความทับซอนของหนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบดานการทองเที่ยว (D) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ(R2= 0.441) หรือพยากรณไดรอยละ 44.1 ดังนั้น จึงสรุปได
วาการบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวจะสงผลโดยตรงตอการ
พัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ
ปญหาและขอเสนอแนะ
1. กฎหมายที่นํามาบังคับใชในเรื่องของการทองเที่ยวยังไมปฏิบัติตามระเบียบของกฎหมาย หนวยงานของทาง
ราชการที่มีสวนรับผิดชอบ และผูมีสวนไดสวนเสีย ควรปฏิบัติตามกฎหมายใหมากขึ้น
2. ภาครัฐมีการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นใหสามารถบริการจัดการดานการทองเที่ยวไดตามระเบียบที่กฎหมาย
กําหนด แตมีขอจํากัดในการพัฒนาคืองบประมาณในการพัฒนามีอยูอยางจํากัดในขณะที่ปริมาณงานที่ตองการมาก ทําใหไม
สามารถดําเนินการไดเพียงพอตอความตองการ นอกจากนี้พื้นที่การทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณสวนใหญยังขาดระบบการ
จัดการดานขยะที่ดี และขาดพื้นที่ในการรองรับขยะซึ่งปญหาเหลานี้อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณดานการทองเที่ยวตามมา
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ พบวา
1.1 ขอกฎหมายที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวแตละฉบับตองไมขัดแยงกัน แตในสวนของผูบังคับใชกฎหมาย อาจจะ
เขาใจบริบทของกฎหมายมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับดุลพินิจในการบังคับใชไดเต็มที่
1.2 หนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบการทองเที่ยว ตามแนวทางปฏิบัติตอทุกภาคสวนราชการที่ปฏิบัติไม
ขัดแยง แตละหนวยงานหรือองคกรควรกําหนดหนาที่ รวมถึงความรับผิดชอบและงบประมาณใหชัดเจน
1.3 กฎหมายที่ใชในการบังคับดานการทองเที่ยว ขึ้นอยูที่ผูรับผิดชอบหรือผูปฏิบัติตามกฎหมายอาจเลือกปฏิบัติ
และไมบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียม
1.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ควรมีการกําหนดวิสัยทัศน และนโยบายดานการบังคับ
ใชกฎหมายดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกองคกรในเขตบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม อาจมีการ
กําหนดไวในแผนพัฒนาสี่ปเปนภาระงานเรงดวน พรอมทั้งมีการดําเนินการตามวิสัยทัศนและนโยบาย
2. การบังคับใชกฎหมายที่สงผลตอการพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 การใชกฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยวจะมีผลตอการพัฒนา หรือการดูแลสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ
หรือที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อเปนกฎและขอบังคับในการควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ตามประเภทของแหลงทองเที่ยว เพราะถาไมมี
กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยวผูประกอบการและนักทองเที่ยวอาจจะเขาไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.2 ควรปรับปรุงขอกฎหมายเพื่อปดชองวางและปองกันการเกิดชองวางของกฎหมายดานการทองเทีย่ วใน
อนาคตในยุคไทยแลนด 4.0 และศตวรรษที่ 21
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2.3 กฎหมายดานการทองเที่ยวควรสอดคลองกับกฎหมายทองถิ่นเพื่อใหงายและสะดวกในการพัฒนาการ
ทองเที่ยว และเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ตลอดจนภาคเอกชนมี สวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว
2.4 ควรใหหนวยงานภาคเอกชนหรือสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษาดาน การสงเสริม
การตลาดแหลงทองเที่ยว และใหมีตัวแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวน ในการเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาสงเสริมใหเกิด
ภาคีเครือขายของภาคประชาชนทุกมิติ
อภิปรายผล
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใชในการปกครองสวนทองถิ่นดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูในระดับมาก รายดานพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานดานชองวางของ
กฎหมายดานการทองเที่ยวมากทีส่ ุด อยูในระดับมาก รองลงมาคือดานความทับซอนของหนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบ
ดานการทองเที่ยว ดานขอบเขตของการใชกฎหมาย ดานความขัดแยงหรือความทับซอนของกฎหมาย และดานความชัดเจน
และพื้นฐานของกฎหมาย สวนที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นนอยที่สดุ คือ ดานความรูค วามเขาใจกฎหมายของการทองเที่ยวที่
เกี่ยวของอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองจัดทําเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน อยางตอเนื่องและเสมอภาคโดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา “การจัดบริการ สาธารณะใหแก
ประชาชนนั้น จะตองดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและ
มีความรับผิดชอบตอผูใชบริการทีม่ ากขึ้น” สอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดิ์ชัย ทรัพยเพิ่ม (2551) ที่ศึกษาสภาพการบังคับใช
กฎหมายอาคารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจัยพบวา สภาพการบังคับใชกฎหมายอยูในสภาพปานกลาง ดานตัวบท
กฎหมายมีความชัดเจน ชองโหวนอย มาตรการบังคับปานกลาง ติดขัดในรายละเอียดขอกําหนดปลีกยอย ความซ้ําซอนมีนอย
ดานเจาหนาทีผ่ ูบังคับใชกฎหมายมีความรูพอเหมาะ จํานวนพอเหมาะ ความเปนอิสระปานกลาง ดานประชาชนพึงพอใจปาน
กลางในการบังคับใชกฎหมาย และงานวิจัยของอมร เที่ยงถิ่น (2553) ศึกษาเรื่องปญหาการใชกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารขององคการบริหารสวนตําบลปาเว จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร
ขององคการบริหารสวนตําบลปาเว คือ ปญหาที่เกิดจากประชาชน ไดแก การขาดความรูความเขาใจ การขาดความมีสวนรวม
การหลีกเลี่ยงกฎหมายและขาดการใหความรวมมือ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก รายดานพบวาอยูในระดับมาก คือ การพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศ รองลงมาคือการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากร สวนขอที่กลุมตัวอยางใหความเห็นนอยที่สุด คือการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัชญากัญจน รัตนวรกานต (2561) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับมาตรการทางกฎหมาย เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ผลการวิจัยพบวา พบวากฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีขอบเขตที่สงเสริมการทองเที่ยวมากที่สุดโดยเฉพาะดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย ความ
สะดวกเพื่อการทองเที่ยว การปฏิบัติงานดานการทองเที่ยวขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นทุกดานอยูในระดับปานกลาง ดาน
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยสูงสุด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
กิรพัฆน สรรพกุล (2553) ศึกษาการสงเสริมและการพัฒนาการทองเที่ยวทองถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลเมืองระนอง อําเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลที่มีตอสภาพและความตองการในการ
สงเสริมและการพัฒนาการทองเที่ยวของเทศบาลเมืองระนองอยูในระดับมาก
2. การบังคับใชกฎหมายจะสงผลตอการพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
จังหวัดเพชรบูรณ ที่เปนเชนนี้เพราะหากใชกฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยวจะมีผลตอการพัฒนา เปนกฎและขอบังคับในการ
0

1173

1

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ตามประเภทของแหลงทองเที่ยว เพราะถาไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยวผูประกอบการและ
นักทองเที่ยวอาจจะเขาไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองปรับปรุงขอกฎหมายเพื่อปดชองวางและปองกันการ
เกิดชองวางของกฎหมายดานการทองเที่ยวในอนาคตในยุคไทยแลนด 4.0 และศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับกฎหมายทองถิ่น
เพื่อใหงายและสะดวกในการพัฒนาการทองเที่ยว และเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ตลอดจนภาคเอกชนมี สวนรวมในการ
เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว สอดคลองกับกาญจนา คง ภิรมย (2559) ในประเด็นตองเปด
โอกาสใหประชาชนในพื้นที่ตลอดจนภาคเอกชนมี สวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ควรให หนวยงานภาคเอกชนหรือสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษาดาน การสงเสริมการตลาดแหลง
ทองเที่ยว และใหมีตัวแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวน ในการเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาสงเสริมใหเกิดภาคีเครือขายของ
ภาคประชาชนใน การพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่องในทุกระดับและทุกมิติ และสอดคลองกับ กับงานวิจัยของ ณัชญา
กัญจน รัตนวรกานต (2561) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับมาตรการทางกฎหมาย เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว ผลการวิจัยพบวา มาตรการทางกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยจะตองคํานึงถึงความแตกตางของแหลงทองเที่ยว ขอบเขตของกฎหมายที่ใหอํานาจ การมีสวนรวมของชุมชน
อัตลักษณของทองถิ่น และการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เพื่อให การบังคับใชมาตรการทางกฎหมายดังกลาวมีประสิทธิภาพ
จะตองมี มาตรการ การบังคับทางปกครอง มาตรการบังคับทางอาญาและมาตรการบังคับทางแพง
0

0

ขอเสนอแนะ
1. การนําผลการวิจยั ไปใช
1.1 การพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูในระดับมาก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและผูมีสวนเกี่ยวของ ควรมีการพัฒนาตอยอดใหเกิดความยั่งยืนในดานของการพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารงาน
ใหมีความเปนเลิศ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากร
1.2 การพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม และ
สาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการแกไขเปนกรณีเรงดวน โดยกําหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 4 ป
1.3 การบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยวโดยรวมอยูในระดับมาก องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรพัฒนาตอ
ยอดและธรรมรงครักษาไวอยางมีระบบ ระเบียบตามกฎหมายในดานของชองวางของกฎหมายดานการทองเที่ยวดานความทับ
ซอนของหนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบดานการทองเที่ยว ดานขอบเขตของการใชกฎหมาย ดานความขัดแยงหรือความทับ
ซอนของกฎหมาย และดานความชัดเจนและพื้นฐานของกฎหมาย
1.4 การบังคับใชกฎหมายดานการทองเที่ยว ดานความรู ความเขาใจกฎหมายของการทองเที่ยวที่เกี่ยวของอยู
ในระดับปานกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรพัฒนา และปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน
2. การวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรใหมีการวิจัยเพื่อศึกษา ติดตาม และประเมินผล การบังคับใชกฎหมายในทองถิ่นแตละทองถิ่นของ
ประเทศไทย เพื่อทําการเปรียบเทียบผลของความแตกตางแตละทองถิ่น ผลที่ไดจะนํามาพัฒนาดานการทองเที่ยวที่ยั่งยืนตอไป
3.2 ควรศึกษาและวิจัย เพื่อนําองคความรูใหมๆที่มีผลตอการบริหารหรือพัฒนาแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น
นอกจากการบังคับใชกฎหมายหรือขอปฏิบัติ ระเบียบของภาครัฐทั้งระดับประเทศที่เปนสวนกลาง และระดับทองถิ่นของตนวา
มีปจจัยดานอื่นที่มีผลมากกวาหรือไม
3.3 ศึกษาการบังคับใชกฎหมายที่ออกโดยสวนกลางกับสวนทองถิ่น เพื่อหาขอแตกตางที่สงผลตอการพัฒนา
โดยเฉพาะผลที่ไดจากการเปรียบเทียบในระดับประเทศของทุกทองถิ่น เพื่อนํามาพัฒนาตอทองถิ่นดานการทองเที่ยวตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอผิดพลาดในการเขียน
ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปที่ 2 และปที่3 กลุมผูใหขอมูลเปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปที่ 2 และปที่
3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 77 คน ผูวิจัยกําหนดใหนักศึกษาเขียนแบบ
บันทึกประจําวันคนละ 1 ฉบับ ฉบับละไมต่ํากวา 300 ตัวอักษรรวมทั้งสิ้น 77 ฉบับ จากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบบันทึกประจําวัน
ทั้งหมดมารวมตรวจสอบและวิเคราะหขอผิดพลาดโดยผูทรงคุณวุฒิดานภาษาจีนจํานวน 3 คน
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมีขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนรวมทั้งหมดจํานวน 1,740 แหง
แบงออกเปน 3 ดาน คือ 1) ขอผิดพลาดในการใชเครื่องหมายวรรคตอน พบขอผิดพลาดจํานวน 759 แหง คิดเปนรอยละ
43.62 โดยลักษณะที่ผิดพลาดมากที่สุดคือ การไมใชเครื่องหมายวรรคตอน 2) ขอผิดพลาดในการเขียนระดับประโยค พบ
ขอผิดพลาดจํานวน 749 แหง คิดเปนรอยละ 43.04 โดยลักษณะที่ผิดพลาดมากที่สุดคือ การผูกประโยคโดยขาดคําที่จําเปน
3) ขอผิดพลาดในการเขียนตัวอักษรจีน พบขอผิดพลาดจํานวน 232 แหง คิดเปนรอยละ 13.33 โดยมีลักษณะขอผิดพลาดคือ
การขีดเสนตัวอักษรจีนที่สั้นเกินไปหรือยาวเกินไปจนทําใหมีลักษณะใกลเคียงกับตัวอักษรอื่นและมีความหมายผิดไปจากเดิม
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
จัดการใหเปนระบบมีลําดับความที่ชัดเจนแลว ยังตองมีความรูในเรื่องหลักการทางภาษา เพื่อที่จะถายทอดออกมาเปนเรื่องราว
ใหมีความชัดเจนตรงตามเจตนารมณของตนเอง พิชญาวี ทองกลาง (2555) กลาววา “การเขียนเปนทักษะที่สําคัญในการ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่น เปนการถายทอดความรูของตนเองใหผูอื่นทราบ ผูเขียนจะตองรวบรวมขอมูล ลําดับความคิด นํามารอย
เรียงเปนตัวอักษรใหสละสลวย การที่ผูเขียนจะเขียนไดดีตองมีความรูความสามารถทางดานความรูทางภาษา เชน ไวยากรณ
คําศัพท สํานวน ประโยค เครื่องหมายวรรคตอน รูปแบบการเขียนตาง ๆ และตองมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม” จะเห็นไดวา ทักษะการเขียนเปนหนึ่งในปญหาสําหรับผูเรียนที่ตองใชความพยายามในการ
ฝกฝนทักษะทางดานการเขียนเพื่อใหเกิดความชํานาญและประโยชนทางการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการสังเกต
ลักษณะการเรียนการสอนและการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา
นักศึกษาไมสามารถเขียนอักษรจีนไดถูกตองตามหลักการเขียนลําดับขีดของภาษาจีนไมรูความหมายที่แทจริงของคําศัพท
ตลอดจนไมเขาใจวิธีการใชคําศัพทและรูปแบบไวยากรณ ทําใหนักศึกษาขาดความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนในรูปแบบตาง ๆ
จากปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีน เพื่อใหสามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการพัฒนาการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมผูใหขอมูล
กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามจํานวน 77 คนแบงเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 รหัส61 จํานวน 33 คน(เพศชาย 5 คน เพศหญิง28 คน) และ
นักศึกษาชั้นปที่ 3 รหัส60จํานวน 44 คน (เพศชาย5คน เพศหญิง39คน)
2. ขอมูลในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูลจากงานเขียนของนักศึกษา โดยกําหนดหัวขอของแบบทดสอบคือ“งานเขียนบันทึกประจําวัน ที่มี
จํานวนตัวอักษรจีนไมต่ํากวา 300 ตัวอักษร” คนละ 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น77 ฉบับ ซึ่งการนับจํานวนขอผิดพลาดนั้นจะนับ
ขอผิดพลาด 1 จุดเปน 1 ครั้ง แตหากนักศึกษาคนเดียวกันเขียนผิดพลาดแบบเดียวกันในงานชิ้นเดียวกันก็จะนับรวมเปน 1 ครั้ง
3. การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดขอมูลลักษณะขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนแลว จะนํามาวิเคราะหเพื่อชี้ใหเห็นถึงลักษณะความผิดพลาด
เกี่ยวกับการเขียนภาษาจีนในแตละดาน รวมไปถึงนําเสนอแนวทางในการแกไขขอผิดพลาดดังกลาวสําหรับจํานวนขอผิดพลาด
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ที่รวบรวมไดนั้นจะนําเสนอในรูปแบบของความคาความถี่ และคารอยละของการเกิดขอผิดพลาดในแตละดาน เพื่อแสดงถึง
ระดับของขอผิดพลาด จากจํานวนที่มีความผิดพลาดมากที่สุดไปยังผิดพลาดนอยที่สุด เพื่อนํามาใชในการอธิบายเชิงคุณภาพ
ประกอบการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ขอผิดพลาดในการเขียนอักษรจีน
จากการวิเคราะหงานเขียนภาษาจีนของนักศึกษาพบวามีขอผิดพลาดระดับตัวอักษร คิดเปนรอยละ 13.33 นักศึกษา
ขาดการฝกฝนทักษะในการเขียนตัวอักษรจีนและมีความสับสนในการใชตัวอักษรจีนที่มีลักษณะการออกเสียงและลักษณะของ
ตัวอักษรที่คลายคลึงกัน ดังนี้
(1)

อักษรควรเขียนเปน“床”เนื่องจาก 床 แปลวา “เตียงนอน”หรือ“ศัพทบอกจํานวนใชกับที่
นอน” สวนอักษร“庆”หมายถึง “การเฉลิมฉลอง”
(2)

อักษรควรเขียนเปน

“做”

เนื่ องจาก 做 แปลวา “ทํา” ประกอบดวย 亻+故 ถาขาด

สวนประกอบ “攵” จะกลายเปนอักษร “估” หมายถึง “ประเมินประมาณ”

หรือ
ควรเขียนเปน “今天” เนื่องจาก 今天 แปลวา “วันนี”้ ถาเขียน
(3) อักษร
เปน “令天 หรือ 公天 หรือ 今夫” จะกลายเปนคําที่ไมมีความหมาย
2. ขอผิดพลาดในการเขียนระดับประโยค
จากการวิเคราะหการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาพบวา มีขอผิดพลาดในการผูกประโยคคิดเปนรอยละ 43.04
ขอผิดพลาดในการผูกประโยคนั้นมีหลายลักษณะ โดยสามารถจําแนกประเภทตามลักษณะของขอผิดพลาดไดดังนี้
2.1 การผูกประโยคโดยขาดคําที่จําเปน เปนขอผิดพลาดที่เกิดจากการขาดคําหรือสวนประกอบที่จําเปนของประโยค
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”ซึ่งประโยคนี้ยงั ขาดคําสรรพนาม เชนคํา

วา 我 ที่ทําหนาที่เปนประธานในประโยค
(5) 我跟朋友去吃午饭。แปลวา “ฉันกับเพื่อนไปกินขาวกลางวัน” ควรเขียนเปน “我跟朋友
一起 去吃午饭。” แปลวา “ฉันกับเพื่อนไปกินขาวกลางวันดวยกัน” ซึ่งประโยคนี้ยังขาดสวนขยาย เชนคําวา 一起 ที่

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 “วันนี้ฉันตื่นตอน 05:10 น. อาบน้ําตอน 05:30 น. เมื่ออาบน้ําเสร็จก็ทํากับขาวหลังจากนั้นฉันก็กินขาวเชา”
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“วันนี้ฉันตื่นตอน 05:10

น.แลวจึงอาบน้ําตอน 05:30 น. เมื่ออาบน้ําเสร็จก็ทํากับขาวหลังจากนั้นฉันก็กิน

ขาวเชา” ซึ่งประโยคนี้ยังขาดสวนเสริมกริยา เชนคําวา 才 ที่ทําหนาที่เปนคํากริยาวิเศษณแสดงเวลาและความถี่
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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” ซึ่งประโยคนี้ยังขาดคําสรรพนาม เชนคํา

วา 我 ที่ทําหนาที่เปนประธานในบริบท
(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 “ไปวายน้ําเวลา 12.00 น.ไปกินขาวแลวนอนหลับตอนบายสามโมงฉันตื่นขึ้นมากินยาเพราะวาฉันปวดหัวมาก” 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 “ตอนเที่ยงไปวายน้ําไปกินขาวแลวนอนหลับตอนบายสามโมงฉันตื่นขึ้นมากินยาเพราะวาฉันปวดหัวมาก” เนื่องจาก
ประโยคนี้ยังขาดคําบอกเวลา เชนคําวา 中午(แปลวา เที่ยงวัน)โดยในภาษาจีนนั้น ใชการบอกเวลารูปแบบ 12 ชั่วโมง ซึ่งการ
เขียนวา 十二点 อาจหมายถึงชวงเวลาเที่ยงคืนได
2.2 การผูกประโยคโดยมีคาํ เกินหรือซ้ําซอน คือขอผิดพลาดที่เกิดจากการที่นักศึกษาไมเขาใจหลักไวยากรณภาษาจีน
ทําใหเพิ่มคําที่ไมจําเปนเขาไปในประโยค เชน
(9) 晚上七点我跟我的家庭一起吃很多晚饭。แปลวา “เวลาหนึ่งทุมฉันทานอาหารค่ํา
มากมายดวยกันกับครอบครัว” ควรเขียนเปน

“晚上七点我跟我的家一起吃很多晚饭。”

เนื่องจากใน

ประโยคมีการใช 的 ที่ทําหนาที่ขยายคํานาม ดังนั้นคําวา 家 ในประโยคนี้จะแปลวา ครอบครัว ซึ่งไมจําเปนตองใสคําวา 庭
เพิ่มเติม
(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。” เนื่องจากในประโยคนี้ สามารถละ 到 ได เพราะในโครงสรางรูปแบบ
ประโยคของภาษาจีน สามารถใชเครื่องหมายวรรคตอน แทนคําเชื่อมระหวางประโยค
(11)

我起床之后 洗澡 刷牙和吃饭。แปลวา “หลังจากตื่นนอนอาบน้ําแปรงฟนทานอาหาร”

ควรเขียนเปน“我起床之后洗澡、刷牙、吃饭。” เนื่องจากในประโยคนี้สามารถละ 和 ได เพราะในโครงสราง
รูปแบบประโยคในภาษาจีนจะไมใช 和 เปนคําเชื่อมระหวางประโยค
(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。” เนื่องจากคําวา 就 ทําหนาที่เปนสวนขยายกริยาจึง
ไมจําเปนตองใสในบริบทนี้
(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. ฉันตื่นขึ้นมา ทานอาหารเย็นและทานยา เลนเกม” ควรเขียนวา “下午五点五十五，我醒来吃晚饭、吃药、
玩游戏。”เนื่ อ งจากในประโยคนี้ มี ช ว งเวลาบอกถึ ง การกระทํ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู แ ล ว จึ ง ไม จํ า เป น ต อ งใส 然后 เพิ่ ม อี ก
นอกจากนีย้ ังสามารถละคําวา 和 แลวเชื่อมภาคแสดงทั้งสามคําเขาดวยกันโดยใชเครื่องหมายวรรคตอน “、”เปนตัวเชื่อม
(14) 今天我不吃晚饭，因为我才能吃午饭。แปลวา “วันนี้ฉันไมกินขาวเย็น เพราะวาฉันเพิ่ง
กินขาวกลางวัน” ควรเขียนเปน “今天我不吃晚饭，因为我才吃午饭。” เนื่องจากประโยคนี้สื่อความหมายถึง
ชวงเวลา ซึ่งคําวา 才能 แปลวา “สามารถ” จึงไมจําเปนตองใสเพิ่มอีก
2.3 การลําดับคําในประโยคไมถูกตอง คือ ขอผิดพลาดที่เกิดจากการลําดับคําหรือสวนประกอบของประโยคไม
ถูกตองสมบูรณ เชน
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(15)
เขียนเปน

我晚上回家看电视 跟父母 。แปลวา

“我晚上回家 跟父母 看电视。”

“ชวงเย็นฉันกลับบานไปดูโทรทัศนกับพอแม” ควร

เนื่องจากการใช 跟 เชื่อมประธานของประโยคความซอนนั้นตองวาง

ไวหลังภาคแสดงในประโยคหลัก ดังนั้นคําวา 跟父母(แปลวากับพอแม)จึงตองวางไวหลังคําวา 回家
(16) 我去超市买花 为了尊重母亲 。แปลวา “เพื่อที่จะแสดงความเคารพคุณแมฉันไปที่ซุปเปอร
มารเก็ตเพื่อซื้อดอกไม” ควรเขียนเปน

“为了尊重母亲,我去超市买花。”เนื่องจากการใชคําเชื่อมวา “为

了” เปนการบอกเหตุ ซึ่งประโยคดังกลาวตองวางไวหนาประโยคที่เปนผลของการกระทํา ดังนั้นประโยค “为了尊重母
亲”แปลวาเพื่อที่จะแสดงความเคารพคุณแม จึงตองยายไปวางไวดานหนา แลวเชื่อมดวยเครื่องหมายวรรคตอน “，”

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

ผักถูบานเปนตน” ควรเขียนเปน

“เวลาวางฉันชอบวาดรูปดูอนิเมชั่นเลนเกมคอมพิวเตอรแลวมาชวยแมทํางานบานเชนลาง

“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。”

เนื่องจากลําดับของสกรรมกริยาในภาษาจีน นั้นนํากรรมวางไวหลังกริยา ดังนั้นคําวา

菜 แปลวาผัก จึงตองวางไวหลังคําวา 洗

(18) 我起床 五点 。แปลว า “ฉันตื่น นอนเวลา05.00 น.”ควรเขียนเปน “我 五点 起床。”
เนื่องจากตําแหนงของคําบอกเวลาในภาษาจีนนั้นวางไวหนาหรือหลังประธาน ดังนั้นคําวา “五点”แปลวาเวลา05.00น.
จึงตองยายไปวางหนาหรือหลังคําวา“我”
(19)

我去看看课本书 书店 。แปลวา “ฉันไปหาหนังสือเรียนที่รานหนังสือ” ควรเขียนเปน“我

去 书店 看看课本书。”เนื่องจากการบอกสถานที่ในภาษาจีนนั้นจะวางไวดานหลังของประธานในประโยค ดังนั้น คํา

วา“去书店”ซึ่งแปลวาไปรานหนังสือจึงตองวางไวหลังประธานของประโยค
3.ขอผิดพลาดในการใชเครื่องหมายวรรคตอน
จากการวิเคราะหงานเขียนภาษาจีนในแบบทดสอบของนักศึกษาพบวา มีขอผิดพลาดดานการใชเครื่องหมายวรรค
ตอนเปนจํานวนรอยละ43.62 แสดงใหเห็นวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ
วิธีการใชเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาจีน จึงทําใหเกิดขอผิดพลาดหลายลักษณะ ดังนี้
3.1 การใชเครื่องหมายวรรคตอนไมถูกตองคือการที่นักศึกษาวางตําแหนงของเครื่องหมายวรรคตอนผิดพลาด หรือ
ใชเครื่องหมายวรรคตอนผิดประเภท เชน
(20)

我，爸爸，妹妹和妈妈一起去寺庙布施。แปลวา

“ฉันพอนองสาวและแมไปทําบุญที่

วัดดวยกัน”ควรเขียนเปน“我、爸爸、妹妹和妈妈一起去寺庙布施。”เนื่องจากเครื่องหมาย
เครื่องหมาย (、)ใชเมื่อกลาวถึงตัวอยางเปนชนิดหรือประเภทตาง ๆวรรคคําที่อยูในหมวดเดียวกัน
(21)

下午没有课了。我回宿舍休息。แปลวา

顿号

หรือ

“ตอนบายไมมีเรียนแลวฉันกลับไปพักผอนที่

หอพัก” ควรเขียนเปน“下午没有课了，我回宿舍休息。”เนื่องจากความหมายของทั้งสองประโยคนั้นมีความ
ตอเนื่องกัน จึงตองใชเครื่องหมาย 逗号 หรือ เครื่องหมายจุลภาค ( ，) คั่นวรรคตอนระหวางขอความหรืออนุประโยคแทน
3.2 การไมใชเครื่องหมายวรรคตอนคือขอผิดพลาดที่เกิดจากการที่นักศึกษาไมใสเครื่องหมายวรรคตอนในประโยค
ภาษาจีน ซึ่งทําใหความหมายของประโยคผิดเพี้ยนไปจากเดิม เชน
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(22)

今天早上我也不想起床 แปลวา “เชาวันนี้ฉันไมยากตื่นนอน” ควรเขียนเปน“今天早上

我也不想起床。”เนื่องจากในภาษาจีนนั้น จําเปนตองใสเครื่องหมาย 句号 หรือ เครื่องหมายมหัพภาค (。)เมื่อเขียน

จบประโยค
(23) 我很饿然后去购物中心 แปลวา “ฉันหิวมากหลังจากนั้นฉันไปศูนยการคา” ควรเขียนเปน
“我很饿，然后去购物中心。”เนื่ อ งจากในประโยคนี้ ส ามารถแบ ง ความได เ ป น สองประโยคย อ ย

จึ ง ต อ งใช

เครื่ อ งหมาย 逗号 หรื อ เครื่อ งหมายจุล ภาค ( ，)คั่ น วรรคตอนระหว า งข อ ความหรือ อนุ ป ระโยคนอกจากนี้ ยั ง ต อ งใส
เครื่องหมาย 句号 หรือ เครื่องหมายมหัพภาค(。)เพื่อทําหนาที่จบประโยค
อภิปรายผล
การศึกษาวิเคราะหลักษณะขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้
1. ขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนพบวาลักษณะที่ผิดพลาดมากที่สุด คือ การใช
เครื่องหมายวรรคตอน รองลงมาคือ ขอผิดพลาดระดับประโยค และลักษณะขอผิดพลาดที่พบนอยที่สุดคือขอผิดพลาดในระดับ
ตัวอักษรจีนทีม่ ักเกิดจากการที่นักศึกษาจําลับดับขีดไมได เขียนลําดับเขียนไมคลอง และแยกความแตกตางของตัวอักษรจีนที่
มีลักษณะคลายคลึงไมได สอดคลองกับงานวิจัยของ นารีรัตน วัฒนเวฬุ (2561) พบวา "ขอผิดพลาดในการเขียนอักษรจีนผิดใน
ดานเสนขีดพบรูปลักษณะเสนขีดผิดมากที่สุด รองลงมาเปนจํานวนเสนขีดผิดซึ่งรูปลักษณะเสนขีดผิดพบได 3 ลักษณะไดแก
เสนขีดสั้นเกินไปเสนขีดยาวเกินไป และชนิดของเสนขีดผิดซึ่งพบมากที่สุดและรวมถึงขอผิดพลาดในการเขียนสวนประกอบ
อักษรจีนพบวาการเขียนรูปลักษณะสวนประกอบผิดมากที่สุด รองลงมาเปนตําแหนงสวนประกอบผิด" รวมถึงขอผิดพลาด
ระดับประโยค โดยเกิดจากการที่นักศึกษาไดรับอิทธิพลจากภาษาไทยที่เปนภาษาแม จึงทําใหนักศึกษาเรียงประโยคผิด รวมไป
ถึงการที่นักศึกษาขาดความแมนยําในการใชโครงสรางไวยากรณที่ถูกตอง และคําชนิดตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ
ชนิชา คิดประเสริฐ (2561) ที่พบวา "สาเหตุที่นักศึกษาเกิดขอผิดพลาดในการเรียงลําดับประโยคโดยเรียงประโยคที่มีสวน
ขยายบทกรรมหลายสวนผิดพลาดการเรียงลําดับสวนขยายบทกริยาไวดานหลังคํากริยาซึ่งในภาษาจีนกลางนั้น สวนขยายตอง
วางไวดานหลังสวนที่ถูกขยายการเลือกใชรูปแบบไวยากรณที่ผิดพลาดเนื่องจากผูเรียนใชรูปแบบประโยคตามภาษาแม"
2. สาเหตุของขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีน พบวามีสาเหตุหลายประการ ไดแก 1) การที่นักศึกษาขาดความ
ระมัดระวังในการเขียนอักษรจีนใหถูกตอง โดยมีสาเหตุมาจากการที่นักศึกษาขาดความระมัดระวังในการเขียนตัวอักษรจีนที่มี
เสนขีดเยอะขึ้นและซับซอนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเขียนตัวอักษรจีนบางตัวที่มีลักษณะเสนขีดคลายคลึงกันผิด ซึ่งสอดคลองกับ
นารีรัตน วัฒนเวฬุ (2561) พบวา "เมื่อนักศึกษาเรียนการเขียนอักษรจีนตัวหนึ่งแลว และเมื่อเรียนรูอักษรจีนตัวใหมที่มีเสนขีด
สวนประกอบ หรือลําดับเสนขีดตางออกไปเล็กนอยมักจะนํามาเขียนแทนที่กัน สอดคลองกับระดับความเห็นของนักศึกษาที่
พบวาความรูพื้นฐานภาษาจีนที่มีกอนเขาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมีผลทําใหเขียนอักษรจีนผิดพลาดในระดับกลางถึงมาก
หรือแมไมมีความรูพื้นฐานภาษาจีนมากอนแตเมื่อไดเรียนรูจํานวนอักษรจีนมากขึ้นทําใหเกิดขอผิดพลาดดังกลาว" 2) การเขียน
ผิดเพราะขาดความรูในเรื่องไวยากรณภาษาจีนสาเหตุของขอผิดพลาดที่พบคือ นักศึกษาขาดความรูเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสราง
ไวยากรณภาษาจีน และขาดความเขาใจในการใชไวยากรณรูปแบบตาง ๆ ของภาษาจีน ไมวาจะเปน การเนนความสําคัญของ
สถานที่ เวลา และบุคคล สอดคลองกับปยธิดา วองเลิศฤทธิ์ และอภิรักษ นุสิทธิ์ชัยการ (2562) ที่กลาววา "การลําดับและ
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โครงสรางประโยคในภาษาจีนยึดหลักการลําดับของเวลาเปนสําคัญ ผูฟงสามารถนําประโยคมาวิเคราะหและลําดับเปนภาพ
เรื่องราวกอนหลังได แตภาษาไทยไมยึดหลักการลําดับของเวลาในการสรางประโยคหรือลําดับคําเสมอไป จึงทําใหโครงสราง
ประโยคของภาษาไทยและภาษาจีนตางกันอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางที่มีสวนขยายกริยาและสวนเสริมปรากฏอยู
จึงกอใหเกิดอุปสรรคในการเรียนรูและความเขาใจของผูเรียนชาวไทย" 3) การเขียนผิดเพราะความเคยชินโดยมีสาเหตุมาจาก
ความเคยชินในการเขียนภาษาไทยที่เปนภาษาแม จึงทําใหนักศึกษามักจะเขียนภาษาจีนบางคําในประโยคมากเกินไป หรือเกิด
การตกหลนของคําในประโยค รวมถึงเปนสาเหตุที่ทําใหนักศึกษาเรียงประโยคผิดตําแหนง สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชนิชา
คิดประเสริฐ (2561) ไดกลาวถึง "ทฤษฎี“Five central Processes” ของ Selinker (1972) หรือกระบวนการทางจิตวิทยา
การเรียนรูภาษาที่สองของมนุษย พบวานักศึกษานําความเคยชินในการใชภาษาไทยซึ่งเปนภาษาแมไปใชในภาษาจีน โดยแปล
ตรงตัวจนกอใหเกิดขอผิดพลาดตาง ๆ ทั้งในระดับคําและระดับประโยค"
สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษาวิเคราะหขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามผลการวิ จัย พบวา มีข อ ผิด พลาดเกิ ดขึ้ น 3 ดา นได แก ขอ ผิด พลาดระดับ ตัว อัก ษรข อผิ ดพลาดระดั บประโยคและ
ขอผิดพลาดในการใชเครื่องหมายวรรคตอนซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1.จํานวนแหงและคารอยละของขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีน จํานวนแหงของขอผิดพลาดรวมทั้งสิ้น1,740
แหง โดยลักษณะขอผิดพลาดที่พบมากที่สุดคือ การใชเครื่องหมายวรรคตอน จํานวน759 แหง คิดเปนรอยละ 43.62 รองลงมา
คือ ขอผิดพลาดระดับประโยค จํานวน 749 แหง คิดเปนรอยละ 43.04 และลักษณะขอผิดพลาดที่พบนอยที่สุดคือ ระดับ
ตัวอักษร จํานวน 232 แหง คิดเปนรอยละ 13.33
2. ลักษณะขอผิดพลาดและการวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการเขียนภาษาจีน
2.1ขอผิดพลาดระดับประโยค จากผลวิเคราะหที่ไดจากการวิจัยพบวา นักศึกษาจะเขียนลําดับคําในประโยคผิดมาก
ที่สุดในสวนของคํากริยาและสวนเสริมของคํากริยาเนื่องจากนักศึกษาไมเขาใจกันเขียนที่ถูกตองตามหลักไวยากรณของ
ภาษาจีนที่แตกตางกับการเขียนประโยคภาษาไทย และไดรับอิทธิพลจากภาษาแมรวมถึงนักศึกษาไมสามารถแยกโครงสราง
ประโยคได ไดแก ขอผิดพลาดในการผูกประโยคโดยขาดคําที่จําเปน ดังตัวอยางที่ (4) ถึง (8)ขอผิดพลาดในการผูกประโยคโดย
มีคําเกินหรือซ้ําซอนดังตัวอยางที่ (9) ถึง (14) และการลําดับคําในประโยคไมถูกตอง โดยเรียงประโยคที่มีสวนประธานหลาย
สวนผิดพลาด ดังตัวอยางที่ (15) การเรียงลําดับสวนขยายสวนเสริมกริยาซึ่งในภาษาจีนกลางสวนเสริมกริยาตองวางไวหลัง
คํากริยาที่จะขยาย ดังตัวอยางที่ (16) ถึง (19)
2.2 ขอผิดพลาดในการใชเครื่องหมายวรรคตอน จากผลการวิเคราะหที่ไดจากงานวิจัยพบวานักศึกษามีขอผิดพลาด
ในการใชเ ครื่ องหมายวรรคตอนที่ พบมากที่ สุด ไดแ ก การไมใ ชเ ครื่ องหมายวรรคตอน เนื่ องจากนั กศึ กษาไมรู วา ตอ งใช
เครื่องหมายวรรคตอนแบบใดกับประโยค เพราะตามหลักการเขียนประโยคของภาษาไทยนั้น จะใชคํา เชื่อมแทนการใช
เครื่องหมายวรรคตอนจึงทําใหนักศึกษาเลือกที่จะไมใชเครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนประโยคภาษาจีน ดังตัวอยางที่
(20)และ (21) การใชเครื่องหมายวรรคตอนไมถูกตอง เนื่องจากนักศึกษาไมเชี่ยวชาญในการใชเครื่องหมายวรรคตอนและไม
เขาใจวิธีการใชเครื่องหมายวรรคตอนที่มีอยูในภาษาจีนกลาง ดังตัวอยางที่ (22) ถึง (23)
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2.3 ขอผิดพลาดระดับตัวอักษร จากผลวิเคราะหที่ไดจากการวิจัยพบวา นักศึกษามีลักษณะขอผิดพลาดในการเขียน
ตัวอักษรภาษาจีนสวนใหญ มักจะเขียนเสนขีดยาวหรือสัน้ เกินไปหรือไมเขียนเสนขีดเลยมากกวา การเขียนตัวอักษรผิดลักษณะ
ดังตัวอยางที่ (1) ถึง (3)
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอกราบขอบคุณผูเชี่ยวชาญทางภาษาจีน คุณครู วริษฐา เสือยัน และ ดร.王慧 จากโรงเรียนสิ่นหมินและ
คุณครู 白旭容 จากโรงเรียนวังทองวิทยาคม จ.พิษณุโลก ที่ไดสละเวลาตรวจสอบขอมูลที่ไดรับมาจากผูใหขอมูลสําหรับ
งานวิจัยชิ้นนี้ ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปที่ 2 และปที่ 3 ที่ไดใหความรวมมือในการเขียนแบบบันทึกประจําวัน
จนทําใหงานวิจัยเสร็จสมบูรณขอขอบคุณบรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่อํานวยความ
สะดวกดานตาง ๆ อาทิการคนหายืมเอกสารและงานวิจัยทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณ และขอขอบคุณเพื่อนรวมชั้นที่ให
คําแนะนําดี ๆ เกี่ยวกับขอมูลและงานวิจัยฉบับนี้
เอกสารอางอิง
ชนิ ชา คิด ประเสริ ฐ . (2561). การวิเ คราะหลั ก ษณะขอ ผิด พลาดในการเขีย นภาษาจี น ของนัก ศึ กษาสาขาภาษาจี น
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา. การประชุ ม วิ ช าการและนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10.
นารี รัตน วัฒ นเวฬุ. (2561). การศึ กษาขอผิ ดพลาดการเขียนอักษรจีน ของผูเรี ยนชาวไทยกรณีศึ กษานักศึ กษาชั้นป ที่ 1
สาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี. วารสารจีน
ศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ปณิธาน บรรณาธรรม. (2555). นักศึกษาจีนกับขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย. งานวิจัยงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ปยธิดา วองเลิศฤทธิ์ และอภิรักษ นุสิทธิ์ชัยการ. (2562). การศึกษาระดับคําของภาษาจีนตามหลักการลําดับของเวลาและการ
ประยุ ก ต ใ ช ใ นการเรี ย นการสอนภาษาจี น สํ า หรั บ ผู เ รี ย นชาวไทย.
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10.

การประชุ ม วิ ช าการและนํ า เสนอ

พิ ช ญาวี ทองกลาง. (2556). การเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ ม ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ . โรงพิ ม พ
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การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
PEOPLE PARTICIPATION IN THE ADMINISTRATIONS
IN WANG THONG DISTRICT PHISANULOK
พริมรฎา สุขคําภา
คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก
corresponding author: Primrada.pimmy@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนและเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล คือ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางคือประชาชนอายุ 18 ป
ขึ้นไป ในอําเภอวังทอง จํานวน 400 คน สถิติใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา T-test,
F-test (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบวา การมี
สวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทองภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(x�=3.86, SD.=.25) รายดานอยูในระดับมากที่สุด คือดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (x�=4.30, SD.=.47) อยูในระดับมาก
คือดา นการมีสว นรว มในการไดรับ ผลประโยชน (x�=4.09, SD.=.55) และดา นการมีสวนรวมในการปฏิบัติ (x�=3.72,
SD.=.29) อยูในระดับปานกลาง คือดา นมีสวนรวมในการติด ตามและประเมินผล (x�=3.33, SD.=.33) การเปรียบเทียบ
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จําแนก
ตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดไมพบความแตกตาง
คําสําคัญ: การมีสวนรวม การบริหารงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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
การมีสว นรวมของประชาชน เปนหลักการที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญและจําเปน ในสังคมประชาธิปไตย
กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายกําหนดกติกาสูงสุดของประเทศสะทอนเจตนารมณในการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนอย า งชั ด เจน รวมถึ ง การปฏิ รู ป การบริ ห ารงานภาครั ฐ ภายใต แ นวคิ ด การบริ ห ารภาครั ฐ แบบมี ส ว นร ว ม
(Participatory Governance) และแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวม
ของประชาชนมีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนดานการมีสวนรวมและกําหนดหนาที่ของภาครัฐในการเปดให
ประชาชนมามีสวนรวม อาทิเชนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหาร
กิจการบา นเมือ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ระเบีย บสํ านั กนายกรั ฐมนตรี วา ดว ยการรับ ฟง ความคิดเห็น ของประชาชน พ.ศ. 2548
นอกจากนั้นแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการยังกําหนดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไวเชนกัน (อรทัย กกผล.
2552: 3) การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องสําคัญที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวชัดเจนเพื่อเปนการเปดโอกาสใหประชาชนผูมี
สวนไดเสียในการดําเนินการตางๆ ของภาครัฐไดเขามารับรูขอมูลขาวสาร ไดมีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น แสดงความหวง
กังวลตอแนวทางการดําเนินการของเจาหนาที่รัฐตอการตัดสินใจของผูบริหารสวนทองถิ่น ซึ่งรวมไปถึงการมารวมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ขอมูล รวมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ใหการปรึกษาหารือ และรวมกันประเมินผลการดําเนินการของ
หนวยงานของรัฐ ซึ่งในที่นี้คือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งถือเปนพื้นฐานในวิถีทางประชาธิปไตยที่สําคัญยิ่งทั้งนี้ การมีสวน
รวมยังรวมไปถึงการมารวมกันคิดถึงแนวทางการแกไขปญหาของชุมชน รวมกันออกแบบอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง
(ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. 2558)
องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มีฐานะเปนนิติบุคคลเปนราชการสวนทองถิ่น มีหนาที่ใน
การพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีอํานาจหนาที่ที่ตองทําใหเขตองคการบริหารสวนตําบล อํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดให
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกําหนดกรอบความอิสระในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนและ ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง
และมีอํานาจหนาที่เปนของตนเอง (กระทรวงมหาดไทย. 2560: 4) เปนองคกรภาครัฐที่จัดตั้งตามหลักการการกระจายอํานาจ
การปกครอง (Decentralization) อันเปนหลักการที่รัฐมอบอํานาจการปกครองบางสวนใหองคกรปกครอง สวนทองถิ่นในการ
จัดทําบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอน ของประชาชนในทองถิ่นของตน โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบุคลากร งบประมาณ และมีอํานาจอิสระในการบริหารจัดการ ทั้งในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ การวางระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การจัดทําบริการและสวัสดิการสังคม ภายใตการกํากับดูแลของ
รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชนถือเปนหัวใจหรือเปนองคประกอบ
ที่ขาดมิไดการปกครองทองถิ่น คือ การเปดโอกาสใหประชาชนปกครองตนเอง หรือกําหนดวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนโดย
คนในชุมชน ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนความจําเปน ดังเห็นวามีการกําหนดใหผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภา
ท อ งถิ่ น ต อ งเป น ตั ว แทนของประชาชนซึ่ ง มาจากการมี ส ว นร ว มของประชาชนผ า นกระบวนการเลื อ กตั้ ง นอกจากนั้ น
ยังกําหนดใหสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยมีเปาหมายใหการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดตรงจุด แกปญหาได
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รวดเร็ว สรางความโปรงใส รวมทั้งเปนวิธีการที่ชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ความเปนเจาของชุมชน และเสริมสราง
ประชาธิปไตยทองถิ่น การปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมุงเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคการ
เกิดขึ้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2559)
องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 การเกิดขึ้นขององคการบริหารสวนตําบลเปนเสมือนการกระจายอํานาจการ
ปกครองของรัฐบาล ประกอบกับกระแสการเรียกรองใหประชาชนมีสิทธิเลือกรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับตนเอง มี
งบประมาณและบุคลากรในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ทั้งนี้รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการตองคํานึงความตองการ
ของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหการบริหารและการพัฒนาตอบสนองความตองการที่แทจริงของคนใน
ทองถิ่น ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถกระตุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในพื้นที่ได ก็อาจประสบปญหาในการ
พัฒนาที่ไมสอดคลองตอความตองการของประชาชน เกิดความไมโปรงใสในการทํางานได จะเห็นไดวาการทําใหเกิดการมีสวน
รวมของประชาชนจึงเปนปจจัยที่สําคัญตอการปกครองทองถิ่น อันจะนําไปสูการเกิดประชาธิปไตยที่เขมแข็ง การพัฒนาที่
ยั่งยืน เกิดการบริหารงานที่โปงใสมากยิ่งขึ้น การมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่ง
เปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงเปนหลักพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําใหประชาชนในทองถิ่นไดเรียนรูบทบาท
หนาที่ของตนเองในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความแข็งแรง เชน การเขารวมประชุมเสนอแนะความคิดเห็น เสนอปญหาและ
แนวทางแกไข เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล รวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํางานเปนตน กิจกรรมเหลานี้จะชวยใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของการมี
สวนรวมมากยิ่งขึ้น (โกวิทย พวงงาม. 2555)
จากความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ผูวิจัยเปน
อาจารยที่บริการวิชาการในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนอยางไร และการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได เปนเชนใด เพื่อนําขอมูลที่ได
เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาชุมชน สังคม
ประเทศชาติใหมากยิ่งขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแกประชาชนที่อาศัยและมีชื่ออยูในทะเบียนบานอยูในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในอําเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีอายุ 18 ปบริบูรณ ในวันเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562
จํานวน 813,146 คน กลุมตัวอยาง ไดแกประชาชนที่อาศัยและมีชื่ออยูในทะเบียนบานอยูในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีอายุ 18 ปบริบูรณในวันเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยใชเกณฑ
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane: 1973) กําหนดความคลาดเคลื่อน 5% ได
กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ทําการแบงสัดสวนในแตละตําบลและคํานวนสัดสวนในแตละหมูบานและใชการเก็บตัวอยาง
แบบงาย (Simple random sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เปนคําถาม
ปลายปด (Close-Ended Question)
3. การทดสอบเครื่องมือ
ความตรงเชิงเนื้อหา คา IOC ของขอคําถามทั้งหมด อยูระหวาง 0.67-1.00 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
ทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ เทากับ 0.912 เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเองใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย
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4. การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
4.1 นําขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 400 ชุด ลงรหัสประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
4.2 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
โดยใชคาความถี่ และรอยละ แลวนําเสนอในรูปของตารางบรรยายและสรุป
4.3 วิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมและรายดานใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.4 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
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.) เพื่อหาคูที่แตกตางกัน โดยใชวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s Method) แลวนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตาราง
ประกอบคําอธิบาย
5. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก เกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑของเบสท ดังนี้ Best, J. W. (1977).
คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความวา ระดับการมีสวนรวม มากทีส่ ุด
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 นอยที่สดุ
6. ขอบเขตการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังนี้
5.1 ขอบเขตดานพื้นที่ ผู ศึกษาได เลือ กในเขตพื้นที่อํ าเภอวัง ทอง จัง หวัด พิษณุโ ลก จํานวน 11 ตําบล
ประกอบดวย ตําบลวังทอง ตําบลแกงโสภา ตําบลดินทอง ตําบลพันชารี ตําบลทาหมื่นราม ตําบลแมระกา ตําบลนกแอน
ตําบลกลาง ตําบลหนองพระ ตําบลวังพิกุล และตําบลชัยนาม
5.2 ขอบเขตดานเนื้อหา ผูศึกษาไดศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ใน 4 ดานไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติ การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล
5.3 ขอบเขตตัวแปร
5.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) เปนปจจัยสวนบุคคลที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายได
5.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 ดานไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติ การมีสวนรวมในผลประโยชน การมีสวนรวมในการประเมินผล
6. สถิติที่ใชในการวิจัย
6.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไป
6.2 สถิติวัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
6.3 สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพศ ไดแก T-test
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6.4 สถิติในทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได ไดแก F-test
(One-Way ANOVA) ทดสอบภายหลัง (Post Hoc.) หาคูที่แตกตางกันใชวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s Method) (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545)
ผลการวิจัย
1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก โดยรวมและรายดาน
ตารางที่1 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก โดยรวมและรายดาน
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รายดาน)

S.D.

ระดับ

ลําดับที่

1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ

x�

4.30

.47

มากที่สุด

1

2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบตั ิ

3.72

.29

มาก

3

3. ดานการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน

4.09

.55

มาก

2

4. ดานมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล

3.33

.33

ปานกลาง

4

3.86

.25

มาก

รวม

จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x�=3.86) สวนรายดานพบวา การ
มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในระดับมากที่สุด คือดานการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ (x�=4.30) อยูในระดับมาก 2 ดานคือดานการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน (x�=4.09) และดานการมีสวน
รวมในการปฏิบัติ (x�=3.72) อยูในระดับปานกลางคือดานมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล (x�=3.33)

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได
สมมติฐานการวิจัย ประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคลที่ตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกแตกตางกัน
2.1 ประชาชนที่มีเพศตางกัน การมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวัง
ทองจังหวัดพิษณุโลกภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน โดยเพศชายมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอวังทองมากกวาเพศหญิงอยูในระดับมาก (x� = 3.87)
2.2 ประชาชนที่มีอายุตางกัน การมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมไมแตกตางกัน (Sig. = .48) รายดาน พบวามีความแตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .00*) โดยประชาชนที่มีอายุ 31-40 ป มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติ มากกวาประชาชนที่มีอายุ 41-50 ป
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2.3 ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.4 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมไมพบความแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .015*) โดยการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ระดับประถมศึกษาแตกตาง
กับระดับอนุปริญญา/ปวส.และแตกตางกับระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2.5 ประชาชนที่มีระดับรายไดตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวามีความแตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานการมีสวน
รวมในการประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig.= .03*) แตเมื่อเปรียบเทียบเปนรายคูกลับไม
พบความแตกตางกัน
อภิปรายผล
1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอวังทองโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนเพราะวาประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน การมีสวนรวม
ในการปฏิบัติ และมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลรวมกัน จึงทําใหมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับ วันกวี คุม
คง (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลนคร แหลมฉบัง อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยจําแนกตามระยะเวลาในการอยูอาศัยในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง เขตพื้นที่การอยูอาศัยใน 5 ตําบล ผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาลนคร แหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการมี
สวนรวมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รองลงมาคือดานการมี สวนรวมในการวางแผนและดานการมีสวนรวม
ดําเนินงาน ตามลําดับ
รายดานพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง
อยูในระดับมากที่สุดคือดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ที่เปนเชนนี้เพราะวาประชาชนมีสวนในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ มีสวนการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไดรวมประชาคมหมูบานเพื่อเสนอปญหาและความตองการตาง ๆ
รวมในการจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน เขารวมประชุมประชาคม เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. และรวมตัดสินใจในการคัดเลือกคณะกรรมการตาง ๆ ที่แตงตั้งโดย อปท. อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ
ดานการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ เปนเพราะวาประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒ นาระบบการป อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ใหป ระชาชนมี ความมั่ นคงปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ยสิ น ปฏิบั ติ ต าม
กฎระเบียบขอบัญญัติของ อปท. ไดรวมออกแรงในการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของ อปท. ไดรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ถนนที่ใชในการสัญจรไปมามีความสะดวก สบายปลอดภัย มีมาตรฐาน คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจใน
หมูบานทานดีขึ้นกวาเกา ตลอดจนไดรับความรู ดานขาวสารขอมูลตาง ๆ จาก อปท.
2. พิสูจนสมมติฐาน
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2.1 ประชาชนที่มีเพศตางกัน การมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน โดยเพศชายมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
อําเภอวังทองมากกวาเพศหญิงอยูในระดับมาก ไมเปนไปตามสมมติฐาน อาจเปนเพราะวาประชาชน แตละคนมีพื้นฐานการ
ดําเนินชีวิตทางเพศที่แตกตางกัน แตเมื่อคนในทองถิ่นอยูในกฎ กติกา และแนวทางการดําเนินงานเดียวกันโดยถือวาการ
ดําเนินงานพัฒนาหลาย ๆ โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานในระดับตําบลที่มีความใกลชิดกับประชาชนใน
พื้นที่มากที่สุด ซึ่งนับวาเปนหัวใจหลักในการพัฒนา จึงสงผลใหการมีสวนรวมของประชาชนตอการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนทับผึ้งไมแตกตางกัน สอดคลองกับ กัณฑิมาศ พรมสากล (2556) ไดศึกษาการมีสวน
รวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตํ าบลขี้เหล็ก อําเภอปทุมรัตน จังหวัดรอยเอ็ด
ผล
การศึกษาพบวาประชาชนที่มีเพศที่แตกตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็ก อําเภอปทุม
รัตน จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับ บรรเจิด
สอพิมาย (2555 ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบล ในเมือง
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบวาความคิดเห็นของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเมือง อําเภอ พิมาย
จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามเพศไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี จุยแสง (2555 ) ที่ศึกษาการมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยสรุปการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกกลาง จําแนกตามอายุและเพศไมแตกตางกัน
2.2 ประชาชนที่มีอายุตางกัน การมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมไมแตกตางกัน รายดาน พบวามีความแตกตางกัน คือดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ โดยประชาชนที่มี
อายุ 31-40 ป มีสวนรวมในการปฏิบัติ มากกวาประชาชนที่มีอายุ 41-50 ป ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปน
เพราะวา อายุของประชาชนในชวงนี้เปนชวงมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตาง ๆ ไดดีมีความคลองตัว จึงมีสวนรวม
ตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดพิษณุโลกมากกวา ซึ่งสอดคลองกับ เพ็ญศรี จุยแสง (2555) ที่ศึกษา
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลโคก
กลาง อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยสรุปการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกกลาง จําแนกตามอายุและเพศไมแตกตางกัน
2.3 ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามตามสมติฐาน อาจเปนเพราะวาประชาชนที่มีอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตรี มีสวนรวมตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะอาชีพนี้สวนมากเปนอาชีพที่มีระดับการศึกษาสูง สามารถแสดงความคิดเห็น ความคิดริเริ่มไดดี
และถายทอดใหแกผูอ่ืนได มีทักษะในรวมดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับ เพ็ญศรี จุยแสง (2555) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง อําเภอ
ประทาย จั งหวัด นครราชสีม า ผลการวิจั ยสรุป พบวา อาชี พ ตา งกั นการมีส วนรว มของประชาชนไม แตกต างกัน และยั ง
สอดคลองกับ อันวา แดงโกเมน (2555) ไดศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัว
ตอเดือนที่ตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน สวนดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ไมพบความ
แตกตาง
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2.4 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมไมพบความแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ระดับประถมศึกษาแตกตางกับระดับอนุปริญญา/ปวส.
และแตกตางกับระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไมเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว อภิปรายผลไดวาการดําเนินชีวิตไดรับความไววางใจ
เพราะชอบทํางานชวยเหลือสังคม การเปนที่ปรึกษา ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยมี วัยวุฒิ ในการรับทราบและปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ กติกา ตามกิจกรรมตาง ๆ ไดเ ปนอยางดี ประชาชนที่มี ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษามีสวนรว มตอการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกมากกวา สอดคลองกับ อันวา แดงโกเมน (2555)
ไดศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาอิฐ อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รายไดของครอบครัวตอเดือนพบวา ประชาชนที่มีรายไดของ
ครอบครัวตอเดือนที่ตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน สวนดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ไมพบความแตกตาง
2.5 ประชาชนที่มีระดับรายไดตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวามีความแตกตางกัน คือดานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบเปนรายคูกลับไมพบความแตกตางกัน ไมเปนไป
ตามสมมติฐาน อาจเปนเพราะวาประชาชนที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกมากที่สุด ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่มีการศึกษานอยกวา ดังนั้น
จึงทําใหมรี ายไดนอย ทํางานตามฤดูกาล จึงมีสวนรวมตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลมากกวา ซึ่งสอดคลอง
กับ ภัชรินทร กอบตระกูล (2555) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
กรณี ศึกษาในเขตองคการบริหารสว นตํ าบลเกาะเปริด อํา เภอแหลมสิ งห จั งหวั ดจั นทบุ รี สรุป ไดว าการมี สวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเปริด อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรีอยูในระดับปานกลาง
การเปรียบเทียบความแตกตางขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู
ในตําบล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สวน รายได ไมพบความแตกตาง
ขอเสนอแนะ
1. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง โดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ควรมีการพัฒนาตอยอดใหการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก
2. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง อยูในระดับมาก
ที่สุด คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ควรรักษาระดับการบริหารงานไวใหคงสภาพและยั่งยืนตอไป
3. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง อยูในระดับมาก
คือดานการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ควรมีการพัฒนาดานนี้ตอไปใหสูงขึ้น
4. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวังทอง อยูในระดับ
ปานกลาง ดา นมีสว นรวมในการติดตามและประเมินผล ดา นมีสว นรวมในการติดตามและประเมินผล ควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงอยางเรงดวนใหมีสภาพที่ดีขึ้น
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ควรมีการสนับสนุนกลุมแมบานและกลุมอาชีพ ควรมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ผลิตในชุมชนใหออกสูตลาด
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
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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
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
และมาตรา 17 บัญญัติใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและการปกครองสวนทองถิ่นรูปพิเศษมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งนอกจาก จะมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ของตนเองแลวยังมีอํานาจหนาที่ในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดอีกดวย
เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ที่กฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีความเปน
อิสระในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินตามแผน ความเปนอิสระนั้นไมไดหมายถึงความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐ
อิสระ” แตเปนการมอบอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะบางสวน และยังตองอยูในการกํากับดูแลหรือตรวจสอบโดย
รัฐบาลและประชาคมอีกดวยผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตระหนักวาแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตางๆ ซึ่งเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ ซึ่งในการ
กําหนดยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับจังหวัด และอําเภอนั้น ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาคมจะมีสวน
เกี่ยวของอยูดวยการคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ การวางแผนจึงมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตางๆ ในอนาคตและ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา จึงกลาวไดวาการวางแผนคือ ความพยายามที่เปนระบบ
(systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพื่อใหองคกรหรือเทศบาลฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่ปรารถนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดใหมี
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปนแผนระยะยาว เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งใน
ดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ซึ่งขึ้นอยูกับแนวคิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต
ขางหนายาวนานเพียงใด ประกอบกับขอมูลปญหาที่ตองการแกไข
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง เปนแผนที่ใชสําหรับเปนแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ซึ่งคํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในพื้นที่เพื่อกําหนดเปนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบาย คสช. แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
อํ า เภอนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาท อ งถิ่ น ได อ ย า งทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลง สามารถบริ ห ารทรั พ ยากรที่ มี อ ยู อ ย า งจํ า กั ด ได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพและสามารถแกไขปญหา ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง
ดังนั้น เทศบาลตําบลทุงหลวงเปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นและดูแลบําบัด
ทุกขบํารุงสุขของประชาชนในทองถิ่นซึ่งในการพัฒนาหรือการบริหารงานเทศบาลในปจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา เพื่อใหแนวทางการพัฒนาสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและระดับประเทศ จึงไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา พ.ศ. 2559 – 2563 จํานวน 8 ยุทธศาสตรหลัก
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จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล
ตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2559–2563 เพื่อเปนตัวชี้วัดการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอ คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มี
ผลตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 3. เพื่อศึกษา
แนวทางการสงเสริมการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
เพื่อเปนแนวทางในการปรั บปรุง พัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ บาลในการปฏิรูประบบขา ราชการ และ
สนองตอบความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงหลวง ทั้งยังเปนแนวทางในการนําขอเสนอแนะตางๆ ไปพัฒนา
ทองถิ่นใหเขมแข็งและยั่งยืน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ไดแก ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย จํานวน 5,363 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย ตามสัดสวนของจํานวนประชากรใน 13 หมูบาน จํานวน 372 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน และความถี่ในการเขารวมกิจกรรมชุมชน
ส ว นที่ 2 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต อ การบริ ห ารจั ด การตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scales) มี 5 ระดับคะแนน ไดแก การบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบล
ทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
สวนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดใหรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยเปนคําถามที่มีลักษณะเปนแบบปลายเปด
(Open-end)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูศึกษาดําเนินการขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เพื่อเก็บขอมูลจากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
2. จัดเก็บขอมูลโดยทําการแจกแบบสอบถามแกประชาชนอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย ตามจํานวนตัวอยางที่กําหนดไวแลวทําการเรียกเก็บทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม
3. ทําการรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดกลับมาใหไดตาม
ตัวอยางที่ตองการ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปขอมูลออกมาเปนประเด็นตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดไปดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ และนํามา
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
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1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของลุมตัวอยาง ไดแก ขอมูลทั่วไปของประชาชน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนและความถี่ในการเขารวมกิจกรรมชุมชน ดวยการแจกแจงความถี่หา
คารอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล
ตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยใชคาสถิติทดสอบ t–test เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางดานคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่จําแนกเปนกลุม 2 กลุม ไดแก เพศ และใชคาสถิติทดสอบ F– test เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางดานคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่จําแนกเปนกลุม 3 กลุมขึ้นไป
4. สรุปและเขียนรายงาน
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาขอมูลที่แสดงถึงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนและความถี่ในการเขารวมกิจกรรมชุมชน สรุปไดดังนี้
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูต อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน

รอยละ

ชาย

179

48.1

หญิง

193

51.9

รวม

372

100.0

จากตาราง 1 จําแนกตามเพศ พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 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 ปขึ้นไป

18

4.8

รวม

372

100.0

จากตาราง 2 จําแนกตามอายุ พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ 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 ปขึ้นไป 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

ปริญญาตรี

156

41.9

สูงกวาปริญญาตรี

39

10.5

อื่นๆ

0

0.0

รวม

340

100.0

จากตาราง 3 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 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 ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม 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

รับจางทั่วไป

49

13.2

นักเรียน/นักศึกษา

34

9.1

พนักงานเอกชน

21

5.6

อื่นๆ
0
0.0
จากตาราง 5 จําแนกตามอาชีพ พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับราชการ/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 อาชีพรับจางทั่วไป 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 ขึ้นไป

27

7.3

รวม

372

100.0

จากตาราง 6 จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน
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 บาทขึ้นไป จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 7.3
ตาราง 7 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่

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 ขึ้นไป

65

17.5

1198

ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่

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 ขึ้นไป

65

17.5

รวม

372

100.0

จากตาราง 7 จําแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูใน
พื้นที่ 11–20 ป จํานวน 120 ราย คิดเปนรอยละ 32.3 รองลงมาคือ อาศัยอยูในพื้นที่ 1–10 ป จํานวน 93 ราย คิดเปนรอยละ
25.0 รองลงมาคือ อาศัยอยูในพื้นที่ 21–30 ป จํานวน 74 ราย คิดเปนรอยละ 19.9 รองลงมาคือ อาศัยอยูในพื้นที่ 30 ปขึ้นไป
จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 17.5 และอาศัยอยูในพื้นที่นอยกวา 1 ป จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 5.4
ตาราง 8 ผลการวิเคราะหหาจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถี่ในการเขารวมกิจกรรมของชุมชน
ความถี่ในการเขารวมกิจกรรมของชุมชน

จํานวน

รอยละ

นอยกวา 5 ครั้ง

77

20.7

5 – 10 ครั้ง

121

32.5

11 – 15 ครั้ง

82

22.0

มากกวา 15 ครั้งขึ้นไป

92

24.7

รวม

372

100.0

จากตาราง 8 จําแนกตามความถี่ในการเขารวมกิจกรรมของชุมชน พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เขารวมกิจกรรมชุมชน 5–10 ครั้ง จํานวน 121 ราย คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมา เขารวมกิจกรรมชุมชน มากกวา 15 ครั้ง
ขึ้นไป 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
สวนที่ 2 ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย
ผลการศึกษาระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 7 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดานการสงเสริมการทองเที่ยว ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน ดานการบริหารทรัพยากรน้ํา ดานการปองกันและรักษาความสงบสุข
ของประชาชน และดานโครงสรางพื้นฐาน สรุปไดดังนี้
1. ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรน้ําของเทศบาลตําบลทุงหลวง
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย น้ําเพื่อ
การอุปโภคและบริโภคในปจจุบันมีเพียงพอตอชุมชนที่กําลังขยายตัวขึ้น สงเสริมการสรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึง
คุณคา และการมีสวนรวมในการเฝาระวังปองกันและแกไขปญหาน้ําเสีย มลพิษ และสิ่งแวดลอม มีการขุดลอก แหลงน้ํา เพื่อ
กักเก็บน้ําใชในการเกษตรอยางเพียงพอ มีการปลอยสัตวน้ําและกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ มีการเสริมสรางความรูใน
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การอนุรักษทรัพยากรน้ํา ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย
2. ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาลตําบลทุงหลวง
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
เทศบาลมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ แหลงทองเที่ยว และสนับสนุนประเพณีทองถิ่น เทศบาลมีการสงเสริม
สนับสนุนและรณรงคเรื่องการรักษาความสะอาดบานเรือนสถานที่สาธารณะอยางสม่ําเสมอพัฒนาแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น
ประกวดหมูบานนามอง อสม.ดีเดน เทศบาลมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชน โดยใชงบประมาณและการจางงาน เทศบาล
ควรมีการบูรณะซอมแซมสถานที่สําคัญและแหลงทองเที่ยว การดําเนินการดานการทองเที่ยวของเทศบาลตําบลทุงหลวง
สามารถนําไปสูรายไดของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
3. ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน
ของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับ
จากมากไปหานอ ย ดังนี้ สงเสริม และสนับ สนุนใหป ระชาชนมีความเขาใจในการดํารงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง” การสงเสริมการสรางอาชีพเพิ่มรายไดใหแกประชาชนอยางตอเนื่อง การจัดใหมีงบประมาณในการสงเสริมการทํา
เกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหกับประชาชนในพื้นที่ การจัดหาสถานที่จําหนายสินคาทางการเกษตรและจัดหาตลาดซื้อ
ขายสินคาการเกษตรใหกับเกษตรกรในพื้นที่ การสงเสริมกิจกรรมการประกอบอาชีพสรางรายไดพึ่งตนเองใหกับประชาชนในพื้นที่
4. ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของเทศบาลตําบลทุงหลวง
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับจากมากไป
หานอย ดังนี้ สงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เชน สงเคราะหเบี้ยเลี้ยงยังชีพผูสูงอายุและ
สงเคราะหผูยากไร เทศบาลใหการดูแลคุณภาพชีวิตของคนชราและผูดอยโอกาส เทศบาลจัดใหมีการรณรงคปองกันโรคติดตอ
ที่สําคัญ เชน โรคไขเลือดออก โรคฉี่หนู โรคเอดส สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เชน โครงการ
แขงขันกีฬาและแกไขปญหายาเสพติดตําบลทุงหลวง การสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆภายในหมูบาน
5. ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของ
เทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ทั้ง 5
ขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ เทศบาลมีการรวมมือกับชุมชนในการจัดงานประเพณีที่สําคัญๆ ของทองถิ่นอยาง
ตอเนื่อง เทศบาลสนับสนุนวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนและอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) แกโรงเรียนและสถานศึกษา
อยางเพียงพอ เทศบาลสงเสริมกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม อาทิ วันลอยกระทง มีการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ความพรอม และความตองการภายในทองถิ่นทั้งในระบบ และนอกระบบอยูเสมอ เทศบาลควรจัดโครงสรางการฝกอบรมให
ความรูดานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นใหแกประชาชน นักเรียน
6. ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอ
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ดั งนี้ เทศบาลมีการกอสรา งระบบประปาภายในหมูบ านอย างทั่วถึ ง พัฒ นาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให มี
มาตรฐานและทัว่ ถึง เชน โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงคและศาลาประชาคมและกอสรางสวนสุขภาพและสนามกีฬา
เทศบาลไดมีการจัดเทศบัญญัติผังเมืองทองถิ่นและผังเมืองรวมมีความเหมาะสม การกอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน
สะพาน ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา ฯลฯ ในเขตชุมชนอยางทั่วถึง และใชงานไดดี พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟาใหทั่วถึงและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน เชน การติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
7. ระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและรักษาความสงบสุขของประชาชนของ
เทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ทั้ง
5 ขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
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ทองถิ่น มีระบบความปลอดภัยที่มีมาตรฐานในการรักษาความสงบและความปลอดภัยของประชาชน การอบรมเสริมสราง
ความรูดานระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน มีการสรางเครือขายชุมชนตานยาเสพติด
สวนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอ
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สรุปไดดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบล
ทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จําแนกตามเพศ โดยใชวิธีการวิเคราะหสถิติคาที (t - test) พบวา เพศชายและเพศ
หญิง มีความคิดเห็นที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบล
ทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีผลตอการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานการ
บริหารทรัพยากรน้ํา ดานการสงเสริมการทองเที่ยวดานการพัฒนาเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต ดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการปองกันและรักษาความสงบสุข
ของประชาชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุบล อนุสุวรรณ (2554) ที่
ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานผึ้ง
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เปรียบเทียบระดับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
บานผึ้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของประชาชน จําแนกตามเพศและหมูบานที่แตกตางกัน พบวา
ประชาชนที่มีเพศและหมูบานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะตามความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สรุปไวดังนี้
1. ควรกําหนดมาตรการในการบริหารจัดน้ําที่ใชในการเกษตร ควรมีการสนับสนุนใหมีการขุดสระน้ําในไรนาเพื่อกัก
เก็บน้ําสําหรับทําการเกษตรที่กําลังขยายตัวขึ้น เพื่อใหเกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูกไดตลอดป
2. ควรปรับปรุงและสงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ปรับปรุงภูมิทัศนที่สาธารณะของแตละหมูบาน ทั้ง 13
หมูบาน และปรับปรุงพัฒนากลุมเครื่องปนดินเผาใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น
3. ควรจัดใหมีการอบรมการประกอบอาชีพใหมๆ ใหแกประชาชนในทองถิ่นอยูสม่ําเสมอ เพื่อใหมีงานรองรับให
ประชาชนในทองถิ่นทํา และควรจัดตั้งตลาดรานคาชุมชนใหครอบคลุมทั้ง 13 หมูบาน เพื่อใหประชาชนมีรายไดที่ยั่งยืน
4. ควรมีการสงเสริมการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโรคติดตอหรือเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยูเสมอ เทศบาล
ควรมีการสงเสริมกีฬาเยาวชนเพราะเยาวชนจะไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
5. ควรสนับสนุนการใหทุนการศึกษาแกเยาชนในทองถิ่น เพิ่มการสงเสริมการจัดประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่นอันดี เพื่อใหเยาวชนนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสม
6. ควรซอมแซมไฟฟาที่ชํารุดที่ใชงานไมได และเพิ่มไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการของชุมชน ควรมีการทําประชา
พิจารณเพื่อสํารวจความตองการของประชาชน
7. ควรมีการจัดงบประมาณเพื่อจัดซื้อถังดับเพลิงขนาดเล็ก สําหรับใชในกรณีที่รถดับเพลิงเขาไมถึงสําหรับทุก
หมูบาน และมีการจัดตั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําหมูบาน
อภิปรายผล
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จากการศึกษาการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการสงเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม รองลงมาคือดานการสงเสริมการทองเที่ยว ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน ดานการบริหารทรัพยากรน้ํา ดานการปองกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน
และดานโครงสรางพื้นฐาน หากพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานการบริหารทรัพยากรน้ํา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคใน
ปจจุบันมีเพียงพอตอชุมชนที่กําลังขยายตัวขึ้น อยูในระดับมาก รองลงมาคือ สงเสริมการสรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนัก
ถึงคุณคา และการมีสวนรวมในการเฝาระวังและแกไขปญหาน้ําเสีย มลพิษและสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิ จั ยของ (อภิ ชั ย จิน ดาหรา, 2558) ที่ ศึ กษาวิจั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนที่มี ต อการดํ าเนิ นงานตามแผน
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ประชาชนมีความ
พึงพอใจใน การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอยูในระดับมาก
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เทศบาลมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
สถานที่สําคัญ แหลงทองเที่ยว และสนับสนุนประเพณีทองถิ่น อยูในระดับมาก รองลงมาคือ เทศบาลมีการสงเสริม สนับสนุน
และรณรงคเรื่องการรักษาความสะอาดบานเรือน สถานที่สาธารณะอยางสม่ําเสมอ พัฒนาแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น อยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ศรีสุรางค วรรณโสภา, 2554) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
หมูบานตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลปทุมรัตต อํา เภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ ด
ประชาชนมีความคิดเห็นในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอยูในระดับมาก
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมี
ความเขาใจในการดํารงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การสงเสริมการสรางอาชีพ
เพิ่มรายไดใหแกประชาชนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (อิทธิพันธ ทักษิณ, 2559) ที่ศึกษาวิจัย
เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนนทรีย
อําเภอบอไร จังหวัดตราด ประชาชนมีความคิดเห็นในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอยูในระดับมาก
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สงเสริมและสนับสนุนการสังคม
สงเคราะหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ เทศบาลใหการดูแลคุณภาพชีวิตของคนชราและผูดอยโอกาส
อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (พรทิพย บัวอินทร, 2559) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ชุมชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี มีความคิดเห็นของ
คณะกรรมการชุมชนในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอยูในระดับมาก
ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เทศบาลมีการรวมมือกับชุมชนในการ
จัดประเพณีที่สําคัญของทองถิ่นอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก รองลงมาคือ เทศบาลสนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน
และอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) แกโรงเรียนและสถานศึกษาอยางเพียงพอ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
(อภิชัย จินดาหรา, 2558) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
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องคการบริหารสวนตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรอยูในระดับมาก
ดานโครงสรางพื้นฐาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เทศบาลมีการกอสรางระบบประปา
ภายในหมูบานอยางทั่วถึง อยูในระดับมาก รองลงมาคือ พัฒนาและปรับปรุงระแบบสาธารณูปโภคใหมีมาตรฐานและทั่วถึง
อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ (อภิชัย จินดาหรา, 2558) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรอยูในระดับมาก
ดานการปองกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การสงเสริมการมีสว นรวมของประชาชนในทองถิ่น อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
(พรทิพย บัวอินทร, 2559) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒ นาของเทศบาลตํา บลนาป า อํ าเภอเมื อ งชลบุ รี มี ความคิด เห็ น ของคณะกรรมการชุ มชนในการดํ าเนิน งานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยูในระดับมาก
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ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัดตาก
COST AND RETURN FROM LAYING HEN IN BAN RAI MAI-NGAM COMMUNITY FARM
TAK PROVINCE
รุจาภา สุกใส* สินีนาฏ วงค์เทียนชัย และธนารินทร์ ศรีพัฒ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
*corresponding author e-mail: sa-rujapa1@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัด
ตาก และเพื่อหาแนวทางในการบริหารต้นทุนที่ดจี ากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม ในการศึกษาครั้งนี้ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งามจานวน 3 คน ซึ่งแบบสัมภาษณ์
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์ม วิเคราะห์ผลด้านต้นทุน คือ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต
และการวิเคราะห์ด้านผลตอบแทน ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ระยะเวลาในการทาฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ชุมชนบ้านไร่ไม้งาม 2-3 ปี
แหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนสมาชิกภายในฟาร์ม และเงินทุนภายนอกจากรัฐบาล จานวนที่ดินในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งามมี
จานวนทั้งหมด 4 ไร่ รายละเอียดพันธุ์ไก่ไข่ที่เลี้ยง คือ พันธุโ์ ร๊ดไอส์แลนด์เรด จานวน 115 ตัว รูปแบบการเลี้ยงเป็นระบบเปิด
แบบปล่อยในเล้า แหล่งที่มาของอาหารมาจากแหล่งธรรมชาติและจากการซื้อ ส่วนการรักษาโรคของการเลี้ยงไก่ไข่ คือ รักษา
ด้วยตนเองและจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เป็นต้นทุนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในรอบระยะเวลา 7 - 8 เดือน
ต้นทุนคงที่ 69.57 บาทต่อตัว ส่วนต้นทุนผันแปร 563.48 บาทต่อตัว ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าน้าค่าไฟ ต้นทุนการผลิตรวม
633.05 บาทต่อตัว ปริมาณการผลิตอยู่ที่ 115 ตัวต่อในรอบการผลิต 1 ครั้งต่อปี และการขายไข่ไก่ควรที่จะขายผลผลิตให้ได้
เท่ากับ 633.05 บาทต่อตัวถึงจะคุ้มทุน
คาสาคัญ: 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
บทนา
การปฏิรูปภาคการเกษตรให้เกิดผลสาเร็จจาเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชุม เริ่มจากการคิด วิเคราะห์ปัญหา
และเสนอความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและดาเนินโครงการด้วยการน้อมนา
หลักการ ทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่าง ๆ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้ และให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 ถึง 2579) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและภาคการเกษตร โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทาง
การเกษตรของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทาโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมีหลักการสาคัญ คือ ให้ชุมชนเป็นผู้กาหนดโครงการ
พัฒนาโดยผ่ านกระบวนการการมีส่ วนร่ว มของชุมชน และบริห ารจัด การโครงการด้ว ยตนเอง ภายใต้ การสนับสนุ นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่งคงและยั่งยืน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560)
จากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชุมชนบ้าน
ไร่ไม้งาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงจัดให้มีการประชุมภายใน
ชุมชนเพื่อดาเนินโครงการดังกล่าว และเห็นควรว่าน่าจะมีครัวชุมชนในหมู่บ้านขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนได้บริโภคผัก ผลไม้ ไข่ไก่
เนื้อไก่และปลาที่ปลอดสารพิษ เพื่อสุขอนามัยของคนในชุมชนและยังสามารถสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้ จนต่อยอดมา
เป็นฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม ซึ่งปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้ชื่อ "บ้านไร่ไอละมุน" ซึ่งฟาร์มชุมชนบ้านไร่
ไม้งามเป็นการผสมผสานการเกษตรหลายรูปแบบทั้ง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว ภายใน
เนื้อที 4 ไร่ และนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐบาล เพื่อช่วยยกระดับฟาร์มชุมชนให้กลายเป็นศูนย์การ
เรียนรู้เชิงเศรษฐกิจพอเพียง
จากการดาเนินงานด้านการเกษตรภายในฟาร์มที่เป็นแบบผสมผสานหลายรูปแบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึง มีความสนใจที่จะ
ศึกษาเฉพาะต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์ม เท่านั้น เนื่องจากทางฟาร์มใช้ไก่พันธุ์ “โร๊ดไอซ์แลนด์เรด” ซึ่ง
เป็นไก่พันธุ์ไข่ที่นิยมเลี้ยงกันมาก เพราะเริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 5.5 – 6 เดือน โดยให้ ไข่ปีละประมาณ 280-300 ฟอง รูปร่าง
ค่อนข้างยาวและลึก เปลือกไข่สีน้าตาล แต่ปัจจุบันนิยมเลี้ยงเป็นไก่พันธุ์เริ่มต้นในการผลิตไก่ไข่ลูกผสมทางการค้าเพื่อให้ได้
ลูกผสมที่สามารถคัดเพศได้เมื่อแรกเกิด (ประภากร ธาราฉาย, 2560) เพื่อทาให้คุณภาพของการเลี้ยงไก่ไข่สูงสุด
นอกจากนี้ภายในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ
ชุมชนในระดับรากฐานเป็นอย่างมาก คือ “ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี” เพราะยังขาดองค์ความรู้ทางด้านการ
บัญชีต้นทุนและการจัดทาบัญชีอย่างง่าย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจาก
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การเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัดตาก ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ต้นทุนที่ดีของการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะนาไปเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อการบริหาร
จัดการต้นทุนที่ดีและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเพื่อสอดคล้องกับผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต และยังสามารถที่ จะช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ดีขึ้น และยังนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการภายในฟาร์มชุน
ชนบ้านไร่ไม้งาม ดาเนินงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ
- ประชากร คือ กลุ่มเกษตรกรในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัดตาก
- กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้ งไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จานวน 3 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัดตาก เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ เพื่อให้ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ประกอบด้วยหัวข้อในการสัมภาษณ์หลัก ๆ 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สมั ภาษณ์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่
ส่วนที่ 4 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงไก่ไข่
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การดาเนินการในการศึกษา เรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม โดยมี
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ทาการสัมภาษณ์เกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่จากกลุ่มตัวอย่างในฟาร์มชุมชน โดยใช้คาถามจากแบบสัมภาษณ์ที่กาหนดไว้
และบันทึกภาพสถานทีก่ ารเลี้ยงไก่ไข่ภายในฟาร์ม
2. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้วิธีการและต้นทุนของการเลี้ยงไก่ไข่ ปัญหาในการ
เลี้ยงไก่ไข่ แนวทางการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการต้นทุนที่ดแี ละผลตอบแทนที่ได้รับ
3. ทาการคานวณข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เคราะห์ข้ อมู ลเชิงคุ ณภาพ ผู้ วิจัย ได้ เขี ยนรายงานผลข้ อมู ลที่ไ ด้จ ากการทาวิจั ยเชิงคุณภาพในรูป แบบ
พรรณนา โดยผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา และกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องร่วมในการวิเคราะห์คาตอบที่ไ ด้จาก
การสัมภาษณ์
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อคานวณต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย และกาไรสุทธิ โดยใช้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลของต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไม้งาม ผู้วิจัยได้ทาการแบ่งขั้นตอน
การวิเคราะห์เป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลีย้ งไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ต้นทุนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์รายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม
ตอนที่ 4 วิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการเลีย้ งไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม
ตอนที่ 5 วิเคราะห์อัตราผลตอนแทนจากการเลีย้ งไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม
ผลการวิจัย
จากการศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ พบว่า พันธุ์ไก่ไข่ที่เลี้ยง คือ “พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์เรด”
จานวน 115 ตัว รูปแบบการเลี้ยงเป็นระบบเปิดแบบปล่อยในโรงเรือน แหล่งที่มาของอาหารมาจากแหล่งธรรมชาติและจาก
การซื้อ ส่วนการรักษาโรคของการเลี้ยงไก่ไข่ คือ รักษาด้วยตนเองและจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จานวนสมาชิกที่เลี้ยงไก่ไข่ภายใน
ฟาร์มจานวน 3 คน ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ พบว่า ต้นทุนคงที่ ในการผลิตอยู่ที่ 69.57 บาทต่อตัว ต้นทุนผันแปรในการผลิต
เท่ากับ 563.48 บาทต่อตัว ต้นทุนในการผลิตรวมเท่ากับ 633.05 บาทต่อตัว ปริมาณการผลิตในรอบการผลิต 1 รอบ โดย
คานวณจากการเลี้ยงไก่ไข่ 115 ตัว รอบระยะเวลาการผลิต 1 ครั้งต่อปี ทาให้มีต้นทุนคงที่ในการผลิต ต้นทุนผันแปรในการ
ผลิต และต้นทุนรวมในการผลิต เท่ากับ 69.57 บาทต่อตัว 563.48 บาทต่อตัว และ 633.05 บาทต่อตัว ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ต้นทุนและรายได้จากการเลีย้ งไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม
รายการ
วัตถุดิบทางตรง
ค่าพันธุ์ไก่ไข่
รวม
ค่าแรงทางตรง
ค่าแรง
รวม
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่
ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน
ค่าเสื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ค่าเสื่อมอุปกรณ์ระบบน้า
รวม
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร
ค่าอาหาร
ค่าน้าค่าไฟ
รวม

จานวน

บาทต่อ

รวมบาท

การใช้งาน(ปี)

รอบการผลิต

ต้นทุนต่อการผลิต(บาท)

115

ตัว

240

27,600

27,600
27,600

3

คน

2,200
เดือน

6,600

6,600
6,600

1

โรงเรือน

30,000
5,000
5,000

30,000
5,000
5,000
40,000

60
6

กระสอบ
เดือน

500
100

30,000
600

ต้นทุนคงที่รวม
ต้นทุนผันแปรรวม
ต้นทุนการผลิตรวม
จานวนผลผลิต (ตัว)
ต้นทุนคงที่ต่อ 1 ตัว
ต้นทุนผันแปรต่อ 1 ตัว
ต้นทุนรวมต่อ 1 ตัว
รายได้ทั้งหมดต่อ 1 รอบ
ต้นทุนการผลิตทั้งหมด
กาไรสุทธิ

5
5
5

1
1
1

6,000
1,000
1,000
8,000
30,000
600
30,600
8,000
64,800
72,800
115
69.57
563.48
633.04
75,600
(72,800)
2,800
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การอภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัดตาก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม และเพื่อหาแนวทางใน
การบริหารต้นทุนที่ดขี องการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม โดยเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม ผลการวิจัย พบว่า ระยะเวลาในการทาฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ชุมชนบ้านไร่ไม้งาม อยู่ที่ประมาณ 2-3 ปี
มีจานวนสมาชิกที่เลี้ยงไก่ไข่ 3 คน แหล่งเงินทุนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม มาจาก 2 แหล่ง คือทุนส่วนตัว
จากสมาชิกภายในฟาร์ม และทุนภายนอกจากหน่วยงานภาครัฐบาล การถือครองที่ดินเป็นที่ดินของตนเอง 4 ไร่ มีการเลี้ยงไก่
ไข่พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์เรด โดยเลี้ยงเป็นระบบเปิดแบบปล่อยในเล้า จานวน 115 ตัว แหล่งที่มาของอาหาร มาจากแหล่ง
ธรรมชาติและจากการซื้อ ส่วนการรักษาโรคของสัตว์มีทั้งการรักษาด้วยตนเอง และจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
ต้นทุนจากการเลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ในการผลิตเท่ากับ 69.57 บาทต่อตัว ต้นทุนผันแปรในการผลิต
เท่ากับ 563.48 บาทต่อตัว ต้นทุนการผลิตรวมเท่ากับ 633.05 บาทต่อตัว ปริมาณการผลิตรวมทั้งหมด 115 ตัว ในรอบการ
ผลิต 1 รอบ ใช้ระยะเวลาการผลิต 1 ครั้งต่อปี และรายได้ส่วนใหญ่จากการขายไข่ไก่มากกว่าการขายไก่เนื้อ โดยขายให้กับคน
ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเกษสินี และคณะ (2558) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ กรณีศึกษาปิ่นฟาร์ม และบุญยืนฟาร์ม เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการประกอบอาชีพเลี้ยง
ไก่ไข่ ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์ม จานวน 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
มีต้นทุนต่อตัวจานวน 967.59 บาท ทางบุญยืนฟาร์ม มีการเลี้ยงไก่ช่วงอายุ 4 เดือน จนถึง 1 ปี 6 เดือน พบว่ามีต้นทุนต่อตัว
จานวน 971.73 บาท ดังนั้นการลงทุนเลี้ยงไก่ไข่อายุตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 1 ปี 6 เดือน มีต้นทุนในการเลี้ยงที่ถูกกว่า การเลี้ยง
อายุ 4 เดือน จนถึง 1 ปี 6 เดือน จานวน 4.13 บาท จากผลการศึกษากาไรขาดทุน ของปิ่นฟาร์มและบุญยืนฟาร์ม พบว่า ปิ่น
ฟาร์มมีกาไรสุทธิ จานวน 2,014,028.94 บาท และมีกาไรต่อตัวจานวน 284.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.55 และ บุญ ยืน
ฟาร์มมีกาไรสุทธิ 2,210,925.07 บาท และมีกาไรต่อตัวจานวน 371.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.76 ทาให้ทราบว่าบุญยืน
ฟาร์มมีกาไรต่อตัวสูงกว่าปิ่นฟาร์ม จานวน 5.21 บาท ดังนั้นการเลี้ยงไก่ไข่ในแบบบุญยืนฟาร์ม คือ เลี้ยงไก่ตั้งแต่ 4 เดือน ไป
จนถึง 1 ปี 6 เดือนจะทาให้มีกาไรต่อตัวมากกว่าการเลี้ยงไก่อายุ 1 วัน ไปจนถึง อายุ 1 ปี 6 เดือน จุดคุ้มทุนของการเลี้ยงไก่ไข่
ใน 1 รอบการเลี้ยงพบว่าปิ่นฟาร์มมีปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนต่อหน่วยของไข่ไก่ทั้งหมด เท่ากับ 849 แผง และมียอดขาย
ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 64,470 บาท ซึ่งมีอัตราส่วนกาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.01 และมีอัตราส่วนกาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ
20.55 สาหรับบุญยืนฟาร์มมีปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนต่อหน่วยของไข่ไก่ทั้งหมด เท่ากับ 459 แผง และ มียอดขาย ณ
จุดคุ้มทุนเท่ากับ 34,817 บาท ซึ่งมีอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 26.41และมีอัตรา กาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 25.76 และ
นอกจากนี้ สมศักดิ์ และคณะ (2556) ได้ทาการศึกษารูปแบบการเลี้ยงเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่ไข่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาฟาร์มไก่ไข่ขนาดเล็ก ตาบลบ้านกลาง จังหวัดนครพนม พบว่าจากการวิเคราะห์ต้นทุนการ
ผลิต เมื่อปลดไก่ที่อายุ 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 ค่าน้า-ไฟฟ้า
3.60 บาท ค่าซื้ออุปกรณ์ 0.51 บาท ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 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
ต้นทุนเฉลี่ยต่อฟอง 1.83 บาท
สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม พบว่าระยะเวลาในการทาฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ชุมชนบ้านไร่ไม้งาม
ประมาณ 2 – 3 ปี มีจานวนสมาชิกที่เลี้ยงไก่ไข่จานวน 3 คน แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนของสมาชิกภายในฟาร์มและ
เงินทุนภายนอกจากรัฐบาล จานวนที่ดินในฟาร์มชุมชน บ้านไร่ไม้งามมีจานวนทั้งหมด 4 ไร่ รายละเอียดพันธุ์ไก่ไข่ที่เลี้ยง คือ
พันธุโ์ ร๊ดไอส์แลนด์เรด จานวนทั้งหมด 115 ตัว ซึ่งรูปแบบในการเลี้ยงไก่ไข่เป็นระบบเปิดแบบปล่อยในเล้า และแหล่งที่มาของ
อาหารส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติและจากการซื้อ อาหารเม็ด ส่วนการรักษาโรคของการเลี้ยงไก่ไข่ คือ การรักษาโรคด้วยตัวเอง
และจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ สาหรับต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม 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
การวิจัยในครั้ งนี้เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัดตาก
ขอกราบขอบพระคุณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม ที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งนี้พร้อมตอบ
แบบสัมภาษณ์และให้เข้าไปสังเกตการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่อย่างเต็มที่ ขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษา สาขาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จนทาให้ การศึกษาในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ท้ายที่สุดนี้ หากมีสิ่งใดขาดตกบกร่องหรื อมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงและ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานในการวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนอกจากนี้ขอ
มอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่บิดา มารดาและผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด
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เทคนิคการลดตนทุนจากการเลี้ยงปลานิลดวยวิธีธรรมชาติ
กรณีศึกษาฟารมชุมชนบานไรไอละมุน จังหวัดตาก
Techniques to Reduce Costs from Nile Tilapia Farming Using Natural Methods
In the case of Baan Rai I Lamoon Organic Farm in Tak Province
สรินยา สุภัทรานนท* ยุพิน มีใจเจริญ และ พรธิวัลย พนาเชิงชาญ
สาขาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
*Corresponding author e-mail: kaisirinya@hotmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการลดตนของการเลี้ยงปลานิลดวยวิธีธรรมชาติในฟารมชุมชนบาน
ไรไอละมุน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในฟารมชุมชนบานไรไอละมุน
ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก บทสัมภาษณประกอบดวยขอมูลผูใหสัมภาษณ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิล
ตนทุนการเลี้ยง และแนวทางการลดตนทุน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรรวมกลุมกันเพื่อเลี้ยงปลานิลมาเปนระยะเวลา 2-3 ป
แหลงเงินทุนมาจากเงินทุนสมาชิกภายในฟารม และทุนภายนอกจากรัฐบาล ทําการเลี้ยงปลานิล มีจํานวน 3 บอ ตนทุนจาก
การเลี้ยงปลานิลประกอบดวย ตนทุนคงที่ 2.50 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนผันแปร 41.30 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนการผลิตรวม
43.80 บาทตอกิโลกรัม ปริมาณการผลิตอยูที่ 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 ตามนโยบายในการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร ใหเปนศูนยกลางการเรียนรูทางการเกษตรของชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา ภายใตความ
รับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนโดยมีหลักการสําคัญ คือ ใหชุมชนเปนผู
กําหนดโครงการพัฒนาโดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการดวยตนเอง สงผลตอเนื่องให
ภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2560) การมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญสําหรับการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย เพราะการอยูรวมกันเปนสังคมตางพึ่งพาอาศัยกันและตางตองมีบทบาทภาระหนาที่ตองรับผิดชอบตาม
วาระโอกาสที่มาถึง การมีทักษะการดํารงชีวิตและขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนตามบริบทของชุมชนนั้น ๆ จะชวยสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้น (ศรีนวล แตงภู และ คณะ, 2561) การเลี้ยงปลานิลในฟารมชุมชนบานไรไอละมุนเกิดขึ้นจากซึ่ง
การเลี้ยงปลานิลของฟารมชุมชนบานไรไอละมุน เกิดขึ้นจากบริบทของชุมชนโดยมีผูนําชุมชนเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนา ณ
ขณะนั้น นายนคร ทาปน อดีตผูใหญบานไมงาม เปนผูรับผิดชอบโครงการ มองเห็นวาหมูบานไมงามควรมีครัวชุมชนในหมูบาน
เพื่อใหคนในชุมชนไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีราคาไมสูงมากนัก หนึ่งในการผลิตสินคาทางการเกษตรของกลุม คือ การ
เลี้ยงปลานิล เนื่องจากปลานิลเปนที่นิยมของผูบริโภค และสามารถสรางอาชีพใหกับคนในชุมชนได ปจจุบันกลุมชุมชนบานไร
ไอละมุน ไดจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแลวจากเดิมเรียกกันวาฟารมชุมชนบานไรไมงาม ไดรับการสนับสนุนอยางดีจาก
หนวยงานภาครัฐและชวยยกระดับฟารมชุมชน ใหกลายเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสัญญา ทาปน ประธาน
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานไรไอละมุน และเปนผูดูแลเกี่ยวกับฟารมชุมชนพรอมนําองคความรูที่มีทั้งจากตนเองและสมาชิกในกลุม
เกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิลดวยวิธีธรรมชาติแบบผสมผสานมาใชภายในฟารมชุมชนจนสามารถมีรายไดจะการจําหนายปลานิล
และใชบริโภคภายในกลุมไดอยางดี อยางไรก็ตาม การเลี้ยงปลานิลและการทําเกษตรของฟารมชุมชนบานไรไอละมุน ยังมี
ปญหาและอุปสรรคหลายอยาง ที่สงผลตอความเขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชนเปนอยางมาก ตัวอยางเชนปญหาในเรื่อง
การบริหารจัดการเรื่องตนทุนและการบันทึกขอมูลทางการเงิน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิล พบวามีหลายวิธีในการลดตนทุนการเลี้ยง
ปลานิ ล เชน การเลี้ ยงปลานิล โดยใช โครงแพ กระชัง และบ อ ดิน เป นต น สํ าหรับ ต นทุ นส ว นใหญ ข องการเลี้ ยงปลานิ ล
ประกอบดวย ตนทุนคงที่ เชน คาเสื่อมราคาอุปกรณตางๆ ตนทุนผันแปร เชน คาพันธุปลา คาอาหารปลา คายาประเภทตางๆ
นอกจากนี้ยังพบวา ตนทุนการเลี้ยงปลาที่สูงที่สุด คือ คาอาหารปลา รองลงมาคือ คาพันธปลา สําหรับตนทุนการเลี้ยงปลาดวย
อาหารสัตวจะมีตนทุนที่ต่ํากวาการเลี้ยงปลาดวยอาหารสําเร็จรูป (ศุภรัตน ฉัตรจริยเวศน, 2544; สุพัตรา ตั้งวิเชียร และ ปวีนา
กองจันทร, 2562; เกวลิน หนูฤทธิ์, 2556) สอดคลองกับ ชาญณรงค แนนอุดร, 2552 ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการลดตนทุน
การเลี้ยงปลาดวยวิธีการสรางกระชังไมไผ พบวามีตนทุนที่ถูกกวากระชังเหล็ก และนําลูกปลามาอนุบาลแทนการซื้อพันธุปลา
ขนาดใหญ รวมถึ ง การให อ าหารด ว ยวิ ธี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเวลาการให อ าหารปลา สอดคล อ งกั บ คณะเกษตรศาสตร แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา (2555) ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตวน้ําอยางงายจากวัตถุดิบในทองถิ่น พบวา
แนวทางหนึ่งของการลดตนทุนคาอาหาร คือ ใชวัตถุดิบในทองถิ่น เชน ขาวโพด ใบกระถิน เพื่อผสมลงในอาหารสําเร็จรูป
จากเหตุผลดังกลาวขางตนนี้ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเทคนิคการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิลดวยวิธีธรรมชาติ
กรณีศึกษา ฟารมชุมชนบานไรไอละมุน ตลอดจนศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมตนทุนปจจัยการผลิต
วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อวิเคราะหตนทุนการเลี้ยงปลานิล และเพื่อหาแนวทางในการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิลในฟารมชุมชน
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บานไรไอละมุน ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเปนแนวทางที่เปนประโยชนใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลได นอกจากนี้แลวยัง
สามารถนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาใหฟารมชุนชนใหมีการจัดการความรูดานการบันทึกรายรับและรายจายที่ถูกตองเกี่ยวกับ
ตนทุนการเลี้ยงปลานิล เพื่อใหกลุมทราบถึงรายรับและรายจายที่ถูกตอง สงผลใหผลการดําเนินงานของกลุมมีความยั่งยืน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกกลุมเปาหมายเพื่อใชในการสัมภาษณ และสังเกตการณโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงจาก
กลุ ม เกษตรกรผู เ ลี้ ย งปลานิ ล ในฟาร ม ชุ ม ชนบ า นไร ไ อละมุ น ตํ า บลไม ง าม อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ตาก มี จํ า นวน 5 คน
ประกอบดวย ประธานกลุมและสมาชิกกลุมเปนเกษตรกรเลี้ยงปลานิลจํานวน 4 คน โดยมีบทบาทหนาที่ในการใหขอมูลตาม
ประสบการณและ องคความรูแตละคน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณและสังเกตการณ เพื่อให
ไดผลตรงตาม วัตถุประสงคของการศึกษาแบบสัมภาษณประกอบดวย ขอมูลผูใหสัมภาษณ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับฟารมชุมชน
บานไรไอละมุน ขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิล ตนทุนการเลี้ยงปลานิล ซึ่งเปนประโยชนตองานวิจัยดังนี้
1. นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เปนขอมูลจากการสัมภาษณประธานกลุมและผูที่มี
ประสบการณความรูเรื่องการเลี้ยงปลา ขอมูลจากการศึกษาเอกสาร ตํารา ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาสรุปกระบวนการ
ในการเลี้ยงปลา เพื่อใหเห็นกระบวนการและระยะเวลาการเลี้ยงที่ชัดเจนขึ้นมาจําแนกคาใชจาย
2. จําแนกคาใชจายที่เกี่ยวของโดยการจําแนกตนทุนตามลักษณะผลิตภัณฑ พฤติกรรมตนทุน และจําแนกตนทุน
ตามความสามารถในการติดตามตนทุนในแตละกระบวนการเลี้ยงปลา โดยประกอบดวยตนทุนหลักคือ วัตถุดิบทางตรง
คาแรงงานทางตรง และคาใชจายในการผลิต
3. นําคาใชจายมาจัดสรรลงในกระบวนการเลี้ยงปลาและคํานวณตนทุนที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงปลาของกลุม
4. นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในเรื่องแนวทางการลดตนทุนในการเลี้ยงปลานิลมา
คํานวณตนทุนของกลุมโดยการใชอาหารตามธรรมชาติรวมกับอาหารสําเร็จรูป
5. สรุปแนวทางการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิลดวยวิธีธรรมชาติที่ไดจากการศึกษา สรุปผลการวิจัยและนําเสนอ
ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบงเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลเกี่ยวกับบริบทของกลุมและเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล
ลักษณะทั่วไปของการเลี้ยงปลานิล โดยนําขอมูลดังกลาวมาสังเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงอุปนัย และขอมูลเกี่ยวกับตนทุน
การเลี้ยงปลานิล ซึ่งนํามาวิเคราะหหาตนทุนตอหนวย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 1 บริบทของกลุมและเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล สภาพทั่วไปของ
ฟารมปลานิลและ ประเด็นที่ 2 ผลการวิเคราะหตนทุนแสดงดังตารางที่ 1 ได ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงตนทุนจากการเลี้ยงปลานิลในบอดิน 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.
1,500 ตัว
0.50
750
750
คาอาหาร ถุงละ 5 กก.
2 ถุง
450
900
900
300
คาอาหารเรงโต ถุงละ 1 กก.
2 ถุง
150
300
1,950
รวม
คาแรงทางตรง
คาแรงงานทางตรง*
5 คน
2,000 10,000
10,000
รวม
10,000
คาใชจายในการผลิตผันแปร
คาสาธารณูปโภค*
4 เดือน
110
440
440
รวม
440
คาใชจายในการผลิตคงที่
คาเสื่อมบอดิน
3 บอ
1,500 4,500
10
450
300
คาเสื่อมอุปกรณเลี้ยงปลา
1,500 1,500
3
6,000
750
รวม
ตนทุนผันแปรรวม
12,390
ตนทุนคงที่รวม
750
ตนทุนรวม
13,140
จํานวนผลผลิต (กิโลกรัม)
300
ตนทุนผันแปรตอกิโลกรัม
41.30
ตนทุนรวมตอกิโลกรัม
43.80
* หมายเหตุ เปนคาใชจายที่ทําการประมาณการและถัวเฉลี่ยกับสวนที่ทําการเกษตรของกลุมดานอื่นดวย
ผลการวิจัยประเด็นที่ 1 บริบทของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล สภาพทั่วไปของฟารมปลานิล พบวา เกษตรกรสวนใหญ
อายุ 40 – 60 ป มีอาชีพเกษตรกร ทําการรวมกลุมเพื่อเลี้ยงปลานิลมาเปนระยะเวลา 2-3 ป มีจํานวนสมาชิกที่เลี้ยงปลานิล 5
คน แหลงเงินทุนจากการเลี้ยงปลานิลในฟารมชุมชนบานไรไอละมุนมาจาก 2 แหลง คือทุนสวนตัวของสมาชิกภายในฟารม
และทุนภายนอกจากรัฐบาล ไดแก สํานักงานกรมประมง สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมถึงสถานบันการศึกษา กลุมมีการเลี้ยง
ปลานิลจํานวน 3 บอ แตละบอมีปลานิลประมาณ 500 ตัว ขนาดบอดินกวาง 6 เมตร ยาว 12 เมตรปลาที่นํามาเลี้ยงจะมีอายุ
เริ่มที่ 1-2 เดือน เปนพันธปลานิลแดงไทยและปลานิลดํา ใชเวลาเลี้ยงประมาณ 4- 6 เดือนจึงจับมาบริโภคและจําหนาย ราคา
จําหนายจะถูกกวาทองตลาด ใหอาหารตามธรรมชาติ เชน แหนแดง แหนเปด รวมกับ อาหารสําเร็จรูป
ผลการวิจัยประเด็นที่ 2 ผลการวิเคราะหตนทุน โดยตนทุนการเลี้ยงปลานิลประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง ไดแก คา
พันธปลา คาอาหาร คาอาหารเรงโต คาแรงงานทางตรง และคาใชจายในการผลิต ปรากฏตามตารางที่ 1 โดยผลจากตารางที่
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1 พบวา ตนทุนการเลี้ยงปลานิลในรอบระยะเวลาการผลิต 1 รุน มีระยะเวลา 4 เดือน พบวา ปริมาณการผลิตอยูที่ 300
กิโลกรัมในรอบการผลิต ตนทุนจากการเลี้ยงปลานิลประกอบดวย ตนทุนคงที่ 2.50 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนผันแปร 41.30
บาทตอกิโลกรัม ปลานิลที่ไดจะนํามาบริโภคภายในกลุมสมาชิกและจําหนายในราคาที่ต่ํากวาทองตลาด
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิลพบวา ตนทุนการเลี้ยงปลานิลที่สูงที่สุด คือ คาอาหารปลา
ดังนั้นกลุมเกษตรกรบานไรไอละมุนจึงใชเทคนิคการลดตนทุนการใหอาหารปลานิลตามธรรมชาติรวมกับอาหารสําเร็จรูป ผลที่
ไดพบวา กลุมเกษตรมีตนทุนคาอาหารในการเลี้ยงปลานิลรวมอยูที่ 43.80 บาทตอกิโลกรัม โดยกลุมกําหนดราคาขายปลานิล
อยูที่กิโลกรัมละ 60 บาท ทําใหมีกําไรจากการขายปลานิลที่กิโลกรัมละ 16.20 บาท คิดเปนรอยละ 27 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาดในการขายปลานิลกิโลกรัมละ 65 บาท แสดงใหเห็นวาแมกลุมจะขายต่ํากวาราคาตลาดก็ยังมีกําไรจากการขาย
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะหตนทุนของการเลี้ยงปลานิล ดวยวิธีการสัมภาษณและสังเกตการณแบบเจาะจงระหวาง
คณะผูวิจัย และ เกษตรกรในกลุมบานไรไอละมุนโดยไดจัดแบงตามแนวทางทฤษฎีแนวคิดดานตนทุน (สมนึก เอื้อจิระพงษ
พันธ, 2552; ลําไย มากเจริญ, 2556; มนวิภา ผดุงสิทธิ์, 2559) ซึ่งประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง ไดแก คาพันธปลา
คาอาหาร ปลา และคาอาหารเรงโต คาแรงงานทางตรง และ คาใชจายในการผลิตผันแปร ไดแก คาไฟฟา สวนคาใชจายใน
การผลิตคงที่ ไดแก คาเสื่อมราคาบอดิน คาเสื่อมราคาอุปกรณการเลี้ยงปลา สวนแนวทางในการลดตนทุนของการเลี้ยงปลา
นิลในฟารมบาน ไรไอละมุน พบวา เกษตรกรใชวิธีการเลี้ยงในบอดิน โดยใหปลากินอาหารตามธรรมชาติในบอดินรวมกับ
อาหารสํ า เร็ จ รู ป ถื อ เป น การลดต น ทุ น การเลี้ ย งปลานิ ล ซึ่ง สอดคล อ งกั บ คณะเกษตรศาสตร แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา (2555) พบวา การลดตนทุนคาอาหาร คือ ใชวัตถุดิบในทองถิ่น เชน ขาวโพด ใบกระถิน เพื่อผสมลงใน
อาหารสําเร็จรูป
นอกจากนี้ผลจาการวิจัย ไดแสดงใหเห็นวาการเลี้ยงปลานิลของกลุมเกษตรกรมุงเนนใหชุมชนไดกินปลาในราคา
ถูกกวาทองตลาด หรือเพื่อแบงบันกันในชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และผลแสดงใหเห็นวาเกษตรกรไดใชอาหารสัตว
สําเร็จรูปผสมกับอาหารตามธรรมชาติเปนการลดตนทุนคาอาหารปลา ทําใหมีรายไดที่เพียงพอกับคาใชจายในการเลี้ยงปลานิล
กลุมเกษตรกรมีทุนหมุนเวียนที่เพียงพอและคุมคากับเงินที่นํามาลงทุนทั้งของตนเองและภาครัฐ ดังนั้นกลุมเกษตรกรอาจตอง
ศึกษาเทคนิคการลดตนทุนใหหลายหลายและเหมาะสมกับบริบทของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญ ณรงค แนนอุดร
(2552) ที่กลาววาแนวทางการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิลดวยวิธีการนําลูกปลามาอนุบาลแทนการซื้อพันธุปลาขนาดใหญเพื่อ
ลดตนทุนรวมถึงการลดตนทุนการใหอาหารดวยวิธีการปรับเปลี่ยนเวลาการใหอาหารปลาเชนกัน ดังนั้นใน การศึกษาครั้งตอไป
ควรจะศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิลแบบใหอาหารธรรมชาติ อาหารสมทบ อาหารที่ผลิตเองและนํามาเปรียบเทียบกับตนทุน
การเลี้ยงปลานิลแบบเดิมตอไป
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเทคนิคการลดตนทุนจากการเลี้ยงปลานิลดวยวิธีธรรมชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุน
ของการเลี้ยงปลานิลและเพื่อหาแนวทางในการลดตนทุนของการเลี้ยงปลานิลในฟารมชุมชนบานไรไมงาม โดยเก็บขอมูลจาก
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในฟารมชุมชนบานไรไอละมุน ผลการศึกษา พบวา มีจํานวนสมาชิกที่เลี้ยงปลานิลจํานวน 5 คน
แหลงเงินทุนจากการเลี้ยงปลานิลในฟารมชุมชนบานไรไอละมุนไดมาจาก 2 แหลง คือ แหลงเงินทุนสวนตัวของสมาชิกภายใน
ฟารม และแหลงเงินทุนภายนอกจากการสนับสนุนของรัฐบาล มีการเลี้ยงปลานิลเลี้ยงในบอดิน จํานวน 3 บอ แหลงที่มาของ
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อาหารสัตวมาจากแหลงธรรมชาติและจากการซื้อมาบางสวน ตนทุนจากการเลี้ยงปลานิลมีตนทุนการผลิตรวม 43.80 บาทตอ
กิโลกรัม ปริมาณการผลิตอยูที่ 300 กิโลกรัมในรอบการผลิต 1 รุน ผลผลิตที่ไดจากการเลี้ยงปลานิลจะนําไปแจกจายภายใน
กลุมชุมชนบานไมงาม และมีการจําหนายในราคาที่ต่ํากวาทองตลาดราคาในปจจุบันจําหนายที่กิโลกรัมละ 60 บาท โดยใน
ทองตลาดจําหนายที่กิโลกรัมละ 65 บาท
จากการศึกษาตนทุนการเลี้ยงปลานิล พบวา ตนทุนการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรบานไรไอละมุนมีเทคนิคในการลด
ตนทุน คือ การใชแหลงอาหารจากธรรมชาติรวมกับอาหารสําเร็จรูป สามารถลดตนทุนคาอาหารไดดี
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ นายนคร ทาปน อดีตผูใหญบานไมงาม นายสัญญา ทาปน ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนบานไรไอ
ละมุน รวมถึงเกษตรกรในฟารมชุมชนบานไรไอละมุน หมูที่ 4 ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผูมีสวนเกี่ยวของใน
งานวิจัยทุกทานที่ใหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก สนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงานใหเสร็จสมบูรณ
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง
จังหวัดตาก ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการทาข้าวแตนน้าแครอท ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง
อาเภอเมือง จังหวัดตาก โดยทาการเก็บข้อมูล 1 ปี (1 มกราคม 2562- 31 ธันวาคม 2562) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก จานวน 15 คน และรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละและค่าเฉลี่ย และใช้การวิเคราะห์ทางการบั ญชีการเงินประกอบด้วย กาไร
(ขาดทุน) อัตรากาไรสุทธิต่อยอดขาย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และระยะเวลาคืนทุน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านสระบัวเป็นเพศหญิงทั้งหมด มีอายุมากกว่า 45 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อย
ละ 93.33 ในการทาข้าวแตนน้าแครอทนั้นได้รับความรู้มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและศึกษาเพิ่มเติมด้วยการลองผิดลองถูกจน
ได้ข้าวแตนน้าแครอทที่มีรสชาติดีถูกปากผู้บริโภค โดยการลงทุนทาข้าวแตนน้าแครอทมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ
8,150 บาท มีต้นทุนการผลิตรวมต่อปีเท่ากับ 135,340 บาท ต้นทุนการผลิตที่มีจานวนมากที่สุดได้แก่ ค่าแรงงาน วัตถุดิบและ
ค่าใช้จ่ายการผลิต คิดเป็นร้อยละ 43.33 28.40 และ 27.27 ตามลาดับ ทั้งนี้รายได้จากการขายข้าวแตนน้าแครอทจะไม่
เท่ากันในแต่ละเดือนมาจากสภาพเศรษฐกิจและคาสั่งซื้อจากลูกค้า สามารถขายได้จานวนมากในช่วงเทศกาลได้แก่เดือน
มีนาคมถึงเมษายนและเดือนธันวาคม ส่วนใหญ่ซื้อเป็นของฝากและทาบุญ ด้านอัตราผลตอบแทนจากการทาข้าวแตนน้าแค
รอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว พบว่า กาไรจากการทาข้าวแตนน้าแครอทมีน้อย อัตรากาไรสุทธิต่อยอดขาย เท่ากับ
30.95% ดังนั้นเพื่อให้ได้กาไรมากขึ้นทางกลุ่มควรทาข้าวแตนที่มีรสชาติแปลกใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันที่เน้นการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น ข้าวแตนหน้าธัญพืช เป็นต้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและยอดขายให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว มีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เท่ากับ 744.29% และเมื่อทาการวิเคราะห์ระยะเวลาคืน
ทุนพบว่าการทาข้าวแตนน้าแครอท ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนจะได้คืนเงินลงทุนที่จ่ายไป เพราะการลงทุนเริ่มแรกใช้เงิน
ลงทุนค่อนข้างน้อยและใช้วัตถุดิบที่มีในหมู่บ้านจึงทาให้สามารถคืนทุนได้เร็ว
คาสาคัญ : ข้าวแตนน้าแครอท ต้นทุน ผลตอบแทน
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Abstract
The purpose of this study general conditions of Sabue Community enterprise, Pongdang Subdistrict, 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
บทนา
จังหวัดตากมีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญและมีการเพาะปลูกเป็นจานวนมาก ได้แก่ 1.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2. ข้าวนาปี และ
3. ถั่วเขียว ซึ่งหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สาคัญที่เกษตรกรในทุกพื้นที่ทาการเพาะปลูกได้แก่ข้าวนั่นเอง บ้านสระบัวเป็นหมู่บ้าน
หนึ่งที่เกษตรกรได้มีการปลูกข้าวนาปี ไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียว และเมื่อข้าวมีราคาที่ตกต่าทางกลุ่มเกษตรกร
โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านเมื่อว่างจากงานได้มีการรวมตัวกันนาข้าวเหนียวมาทาการแปรรูปเป็นข้าวแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่า
ทางอาหาร โดยการทาข้าวแตนนั้นมีมานานแล้ว เพราะข้าวแตนเป็นอาหารสูตรดั้งเดิมของคนในภาคเหนือโดยการนาข้าว
เหนียวนึ่งมาเป็นส่วนประกอบหลักแล้วนามาอัดเป็นแผ่นและนาไปทอดในน้ามันจนพองกรอบ ข้าวแตนจึงกลายเป็นอาหารที่
เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือที่รู้จักและคุ้นเคยโดยนาไปเป็นอาหารว่าง เป็นของฝาก และใช้ทาบุญในเทศกาลต่าง ซึ่งถือเป็น
ภูมิปัญญาไทยมาแต่ช้านาน ดังนั้นเมื่อว่างจากงานกลุ่มแม่บ้านสระบัวจึงได้รวมตั วกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อทาข้าวแตนขายเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับข้าวเหนียวและได้มีการลองผิดลองถูกด้วยตนเองและทดลองทาหลายๆรสชาติเพื่อสร้างความแตกต่าง ทั้งนี้ยังมี
ปราชญ์ในชุมชนซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้ทาการสืบทอดกันมาแต่โบราณมาช่วยพัฒนาการทาข้าวแตนมาเรื่อยๆ
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จนกระทั่งได้รสชาติ กลิ่น รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มคือข้าวแตนน้าแครอท ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
สระบัวผู้ผลิตข้าวแตนน้าแครอท (สานักงานเทศบาลตาบลโป่งแดง, 2562)
จากการสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทน ทางกลุ่มยังไม่เข้าใจในส่วนของต้นทุนมากนักจึง
ทาให้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตยังไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับการผลิต และอาจ
ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเงินของกลุ่มได้ ในการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่งานวิจัยของ สังวาล นาครินทร์
(2549) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมหมี่ลายคลืน่ ทะเลบ้านนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ พิชญา เพิ่ม
ไทย (2557) ศึกษาแนวทางการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจข้าวแตนในเขตอาเภอเมืองและอาเภอเกาะคา จังหวัด
ลาปาง และชนิดาภา มาตราช (2559) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ “ลายฟองน้าหัวฝาย” ตาบลปอ
แดง อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ปัจจุบันข้าวแตนน้าแครอทสามารถสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มและเป็นสินค้าโอทอปของจังหวัดตาก แต่เนื่องจาก
ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่าทาให้กาลังซื้อของผู้บริโภคลดลง และคนตกงานเป็นจานวนมากและข้าวแตน
สามารถทาได้ง่ายคนจึงนิยมทากันมากขึ้น ต่างคนต่างก็แข่งขันในด้านการตลาดสู้ราคากันจนทาให้ได้กาไรไม่มาก ส่งผลให้ทาง
กลุ่มมีรายได้ลดลง จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านต้นทุนในการผลิตเพื่อจะได้
นามาวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับการผลิตและนาข้อมูลด้านต้นทุนไปใช้ ประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว
วิธีดาเนินการวิจัย
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการทาข้าวแตนน้าแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง
อาเภอเมือง จังหวัดตาก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
จานวน 20 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
จานวน 15 คน
วิธีสุ่มตัวอย่าง ในการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญเพื่อให้ได้ตัวอย่างของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
ระยะเวลาในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาที่ทาการวิจัย 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ เรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการ
ทาข้ าวแตนน้ าแครอทของกลุ่ม วิส าหกิจ ชุมชนบ้ านสระบัว ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือ ง จังหวัด ตากซึ่ งในแบบสั มภาษณ์
ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
ส่วนที่ 2 ข้อมูล เกี่ยวกับต้นทุนการทาข้าวแตนน้าแครอทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอ
เมือง จังหวัดตาก
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการทาข้าวแตนน้าแครอทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง
อาเภอเมือง จังหวัดตาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มาจากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง
อาเภอเมือง จังหวัดตาก เกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการทาข้าวแตนน้าแครอท
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากเอกสาร ตารา วารสาร บทความ หนังสือ และ
วิทยานิพนธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาข้าวแตนน้าแครอท ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบทความเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก โดยทาการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลและบรรยาย
สรุปด้วยค่าเฉลี่ยร้อยละ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อใช้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนโดยทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์ และนามาคานวณในส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อทาการคานวณหาเงิน
ลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการทาข้าวแตนน้าแครอท ซึ่งได้แก่ กาไรสุทธิ อัตรากาไรสุทธิต่อยอดขาย อัตราผลตอบแทนจาก
เงินลงทุน และระยะเวลาคืนทุน
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
วัตถุประสงค์ที่ 2 ต้นทุนและผลตอบแทนการทาข้าวแตนน้าแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่ ง
แดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก แสดงได้ดังตาราง
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ตารางที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
ข้อมูลทั่วไป

รายการ

จานวน
ร้อยละ
เพศ
หญิง
15
100
อายุ
มากกว่า 45 ปีขึ้นไป
12
80
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
11
73.33
อาชีพ
เกษตรกรรม
14
93.33
สาเหตุหลักที่เข้าร่วมกลุ่ม
สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น
12
80
วัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมกลุ่ม
เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
15
100
จากตารางที่ 1 พบว่า สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว เป็นเพศหญิงทั้งหมด มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 80 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ร้อยละ 73.33 รองลงมาคือระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ร้อยละ
26.67 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรกรรม ร้อยละ 93.33 รองลงมาคือเกษียณอายุจากการทางาน ร้อยละ 6.67
สาเหตุที่เข้าร่วมกลุ่มส่วนใหญ่มาจากการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษ และ
ปราชญ์ชาวบ้าน ร้อยละ 80 วัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมกลุ่มคือเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนการทาข้าวแตนน้าแครอทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่ง
แดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
รายการ

จานวน (หน่วย)
ราคา/หน่วย (บาท)
รวมจานวนเงิน
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
อุปกรณ์ทาความสะอาด
5
50
250
เครื่องรีดปากถุง
1
1,300
1,300
หม้อ
2
900
1,800
แม่พิมพ์
2
500
1,000
รวมสินทรัพย์
28
4,950
8,150
จากตารางที่ 2 พบว่าในการทาข้าวแตนน้าแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เริ่มแรกในอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 8,150 บาท
ตารางที่ 3 ข้อมูลต้นทุนการผลิตของการทาข้าวแตนน้าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง
อาเภอเมือง จังหวัดตาก
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รายการ
วัตถุดิบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้าวเหนียว
แครอท
งาขาว
น้าตาลปิ๊บ
น้ามันพืช
เครื่องปรุงรส
รวม

ค่าแรงงาน
1. ค่าจ้างคนงาน
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
1. ค่าน้าประปา
2. ค่าไฟฟ้า
3. ค่าก๊าซหุงต้ม
4. ค่าถุงบรรจุภณ
ั ฑ์
5. ค่าขนส่ง

จานวนเงิน (บาท/ปี)

ร้อยละ

21,925
1,150
6,000
1,670
6,500
1,190
38,435

16.20
0.85
4.43
1.23
4.80
0.89
28.40

60,000

44.33

280
0.21
4,625
3.42
15,250
11.27
14,350
10.60
2,400
1.77
รวม
36,905
27.27
รวมต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น (ต่อปี)
135,340
100
จากตารางที่ 3 พบว่าในการผลิตข้าวแตนน้าแครอทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตลอดทั้งปี 2562 ต้นทุนการ
ผลิตสูงสุดคือค่าแรงงานจานวน 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.33 รองลงมาได้แก่ วัตถุดิบ จานวน 38,435 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 28.40 และค่าใช้จ่ายการผลิต จานวน 36,905 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.27 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 รายได้จากการขายข้าวแตนน้าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง
จังหวัดตาก
เดือน
จานวนเงิน (บาท)
มกราคม
15,000
กุมภาพันธ์
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 ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก มี
รายได้จากการขายข้าวแตนน้าแครอทได้ทั้งสิ้น 196,000 บาท และจะขายได้ในปริมาณมากคือช่วงเทศกาลได้แก่ ช่วงเดือน
มีนาคมถึงเมษายนเพราะชาวบ้านนิยมนาไปทาบุญและเป็นของฝากรวมถึงช่วงสิ้นปีคือเดือนธันวาคม
ตารางที่ 5 กาไร (ขาดทุน) การทาข้าวแตนน้าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง
จังหวัดตาก
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
รายได้จากขายข้าวแตนน้าแครอท
196,000
หัก ค่าใช้จ่าย
135,340
กาไรสุทธิ
60,660
จากตารางที่ 5 พบว่าการทาข้าวแตนน้าแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว มีกาไรสุทธิ จานวน 60,660
บาท ต่อปี
ตารางที่ 6 อัตราผลตอบแทนจากการทาข้าวแตนน้าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอ
เมือง จังหวัดตาก
อัตราส่วน
แทนค่าในสูตร
ผลการคานวณ
1.อัตรากาไรสุทธิต่อยอดขาย
60,660/196,000 x 100
30.95%
(กาไรสุทธิ/รายได้) x 100
2.อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI)
60,660/8,150 x 100
744.29%
(กาไรสุทธิ/เงินลงทุน) x 100
จากตารางที่ 6 พบว่าเมื่อทาการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการทาข้าวแตนน้าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
สระบัว มีอัตรากาไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับ 30.95% และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เท่ากับ 744.29%
ตารางที่ 7 การคานวณระยะเวลาคืนทุนจากการทาข้าวแตนน้าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่ง
แดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
สูตร

แทนค่าในสูตร
8,150/60,660

ระยะเวลาคืนทุน
(เงินลงทุน/กาไรสุทธิ)

ผลการคานวณ
0.13

จากตารางที่ 7 พบว่าการการทาข้าวแตนน้าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน จะ
ได้คืนเงินลงทุนที่จ่ายไป เนื่องจากเงินลงทุนเริ่มแรกมีจานวนน้อยและวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในหมู่บ้านจึงทาให้สามารถคืนทุน
ได้เร็ว
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง
จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัวเป็นเพศหญิงทั้งหมด มีอายุมากกว่า 45 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
80 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 93.33 ในการทาข้าวแตนน้าแครอทนั้นได้รับความรู้มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศึกษาเพิ่มเติมด้วยการลองผิดลองถูกจนได้ข้าวแตนน้าแครอทที่มีรสชาติดีถูกปากผูบ้ ริโภค ด้านต้นทุนและผลตอบแทนการ
ทาข้าวแตนน้าแครอท ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่าการลงทุนทาข้าวแตน
น้าแครอทมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 8,150 บาท มีต้นทุนการผลิตรวมต่อปีเท่ากับ 135,340 บาท ต้นทุนการผลิต
ที่มีจานวนมากที่สุดได้แก่ ค่าแรงงาน วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายการผลิต คิดเป็นร้อยละ 43.33 28.40 และ 27.27 ตามลาดับ ทั้งนี้
รายได้จากการขายข้าวแตนน้าแครอทจะไม่เท่ากันในแต่ละปีมาจากสภาพเศรษฐกิจและคาสั่งซื้อจากลูกค้า สามารถขายได้
จานวนมากในช่วงเทศกาลได้แก่เดือนมีนาคมถึงเมษายนและเดือนธันวาคม ส่วนใหญ่ซื้อเป็นของฝากและทาบุญ ด้านอัตรา
ผลตอบแทนจากการทาข้าวแตนน้าแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว พบว่า มีกาไรค่อนข้างน้อย อัตรากาไรสุทธิต่อ
ยอดขาย เท่ากับ 30.95% และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน เท่ากับ 744.29% และเมื่อทาการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน
พบว่าการทาข้าวแตนน้าแครอท ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนจะได้คืนเงินลงทุนที่จ่ายไป เพราะการลงทุนเริ่มแรกใช้เงินลงทุน
ค่อนข้างน้อยและใช้วัตถุดิบที่มีในหมู่บ้านจึงทาให้สามารถคืนทุนได้เร็ว
อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยข้างต้นพบว่า การทาข้าวแตนน้าแครอท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว สมาชิกทั้งหมดเป็น
ผู้หญิงมีอาชีพเกษตรกรรมทาการรวมกลุ่มกันเมื่อว่างจากงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวโดยใช้ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและจากปราชญ์ชาวบ้าน โดยใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 8,150 บาท การผลิตข้าวแตนน้าแครอทในปี 2562 มีต้นทุนการผลิต
รวมทั้งสิ้น 135,340 บาท และต้นทุนการผลิตที่มากที่สุดได้แก่ค่าแรงงาน รองลงมาคือวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายการผลิต มีรายได้
จากการขายข้าวแตนน้าแครอทในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 196,000 บาท ซึ่งจะขายได้มากในช่วงเทศกาลได้แก่เดือนมีนาคมถึง
เมษายนและช่วงสิ้นปีได้แก่เดือนธันวาคมเพราะผู้บริโภคนิยมซื้อไว้เป็นของฝากและทาบุญ ด้านอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน พบว่า มีกาไรค่อนข้างน้อย อัตรากาไรสุทธิต่อยอดขาย เท่ากับ 30.95% อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน เท่ากับ
744.29% เมื่อทาการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน พบว่าการทาข้าวแตนน้าแครอทใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน จะได้คืนเงิน
ลงทุนที่จ่ายไป เนื่องจากการลงทุนทาข้าวแตนใช้จานวนเงินลงทุนเริ่มแรกน้อยและสามารถทาได้ง่ายจึงทาให้สามารถคืนทุนได้
เร็ ว แต่ มี ก าไรไม่ ม ากนั ก เนื่ อ งจากราคาวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ก ารขึ้ น ลงอยู่ เ สมอรวมถึ ง คนงานที่ จ ะมาท าเฉพาะช่ ว งว่ า งจากงาน
เกษตรกรรมเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญา เพิ่มไทย (2557) ศึกษาแนวทางการควบคุมต้นทุน ของผู้ประกอบการ
ธุรกิจข้าวแตน ในเขตอาเภอเมืองและอาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง การควบคุม ต้นทุนมี 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ต้นทุน
วัตถุดิบ (2) ต้นทุนแรงงาน (3) ต้นทุนวัสดุ (4) ต้นทุน เครื่องจักรเครื่องมือ (5) ต้นทุนปฏิบัติก าร ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ราคา
ของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงตามสภาพของเศรษฐกิจ การจ่ายค่าแรงงานมีทั้งรายวัน รายเดือน และ จ้างเหมา ขึ้นอยู่
กับลักษณะงาน คนงานส่วนใหญ่เป็นเครือญาติและคนในพื้นที่ การควบคุมต้นทุน วัสดุ ประกอบด้วย การสั่งซื้อวัสดุ ใช้วิธีการ
โทรศัพท์สั่งซื้อจากร้าน ประจาพร้อมบริการส่งสินค้าของผู้ขาย มีการตรวจเช็คคุณภาพและจานวนวัสดุก่อนรับ ตรวจนับ
ปริ ม าณวั ส ดุ ค งเหลื อ ในคลั งสิ น ค้ า สม่ าเสมอ ใช้ วั ส ดุ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และประหยั ด การควบคุ ม ต้ น ทุ น เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ
ประกอบด้วยหลักฐานในการจัดซื้อเครื่องจักร เครื่องมือใหม่ ทดแทนในส่วนที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน ซื้อวัสดุจาก
ผู้ขายที่มีการ รับประกันและบริการหลังขาย มีเครื่องจักรสาหรับเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ในกรณีที่เครื่องจักรนั้นทางานหนักเพื่อยืด
อายุการทางานเครื่องจักร และเลือกศูนย์ซ่อมที่มาตรฐาน การควบคุมต้นทุนในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดทาบัญชีรับ-จ่ายของ
ธุรกิจ การหาลูกค้าและตลาด เพื่อกระจายสินค้า การกาหนดราคาสินค้าที่เหมาะสม การควบคุมยอดการผลิตให้เพียงพอต่อ
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ความ ต้องการของตลาด การมีแผนสารองการผลิตสินค้าเพิ่มเมื่อตลาดมีความต้องการสูงกว่าปกติ กระบวนการรักษาฐาน
ลูกค้า ควบคุมการผลิตสินค้าที่ถูกสุขอนามัย ปรับปรุงรสชาติ ลักษณะรูปร่า ง ของข้าวแตนให้หลากหลาย และจัดส่งสินค้าให้
ลูกค้ าโดยไม่ร วมค่า ขนส่ง และสอดคล้อ งกับ งานวิ จัยของ กั ญฐณา ดิษ ฐ์แ ก้ว และคณะ (2558) การศึ กษาต้น ทุน และ
ผลตอบแทนของการผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) กรณีศึกษาการผลิตหมูยอของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกะโห้ ผล
การศึกษาพบว่าต้นทุนในการลงทุนผลิตหมูยอ มีต้นทุนการผลิตประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุน
การผลิต(ต่อปี) 58,434 บาท ผลตอบแทน (ต่อปี) 87,500 บาท กาไรสุทธิ (ต่อปี) 29,066 บาทกระแสเงินสดรับสุทธิจากการ
ลงทุนเท่ากับ 29,066 บาท ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 1 เดือน ดังนั้นเพื่อให้การทาข้าวแตนมีกาไรเพิ่มมากขึ้นทางกลุ่มควร
มีการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ การจัดหาแรงงานทดแทน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นเรื่องสุขภาพ เช่น ข้าวแตนหน้าธัญพืช และมีการควบคุมเรื่องรสชาติ ความสะอาด และ
อาจมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่สนใจของลูกค้าและขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมการขายให้กับ
ทางกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกมากขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจั ยครั้ง นี้มีวั ตถุ ประสงค เพื่อ ศึก ษาความคิดเห็น ของประชาชนต อการเข าถึง บริ การสาธารณะภายใต แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพระ ใชวิธีการสุม
กลุมตัวอยางแบบงายและกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรสําเร็จของ Taro Yamane จํานวน 378 คน เครื่องมือที่ใชเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนาหาคาแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานหาคา t-test และ F-test One-Way ANOVA สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญ (Key informant) จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะ
ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานโครงสรางพื้นฐาน รองลงมาคือดานสังคมและคุณภาพ
ชี วิ ต ของประชาชน ด า นการศึ ก ษา ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า นอาชี พ และรายได แ ละด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว ผลการเปรียบเทียบพบวา ภูมิลําเนา ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน
และความถี่ในการเขารวมกิจกรรมชุมชน เปนปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใต
แผนยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาแตกต างกั น อย างมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 และแนวทางการส งเสริ มการใหบ ริก าร
สาธารณะคือบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนตองมองถึงประโยชนสวนรวม มีความรวมมือรวมใจกัน ใน
การแกไขปญหาดานโครงสรางพื้นฐานภายในชุมชนใหประสบผลสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งจะทําใหชุมชนตําบลหนองพระเกิด
ความเขมแข็ง พรอมที่จะนําพาชุมชนสูการเปนเมืองชุมชนนาอยูและมีวิสัยทัศนในการแกไขปญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
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 ttest 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
กระแสโลกาภิ วัต นแ ละการบริโ ภคนิ ยมในป จจุ บัน ทํา ให ป ระเทศไทยประสบความสํา เร็จ ในการทํา ใหจํ านวน
ประชากรทีย่ ากจนมีจํานวนลดลง โดยคนสวนใหญมีความเปนอยูและความ มั่งคั่งดีขึ้นจากการเจริญเติบโตทางสังคมและทาง
เศรษฐกิจ อยางไรก็ตามแมสังคมไทยและเศรษฐกิจของประเทศจะประสบความสําเร็จในการแกไขภาวะความยากจนเชิงรายได
ในระดับหนึ่ง แตในการแกปญหาความเหลื่อมล้ําของรายไดกลับไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร กลาวคือ สังคมไทย ยังคงมี
ความเหลื่อมล้ําและความไมเทาเทียมกันในหลาย ๆ ดานหลายมิติ ทําใหประชากรที่มีรายไดนอยไมสามารถเขาถึงทรัพยากร
ดานการบริการสาธารณะของรัฐ รวมถึงการใหบริการที่มีประสิทธิภาพจากภาครัฐได กรณีดังกลาวรวมทั้งปญหาการเมืองที่คุ
กรุนและสอเคาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในชวงกวาสิบปที่ผานมา ไดกอใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุขในสังคม อัน
เปนเหตุใหเกิดความยุงยากของอีกหลากหลายปญหาไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และความเปนธรรม การลดปญหาความ
เหลื่อมล้ําและชองวางดังกลาวเปนจึงเปนภารกิจของรัฐและฝายปกครองที่ตองจัดทําขึ้น เพื่อสนองความตองการของประชาชน
โดยสวนรวม ไมวาจะเปนหนาที่จัดระบบสวัสดิการสังคมใหแกประชาชนทุกคนทั้งดานการศึกษา สุขภาพอนามัย การทํางาน
การมีรายไดรวมถึงการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและการบริการทางสังคม เพราะเมื่อเราพิจารณาสภาพของกิจการตาง ๆ
แลว ยอมไมอาจจะบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงคไดเลยหากปราศจากอํานาจและหนาที่ของรัฐที่มีอยูตามกฎหมายซึ่งมี
อํานาจเหนือกวาเอกชนทั่วไป การดําเนินการดังกลาวขางตนก็คือ"การบริการสาธารณะ" นั่นเอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานสําคัญที่มีความใกลชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด การบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงจําเปนตองคํานึงถึงคนในชุมชนเปนหลัก โดยเฉพาะการจัดทําบริการสาธารณะซึ่งการบริการ
สาธารณะที่จัดทําโดยสวนทองถิ่นนั้น ไดแก บริการสาธารณะที่รัฐมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดทํา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตทองถิ่นนั้น ๆ โดยอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะ ได บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นกฎหมายจั ด ตั้ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในแต ล ะประเภท และใน
พระราชบัญ ญั ติกํ า หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ กอ งคก รปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ. 2542 (สํ า นัก งาน
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คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561) องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ ทําหนาที่แกไขปญหาและ
สนองตอบความตองการของประชาชนในตําบล ตลอดจนทําหนาที่พัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและมี
บทบัญญัติที่กําหนดไวในกฎหมาย โดยบัญญัติหนาที่องคการบริหารสวนตําบลจะตองทําคือ จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนาและ
ทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปองกัน
โรคและระงับโรคติดตอ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การสงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ การคุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ตามที่ทางราชการ
มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร นอกจากนี้ยังมีหนาที่ที่อาจทํากิจกรรรมในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 68 ไดแก การควบคุมดูแลใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร การบํารุงไฟฟา
หรือแสงสวาง การบํารุงรักษาทางระบายน้ํา การบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ มีการ
สงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัวและการประกอบอาชีพ มีการคุมครองดูแล
และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน รูจักหาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล มีการ
จัดตั้งตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม มีกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย การทองเที่ยวและการผังเมือง เปนตน
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองพระ ได ย กฐานะจากสภาตํ า บลเป น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป และอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย ไดตระหนักถึงความสําคัญในหนาที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ในดานตางๆ โดยปจจุบันการ
ใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการสวนตําบลหนอง
พระ 6 ดาน ประกอบดวยดานโครงสรางพื้นฐาน ดานอาชีพและรายได ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดาน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว
ซึ่งจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ ที่ผานมาพบวาการจัดบริการสาธารณะยังไมสอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของประชาชน รวมทั้งไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น นอกจากนี้การบริการสาธารณะยังมี
ลักษณะที่ไมเหมาะสม อันเปนผลจากการใหบริการสาธารณะที่ไมครบถวนทุกดานและทั่วถึงประชาชนทุกกลุม เชนอาจเนน
ประโยชนข องบุค คลบางกลุม และละเลยประโยชน ของประชาชนบางกลุม ขาดการลํา ดับ ความสํา คัญ ในการจั ดบริก าร
สาธารณะที่ควรมีการเตรียมการลวงหนาหรือควรมีการพิจารณาถึงความจําเปนเรงดวน ทําใหการจัดบริการสาธารณะขาด
คุณภาพ ขาดความชัดเจน ขาดความเปนธรรมและไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของทองถิ่น ซึ่งแนวทางในการแกไข
ปญหาที่สําคัญคือ การเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมทั้งในการเสนอนโยบาย การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน และการตรวจสอบการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อีกทั้งควรมีการปรับแนวทางการ
บริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบใหมๆ เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแกไขปญหา เชน แนวทางการทํางานในลักษณะของเครือขาย (network) ที่เปนการทํางานรวมมือกันระหวางหนวยงาน
ตางๆของรัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรภาคประชาชน สถาบันวิชาชีพ หรือองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร เนื่องจากเปนแนว
ทางการทํางานที่ใหความสําคัญกับการแสวงหาแนวรวม (partnership) ที่มีความรูความสามารถในดานที่เกี่ยวของเพื่อชวยกัน
แกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในทองถิ่น
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยในฐานะที่เปนประชาชนที่อาศัยอยูในเขตตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตองการทราบวาประชาชนทั้ง 12 หมูบาน ในเขตตําบลหนอง
พระ มีการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ ในดานโครงสราง
พื้นฐาน ดานอาชีพและรายได ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น และดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยวอยางไร และมีปจจัยใดที่สงผลตอการเขาถึงบริการ
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สาธารณะที่แตกตางกันของประชาชน รวมถึงการศึกษาแนวทางการสงเสริมการใหบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดรับไปใชในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดชองทางการ
พัฒนาการใหบริการสาธารณะที่ดีและมีประสิทธิภาพ สงผลกระทบที่ดีในระยะยาวและเกิดประโยชนตอประชาชนในทองถิ่น
อยางแทจริง พรอมที่จะกาวสูการเปนชุมชนนาอยูที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบงายจากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 6,915 คน และใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตร
สําเร็จรูปของ “Taro Yamane” ที่จํานวน 378 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยผูวิจัยไดแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) 1 ฉบับ โดยยึดตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัยแบง
ออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ภูมิลําเนา ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนและความถี่ในการเขารวมกิจกรรมชุมชน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผน
ยุทธศาสตร การพัฒนาขององคก ารบริ หารสวนตํ าบลหนองพระ อําเภอวัง ทอง จังหวัดพิษ ณุโลก ใน 5 ด าน ไดแก ดา น
โครงสรางพื้นฐาน ดานอาชีพและรายได ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น และดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว
ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆ
สวนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการใหบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ใน 5 ดาน ไดแก โครงสรางพื้นฐาน ดานอาชีพ
และรายได ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว
จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับรางไปเสนออาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม ปรับปรุง
สํานวนภาษา ตัดขอความที่สื่อความหมายไมชัดเจน หรือซ้ําซอนและจัดขอความใหสั้นกะทัดรัด เมื่ออานแลวสามารถเขาใจ
งาย ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย จึงนําเครื่องมือที่สรางเสร็จแลวไปหาคุณภาพดวยการหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพื่อความถูกตองและสมบูรณของเครื่องมือ โดยนําเครื่องมือฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน
3 ทาน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการหาคา IOC ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ไดคาเทากับ 1.00 พรอมกันนี้ผูวิจัยไดปรับปรุง
เครื่องมือใหสมบูรณตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และนําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดย
วิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) แลวนํามาทดลองใช (Try Out) กับ
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อ งการศึ ก ษาวิจั ย จํ า นวน 30 คน ในเขตตํ าบลวั ง ทอง อํ า เภอวั ง ทอง จัง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก หลั ง จากนั้ น นํ า
แบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งแสดงคาความนาเชื่อถือไดเทากับ
0.959
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลโดยออกทําการแจกแบบแบบสอบถามแกประชาชนที่อาศัยอยูในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไวแลวทําการเรียก
เก็บทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม
4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดไปดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
แตละฉบับ และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ไดแก
ตอนที่ 1 คือขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลโดยแจก
แจงความถี่ และการหาค าร อ ยละ (percentage) โดยใชส ถิ ติ ค าเฉลี่ ย (mean) สว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.)
ตอนที่ 2 คือระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย 5 ดาน
ตอนที่ 3 คือการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใต
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสถิติเชิงอนุมาน
โดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (mean) ตามปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติวิเคราะหดังนี้ กรณีตัวแปรอิสระมี 2 กลุมใช
การทดสอบคา t-test กรณีตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดวยสถิติ F-test (OneWay ANOVA)
ตอนที่ 4 เปนขอเสนอแนะอื่นๆ ใชการวิเคราะหสาระเปนรายประเด็นในแตละดานทั้งหมด 5 ดาน
ผลการวิจัย
1. จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได ภูมลิ ําเนา ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนและความถี่ในการเขารวมกิจกรรมชุมชน สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีเงินเดือนระหวาง
5,000 - 10,000 บาท มีภูมิลําเนาอยูหมูที่ 1 บานสะเดา อาศัยอยูในชุมชนมากกวา 10 ปขึ้นไปและมีความถี่ในการเขารวม
กิจกรรมมากกวา 15 ครั้งขึ้นไป
2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สรุปไดวา
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการ
สาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบง
ออกเปนทั้งหมด 5 ดาน
บริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
Mean ( X )
S. D.
แปรผล
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
4.231
.617
มาก
2. ดานอาชีพและรายได
3.495
.204
ปานกลาง
3. ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.017
.491
มาก
4. ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3.736
.510
มาก
5. ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว
3.507
.427
มาก
เฉลี่ยรวม
3.797
.449
มาก
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จากตารางที่ 1 พบวาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.797,
S.D.=.449) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานโครงสรางพื้นฐาน ( X =4.231, S.D.=.617) รองลงมา
คือดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ( X =4.017, S.D.=.491) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น ( X =3.736, S.D.=.510) ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว ( X =3.507, S.D.=.427)
และดานอาชีพและรายได ( X =3.495, S.D.=.204) ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิ จารณาเป นรายด านพบว าด านที่มีค าเฉลี่ย สูง สุดคื อด านโครงสรางพื้น ฐาน
รองลงมาคือดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยวและดานอาชีพและรายได ตามลําดับ หากพิจารณาเปนรายดาน
พบวา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดานโครงสรางพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อิทธิพันธ ทักษิณ (2559) ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนนทรีย อําเภอบอไร จังหวัดตราด พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ดานอาชีพและรายได
พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดานอาชีพและรายได โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ รวมพล บุตรดีวงค (2558) ทีศ่ กึ ษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลบานซง อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดานอาชีพและรายได โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุบล อนุสุวรรณ (2554) ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานผึ้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอ
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะชัย โชติวุฒิมนตรี (2554) ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชน
ตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเวินพระบาท อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
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พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว
พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จงกลณี สุกไพ (2554) ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบวาประชาชนมีความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรทั้งหมด 4 ดาน พบวา
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดที่ตางกัน มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึง
บริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ภูมิลําเนา ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนและความถี่ในการเขารวมกิจกรรมชุมชน เปนปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรเพ็ญ ยะสาธะโร (2555) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองซอน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบวา
ภูมิลําเนา ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนและความถี่ในการเขารวมกิจกรรมชุมชนที่ตางกัน มีผลตอระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองซอนแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. แนวทางการสงเสริมการใหบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ควรดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนลูกรังถนนหินคลุกในบางพื้นที่ที่มีปญหาดานเสนทางคมนาคม
เพื่อใหประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไดอยางสะดวก ควรดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนและทางเทาที่มีสภาพทรุดโทรม
หรือเกิดการพังชํารุดเสียหายใหเสร็จสิ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว ในบางหมูบานควรดําเนินการการวางระบบทอน้ําประปาที่
สามารถระบายน้ําไดดีเพื่อชวยลดปญหาน้ําทวมขังภายในหมูบาน พรอมทั้งดําเนินการลางหรือเปลี่ยนทอประปาในหมูบานที่
เกาและมีอายุการใชงานหลายป เปนการพัฒนาที่จะสงผลใหประชาชนในพื้นที่ไดใชน้ําประปาที่สะอาดและมีคุณภาพ อีกทั้ง
ควรดําเนินติดตั้งและปรับไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหมีแสงสวางภายในหมูบานและถนนหนทางเพียงพอและยังชวยลดสถานที่มืด
และจุดเปลี่ยวที่อาจเปนอันตรายภายในชุมชน นอกจากนี้ควรดําเนินการปรับปรุงสิ่งปลูกสรางสาธารณะสมบัติที่เปนประโยชน
ตอสวนรวมและปรับปรุงสาธารณูปการตางๆ อยูเสมอ
ดานอาชีพและรายได
ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกผูสูงอายุ อีกทั้งมีการจัดโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพระ มีการจัดโครงการอบรมใหความรูก ารปลูกผักสวนครัวตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดฝกอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตนใหกับประชาชนและการไกลเกลี่ยใหกับผูนําชุมชน ไดแก
กํานัน ผูใหญบาน นอกจากนี้ควรมีการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูพิการ ใหสามารถชวยเหลือตนเองและดําเนินชีวิตไดอยาง
มั่นคงและปลอดภัย รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาสตรี ไดแก กลุมแมบานในเขตตําบลหนองพระ ใหมีกิจกรรมดานอาชีพและ
การบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
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ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ควรมีก ารส ง เสริ มการเพิ่ มศั ก ยภาพการปฏิ บัติ ง านใหกั บ อาสาสมั ครป องกั นภั ย ฝา ยพลเรือ น (อปพร.) เพื่ อ ให
ประชาชนที่เขามาเปนอาสาสมัครกลุมนี้มีความรูความเขาใจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก อัคคีภัย การลด
อุบัติเหตุบนทองถนนและการใหบริการประชาชนในชวงเทศกาลอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับจัดฝกอบรมใหกับประชาชน
ผูสนใจและมีจิตสาธารณะดานการกูชีพกูภัย นอกจากนี้ควรมีการจัดอบรมใหความประชาชนรูเกี่ยวกับการปองกันและระงับ
โรคติดตอตางๆ เพื่อควบคุมปองกันโรคระบาดในพื้นที่ และจัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรูรักสามัคคีมี
ความปรองดองสมานฉันท เพื่อความมั่นคงของชาติ และดําเนินโครงการจัดอบรมใหความรูผูนําชุมชนและเยาวชนเพื่อสราง
แกนนําในการสอดสองดูแลปญหายาเสพติดภายในชุมชน
ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ควรมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับวันสําคัญทางศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เปนตน มี
การสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เชน เทศกาลวันปใหม วันสงกรานต
วันลอยกระทง สงเสริมการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาพื้นบานและกีฬาทั่วไป ระหวางหมูบานในตําบลหนองพระเพื่อสราง
ความสามัคคีและเปนหนึ่งเดียวกันแกประชาชน มีการสงเสริมพื้นที่สรางสรรคอันเปนสาธารณะสําหรับประชาชนทั่วไป เด็ก
และเยาวชน เชน สวนออกกําลังกาย สนามเด็กเลน มีการสงเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันและนมใหกับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลหนองพระ และสงเสริมสนับสนุนอุปกรณกีฬาสื่อการเรียนการสอนใหกับครูและ
นักเรียนตามโรงเรียนตางๆในเขตตําบลหนองพระ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว
ควรสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกประชาชนในชุมชน เชน การปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ เปนตน มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นปา
แหลงน้ําเพื่อสรางชุมชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การจัดเก็บขยะในหมูบานอยางสม่ําเสมอรวมทั้งอบรมใหความรูแ กประชาชน
ในการคัดแยกขยะกอนทิ้งลงถังเพื่อฝกใหเปนผูมีจิตสาธารณะ มีการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนรูจักการใชไฟและน้ําอยาง
คุมคา เพื่อใหบานทุกหลังมีสวนรวมชวยกันประหยัดพลังงานของประเทศชาติ มีการอบรมใหแกประชาชนใหมีความรูในการ
การนําพลังงานทดแทนมาใช เชน การใชพลังงานไฟฟาจากแผงโซลาเซลล เปนตน มีการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญในเขตตําบลหนองพระ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปไดวา ในบริบทของพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป มี
สถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีเงินเดือนระหวาง 5,000 - 10,000 บาท มีภูมิลําเนาอยูหมูที่ 1 บาน
สะเดา อาศัยอยูในชุมชนมากกวา 10 ปขึ้นไปและมีความถี่ในการเขารวมกิจกรรมมากกวา 15 ครั้งขึ้นไป นอกจากนี้ผูวิจัย
พบวา ภูมิลําเนา ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนและความถี่ในการเขารวมกิจกรรมชุมชน เปนปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาชนในพื้นที่ทั้ง
12 หมูบาน อาจมีบางหมูบานที่ไดรับการบริการสาธารณะเพื่อใหเกิดการพัฒนาไมทั่วถึงในบางดาน ประกอบกับประชาชนใน
พื้นที่มีระยะเวลาในการอาศัยอยูในชุมชนแตกตางกัน จึงสงผลตอความถี่ในการมีสวนรวมของประชาชนตอการเขารวม
กิจกรรมดานตางๆของชุมชนแตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบวาการเขาถึงบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ ดานโครงสรางพื้นฐาน ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางคมนาคมที่ใชสัญจรไปมาไดสะดวก มี
น้ําและไฟฟาใชอยางเพียงพอและทั่วถึง ดานอาชีพและรายได มีการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได
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ใหแกผูสูงอายุ ผูพิการและกลุมสตรี ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกจิตสํานึกให
ประชาชนรูรักสามัคคีมีความปรองดองสมานฉันท เพื่อความมั่นคงของชาติ และดําเนินโครงการจัดอบรมใหความรูผูนําชุมชน
และเยาวชนเพื่อสรางแกนนําในการสอดสองดูแลปญหายาเสพติดภายในชุมชน ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงการจัด
กิจกรรมการแขงขันกีฬาพื้นบานและกีฬาทั่วไประหวางหมูบานในตําบลหนองพระเพื่อสรางความสามัคคีและเปนหนึ่งเดียวกัน
แกประชาชน และดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว มีการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนรูจักการ
ใชไฟและน้ําอยางคุมคารวมถึงการใชพลังงานทดแทน เพื่อใหบานทุกหลังมีสวนรวมชวยกันประหยัดพลังงานของประเทศชาติ
ซึ่งจากผลการวิจัยดังกลาวทําใหเกิดหัวใจสําคัญอันเปนแนวทางการสงเสริมการใหบริการสาธารณะภายใตแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา คือบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองพระและประชาชนในพื้นที่ตองมองถึงประโยชนสวนรวม มีความ
รวมมือรวมใจกัน ในการแกไขปญหาทุกดานภายในชุมชนใหประสบผลสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งจะทําใหชุมชนตําบลหนองก
พระเกิดความเขมแข็ง พรอมที่จะนําพาชุมชนสูการเปนเมืองชุมชนนาอยูและมีวิสัยทัศนในการแกไขปญหาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังและการตองการของผูสูงอายุ
ตอการจัดสวัสดิการของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 2) เพื่อศึกษาปญหาดาน
การจัดสวัสดิการผูสูงอายุตอการจัดสวัสดิการของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
ผูมีอายุ 60 ปขึ้นไปในเขตปกครองของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน
1,368 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความคาดหวังและความตองการดานการ
จัดการสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาล ตําบล ปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ สถิติที่ใชในการวิจัย
คือ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยมี 3 สวนดังนี้
จากการวิจัยผลการศึกษาความพึงพอใจของความคาดหวังและความตองการดานการจัดการ
สวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาล ตําบล ปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งไดมาโดยวิธีการเก็บ
ขอมูลเปนการสัมภาษณเชิงลึก(In-Depth Interview)โดยเปนการ คัดเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จํานวน 78 คน โดยภาพรวมความคาดหวังและการตองการของผูสูงอายุตอ
การจั ดสวัส ดิการของเทศบาลตําบลป าเซา อํ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ อยูในเกณฑระดับมาก
(คาเฉลี่ย เทากับ 4.03 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.63)
คําสําคัญ : ความคาดหวังและความตองการดานการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ
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 (InDepth 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

ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยกําลังกาวเขาสูภาวะของสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว โดยสัดสวนเพิ่ม
มากขึ้นจากในอดีต โดยจากขอมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย พบวาในป พ.ศ. 2562
ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปอยูประมาณ 11 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 16.73
ของประชากรทั้งประเทศ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ประชากรอายุ 80 ป ขึ้น ไปมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น จึงจําเปนตองเตรียมความพรอมในเชิงนโยบายหลายเรื่อง ไมวาจะเปนการสราง
หลักประกันดานรายได อาชีพการสรางระบบเพื่อสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว
ดังนั้น งานสวัสดิ การสั งคมจึ งเปน ภารกิ จหนึ่งที่จะต องถายโอนใหองคกรปกครองสว น
ทอ งถิ่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2559 ซึ่ งกํ า หนดประเด็ น ต า งๆเกี่ ย วกั บ
การจัดบริการสวัสดิการสังคมไว เชน มาตรา 43 กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
12 ป อยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายมาตรา52วรรคแรก กําหนดใหผูยากไรมีสิทธิ
ไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายมาตรา 53กําหนดให
เด็กและเยาวชนที่ไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการดูแลพัฒนา มาตรา 55 กําหนดใหผูพิการหรือทุพพลภาพ
มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกอั น เป น สาธารณะและความช ว ยเหลื อ อื่ น จากรั ฐ มาตรา80
กําหนดใหรัฐสงเคราะหคนชรา ผูยากไร พิการ ทุพพลภาพ โดยเฉพาะแรงงานเด็กและหญิงจัดระบบ
แรงงานสัมพันธการประกันสังคมรวมทั้งคาตอบแทนที่เปนธรรมซึ่งกรมประชาสงเคราะหไดถายโอน
งานสวัสดิการสังคมบางลักษณะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปแลวแตงานที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวของกับการปองกันการไขปญญาการพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึงเหมาะสมและเปนธรรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ตําบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาลตําบลกําหนดใหองคการบริหารสวนเทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทํา
ในเขตองคการบริหารสวน คือ รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหมีและบํารุงทางบกและทาง
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น้ํา รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ปองกันและระงับโรคติดตอ ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ
วัฒนธรรมอั นดีของทองถิ่น และปฏิบัติหน าที่อื่น ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย (ชัย สมพล ชาว
ประเสริฐ 2560 : 11)
จากการที่มีนโยบายการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นเพื่อใหราษฎรในทองถิ่นมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นของตนเอง โดยคาดวาในชวงเวลาหลังจากปที่ 10 (พ.ศ. 2554 เปนตนไป)ประชาชน
จะมี คุณภาพชีวิ ตที่ ดีขึ้น สามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางทั่ว ถึงและเปน ธรรมประชาชนมี
บทบาทในการตัดสินใจ การกํากับดูแล การตรวจสอบ ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรม
ขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น อย างเต็ม ที่ ในสว นองคกรปกครองสว นท องถิ่ น จะมีก ารพั ฒ นา
ศักยภาพทางดานการบริหารจัดการและการคลังทองถิ่นที่พึ่งตนเองและเปนอิสระมากขึ้น (พนิตตา นร
สิงห 2552 : 112)
เทศบาลตําบลปาเซา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่น ดานตาง
ๆ เพื่ อ ส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน สํ า หรั บ การจั ด สวั ส ดิ ก ารผู สู ง อายุ ได ดํ า เนิ น การ จั ด
สวัสดิการตามบทบาท อํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนด ไดแก การจายเบี้ยยังชีพ การดูแล สุขภาพ
นันทนาการ ที่อยูอาศัย รายไดจากสถานการณ โครงสรางของประชากรดังกลาวมาขางตน รัฐบาลได
เปลี่ ย นแปลงแนวทางในการจัดสวั ส ดิการผูสูงอายุเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่ดอยโอกาส มาเปน กลุม
ผูสูงอายุทุกคน ผูสูงอายุสวนใหญไมมีรายไดเพียงพอสาหรับคาใชจายในการดูแลรักษาสุขภาพ บาง
กรณีที่ผู สูงอายุ เจ็ บ ปว ยด ว ยโรคที่ ตองทําการรักษาอยางตอเนื่องการประสบปญ หาดังกลาวทําให
ผูสูงอายุไมไดรับการรักษาหรือไมสามารถเขารับการรักษาอยางตอเนื่องได อีกประการหนึ่ง คือ ดาน
การศึกษา ขาดความรูที่จะนํามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันอีกทั้งโอกาสที่จะไดรับขอมูล ขาวสาร
เนื่องจากกลุมผูสูงอายุจะอาศัยอยูกับบานไมมีการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน อีกทั้ง การขาด คนดูแล
เอาใจใส เนื่ องจากสมาชิ กในครอบครัว สว นใหญจ ะไปทํางานกัน แตเ ชาแลว กลับ ตอนเย็น ดังนั้ น
นอกจากผูสูงอายุจะตองดูแลตัวเองแลว ผูสูงอายุบางรายยังตองรับภาระเลี้ยงดูแลบุตรหลาน ทําให
โอกาสในการรับบริการสวัสดิการสังคมลดนอยลงไปดวย
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษา
ความคาดหวังและความตองการดานการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ ทั้งนี้ขอมูลและขอเท็จจริงที่ไดจากการศึกษาจะไดนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนา
ปจจัยตาง ๆ ที่จะชวยสงเสริมใหองคการบริหารสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานในการจัดสวัสดิการ
และใหบริการสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนําไป
เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นตอไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังนี้

การวิจัยเรื่องการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

ตัวแปรตน (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
การจัดสวัสดิ การผูส้ งู อายุของ

สถานภาพส่วนบุคคล

เทศบาลตําบลป่ าเซ่า อําเภอเมือง

1. เพศ

จังหวัดอุตรดิ ตถ์

2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ

1. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย
2.สวัสดิการด้านการศึกษา
3.สวัสดิการด้านนันทนาการ

5. รายได้
6. สถานภาพการสมรส
7. สภาวะสุขภาพ

4.สวัสดิการด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
5.สวัสดิการด้านความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ
6.สวัสดิการด้านการแก้ไขปั ญหาความยากจนและ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 8 หมูบาน จํานวน 1,368 คน
กลุมตั วอยา ง ไดแก ผู สู งอายุทั้งเพศชายและหญิงที่อาศัย อยูในเขตเทศบาลตําบลปาเซา
อําเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ ที่ไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของ “Taro
Yamane” (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557 : 47) ขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสม คือ 270 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความคาดหวังและความตองการ
ดานการจัดสวัสดิ การผูสูงอายุ โดยลักษณะแบบสอบถามเป นแบบมาตราสว นประเมิ นคา (Rating
Scales) มี 5 ระดับคะแนน
0

0

0

0

0
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การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามกระบวนการตางๆ ดังนี้
แบบสอบถาม
1. ดําเนินการขอหนังสืออนุญาตจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย
2. ผูวิจั ยแจกแบบสอบถามใหกับผูสูงอายุ ของเทศบาลตําบลป าเซ า อํ าเภอเมือง จังหวั ด
อุตรดิตถ จํานวนทั้งสิ้น 310 ชุด พรอมรอรับแบบสอบถามดวยตนเอง
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนด ตรวจสอบความถูก
ต อ งของแบบสอบถามก อ นนํ า ข อ มู ล มากํ า หนดรหั ส ตั ว แปรและบั น ทึ ก ข อ มู ล ลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อนําไปวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ย นํ า แบบสอบถามที่ กลุ มประชากร ไดส งมาแลว นํา แบบสอบถามกลับ คืน มาทํา การ
วิเคราะหตอไปโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหโดยผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน
ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพการสมรส สภาวะสุขภาพ ลักษณะการอยูอาศัย นําเสนอ
ดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก รอยละ และแจกแจงความถี่
สวนที่ 2 ความคาดหวังและความตองการดานการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลตําบล
ปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) 5 ระดับ
นําเสนอดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชเกณฑตามแนวคิดของJohn
W.Best.(1981:174) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 –1.49 หมายถึง มีความคาดหวังและความตองการในระดับนอยที่สุด
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 มีความคาดหวังและความตองการในระดับมากที่สุด
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาล
ตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ วิเคราะหโดยการพรรณนา และสรุปเปนขอเสนอแนะ
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ผลการวิจัย
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ผลการศึกษาขอมูลที่แสดงถึงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงที่มาของรายได และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน สรุปไดดังนี้
ตาราง 1 ความถี่และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความถี่
193
117
310

รอยละ
62.26
37.74
100

จากตาราง 1 จําแนกตามเพศ พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน เพศชาย
จํานวน 193 ราย คิดเปนรอยละ 62.26 รองลงมา คือ เพศหญิงจํานวน 117 ราย คิดเปนรอยละ
37.74
ตาราง 2 ความถี่และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ
อายุ
60-70 ป
71-80 ป
81-90 ป
91 ปขึ้นไป
รวม

ความถี่
203
80
24
3
310

รอยละ
71.79
20.51
6.41
1.28
100

จากตาราง 2 จําแนกตามอายุ พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ 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 ปขึ้นไป จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 0.97
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ตาราง 3 ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา/ ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
รวม

ความถี่
75
221
0
14
0
0
310

รอยละ
24.19
71.29
0
4.52
0
0
100

จากตาราง 3 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ 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 ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะงานที่ทําในปจจุบัน
ลักษณะงานที่ทําอยูในปจจุบัน
ไมไดทําอะไร อยูเฉยๆ
งานบาน
ทําการเกษตร
คาขาย
เลี้ยงดูบุตรหลาน
อื่น ๆ
รวม

ความถี่
6
2
234
65
3
0
310

รอยละ
1.93
0.65
75.48
20.97
0.97
0
100

จากตาราง 4 จําแนกตามลักษณะงานที่ทําในปจจุบัน พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม
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 ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน
รายไดตอเดือน
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
รวม

ความถี่
0
5
25
210
52
18
310

รอยละ
0
1.61
8.06
67.74
16.77
5.81
100

จากตาราง 5 จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ 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 ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสภาวะสุขภาพ
สภาวะสุขภาพ
แข็งแรง
เจ็บปวยบางครั้ง
มีโรคประจําตัว
อื่นๆ
รวม

ความถี่
206
68
28
8
310

รอยละ
66.45
21.94
9.03
2.58
100

จากตาราง 6 จําแนกตามสภาวะสุขภาพ พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ 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 อื่นๆ จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ
2.58
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ตาราง 7 ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
1-2 คน
3-5 คน
5 คนขึ้นไป
รวม

ความถี่
26
124
160
310

รอยละ
8.39
40.00
51.61
100

จากตาราง 7 จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คนขึ้นไป 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
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะสวนบุคคลของผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
310 ราย และสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 193 ราย คิดเปนรอยละ 62.26 รองลงมา คือ
เพศหญิงจํานวน 117 ราย คิดเปนรอยละ 37.74 และจําแนกตามอายุ พบวา ผูสูงอายุที่ตอบ
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 ปขึ้น
ไป จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 0.97 และจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูสูงอายุที่ตอบ
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
จําแนกตามลักษณะงานที่ทําในปจจุบัน พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ 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 ผูสูงอายุที่
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 ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามสวน
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 สภาวะสุขภาพอื่นๆ จํานวน 8 ราย
คิดเปนรอยละ 2.58 และจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ คือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คนขึ้นไป 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
สวนที่ 3 การจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
ผลการศึกษาพบวาความคาดหวังและความตองการดานการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของ
เทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และจําแนกทั้ง 6 ดาน
ดังนี้ ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังและความตองการสวัสดิการดานสุขภาพอนามัย
การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแล สุขภาพผูสูงอายุ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 รองลงมา คือ
การออกใหบริการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 ตามลําดับ และผูสูงอายุที่ตอบ
แบบสอบถาม มีความคาดหวังและความตองการสวัสดิการดานการศึกษา เพิ่มโอกาสการเขาถึงการ
เรียนรูของผูสูงอายุใหมีการศึกษาฝกอบรมในการประกอบอาชีพ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.18
รองลงมา คือ สนับสนุนงบประมาณ ประกอบอาชีพผูสูงอายุ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ตามลําดับ
และผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังและความตองการสวัสดิการดานนันทนาการ จัด
กิจกรรมการละเลนพื้นบาน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 รองลงมา คือ ศูนยบริการผูสูงอายุ เพื่อให
การปรึกษาแกผูสูงอายุ และสมาชิกในครอบครัว คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ตามลําดับ และ
ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังและความตองการสวัสดิการดานที่อยูอาศัย การ
จัดบริการที่พักสําหรับผูสูงอายุในรูปแบบสถานสงเคราะห คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 รองลงมา คือ
การจัดโครงการแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.00
ตามลําดับ และผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังและความตองการสวัสดิการดานดาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความตอเนื่องในการจัดกิจกรรมออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ คิดเปน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 รองลงมา คือ การสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส) และการพิทักษสิทธิ
และคุมครองสวัสดิการแก ผูสูงอายุ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ตามลําดับ และผูสูงอายุที่ตอบ
แบบสอบถาม มีความคาดหวังและความตองการสวัสดิการดานการแกไขปญหาความยากจนและดอย
โอกาส สนับสนุนงบประมาณ ประกอบอาชีพผูสูงอายุ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 รองลงมา คือ
สงเสริมละพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ และจัดใหมีสถานที่จําหนายผลิตภัณฑ จาก
ผูสูงอายุ และจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ตามลําดับ
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ
ผลการศึกษาพบวาแนวทางการสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ขอเสนอแนะอื่นๆ ของการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
ดังนี้ ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังและความตองการสวัสดิการดานที่อยูอาศัย การ
จัดบริการซอมแซมบานพักผูสูงอายุ และผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังและความ
ตองการสวัสดิการดานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การใหคําปรึกษา และแนวทางการ
แกปญหาการดําเนินชีวิตผูสูงอายุ
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมความคาดหวังและความตองการดานการจัด
สวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได
ดังนี้
ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูสูงอายุมีความคาดหวังและความตองการดานการจัดสวัสดิการ อยู
ในเกณฑระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสุขภาพอนามัย มี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.09 รองลงมา คือ ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.06
รองลงมา คือ ดานนันทนาการ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.05 รองลงมา คือ ดานการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูที่
4.02 รองลงมา คือ ดานการแกไขปญหาความยากจนและดอยโอกาส มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.99 รองลงมา
คือ ดานที่อยูอาศัย มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.98
ในการจําแนกงานสวัสดิการสังคมมีความแตกตางกันอยางมาก การกําหนดองคประกอบของ
สวัสดิการสังคมเทาที่พบมีอยูดวยกันสองแบบ คือหากเราพิจารณาถึงงานสวัสดิการสังคมในลักษณะที่
เปนสภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสังคมหรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา สวัสดิภาพสังคมแลว
เราอาจจํ า แนกองค ป ระกอบของสวั ส ดิ การสั ง คมได 7 ประการ ซึ่ ง ถื อว า เป น ป จ จั ย ที่ ส งเสริ ม ให
ประชาชนมีความเปนอยูหรือสภาพชีวิตที่ดี ดังนี้การศึกษา(Eduction) สุขภาพอนามัย (Health) ที่อยู
อาศัย(Housing)การทํางานและการมีรายได(Employment and Income Maintenance) ความ
มั่นคงทางสังคม(Social Security) บริการสังคม(General Social Service) และนันทนาการ
(Recreation)
สวนแบบที่สองกําหนดตามความหมายที่เปนกิจกรรม โครงการหรือบริการ มีความหมายแคบ
กวาความหมายแรก ซึ่งมักกําหนดตามพระราชบัญญัติความมั่นคงทางสังคม (Social SecurityAct
1935) ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า โดยแบ ง เป น 3 ประเภทใหญ ๆ คื อ การประกั น สั ง คม
(SocialInsurance) การสงเคราะหประชาชน (Public Assistance) และการบริการสังคม (Social
Services)
(วันทนีย วาสิกะสินและคณะ 2559 : 3)
ประเภทของสวัสดิการสังคมตาม พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. 2560 : 8)
การจัดบริการสวัสดิการสังคมเปนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสภาพความเปนอยู
ของประชาชนในสังคม ใหมีความเปนอยูที่ดีในดานตางๆ ดังนี้
การมีการศึกษาที่ดี (Education) หมายถึง ประชาชนพึงไดรับบริการที่สงเสริมและพัฒนา
ตนเองใหมีความรู ทักษะ ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะพึงประสงคเพื่อ
นําไปสูการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพตอไปและแมวาประชาชนจะมีขอบกพรองทางรางกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณ และสั งคมหรือดอยโอกาสทางการศึกษา ก็จ ะไดรั บบริการการศึกษาพิเศษและ
จัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของประชาชนที่มีขอจํากัดเหลานั้น ทั้งนี้
ประชาชนทุกคนตองไดรับการศึกษาในระดับนอยที่สุด คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ความพิการ ความ
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บกพรองทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม ผูยากจนและผูดอยโอกาสชนกลุมนอย
คนตางวัฒนธรรม ตางศาสนา ตางความเชื่อ ตางความสนใจทางการเมือง ตางแบบแผนการดําเนิน
ชีวิตผูอยูในภูมิภาคทองถิ่นหางไกล เปนผูดอยโอกาสหรือแมแตเพศ วัย ผิวพรรณ ตองไมเปนเหตุให
ประชาชนขาดโอกาสทางการศึกษาหรือไดรับบริการทางการศึกษานอยกวาหรือดอยกวา ไมเปนธรรม
หรือไมเทาเทียมกันของประชาชนทั่วไป
การมี สุ ขภาพอนามั ย (Health) หมายถึ ง ประชาชนไดรั บ การปองกัน โรคภั ย ไข เจ็บ การ
รักษาพยาบาล การสงเสริมและพัฒนาสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมอยางทั่วถึง และเทา
เทียมกัน โดยประชาชนไมวาเพศใด อายุวัยใด เชื้อชาติใด อยูในภูมิภาคใดหรืออยูในวัฒนธรรมใด มี
ความสนในทางการเมื อ งมี แ บบแผนการดํา รงชี วิตเช น ใดหรือ มีส ถานภาพทางเศรษฐกิ จ สัง คมใน
ระดับชั้นใดก็ตามพึงไดรับบริการสวัสดิการสังคมดานสุขภาพอนามัยที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึง เสมอ
ภาค เป น ธรรม สอดคล อ งกั บ ความต อ งการและสถานการณ ป ญ หาของบุ ค คล กลุ ม บุ ค คลและ
ประชาชน
การมีงานทําและการมีรายได(Employment and Income Maintenance)หมายถึง
ประชาชนมีงานทํางานที่ทําใหมีรายไดอยางนอยเพียงพอแกการดํารงชีพ การทํางานที่สวัสดิการที่ดี
หรืออยางนอยตามที่กฎหมายกําหนด งานที่ทําตองไมเสี่ยงตอการเจ็บปวย อุบัติเหตุและอุบัติภัยตางๆ
ไมเปนงานที่สรางความเสื่อมเสียแกศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย ประชาชน
มีความภาคภูมิใจในงานที่จะทําและมีโอกาสกาวหนาในการทํางานนั้นๆ ประชาชนตองไดรับรายได
และสวัสดิการจากการทํางานอยางเสมอภาคเทาเทียมและยุติธรรม ประชาชนสามารถรวมกลุมรวมตัว
กันปกปองผลประโยชนของตนในรูปแบบของสหภาพแรงงาน เมื่อมีการเลือกปฏิบัติหรือประชาชน
ทราบว าไมได รับ ความยุ ติธ รรมในเรื่องรายไดสภาพการทํางาน การจางงานและสวั ส ดิการแรงาน
ประชาชนตองไดรับการคุมครองจากหนวยงานหรือองคกรที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ กระบวนการ
และกลไกดานแรงงานสัมพันธตองสามารถรองรับปญหาและความตองการของประชาชนดานนี้ได
การมีความมั่นคงทางสังคม (Social Security) หมายถึง ประชาชนทุกคนที่มีรายไดเพียงพอ
แกการยังชีพ ไดรับการคุ มครองในเรื่องความมั่น คงในการดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวใน
รูปแบบของการประกันสังคม ซึ่งครอบคลุมเรื่องผลประโยชนจากการประกันสุขภาพ การสงเคราะห
บุต ร การชดเชยการขาดรายไดจ ากการเจ็บ ปว ย พิการทุพพลภาพ ชราภาพและการวางงานการ
ประกันสังคมเปนมาตรการหนึ่งที่จะสรางความมั่นคงทางสังคม โดยเฉพาะกับประชาชนผูมีรายได
ประจําไมใหไดรับความเดือดรอน เมื่อมีเหตุใหสูญเสียรายไดทั้งหมด บางสวนหรือไมเพียงพอแกการ
ยังชีพ
นันทนาการ (Recreation) หมายถึง ประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อการบันเทิงและ
พักผอนหยอนใจอยางมีสุขภาพ โดยกิจกรรมนันทนาการนั้นๆ ไมเปนการทําใหเสื่อมเสียศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย ไมผิดศีลธรรมและไมผิดกฎหมาย ไมเปนการเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ขมเหงหรือละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในกลุมอื่นๆ
กระบวนการยุติธ รรม (Fair Process) หมายถึ ง การที่ประชาชนไดรับ การคุมครองตาม
กฎหมายอย างเสมอภาคและเป นธรรม สามารถเขาถึงบริการที่รัฐ จัดใหและได รับความชว ยเหลื อ
ทางดานกฎหมาย เชน การมีทนายความแกตาง
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การบริการสังคมทั่วไป (General Social) หมายถึง การใหบริการแกประชาชนโดยเฉพาะผู
ยากจน ผูดอยโอกาส และกลุมเปาหมายพิเศษ เพื่อชวยสรางเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชวยพัฒนา
ชีวิตความเปนอยูใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีสุขตามควรแกอัตภาพ
จากการที่มีนโยบายการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นเพื่อใหราษฎรในทองถิ่นมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นของตนเอง โดยคาดวาในชวงเวลาหลังจากปที่ 10 (พ.ศ. 2554 เปนตนไป)ประชาชน
จะมี คุณภาพชีวิ ตที่ ดีขึ้น สามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางทั่ว ถึงและเปน ธรรมประชาชนมี
บทบาทในการตัดสินใจ การกํากับดูแล การตรวจสอบ ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรม
ขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น อย างเต็ม ที่ ในสว นองคกรปกครองสว นท องถิ่ น จะมีก ารพั ฒ นา
ศักยภาพทางดานการบริหารจัดการและการคลังทองถิ่นที่พึ่งตนเองและเปนอิสระมากขึ้น (พนิตตา นร
สิงห 2552 : 112)
เทศบาลตําบลปาเซา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่น ดานตาง
ๆ เพื่ อ ส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน สํ า หรั บ การจั ด สวั ส ดิ ก ารผู สู ง อายุ ได ดํ า เนิ น การ จั ด
สวัสดิการตามบทบาท อํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนด ไดแก การจายเบี้ยยังชีพ การดูแล สุขภาพ
นันทนาการ ที่อยูอาศัย รายไดจากสถานการณ โครงสรางของประชากรดังกลาวมาขางตน รัฐบาลได
เปลี่ ย นแปลงแนวทางในการจัดสวั ส ดิการผูสูงอายุเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่ดอยโอกาส มาเปน กลุม
ผูสูงอายุทุกคน ผูสูงอายุสวนใหญไมมีรายไดเพียงพอสาหรับคาใชจายในการดูแลรักษาสุขภาพ บาง
กรณีที่ผูสูงอายุ เจ็ บ ปว ยดว ยโรคที่ตองทําการรักษาอยางตอเนื่องการประสบปญ หาดังกลาวทําให
ผูสูงอายุไมไดรับการรักษาหรือไมสามารถเขารับการรักษาอยางตอเนื่องได อีกประการหนึ่ง คือ ดาน
การศึกษา ขาดความรูที่จะนํามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันอีกทั้งโอกาสที่จะไดรับขอมูล ขาวสาร
เนื่องจากกลุมผูสูงอายุจะอาศัยอยูกับบานไมมีการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน อีกทั้ง การขาด คนดูแล
เอาใจใส เนื่ องจากสมาชิ กในครอบครัว สว นใหญจ ะไปทํางานกัน แตเ ชาแลว กลับ ตอนเย็น ดังนั้ น
นอกจากผูสูงอายุจะตองดูแลตัวเองแลว ผูสูงอายุบางรายยังตองรับภาระเลี้ยงดูแลบุตรหลาน ทําให
โอกาสในการรับบริการสวัสดิการสังคมลดนอยลงไปดวย
สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความตองการดานการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุของ
เทศบาลตําบล ปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยดังนี้
1. จากผลการวิจัยทําใหผูวิจัยไดทราบถึงความคาดหวังและความตองการดานการจัดการ
สวัสดิการผูสูงอายุโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. จากผลการเปรียบเทียบความตองการดานการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุเทศบาลตําบล ปา
เซา อําเภอ เมือง จังหวัดอุตรดิตถ ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงความตองการของผูสูงอายุ
1.
2.
3.
4.

การจัดการสวัสดิการ
ดานสุขภาพอนามัย
ดานการศึกษา
ดานนันทนาการ
ดานที่อยูอาศัย

x

4.09
4.02
4.05
3.98
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S.D.
0.68
0.69
0.57
0.67

ระดับการจัดสวัสดิการ
อยูในเกณฑระดับมาก
อยูในเกณฑระดับมาก
อยูในเกณฑระดับมาก
อยูในเกณฑระดับมาก
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5. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. ดานการแกไขปญหาความยากจนและดอยโอกาส
รวม

4.06
3.99
4.03

0.57
0.59
0.63

อยูในเกณฑระดับมาก
อยูในเกณฑระดับมาก
อยูในเกณฑระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ
งานค นคว าอิ สระครั้ งนี้ สํ าเร็ จลุ ล วงได ด วยความอนุ เคราะห จากทุ กฝ ายที่ เกี่ ยวข อง ผู วิ จั ย
ขอขอบพระคุ ณคณะวิ ทยาการจั ดการและพัฒ นาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภั ฏ พิบูล สงคราม โดยมี
ประธานที่ ป รึ ก ษาการค น คว า อิ ส ระ คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด ก รุ ณ าให คํ า ปรึ ก ษา และ
ขอแนะนําตาง ๆ ที่เปนประโยชนอยางยิ่งทําใหวิทยานิพนธนี้สมบูรณมากขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยของ
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การศึกษาการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทําในบทบรรยายใตละครชุดญี่ปุน
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
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทําจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทย
ในบทบรรยายใตละครชุด เรื่องอรุณสวัสดิ์ สงรักมาทักทาย ภาค 1 และภาค 2 โดยคัดเลือกขอมูลแบบเจาะจงจากละครชุดที่
ใชภาษาญี่ปุนพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวันและหาดูไดงายในเว็บไซต Netflix โดยวิเคราะหวิธีการแปลตามแนวคิดของ
สมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2559) และนากุระ (Nagura, 2011) ขอมูลทางสถิติวิเคราะหดวยคาแจกแจงความถี่และคารอยละ
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) คํากริยาที่ปรากฏรูปถูกกระทําสูงที่สุด 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 และคํากริยาที่ปรากฏรูปใหกระทําสูงที่สุด 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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บทนํา
การแปล คือการถายทอดทั้งความหมายและรูปแบบทางภาษา โดยการนําความจากภาษาตนฉบับไปตีความและ
ถายทอดออกมาในอีกภาษาหนึ่งใหไดความหมายใกลเคียงกับภาษาตนฉบับ โดยการแปลแบงออกเปน 2 ชนิด (สมเกียรติ
เชวงกิจวณิช, 2559) ไดแก 1) การแปลตรงตัว เปนการแปลที่ผูแปลเลือกถอยคําใหถูกตองตามตนฉบับมากที่สุด 2) การแปล
เอาความหมาย เปนการแปลที่เนนการถายทอดความหมายเพื่อใหผูรับสารเขาใจความหมายที่ตนฉบับตองการสื่อ ผูที่เปน
นักแปลอยูแลวจําเปนตองพัฒนาทักษะทั้งดานภาษาและดานการแปลเพื่อใหสามารถถายทอดเนื้อหาไดอยางสมบูรณครบถวน
ไมตางจากการอานภาษาตนฉบับโดยในการแปลนั้น นักแปลอาจพบเจอปญห. อาหลายประการ ไดแก 1) ปญหาดานภาษา
หรือการไมเขาใจความหมายของรูปไวยากรณ คําศัพท และสํานวน 2) ปญหาดานวัฒนธรรม หรือการไมเขาใจวัฒนธรรม
สิ่งของ ความคิด ความเปนอยู สภาพสังคม และ 3) ปญหาดานการขาดความรูในสิ่งที่แปล ซึ่งสมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2559)
ศึกษาพบวา รูปไวยากรณที่มักเปนปญหาในการแปลภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทยที่มักเปนปญหาสําหรับผูเรียนชาวไทย ไดแก รูป
ถู ก กระทํ า ผู ศึ ก ษาภาษาญี่ ปุ น ชาวไทยส ว นหนึ่ ง อาจมี ค วามคิ ด ว า รู ป ประโยครู ป ถู ก กระทํ า ในภาษาญี่ ปุ น ใช เ พื่ อ แสดง
ความหมายว าประธานของประโยค (ผูถู กกระทํ า) ได รับ ผลกระทบในทางที่ไ มดี จากเหตุก ารณนั้ น ๆ แตแ ท จริ งแลว ใน
ภาษาญี่ปุนไมไดแสดงความหมายวาผูไดรับผลของการกระทําไดรับความเดือดรอนเสมอไป นอกจากนี้ชาวญี่ปุนนิยมใชรูป
ประโยคนี้เพื่อบรรยายผลของการกระทําจากมุมมองที่ไดรับผลจากการกระทํา เปนกลวิธีการเลี่ยงที่จะไมกลาวถึงผูกระทํา รูป
ใหกระทํา และรูปใหกระทํา แสดงความหมายวา มีคนหรือสิ่งของมีสวนเกี่ยวของในการทําใหผูกระทําลงมือทํากริยานั้น ๆ โดย
มีผูบังคับหรืออนุญาตใหกระทํา (สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, 2559)
จากความสําคัญของการแปลที่ตองแปลโดยถายทอดเนื้อหาไดอยางสมบูรณ และความซับซอนในการแปลประโยค
รูปถูกกระทําและใหกระทํา จึงกลายเปนที่มาใหผูวิจัยนําหลักการและแนวคิดในเรื่องการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปให
กระทํา ของสมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2559) หลักการและแนวคิดในการตรวจสอบรูปแบบของรูปถูกกระทําของนากุร ะ
(Nagura, 2011) มาเปนเกณฑวิเคราะหการแปลประโยครูปถูกกระทําและประโยครูปใหกระทํา เพื่อตรวจสอบรูปแบบ
ประโยควาเปนการแปลตรงตัวหรือแปลเอาความหมาย นอกจากนี้ ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูป
ใหกระทําในภาษาญี่ปุนจากบทบรรยายใตละครชุดญี่ปุน เนื่องจากละครชุดเปนสื่อการเรียนรูที่ดีและเปนที่นิยมเพราะหาดูได
งาย เพื่อศึกษาวิธีการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทําในบทบรรยายใตละครชุดจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทยจาก
นักแปลที่มีประสบการณ ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนและเปนแนวทางการแปลสําหรับผูเริ่มตนฝกแปลภาษาญี่ปุน
และเปนแนวทางในการแปลสํานวนถูกกระทําและรูปใหกระทําในภาษาญี่ปุนใหเหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่องและบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน โดยสํารวจวิธีการแปล
ประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทํา มีแหลงขอมูลคือ ละครชุดญี่ปุนเรื่องอรุณสวัสดิ์สงรักมาทักมาย จํานวน 1 เรื่อง 2 ภาค
รวม 27 ตอน ตอนละ 50 นาที ซึ่งเผยแพรในเว็บไซต Netflix ในป พ.ศ. 2562 โดยมีขั้นตอนดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. คัดเลือกละครญี่ปุนที่ใชภาษาญี่ปุนระดับพื้นฐานในชีวิตประจําวันในการสื่อสาร จากเว็บไซต Netflix จํานวน 1
เรื่อง คือเรื่อง อรุณสวัสดิ์ สงรักมาทักทาย ภาค 1 และภาค 2
3. รวบรวมประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทํา ไดประโยคทั้งหมด 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. วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคาแจกแจงความถี่และคารอยละ เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาการแปลประโยค
รูปถูกกระทําและรูปใหกระทํา
6. สรุป และนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัย
การศึกษาการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทําในบทบรรยายใตละครชุดเรื่อง อรุณสวัสดิ์ สงรักมาทักทาย
2 ภาค 27 ตอน ปรากฏผลดังนี้
1. รูปประโยคและชนิดของการแปล
การวิเคราะหชนิดของการแปลประโยครูปถูกกระและประโยครูปใหกระทํา 218 ประโยค แสดงผลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาความถี่และคารอยละของประโยครูปถูกกระทํา ประโยครูปใหกระทํา และชนิดของการแปล
รูปประโยค
รูปถูกกระทํา
รูปใหกระทํา
รวม

แปลแบบตรงตัว
ความถี่
รอยละ
16
7.34
19
8.71
35
16.05

แปลแบบเอาความหมาย
ความถี่
รอยละ
148
67.90
35
16.05
183
83.95

รวม
ความถี่
164
54
218

รอยละ
75.23
24.77
100

จากตาราง 1 ปรากฏผลดังนี้
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 พบความถี่ในการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทําแบบตรงตัว 35 ครั้ง
(รอยละ 16.05) และพบความถี่ในการแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปใหกระทําแบบเอาความหมาย 183 ครั้ง (รอยละ
83.95)
2. คํากริยารูปถูกกระทําและรูปใหกระทํา
การวิเคราะหคํากริยาที่ปรากฏใชในรูปถูกกระทําและรูปใหกระทําจํานวนมากที่สุด 5 อันดับ แสดงผลในตารางที่
2
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ตารางที่ 2 คํากริยารูปถูกกระทําที่มีคาความถี่สูงที่สุด 5 อันดับ และวิธีการแปล

คํากริยารูปถูกกระทํา
1. 言われる
2. 見られる
3. 告白される
4. 振り回される
5. 許される

ความถี่ของ
คํากริยารูป
ถูกกระทํา
31
7
6
6
4

รูปแบบการแปล
การแปล
การแปลเอา
ตรงตัว
ความหมาย
0
31
0
7
2
4
1
5
0
4

รอยละของ
คํากริยารูป
ถูกกระทํา
14.22
3.21
2..75
2.75
1.83

รอยละของรูปแบบการแปล
การแปล
การแปลเอา
ตรงตัว
ความหมาย
0.00
100.00
0.00
100.00
33.33
66.67
16.67
83.33
0.00
100.00

จากตารางที่ 2 ปรากฏผลดังนี้
2.1 กริยารูปถูกกระทํา
พบคํากริยารูปถูกกระทํา 言われる ปรากฏ 31 ครั้ง (รอยละ 14.22) เปนจํานวนมากที่สุด โดยแปลแบบ
เอาความหมายทั้งหมด (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)
ตัวอยางประโยคที่มีคํากริยารูปถูกกระทําปรากฏ
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

เพื่อไมใหคนอื่นรูวาอยูดวยกัน 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

ฉันไมอยากใหเขาเห็นฉันในสภาพนี้
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 ตอนที่มิจังบอกชอบ
2.1.4 คํากริยารูปถูกกระทํา 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

นายเปนผูชายอีกคนที่ถูกเธอใชสินะ
- 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
ตารางที่ 3 คํากริยารูปใหกระทําที่มีคาความถี่สูงที่สุด 5 อันดับ และวิธีการแปล

คํากริยารูปใหกระทํา
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

ความถี่ของ
คํากริยารูป
ใหกระทํา
5
4

รอยละของ
คํากริยารูป
ใหกระทํา
2.29
1.83

2
2
1

0.92
0.92
0.46

รูปแบบการแปล
การแปล
การแปลเอา
ตรงตัว
ความหมาย
5
0
0
4
0
0
0

2
2
1

รอยละของรูปแบบการแปล
การแปล
การแปลเอา
ตรงตัว
ความหมาย
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00

100.00
100.00
100.00

จากตารางที่ 3 ปรากฏผลดังนี้
2.2 กริยารูปใหกระทํา
พบคํากริยารูปใหกระทํา 泣かせる ปรากฏ 5 ครั้ง (รอยละ 2.29) เปนจํานวนมากที่สุด โดยแปลแบบตรงตัว
ทั้งหมด (รอยละ 100.00) รองลงมา 4 อันดับเรียงตามลําดับมากไปนอย ไดแก กริยารูปใหกระทํา びっくりさせる ปรากฏ
4 ครั้ง (รอยละ 1.83) แปลแบบเอาความหมายทั้งหมด (รอยละ 100.00) กริยารูปใหกระทํา 顔をさせる ปรากฏ 2 ครั้ง
(รอยละ 0.92) แปลแบบเอาความหมายทั้งหมด (รอยละ 100.00) กริยารูปใหกระทํา 気使わせる ปรากฏ 2 ครั้ง (รอยละ
0.92) แปลแบบเอาความหมายทั้ง หมด (ร อ ยละ100.00) กริย ารูป ใหก ระทํ า 言わせる ปรากฏ 1 ครั้ ง (ร อยละ 0.46)
แปลแบบเอาความหมาย (รอยละ 100.00)
ตัวอยางประโยคที่มีคํากริยารูปใหกระทําปรากฏ
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

ฉันไมมีวันทําใหเธอรองไหอยางนี้
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

ฉันไมอยากใหเธอเปนแบบนั้น
2.2.4 คํากริยารูปใหกระทํา 気使わせる
- การแปลแบบเอาความหมาย
(13) kitsukawasecha tte
気使わせ ちゃって

ฉันทําใหนายตองทําถึงขนาดนี้
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
ผลจากวิจัยมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. การแปลประโยครู ป ถู ก กระทํ า และรู ป ให ก ระทํ า จากละครชุ ด ภาษาญี่ ปุ น เป น ไทย พบว า มี ก ารแปลแบบ
เอาความหมายมากกวาการแปลตรงตัว เนื่องจากประโยคที่มีรูปถูกกระทําในภาษาญี่ปุนมักใชเพื่อแสดงความหมายวาประธาน
ของประโยคไดรับผลกระทบในทางที่ไมดีจากเหตุการณนั้น ๆ นอกจากนั้นยังใชในกรณีที่การกระทํานั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับ
ผูพูดหรือบุคคลใกลชิดผูพูด กลาวคือ ชาวญี่ปุนนิยมการถายทอดเหตุการณจากมุมมองของผูพูด (สมเกียรติ เขวงกิจวณิช,
2559) และในการแปลประโยครูปใหกระทําภาษาญี่ปุนเปนไทย ผูแปลแปลประโยครูปใหกระทําไดถูกตอง แตมักหลีกเลี่ยง
การแปลคํากริยาบางตัว ทําใหในการแปลจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทยพบวามักมีการปรับบทแปลใหเขากับบริบทภาษาไทย
ไปจนถึงการตัดคําที่ไมจําเปนออกเพื่อใหงายในการสื่อความหมายในภาษาไทยมากขึ้น
2. คํากริยารูปถูกกระทําที่มีความถี่ในการปรากฏมากที่สุดคือ 言われる โดยประโยคที่ปรากฏเปนการแปลแบบ
เอาความหมายทั้งหมด และกริยาถูกกระทํา 言われる ไมมีรูปแบบการแปลรูปถูกกระทําตามแนวคิดของนากุระ (Nagura,
2011) เพราะเมื่อพิจารณารูปแบบการแปล พบวาประโยคที่แปลเปนภาษาไทยแลวสามารถสื่อความหมายไดอยางเปน
ธรรมชาติ และมีความสละสลวยมากกวาการแปลแบบตรงตัว ที่อาจทําใหผูรับสารไมเขาใจในประโยคที่ตองการจะสื่อได
เนื่องจากเมื่อพิจารณาประโยคพบวา บทแปลทั้งหมดเปนบริบทที่ประธานของประโยค (ผูถูกกระทํา) ไดรับผลกระทบในทางที่
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ไมดีจากเหตุการณนั้น ๆ ผูพูดมีสวนเกี่ยวของกับผูถูกกระทํา หรือเปนบุคคลใกลชิดผูถูกกระทํา ตามแนวคิดของ สมเกียรติ
เชวงกิจวณิช (2559)
3. คํากริยารูปใหกระทําที่มีความถี่ในการใชมากที่สุดคือ 泣かせる โดยประโยคที่ปรากฏเปนการแปลตรงตัวทั้งหมด
เนื่องจากกริยารูปใหกระทํา 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. คํากริยารูปถูกกระทําที่มีความถี่ในการปรากฏมากที่สดุ 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. กริยารูปใหกระทําที่มีความถี่ในการปรากฏมากที่สุด 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
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา ที่ ชี้ แ นะแนวทางในการศึ ก ษาหาความรู แ ละประสบการณ อ ย า งมากจึ ง กราบ
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ณัฏฐิรา ทับทิม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ วิริยะสุมน อาจารยตอศักดิ์
ร ม ส ม ซ า อาจารย ก นกรั ต น ป ล าผล อาจารย ป ระจํ า สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ น คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก ที่ใหการสนับสนุนและขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้ และขอบคุณผูที่มีสวนรวม
ทุกทานที่ชวยใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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การศึกษารูปไวยากรณระดับ N3 และ N2 ที่ปรากฏในนวนิยายญี่ปุน
A STUDY OF JLPT N2 AND N3 GRAMMATICAL FORMS APPEARING IN JAPANESE NOVELS
ศิริศักดิ์ วงรอด1* ศุภฤกษ ตันติอํานวย2 และ สุจติ รา เลิศเสม บุณยานันต3
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : Sirisak.w@psru.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปไวยากรณ N3 และ N2 ที่ปรากฏในนวนิยายญี่ปุน และ 2 ) เปรียบเทียบ
อัตราการปรากฏของรูปไวยากรณ N3 และ N2 ในนวนิยายญี่ปุน 4 แนว รวม 4 เลม ไดแก แนวสยองขวัญ แนวสืบสวน
แนวประวัติศาสตร และแนวความรัก โดยคัดเลือกขอมูลตามสะดวก ขอมูลทางสถิติวิเคราะหดวยคาแจกแจงความถี่และ
คารอยละ ผลการศึกษาพบวา 1) ในนวนิยายญี่ปุนปรากฏรูปไวยากรณ N3 และ N2 ในอัตรารอยละ 31.17 เมื่อแยกวิเคราะห
ตามระดับไวยากรณ รูปไวยากรณระดับ N3 ปรากฏรอยละ 89.47 โดยรูปไวยากรณที่มีอัตราการปรากฏมากที่สุด 5 อันดับ
ได แ ก 「受身」「～ような/～ように」「～という」「～について」「～として」ในขณะที่ รู ป ไวยากรณ ร ะดั บ N2
ปรากฏรอยละ 10.53 โดยรูปไวยากรณที่มีอัตราการปรากฏมากที่สุด 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 ปุ น แนวสยองขวั ญ มากที่ สุ ด (ร อ ยละ 32.45) รองลงมา ได แ ก แนวสื บ สวน (ร อ ยละ 22.34) แนวประวั ติ ศ าสตร
(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 ) หรือที่เรียกในภาษาญี่ปุนวา
Nihongo Nouryoku Shiken (日本語能力試験) เปนการสอบสําหรับผูท่ไี มไดใชภาษาญี่ปุนเปนภาษาแมเพื่อวัดและรับรอง
ระดับความสามารถในการใชภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร (เจแปนฟาวเดชั่น, 2562) ผลสอบจะเปนประโยชนทั้งในการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้นและการทํางานในหนวยงานที่ใชภาษาญี่ปุน โดยเฉพาะการรับสมัครงานของบริษัทญี่ปุน ในปจจุบันมักกําหนด
คุณสมบัติของผูสมัครไวที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุนในระดับ N3 คือความรูภาษาญี่ปุนระดับกลาง ขึ้นไป ซึ่งการพัฒนา
ทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุนระดับกลางสําหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N3 และ N2 เปนเรื่องที่คอนขางยาก
เนื่องจากคําศัพทและไวยากรณตาง ๆ มักมีความหมายคลายกัน ในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับกลางจึงมักนําบทอานขนาดสั้น
ถึงขนาดกลางมาใหอานและใหเห็นตัวอยางการใชกอนเกริ่นนําเขาสูการอธิบายรูปไวยากรณเพื่อใหผูเรียนเขาใจงายขึ้นและ
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 ดังนั้น หากเปลี่ยนลักษณะของบทอานเปนเนื้อหาที่ไมใชเชิงวิชาการ เชน
นวนิยาย จะสามารถนํามาใชเปนสื่อการเรียนที่มีความเหมาะสมสําหรับใชพัฒนาความรูดานไวยากรณระดับกลางและพัฒนา
ทักษะการอานภาษาญี่ปุนของผูเรียนไดหรือไม จึงเปนสิ่งที่นาสนใจวาในนวนิยายภาษาญี่ปุนปรากฏรูปไวยากรณระดับกลางรูป
ใดบาง มีจํานวนมากนอยเพียงใด และนวนิยายแตละประเภทปรากฏรูปไวยากรณในระดับที่แตกตางกันหรือไม ซึ่งยังไมพบ
การศึกษาเรื่องนี้ พบเพียงงานวิจัยของยามาโมโตะ (Yamamoto, 2008) ที่ศึกษารูปไวยากรณระดับกลางและระดับสูงใน
หนังสือพิมพ ซึ่งพบใชรูปไวยากรณระดับกลาง 93% และรูปไวยากรณระดับสูง 7% และงานวิจัยของเอดะ (Eda, 2008)
ที่ศึกษารูปไวยากรณระดับตน (ระดับ 3 และระดับ 4 ตามเกณฑการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระบบเกา) จากคลังขอมูลภาษา
3 แหลง ไดแก บทสนทนาจริง นวนิยาย และหนังสือทั่วไป ซึ่งพบใชรูปไวยากรณระดับตน 48 รูป จากที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจการศึกษารูปไวยากรณระดับ N3 และ N2 ที่ปรากฏในนวนิยายญี่ปุน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) สํารวจรูปไวยากรณ
ระดับ N3 และ N2 ที่ปรากฏในนวนิยายญี่ปุน และ 2) เปรียบเทียบอัตราการปรากฏของรูปไวยากรณระดับ N3 และ N2
ในนวนิยายญี่ปุ นแต ละแนว ซึ่งผลการวิจั ยจะเปน ประโยชนสํา หรับ ผูที่มี ความสนใจในการพัฒ นาทั กษะภาษาญี่ปุ นและ
การเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับกลาง (ระดับ N3 และ N2)
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิ จั ยนี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจเพื่ อเป น ข อ มูล พื้ น ฐานด า นการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาญี่ปุ น โดยสํ า รวจ
รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ 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
วิจัยตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. รวบรวมรูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3 และ N2 จากหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญีป่ ุนระดับ N3 จํานวน
4 เลม ไดแก (1) TRY! เตรีย มสอบวัด ระดับ 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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เฉพาะรูปไวยากรณที่มีแนวโนมจะปรากฏในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน (JLPT) สูง กลาวคือ มีอัตราการปรากฏรอยละ
75 ขึ้นไป ซึ่งพบรูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3 จํานวน 76 รูป และระดับ N2 จํานวน 112 รูป รวม 188 รูป เพื่อใชเปน
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. รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3 และ N2 ที่ปรากฏในนวนิยายญี่ปุน
การศึกษาประโยคภาษาญี่ปุนในนวนิยาย 10,147 ประโยค ปรากฏประโยคที่ใชรูปไวยากรณระดับ N3 และ N2
รวม 3,163 ประโยค (รอยละ 31.17) และจากรูปไวยากรณระดับ N3 และ N2 ทั้งหมด 188 รูป ปรากฏรวม 68 รูป
(รอยละ 36.17) รูปไวยากรณที่ปรากฏใชมากที่สุด 30 อันดับ แสดงในตาราง 1
ตารางที่ 1 อัตราการปรากฏของรูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3 และ N2 ในนวนิยายญี่ปุนสูงสุด 30 อันดับ
ที่
1

受身

รูปถูกกระทํา

ระดับ
JLPT
N3

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

เกี่ยวกับ...

N3

91

2.88

5

～として

ในฐานะ...

N3

83

2.62

6

～みたいな/～みたいに

N3

81

2.56

7

使役

ราวกับ.../อยางกับ.../
เหมือนกับ…
รูปใหกระทํา

N3

74

2.34

8

～とおりだ/～とおりの/～とおりに/ど

ตาม.../...เหมือนกับ

N3

74

2.34

อยางเชน.../แบบ...

N3

72

2.28

9

รูปไวยากรณ

おり
～など/～なんか/～なんて

ความหมาย/บริบทการใช

อัตราการปรากฏ
จํานวน (ครั้ง)
รอยละ
878
27.76

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

3
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ที่

รูปไวยากรณ

ความหมาย/บริบทการใช

ระดับ
JLPT
N3

อัตราการปรากฏ
จํานวน (ครั้ง)
รอยละ
36
1.14

17

～わけではない

ไมใชวา.../ไมไดหมายความ

18

～ものだから/～もので/～もの/～もん

วา...
เพราะ...ก็เลย(แสดง

N2

34

1.07

19

～といった

เหตผล/ขออาง)
อยางเชน...(ใชยกตัวอยาง)

N2

32

1.01

20

～というものだ

ชาง...เสียจริง

N2

27

0.85

21

～によると/～によれば/～によって/～による

วิพากษวจิ ารณขอเท็จจริง
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...(ใชในถายทอดเนื้อหา

N3

22

0.70

25

～わけだ/～というわけだ。

คําสั่ง)
เปนธรรมดาที่จะ...(บอก

N3

21

0.66

26

～ことになる

เหตผล)
เปนขอตกลงที่เกิดขึ้น

N3

20

0.63

27

～わけにはいかない

ไมสามารถทํา..ได/ทํา..

N3

17

0.54

28

～ほど/～ほどの/～ほどだ

ไมได
...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
มิหนําซ้ํายัง...

N2

14

0.44

N

จากตารางที่ 1 รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3 และ N2 ที่มีอัตราการปรากฏในนวนิยายญี่ปุนสูงที่สุดคือ
「受身」ปรากฏ 878 ครั้ ง (ร อ ยละ 27.76) รองลงมา 4 อั น ดั บ ได แ ก 「～ような/～ように」ปรากฏ
447 ครั้ ง
(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 ซึ่งรูปไวยากรณทั้ง 5 อันดับเปนรูปไวยากรณระดับ N3 ทั้งหมด
ตัวอยางรูปไวยากรณที่มีอัตราการปรากฏในนวนิยายญีป่ ุนมากที่สุด 5 อันดับ มีดังนี้
- รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ 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】
“เปนเพราะทําใหลูกคาคนนั้นไมพอใจ รุนพี่โอคุเดะระจึงถูกกรีดกระโปรงจนขาด”
- รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3「～ような/～ように」
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(2) Kono funiku no youna hada ga nikui.
【Kindaiichi

この腐肉の ような 肌が憎い。

Shounen no

Jikenbo】
“ฉันเกลียดผิวที่ราวกับวาเปนเนื้อเนา ๆ แบบนั้นจริง ๆ เลย”
- รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ 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
【Zokuowari

Monogatari】
“ในเมื่อไดรับหนาที่ใหมาคอยดูเเลผม สําหรับยัยตุกตานั่น คงควรพูดไดวาเปนงานเหมาะสมเเละควรจะจัดการให
เสร็จสมบูรณ ไดรึเปลา”
- รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ 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)】
“พวกหลอนนั้นไมไดมีสํานึกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลย”
- รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ 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】
“ตัวฉันอีกคนหนึ่งนะคือเธอสินะ โอกิจัง”
というべきなのだろうが。

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการปรากฏของรูปไวยากรณในนวนิยายญี่ปุนตามระดับไวยากรณพบวา รูปไวยากรณ
ระดับ N3 มีอัตราการปรากฏ 2,830 ครั้ง (รอยละ 89.47) มากกวารูปไวยากรณระดับ N2 ที่มีอัตราการปรากฏ 333 ครั้ง
(รอยละ 10.53)

แผนภูมิที่ 1 การเปรียบเทียบอัตราการปรากฏของรูปไวยากรณ N3 และ N2 ในนวนิยายญี่ปุน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บจํ า นวนรู ป ไวยากรณ ที่ ป รากฏในนวนิ ย ายญี่ ปุ น พบรู ป ไวยากรณ ร ะดั บ
ระดับละ 34 รูป เทากัน (รอยละ 50) ดังนี้
5
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1.1 รูป ไวยากรณ ภาษาญี่ปุ นระดับ N3 ที่ ปรากฏใชใ นนวนิย ายญี่ ปุนมากที่สุด 5 อัน ดับ มีผ ลตรงกั บ
ในภาพรวม ไดแก「受身」「～ような/～ように」「～という」「～について」「～として」
1.2 รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N2 ที่ปรากฏใชในนวนิยายญี่ปุนมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก「～にしたら/
～にすれば/～にしてみれば/～にしても」มี อั ต ราการปรากฏ 63 ครั้ ง (ร อ ยละ 18.92) รองลงมา 4 อั น ดั บ ได แ ก
「～ものだから/～もので/～もの/～もん」 มีอั ตราการปรากฏ 34 ครั้ง (ร อยละ 10.21)「～といった」มี อัตราการ
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 ที่พบใชในนวนิยายญี่ปุนมากที่สุด 5 อันดับ มีดังนี้
- รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ 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】

“ในมุมมองของทานที่โลกของเรานี้คงเปนเหมือนโลกจอมปลอมสินะ”
- รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N2「～ものだから/～もので/～もの/～もん」
(7) Dattesa, hebi to ieba, kagami no senmonka da mon.
【 Zokuowari

だってさ、 蛇と言えば、鏡の専門家だ もん 。

Monogatari】
“ก็นะ... ถาพูดถึงงูละก็ งูนะคือผูเชี่ยวชาญในเรื่องกระจก”
- รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ 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】
“ตัวผมที่ชอบไปเลนสนุกๆกับเด็กสาวอยางฮาจิคุจิ เด็กนอยอยางชิบุ และสาวใหญอยางโอโนโนกิ หากจําแนก
อายุตามกฎหมาย ก็ตระหนักวาตัวผมเองก็ยังคงเปนเด็กเหมือนกัน”
- รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ 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】

“เพราะรูสึกวาอภินิหารของเทพงูคุจินาวะมันชางศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ คุมจริง ๆ ที่ไดมาปรึกษา”
- รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ 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
【Zokuowari

Monogatari】
“ถากระจกไมควรสะทอนภาพกลับดานซายและขวา แลวมันกําลังสะทอนอะไรอยู เทพงูคุจินาวะกลาว”
言った。
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2. การเปรียบเทียบรูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3 และ N2 ที่ปรากฏในนวนิยายญี่ปุน 4 แนว
การศึกษารูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3 และ N2 ในนวนิยายญี่ปุน 4 แนว แบงศึกษาเปนอัตราการปรากฏ
และรูปไวยากรณ แสดงผลดังนี้
2.1 อัตราการปรากฏของรูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3 และ N2 ในนวนิยายญี่ปุน 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 แนวสื บ สวน ปรากฏรู ป ไวยากรณ 544 ครั้ ง (ร อ ยละ 35.14) จากประโยคภาษาญี่ ปุ น
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 แนวความรั ก ปรากฏรู ป ไวยากรณ 364 ครั้ ง (ร อ ยละ12.42) จากประโยคภาษาญี่ ปุ น
2,930 ประโยค แบงเปนรูปไวยากรณระดับ N3 จํานวน 343 ครั้ง (รอยละ 94.23) ระดับ N2 จํานวน 21 ครั้ง (รอยละ 5.77)

แผนภูมิที่ 2 การเปรียบเทียบอัตราการปรากฏรูปไวยากรณ N3 และ N2 ในนวนิยาย 4 แนว
2.2 รูปไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับ N3 และ N2 ที่ปรากฏในนวนิยายญี่ปุน 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 ทั้งหมด 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) รูปไวยากรณที่ปรากฏใน 10 อันดับแรกเปน
รูปไวยากรณระดับ N3 ทั้งหมด 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」

7
1264

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

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) รูปไวยากรณที่ปรากฏใน 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) รูปไวยากรณที่ปรากฏใน 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)

แผนภูมิที่ 3 การเปรียบเทียบรูปไวยากรณระดับ N3 และ N2 ในนวนิยาย 4 แนว
อภิปรายผล
ผลวิจัยมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายไดดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบวามีการใชรูปไวยากรณระดับ N2 และ N3 ในนวนิยายญี่ปุนเกือบหนึ่งในสาม
(รอยละ 31.17) นั้น สรุปไดวานวนิยายญี่ปุนสามารถนํามาใชเปนสื่อการเรียนที่มีความเหมาะสมสําหรับใชพัฒนาความรูดาน
ไวยากรณ ร ะดั บกลางและพั ฒ นาทั ก ษะการอ า นภาษาญี่ปุ น ได ใ นระดั บ หนึ่ ง โดยเฉพาะความรูค วามสามารถระดั บ N3
ซึ่งในนวนิยายมีอัตราการปรากฏของรูปไวยากรณที่มีแนวโนมจะปรากฏในแบบทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน (JLPT) N3 สูงถึง
รอยละ 89.47 ดังนั้น นวนิยายจึงเปนสื่อที่ดีในการพัฒนาความรูภาษาญี่ปุนระดับ N3 แตสําหรับระดับ N2 นั้น นวนิยายญี่ปุน
อาจยังไมใชสื่อที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาความรูเกี่ยวกับรูปไวยากรณเทาใดนัก เนื่องจากอัตราปรากฏของรูปไวยากรณ
ระดับ N2 มีนอย (รอยละ 10.53) ซึ่งยังไมครอบคลุมรูปไวยากรณเทาที่ควร ผูที่จะสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน N2 จึงควรเพิ่มสื่อ
การเรียนรูอื่นที่เหมาะสมรวมดวย
2. จากผลการวิจัยที่พบวาในนวนิยายญี่ปุนแนวสยองขวัญปรากฏรูปแบบไวยากรณระดับ N3 และ N2 มากที่สุด
(รอยละ32.45) และรองลงมา ไดแก แนวสืบสวน (รอยละ 22.34) แนวประวัติศาสตร (รอยละ 10.64) และแนวความรัก
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(รอยละ 6.91) นั้น อาจเนื่องมาจากนวนิยายแนวสยองขวัญจะมีเนื้อหาการดําเนินเรื่องที่คอยขางซับซอน จึงสงผลใหปรากฏ
รูปไวยากรณระดับกลางมากกวาในนวนิยายแนวอื่น ๆ สวนแนวความรักซึ่งปรากฏรูปแบบไวยากรณระดับ N3 และ N2
นอยที่สุดนั้นอาจเปนไดวาเนื้อหาสวนใหญจะเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันทั่วไป จึงมีเนื้อหาที่งาย สงผลใหมีการใชรูปไวยากรณที่
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 ที่ปรากฏใชในนวนิยายญี่ปุนมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก「受身」「～ような/ ～よう
に」「～という」「～について」「～として」และรู ป ไวยากรณ ร ะดั บ N2ที่ ป รากฏใช ม ากที่ สุ ด 5 อั น ดั บ ได แ ก
「～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. ในนวนิ ย ายญี่ ปุ น แนวสยองขวั ญ มี อั ต ราการปรากฏของรู ป ไวยากรณ ร ะดั บ N3 และ N2 มากที่ สุ ด
(รอ ยละ 55.86) รองลงมา ได แก แนวสืบ สวน (รอ ยละ 35.14) แนวประวั ติศาสตร (รอยละ 29.44) และแนวความรั ก
(รอยละ 12.42)
4. ในนวนิ ย ายญี่ ปุ น แนวสยองขวั ญ ปรากฏรู ป แบบไวยากรณ ร ะดั บ N3 และ N2 มากที่ สุ ด (ร อ ยละ32.45)
รองลงมา ไดแก แนวสืบสวน (รอยละ 22.34) แนวประวัติศาสตร (รอยละ 10.64) และแนวความรัก (รอยละ 6.91)
กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุน
A Study of Adverbial Clause of Time in Japanese
รักษิณา ภูทวม และ สุจติ รา เลิศเสม บุณยานันต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคาความถี่และคําปรากฏรวมของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุน
จํ า นวน 15 อนุ พ ากย ได แ ก สํ า นวน 「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) เปรียบเทียบคาความถี่ของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาที่ปรากฏในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและ
กลางและในหนั ง สื อ เตรี ย มสอบวั ด ระดั บ ภาษาญี่ ปุ น ระดั บ N5-N2 แหล ง ข อ มู ล คื อ ตํ า ราเรี ย นภาษาญี่ ปุ น ระดั บ ต น และ
ระดับกลาง มินนะ โนะ นิฮงโกะ จํานวน 6 เลม และหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT
ระดับ N5-N2 จํานวน 4 เลม ขอมูลทางสถิติวิเคราะหดวยคาแจกแจงความถี่และคารอยละ ผลการวิจัยพบวา 1) อนุพากย
วิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุนที่พบใชมากที่สุดคือ สํานวน「時(に)」(รอยละ 39.67) มักปรากฏรวมกับคํากริยา「なる」
「思う」「言う」รองลงมาคื อ สํ า นวน 「まで」(ร อ ยละ 18.06) มั ก ปรากฏร ว มกั บ 「する」「言う」「思う」ส ว น
สํานวน「折り(に)」ไมปรากฏการใช และ 2) ในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลางมีอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาที่พบ
ใชมากที่สุด 3 อันดับ ไดแก「時(に) 」(รอยละ 48.68)「までに」(รอยละ 15.40)「まで」(รอยละ 14.75) ขณะที่ใน
หนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N5-N2 มีอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาที่พบใชมากที่สุด 3 อันดับ ไดแก「まで」(
รอยละ 23.63)「時(に) 」(รอยละ 21.81)「前(に) 」(รอยละ 14.54) ตามลําดับ
คําสําคัญ : อนุพากยวิเศษณแสดงเวลา ภาษาญี่ปุน คาความถี่ 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
ไวยากรณที่มีความหมายคลายกันในภาษาญี่ปุนเปนเรื่องยากสําหรับผูเรียนชาวตางชาติ ซึ่งไวยากรณบางรูปสามารถ
ใชแทนกันไดกับรูปอื่นที่มีความหมายคลายกัน แตบางรูปมีขอจํากัดในการใชที่แตกตางกัน นอกจากนี้ โครงสรางประโยค
ในภาษาญี่ปุนยังมีความซับซอน โดยเฉพาะประโยคความซอนซึ่งมีรูปไวยากรณที่ทําหนาที่ขยายภาคแสดงในประโยคหลัก
ที่เรียกวา “อนุพากยวิเศษณ” หรือ “ประโยคยอย” สุณีรัตน เนียรเจริญสุข, พัชราพร แกงกฤษฎางค, และสมเกียรติ
เชวงกิจวณิช (2554) ไดใหความหมาย “อนุพากยวิเศษณ” ไววา คือประโยคที่ทําหนาที่เปนสวนขยายของประโยคหลัก ซึ่ง
นิยมกลาวถึงในแงของความหมายวา ประโยคยอยนั้น ๆ มีความสัมพันธกับประโยคหลักอยางไร มีเนื้อหาเปนไปในทิศทาง
เดียวกันหรือคลอยตามกัน ขัดแยงกัน หรือเปนการแสดงเวลาที่เกิดเหตุการณในประโยคหลักก็มีหลายกลุมดวยกันตาม
ความหมายยอย โดยอนุพากยวิเศษณกลุมหนึ่งที่มีรูปไวยากรณปรากฏใชในหลากหลายรูปแบบและสรางความสับสนแกผูเรียน
คือกลุมอนุพากยวิเศษณแสดงเวลา ซึ่งในตําราเรียนภาษาญี่ปุนไดมีการกลาวถึงความหมายและบริบทการใชของอนุพากย
วิเศษณแสดงเวลาไวหลายสํานวน ทําใหผูเรียนบางคนเกิดความสับสนในความหมายและบริบทการใช ไมสามารถเลือกใช
อนุพากยวิเศษณแสดงเวลาไดอยางถูกตอง ดังที่ ณัฏฐิรา ทับทิม (2560) ไดศึกษาความแตกตางของรูปไวยากรณ(て)から
และ(た)後で สรุปไววา การแสดงความรูสึกที่มีน้ําหนักกอนหลังจะมีคํากริยารูป(た)後で มากกวา(て)から แตก็อาจยังไม
เพียงพอทีจ่ ะอธิบายใหผูเรียนเห็นความแตกตางและนําไปใชไดอยางถูกตอง ดังนั้น เพื่อจดจําความหมายและบริบทการใชอนุ
พากยวิเศษณแสดงเวลาที่มีการใชหรือปรากฏเปนขอสอบบอยครั้ง หรือเพื่อเปนเกณฑในการพิจารณา
การเลือกใช
อนุพากยวิเศษณแสดงเวลาจากความหมาย หรือคําที่มักปรากฏรวมกันในบริบทการใชตาง ๆ จึงเปนสิ่งที่นาสนใจในการศึกษา
คาความถี่และคํากริยาปรากฏรวมของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในแหลงขอมูลตางประเภทกัน จึงเปนที่มาของการศึกษาอนุ
พากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุนครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคาความถี่และคําปรากฏรวมของอนุพากยวิเศษณ
แสดงเวลา 15 อนุพากย และ 2) เปรียบเทียบคาความถี่ของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาที่ปรากฏ ในตําราเรียนภาษาญี่ปุน
ระดับตนและกลางและในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N5-N2 ซึ่งผลการวิจัยสามารถนําไปใชประโยชน
สําหรับผูเรียนหรือผูที่สนใจพัฒนาทักษะความรูภาษาญี่ปุน
วิธดี ําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานดานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน โดยศึกษาอนุพากยวิเศษณ
แสดงเวลาในภาษาญี่ปุน 15 สํานวน เพื่อหาคาความถี่และคํากริยาปรากฏรวม โดยมีแหลงขอมูลเปนตําราเรียนภาษาญี่ปุน
ระดับตนและกลาง และหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N5-N2 และมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. รวบรวมขอมูลอนุพากยวิเศษณแสดงเวลา 15 สํานวนจากในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง และ
ในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N5-N2 พบการใชอนุพากยวิเศษณ จํานวน 922 สํานวน
3. เปรียบเทียบอัตราการใชอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลางและในหนังสือ
เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5-N2
4. นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย สรุป และอภิปรายผล
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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)」โดยปรากฏคาความถี่ของ
อนุพากยวิเศษณแสดงเวลาทั้งหมด 922 ครั้ง แสดงผลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาความถี่ของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุน
ที่

อนุพากย

ความหมาย

ตําราเรียน

วิเศษณ
แสดงเวลา
1

時(に)

2

まで

3

までに

4

前(に)

5

うち(に)

6

(た)後

7

(て)から

8

(の)と同
時に

หนังสือ

รวม

ภาษาญี่ปุนระดับ เตรียมสอบวัด
ตนและกลาง ระดับภาษาญี่ปุน
ความถี่

รอยละ

ความถี่

รอยละ

ความถี่

รอยละ

แสดงเวลาที่เกิดเหตุการณในประโยค B

279

48.68

72

21.81

369

39.67

เหตุการณหรือสภาพที่กลาวถึงในประโยค
B เกิดขึ้นตอเนื่อง/สภาพในประโยค A
เหตุการณในประโยค B จะเสร็จสิน้ หรือ
จบลงภายในจุดของเวลาที่กลาวไวใน
ประโยค A
เหตุการณในประโยค B เกิดขึ้นกอน
เหตุการณในประโยค A
เหตุการณในประโยค B เกิดขึ้นในชวงที่
เหตุ ก ารณ ห รื อ สภาพในประโยค A ยั ง
ดําเนินอยู
แสดงลําดับของการกระทําวา ประธาน
กระทํากริยาในประโยค A กอน จากนั้น
จึงกระทํากริยาในประโยค B
แสดงลําดับของการกระทําวา ประธาน
กระทํากริยาในประโยค A กอน
เชื่ อ มเหตุ ก ารณ ห รื อ สภาพสองอย า งที่
เกิ ด ขึ้ น พร อ ม ๆ กั น หรื อ เหตุ ก ารณ /
สภาพ

90

14.75

78

23.63

168

18.06

94

15.40

28

8.48

122

13.11

13

2.13

48

14.54

61

6.55

11

1.80

32

6.69

48

5.16

37

6.06

0

0.00

37

3.97

31

5.08

4

1.21

35

3.76

5

0.81

23

6.96

28

3.01
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ที่

อนุพากย
วิเศษณ
แสดงเวลา

9

間(に)

10
11

際(に)
(た)上で

12

ている最中
に

13

(た)とたん

14

たび(に)

15

折(に)

ความหมาย

ตําราเรียน
หนังสือ
ภาษาญี่ปุนระดับ เตรียมสอบวัด
ตนและกลาง ระดับภาษาญี่ปุน

เหตุการณในประโยค B เกิดขึ้นในชวงที่
เหตุการณหรือสภาพในประโยค A ยัง
ดําเนินอยู
แสดงเวลาที่เกิดเหตุการณในประโยค B
แสดงลําดับของการกระทําวา ประธาน
กระทํากริยาในประโยค A กอน
เหตุ ก ารณ ใ นประโยค B เกิ ด ขึ้ น ใน
ระหวางที่เหตุการณในประโยค A
ทันทีที่เกิดเหตุการณในประโยค A เกิด
เหตุการณในประโยค B ทันที
ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณในประโยค A จะมี
เหตุการณในประโยค B เกิดตามมาทุก
ครั้ง
แสดงเวลาที่เกิดเหตุการณในประโยค B
รวม

รวม

ความถี่

รอยละ

ความถี่

รอยละ

ความถี่

รอยละ

16

2.62

5

1.51

21

2.25

5
0

0.81
0.00

15
10

4.54
3.03

20
10

2.15
1.07

0

0.00

9

2.72

9

0.96

7

1.14

0

0.00

7

0.75

4

0.65

6

1.81

4

0.43

0
592

0.00
64.20

0
330

0.00
35.80

0
922

0.00
100.00

จากตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง และใน
หนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5-N2 ไดดังนี้
1. คาความถี่ของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุน
1.1 รูปแบบของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุน
จากอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุนที่ปรากฏทั้งหมด 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)」เรียงลําดับตามคาความถี่มากไปนอย
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」เรียงลําดับตามคาความถี่มากไปนอย ไมปรากฏ 「(た)後」
「(た)とたん」

1.2 คาความถี่ของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุน
จากคาความถี่ของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาที่ปรากฏทั้งหมด 922 ครั้ง ปรากฏในตําราเรียนภาษาญี่ปุน
ระดับตนและกลาง จํานวน 592 ครั้ง (รอยละ 64.20) และปรากฏในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5-N2
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จํานวน 330 ครั้ง (รอยละ 35.80) อนุพากยวิเศษณแสดงเวลาที่มีคาความถี่มากที่สุดคือ「時(に)」ปรากฏ 369 ครั้ง (รอยละ
39.67) รองลงมา 4 อันดับ ไดแก「まで」มีคาความถี่ 168 ครั้ง (รอยละ 18.06)「までに」มีคาความถี่ 122 ครั้ง (รอยละ
13.11)「まえに」มีคาความถี่ 61 ครั้ง (รอยละ 6.55) และ「うちに」มีคาความถี่ 48 ครั้ง (รอยละ 5.16) ตามลําดับ
หากพิจารณาคาความถี่ของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง จะพบ
「時(に)」มีคาความถี่มากที่สุด

จํานวน 279 ครั้ง (รอยละ 48.68) รองลงมา 4 อันดับ ไดแก「までに」มีคาความถี่ 94

ครั้ง (รอยละ 15.40)「まで」มีคาความถี่ 90 ครั้ง (รอยละ 14.75)「(た)後」มีคาความถี่ 37 ครั้ง (รอยละ 6.06)
から」มีคาความถี่

「 (て)

31 ครั้ง (รอยละ 5.08)

หากพิจารณาคาความถี่ของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5N2 จะพบ「まで」มีคาความถี่มากที่สุด จํานวน 78 ครั้ง (รอยละ 23.63) รองลงมา 4 อันดับ ไดแก「時(に)」มีคาความถี่
72 ครั้ง (รอยละ 21.81)

「前(に)」มีคาความถี่

「 (て)から」มีคาความถี่

48 ครั้ง (รอยละ 15.54)「うちに」มีคาความถี่ 32 ครั้ง (รอยละ 6.69)

28 ครั้ง (รอยละ 8.48)

แผนภู มิ อ นุ พ ากย์ วิ เ ศษณ์ แ สดงเวลาในการเกิ ด การกระทํา
หนังสือสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปนุ่ JLPT N5-N2

0
0

0

3.03

15.4
8.48

14.75

9.96
1.8

1.51
2.62

2.13

1.81
0.65

0
1.14

6.06
0

1.21
5.08

6.96
0.81

2.72
0

4.54
0.81

14.54

21.81

23.63

48.68

ตําราเรียนภาษาญี่ปนุ่ ระดับต้นถึงกลาง

แผนภูมทิ ี่ 1 เปรียบเทียบคาความถี่ของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง
และในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N5-N2
1.2 คํากริยาปรากฏรวมของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุน
การศึกษาคํากริยาปรากฏรวมที่มีคาความถี่สูงที่สุด 3 อันดับของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุน
14 สํานวน ในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง แสดงผลในตารางที่ 2 และในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน
ระดับ N5-N2 แสดงผลในตารางที่ 3
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คํากริยาปรากฏรวมของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในภาษาญี่ปุนที่มีคาความถี่สูงที่สุด 3 อันดับ ไดแก
สํานวน「時(に) 」มักปรากฏใชรวมกับกริยา 入る
思う และ する

、思う และ 言る

สํานวน「まで」มักปรากฏใชรวมกับกริยา 言る、

และสํานวน「までに」มักปรากฏใชรวมกับกริยา 言る、帰る และ 思う

1.2.1 คํากริยาปรากฏรวมของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาที่ปรากฏในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและ
กลาง
ตารางที่ 2 คาความถี่ของคํากริยาที่ปรากกฎรวมกับอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง
สูงที่สุด 3 อันดับ
ที่

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

อนุพากยวิเศษณ
แสดงเวลา
時に
までに
まで
前に
うちに
(た)後
てから
(の)と同時に

ลําดับ1
คําศัพท ความถี่ รอยละ
入る
38
25.67
言う
25
16.89
する
29
19.59
聞く
9
6.08
なる
6
4.05
書く
7
4.72
行く
12
8.10
する
3
2.02

間に

いる

際に

調べる

(た)とたん

なる

たびに

する

รวม

148

9
3
4
3

6.08
2.02
2.70
2.02
57.36

คํากริยาที่ปรากฏรวม
ลําดับ2
คําศัพท ความถี่ รอยละ
思う
20
25.97
帰る
19
24.67
言う
17
22.02
寝る
3
3.89
いる
3
3.89
する
2
2.59
食べる
7
9.09
3
2
1

寝る
求める

見る

77

3.89
2.59
1.29
29.84

ลําดับ3
คําศัพท ความถี่ รอยละ
言う
9
25.00
作る
11
30.55
思う
8
22.22
書く
1
2.77
わかる
2
5.55
読む
1
2.77
働く
2
5.55
2
-

置く

36

5.55
13.95

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นคํากริยาปรากฏรวมที่มีคาความถี่สูงที่สุด 3 อันดับของอนุพากยวิเศษณแสดง
เวลา 12 สํานวนในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง ปรากฏผลดังนี้
1.2.1.1 สํานวน「時に」ปรากฏรวมกับคํากริยา 入る มากที่สุด มีคาความถี่ 38 ครั้ง (รอยละ 25.67)
รองลงมาคือ คํากริยา 思う มีคาความถี่ 20 ครั้ง (รอยละ 25.97) และคํากริยา 言う มีคาความถี่ 9 ครั้ง (รอยละ 25.00)
1.2.1.2 สํานวน「までに」ปรากฏรวมกับคํากริยา 言う มากที่สุด มีคาความถี่ 25 ครั้ง (รอยละ 16.89)
รองลงมาคือ คํากริยา 帰る มีคาความถี่ 19 ครั้ง (รอยละ 24.67) และคํากริยา 作る มีคาความถี่ 11 ครั้ง (รอยละ 30.55)
1.2.1.3 สํานวน「まで」ปรากฏรวมกับคํากริยา する มากที่สุด มีคาความถี่ 29 ครั้ง (รอยละ 19.59)
รองลงมาคือ คํากริยา 言う มีคาความถี่ 17 ครั้ง (รอยละ 22.02) และคํากริยา 思う มีคาความถี่ 8 ครั้ง (รอยละ 22.22)
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ตารางที่ 3

ค า ความถี่ ของคํ า กริ ย าที่ ป รากกฎร ว มกั บ อนุ พ ากย วิเ ศษณ แ สดงเวลาในหนั ง สื อ สอบวั ด ระดั บ

ความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุน JLPT N2-N4 สูงที่สุด 3 อันดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

อนุพากย
วิเศษณแสดง
เวลา
時に
までに
まで
前に
うちに
(た)後
てから
(の)と同時に
間に
際に
(た)上で
ている最中に

ลําดับ1
คําศัพท ความถี่ รอยละ
いる
27
20.14
思う
10
7.46
言う
29
21.64
おく
19
14.17
なる
12
8.95
なる
2
1.49
言う
13
9.70
する
3
2.23
なる
7
5.22
思う
4
2.98
なる
4
2.98

(た)とたん

-

たびに

思う

折に

-

รวม

4
134

2.98
54.91

คํากริยาที่ปรากฏรวม
ลําดับ2
คําศัพท ความถี่ รอยละ
言う
19
25.33
わかる
6
8.00
なる
17
22.66
なる
11
14.66
言う
7
9.33
出る
1
1.33
ある
4
5.33
いる
1
1.33
いる
3
4.00
なる
3
4.00
する
2
2.66
-

1
-

買う

75

1.33
30.73

ลําดับ3
คําศัพท ความถี่ รอยละ
思う
7
20.00
なる
3
8.57
思う
8
22.85
行く
9
25.71
聞く
2
5.71
来る
1
2.85
つける
2
5.71
作る
1
2.85
ある
2
5.71
-

35

14.34

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นคํากริยาปรากฏรวมที่มีคาความถี่สูงที่สุด 3 อันดับของอนุพากยวิเศษณแสดง
เวลา 12 สํานวนในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง ปรากฏผลดังนี้
1.2.2.1 สํานวน「時に」ปรากฏรวมกับคํากริยา いる มากที่สุด มีคาความถี่ 27 ครั้ง (รอยละ 20.14)
รองลงมาคือ คํากริยา 言う มีคาความถี่ 19 ครั้ง (รอยละ 25.33) และคํากริยา 言う มีคาความถี่ 7 ครั้ง (รอยละ 20.00)
1.2.2.2 สํานวน「まで」ปรากฏรวมกับคํากริยา 言う มากที่สุด มีคาความถี่ 29 ครั้ง (รอยละ 21.64)
รองลงมาคือ คํากริยา なる มีคาความถี่ 17 ครั้ง (รอยละ 22.66) และคํากริยา 思う มีคาความถี่ 8 ครั้ง (รอยละ 22.85)
1.2.2.3 สํานวน「前に」ปรากฏรวมกับคํากริยา おく มากที่สุด มีคาความถี่ 19 ครั้ง (รอยละ 14.17)
รองลงมาคือ คํากริยา なる มีคาความถี่ 11 ครั้ง (รอยละ 14.66) และคํากริยา 行く มีคาความถี่ 9 ครั้ง (รอยละ 25.71)
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยขางตน มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายไดดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบวาความถี่ในการใชอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง
มากกวาในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5-N2 นั้น อาจเนื่องมาจากหนังสือเรียนนั้นมีทั้งคําอธิบาย และวิธีใช
ใหศึกษา หนังสือเรียนเนนอธิบายใหเขาใจเพื่อสามารถนําไปใชสื่อสารได จึงยกตัวอยาง ดังนี้ 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

ขอมูลเพื่อจําไดงายขึ้น
2. จากผลการวิจัยทีพ่ บ「時(に) 」「 まで」「までに」「前(に) 」เปนอนุพากยวิเศษณแสดงเวลา 4 สํานวนที่
มีคาความถี่สูง อาจเนื่องมาจากทั้ง 4 สํานวนเปนอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาที่เรียนตั้งแตระดับพื้นฐาน ใชในชีวิตประจําวัน
ทั่วไป ในขณะที่อนุพากยวิเศษณแสดงเวลาสํานวนอื่น 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」พบใชในบริบทที่
เปนภาษาญี่ปุนระดับกลาง เปนภาษาเขียน หรือเปนภาษาที่เปนทางการมากกวา จึงพบความถี่ในการใชนอยกวา
3. จากผลการวิจัยที่ไมพบการใชสํานวน「折り(に)」ตัวอยางประโยค เชน 彼が二年前に日本へきた折に会いま
した。อาจเนื่องมาจากเปนรูปไวยากรณระดับสูง (N1) จึงไมปรากฏทั้งในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง และใน
หนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5-N2 นอกจากนี้ จากผลการวิจัย จะสังเกตเห็นไดวาอนุพากยแสดงเวลาที่ไม
ปรากฏในในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง มี 2 สํานวน ไดแก「(た)上で」「ている最中に」ขณะที่ในหนังสือ
เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน ระดับ N5-N2 กลับไมปรากฏ 2 สํานวน ไดแก「(た)後」「(た)とたん」ซึ่งแตกตางกัน
ดังนั้น ผูสอนจึงควรเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับอนุพากยวิเศษณแสดงเวลา「(た)後」「(た)とたん」เปนเนื้อหาเพิ่มเติมแก
ผูเรียน เพื่อนําไปใชในการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญีป่ ุน เนื่องจาก「(た)後」「(た)とたん」มีแนวโนมวาจะปรากฏใน
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนดวย
4. จากผลการวิจัยที่พ บคําปรากฏร วม 3 อั นดับแรกมีผลคลายกั นในแหลงขอ มูลทั้ง 2 แหลง อาจเปนไปไดว า
การยกตัวอยางซ้ํา ๆ จะชวยใหผูเรียนเขาใจไดงายและจดจํารูปและการใชของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลานั้นไดมากขึ้น ซึ่งทั้ง
การเรียนและการสอบจําเปนตองอาศัยความเขาใจและความจําเพื่อสามารถนําไปใชในการสื่อสารได
สรุปผลการวิจัย
1. ในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลางและในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ 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」ไม ป รากฏสํ า นวน 「折り(に)」เมื่ อ พิ จ ารณาแต ล ะแหล ง ข อ มู ล พบว า

สํา นวน 「 (た)上で」「ている最中に」ไม
ปรากฏในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลาง ขณะที่สํานวน「 (た)後 (た)」「とたん 」ไมปรากฏในหนังสือเตรียม
สอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N4-N2
2. จากคาความถี่ของอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาที่ปรากฏ จํานวน 922 ครั้ง ปรากฏในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับ
ตนและกลาง จํานวน 592 สํานวน (รอยละ64.20) มากกวาในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N4-N2 ที่ปรากฏ
จํานวน 330 สํานวน (รอยละ35.80) โดยอนุพากยวิเศษณแสดงเวลาในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N4-N2 ที่
มีคาความถี่สูงที่สุด 5 อันดับ ไดแก「 時(に)」「まで」「前(に)」「うち(に)」「までに」ตามลําดับ และอนุพากย
วิเศษณแสดงเวลาในตําราเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนและกลางที่มีคาความถี่สูงที่สุด 5 อันดับ ไดแก「時(に)」「まで」「ま
でに」「(た)後」「(て)から」ตามลําดับ
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3. คํากริยาที่ปรากฏรวมกับสํานวน 時に สูงที่สุด 3 อันดับ ไดแก 入る 、思う และ 言る สํานวน までに สูงที่สุด
3 อันดับ ไดแก 言る、帰る และ 思う สํานวน まで สูงที่สุด 3 อันดับ ไดแก 言る、思う และ する สํานวน 前に สูงที่สุด 3
อันดับ ไดแก おく 、聞く และ なる และสํานวน うちに สูงที่สุด 3 อันดับ ไดแก なる 、言う และ 聞く
กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความชวยเหลือของอาจารย ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต อาจารยที่ปรึกษา
วิจัย ซึ่งทานไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิจัย อีกทั้งยังชวยแกปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานอีกดวย ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ วิริยะสุมนอาจารย รองศาสตราจารย ดร.
ณั ฏ ฐิ ร า ทั บ ทิ ม อาจารย ก นกรั ต น ป ล าผล และอาจารย ต อ ศั ก ดิ์ ร ม ส ม ซ า อาจารย ป ระจํ า สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ น คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สําหรับขอแนะนําและความชวยเหลือในทุก ๆ ดานในการทําวิจัย
สุดทายนี้ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม ที่เปนกําลังใจ และใหความชวยเหลือ และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน ที่ผูศึกษาคนควา
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนา
องคกรในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
LOCAL ADMINISTRATION EXECUTIVE’S TRANSFORMATIONS LEADERSHOP AFFECTIONG
FOR ORGANIZATION DEVELOPMEN IN BANG RAKAM DISTRICT, PHITSANULOK
PROVINCE.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 2) เปรียบเทียบภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) ศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ประชากรที่ใชศึกษาไดแก สมาชิกสภาทองถิ่น บุคคลากรสวนทองถิ่น และผูนําชุมชน ที่อาศัยอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้ ง 13 แห ง ในเขตอํ า เภอบางระกํ า จํ า นวน 1,636 คน ได ก ลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 327 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ป ระกอบด ว ย
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)และสถิติอนุมาน (Interential Statistics)ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สวน
แบบสัมภาษณใชการวิเคราะหแบบสรุปผลและเขียนรายงาน
จากการวิจัยพบวา
1.ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนา
องคกรในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยูในระดับปานกลางซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.4892 (S.D. = 0.35279)
2.การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่มีสถานภาพสวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา หระเภทของผูตอบแบบสอบถาม และหนวงงานที่
สังกัด มีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
3.ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวน
ใหญมีแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แตกตางกัน
คําสําคัญ : ผูนํา, ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิภาพ, องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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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
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยไดมีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะถือวาเปนองคกรที่ชวยแบงเบาภารกิจ
จากสวนกลางมาสูระดับทองถิ่น เนื่องจากศักยภาพของรัฐบาลที่บริหารประเทศเพียงองคกรเดียว ไมอาจตอบสนองตอความ
ตองการใหแกประชาชนไดอยางทั่วถึง เพราะในแตละพื้นที่ยอ มมีสภาพปญหา ความตองการและศิลปวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
ออกไป จึงทําใหการดําเนินงานในการวางแผน และมีรูปแบบการจัดการที่แตกตางกันออกไปจึงจําเปนตองอาศัย ทักษะ ความรู
ความสามารถและเทคนิคในการบริหารงานที่เหมาะสมกับสภาพสังคมในทองถิ่นนั้นๆ โดยอาศัยหลักการกระจายอํานาจและ
ใหอิสระแกทองถิ่นเพื่อปกครองตนเอง ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยใหความสําคัญกับการปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งวางหลักการอยางชัดเจนไวในหมวดที่ 9 ในมาตรา 282-290 ของรัฐธรรมนูญ แสดงเจตนารมณใหมีการกระจาย
อํานาจใหกับทองถิ่น โดยเนนใหทองถิ่นมีสิทธิในการปกครองตนเอง มีอิสระในการกําหนดทิศทางในการบริหารทองถิ่นของ
ตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางดานการบริหาร กําลังคน และงบประมาณ ทั้งนี้เนนใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
การปกครองทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองพัฒนาทองถิ่น ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จําเปน
จะตองมีผูนําที่มีความรู ความสามารถ และเปนผูนําในทุกๆ สถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี จึงเห็นไดวาผูนําจะมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่ง ดังนั้นในการบริหารงานใดๆ ที่จะเกิดประสิทธิผลตอองคกร ผูบริหารจะตองใชภาวะผูนําที่มีการกระจายความ
รับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสูผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน ผูบริหารยุคโลกาภิวัตน จึงมีความจําเปนที่จะตองใชภาวะ
ผูนําใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยตองสามารถปรับตัว และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหไดอยางเหมาะสมกับทุก
สถานการณและใชความรูความสามารถที่ตนมีใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานไดอยางดีเยี่ยมและอยางมีประสิทธิผลดวย
ผูบริหารที่ดีควรจะมีความสามารถในการบริหารงานโดยใหบุคลากรรวมมือปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ
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ผูบริหารจะตองมีความสามารถที่จะสรางขวัญและกาลังใจใหผลปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานที่เกิดจากความรักความ
ศรัทธาในหนวยงานเกิดความรูจักเสียสละเพื่องานเพื่อสวนรวม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ กําลังความสติปญญา หาทางปรับปรุง
ใหงานนั้นเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป ดังนั้นจากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมุงศึกษาถึงระดับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคกร และศึกษา
แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง
ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทราบถึงความคิดเห็นของบุคากรในองคกรที่มี
ตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร และทราบถึงแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือเปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ผูวิจัย
ไดดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังตอไปนี้
กลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก กลุมสมาชิกสภาทองถิ่น กลุมบุคคลากรสวนทองถิ่น และ
กลุมผูนําชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 13 แหง โดยมีประชากรทั้งหมด 1,636 คน และใชวิธีการ
คํานวณขนาดตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และใชวิธีการใชสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 327 คน และกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ สัมภาษณจํานวน 13 คน จากทั้งหมด 13 แหง (คิดเปนแหงละ
หนึ่งคน)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ที่สรางขึ้นจากการศึกษาหลักแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองคกรในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดยผูวิจัยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับ
การศึกษาประเภทบุคคล และหนวยงานที่สังกัดเปนแบบสอบถามลักษณะใหเลือกตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของผูบริห ารองค กรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีผลต อ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาองคกรในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามประเด็นศึกษา ไดแก ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณที่เปนคําถามปลายเปดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยการศึกษาหลักแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพรอมวิเคราะหเนื้อหาและกรอบแนวคิดใน
การสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมทั้ง 4 ดาน คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการ
กระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และนําเครื่องมือที่สรางเสร็จแลวไปหาคุณภาพดวยการหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ โดยนําเครื่องมือฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ซึ่งผูเชี่ยวชาญเปนผูมีความรูความ
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เชี่ยวชาญในดานการวิจัย ดานภาษา และมีประสบการณ จํานวน 3 ทาน และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใช
(try out) กับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตร
หาคาความเที่ยงแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบารค (Cronbrach) เทากับ 0.95
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามตามกระบวนการตางๆ ดังนี้
1) ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถึงกลุมสมาชิกสภาทองถิ่น
กลุมบุคคลากรสวนทองถิ่น และกลุมผูนําชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 13 แหง 2) จัดเตรียม
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหเพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยาง 3) ทําการลงพื้นที่เพื่อนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
จัดเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตนเองทั้งแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ จํานวน 327 ชุด และ 13 ชุด คิดเปน
รอยละ 100 4) นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของการตอบคําถาม
5) นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ตรวจสอบแลวไปวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมานหรือสถิติเชิงอางอิง
(Interential Statistics) รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ในการวิเคราะหขอมูลตาม
ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลกลุมทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแปรอิสระ ดานลักษณะสวนบุคคลของผูใหขอมูล
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษาประเภทบุคคล และหนวยงานที่สังกัด โดยใชสถิติเชิงพรรณนา นํามาแจก
แจงความถี่ และหาคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 วิเคราะหระดับภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาองคกรในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดยผูวิจัยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาหาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)
ตอนที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดาน
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยจําแนกตามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษาประเภทบุคคล
และหนวยงานที่สังกัด โดยใชสถิติทดสอบคา t–test แบบ Two -Independent Sample Test และสถิติทดสอบคา F-test
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ตอนที่ 4 ขอมูลที่เปนคําถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงเนื้อหาสรุปผลและ
รายงาน
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองคกรในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยไดนําประเด็นที่นาสนใจสรุปเปน 4 ตอน ดังนี้
1.ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากรชาย หญิง ในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดยจําแนกตามเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทของผูตอบแบบสอบถามและหนวยงานที่สังกัด พบวา ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม
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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 และสังกัดอยูที่องคการบริหารสวนตําบลหนองกุลา จํานวน 39 คน คิดเปน
รอยละ 11.9 รองลงมาคือองคการบริหารสวนตําบลคุยมวง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 10.1
2.ผลการวิเคราะหข อมูลระดับภาวะผูนํา การเปลี่ยนแปลงของผูบริ หารองคกรปกครองสวนทอ งถิ่นที่ส งผลต อ
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.ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดาน
การกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยจําแนกตามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานะภาพ
ระดับการศึกษาประเภทบุคคล และหนวยงานที่สังกัด เปนตน โดยใชสถิติทดสอบคา t–test แบบ Two -Independent
Sample Test และสถิติทดสอบคา F-test โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ดังนี้
3.1.ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 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.ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 4
ดาน โดยจําแนกตามอายุ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูที่
มีอายุ 46-55 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.6000 (S.D.=0.40000) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวาผูที่มีอายุ
55-65 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.5689 (S.D.=0.45817) อายุ 66 ปขึ้นไป 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 ผูที่มีอายุ46-55 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.5833 (S.D.=0.57025) มี
ระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวาผูที่มีอายุ 36-45 ป คาเฉลี่ยเทากับ 3.5373 (S.D.=0.52349) อายุ
66 ปขึ้นไป 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 ผูที่มีอายุ 66 ป ขึ้นไป คาเฉลี่ยเทากับ 3.6214 (S.D.=0.31422) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
มากกวา ผูที่ มีอ ายุ 46-55 ป คา เฉลี่ ยเทา กับ 3.5500 (S.D.=0.48007) อายุ 36-45 ป คา เฉลี่ ยเท ากั บ 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 ผูที่มีอายุ 36-45 ป คาเฉลี่ย
เทากับ 3.5441 (S.D.=0.49042) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา ผูที่มีอายุ 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 ปขึ้นไป คาเฉลี่ยเทากับ 3.3214
(S.D.=0.41171) ตามลําดับ
3.3.ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 4
ดาน โดยจํ าแนกตามสถานภาพ พบวา โดยรวมอยูใ นระดั บมาก เมื่อ พิจ ารณารายดาน พบวา ดา นการมี อิท ธิพลอย างมี
อุดมการณ ผูที่อยูในสถานภาพหยาราง คาเฉลี่ยเทากับ 3.6062 (S.D.= 0.40794) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมากกวา ผูที่อยูในสถานภาพสมรส คาเฉลี่ยเทากับ 3.5718 (S.D.= 0.45249) สถานภาพโสด คาเฉลี่ยเทากับ
3.1451 (S.D.=0.47103) ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูที่อยูในสถานภาพสมรส คาเฉลี่ยเทากับ 3.5122 (S.D.=0.47835) มี
ระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา ผูที่อยูในสถานภาพโสด คาเฉลี่ยเทากับ 3.4655 (S.D.=0.53875)
สถานภาพหยาราง คาเฉลี่ยเทากับ 3.4062 (S.D.=0.69604) ดานการกระตุนทางปญญา ผูที่อยูในสถานภาพหยาราง คาเฉลี่ย
เทากับ 3.5781 (S.D.= 0.45062) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา ผูที่อยูในสถานภาพสมรส
คาเฉลี่ยเทากับ 3.5115 (S.D.=0.42456) สถานภาพโสด คาเฉลี่ยเทากับ 3.4784 (S.D.=0.45393) ดานการคํานึงถึงการเปน
ปจเจกบุคคล ผูที่อยูในสถานภาพหยาราง คาเฉลี่ยเทากับ 3.4656 (S.D.=0.50839) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมากกวา ผูที่อยูในสถานภาพสมรส คาเฉลี่ยเทากับ 3.4551 (S.D.=0.42064) สถานภาพโสด คาเฉลี่ยเทากับ
3.4410 (S.D.=0.51327) ตามลําดับ
3.4.ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 4
ดาน โดยจําแนกตามระดับการศึกษา พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ผูที่จบการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. คาเฉลี่ยเทากับ 3.5554 (S.D.=0.42720) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมากกวา ผูที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน 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) อื่นๆ คาเฉลี่ย
เทากับ 3.3308 (S.D.=0.40080) ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูที่จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน คาเฉลี่ยเทากับ 3.5312
(S.D.=0.46934) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา ผูที่จบการศึกษาอนุปริญญา/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) อื่นๆ คาเฉลี่ยเทากับ 3.3538 (S.D.=0.45938) ดานการกระตุนทางปญญา ผูที่จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน คาเฉลี่ยเทากับ 3.5344 (S.D.=0.40688) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา ผูที่
จบการศึ ก ษาปริ ญญาตรี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.5331 (S.D.= 0.44999) อนุ ป ริ ญญา/ปวส. ค า เฉลี่ ย เทา กั บ 3.4793(S.D.=
0.42698) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช คาเฉลี่ยเทากับ 3.4528 (S.D.=0.46751) อื่นๆ คาเฉลี่ยเทากับ 3.4000 (S.D.=
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0.42230) ดานการคํานึงถึงการเปนปจเจกบุคคล ผูที่จบการศึกษาปริญญาตรี คาเฉลี่ยเทากับ 3.4994 (0.50196) มีระดับ
ความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา ผูที่จบการศึกษาอนุปริญญา/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) อื่นๆ คาเฉลี่ยเทากับ 3.3000 (S.D.=0.44159) ตามลําดับ
3.5.ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 4
ดาน โดยจําแนกตามประเภทของผูตอบแบบสอบถาม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณผูที่เปนสมาชิกสภาทองถิ่น 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) พนักงานจางทั่วไป คาเฉลี่ยเทากับ
3.4284 (S.D.=0.49918) ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูที่เปนกํานัน/ผูใหญบาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.8500 (S.D.=0.12910) มี
ระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา พนักงานจางตามภารกิจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.5131 (S.D.=0.49034)
พนักงานจางทั่วไป คาเฉลี่ยเทากับ 3.4824 (S.D.=0.50649) สมาชิกสภาทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ 3.4800 (S.D.=0.48523)
ขาราชการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.4519 (S.D.=0.57690) ดานการกระตุนทางปญญา ผูที่เปนสมาชิกสภา คาเฉลี่ยเทากับ 3.5867
(S.D.=0.27635) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา กํานัน/ผูใหญบาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.5750
(S.D.=0.20606) ข า ราชการ ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.5119 (S.D.=0.45598) พนั ก งานจ า งทั่ ว ไป ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.5027
(S.D.0.48568) พนักงานจางตามภารกิจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.4565 (S.D.=0.42685) ดานการคํานึงถึงการเปนปจเจกบุคคล ผูที่
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)
พนักงานจางทั่วไป คาเฉลี่ยเทากับ 3.4419 (S.D.=0.47108) สมาชิกสภาทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ 3.3367 (S.D.=0.33060)
ตามลําดับ
3.6.ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 4
ดาน โดยจําแนกตามหนวยงานที่สังกัด 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

1283

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

บางระกํ า เมื อ งใหม ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.4826 (S.D.=0.52106) เทศบาลตํ า บลปลั ก แรด ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 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 ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.3941 (S.D.=0.37661) องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนิ ค มพั ฒ นา ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 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 ค าเฉลี่ ยเทา กับ 3.5000 (S.D.=0.49267) เทศบาลตํ าบลบึ ง
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) มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูน ําการเปลี่ยนแปลงมากกวา 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
ตํ า บลชุ ม แสงสงคราม ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.3870 (S.D.=0.54381) เทศบาลตํ า บลบึ ง ระมาณ ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 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
ตํ า บลพั น เสา ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.2364 (S.D.=0.43155) องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ อ ทอง ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.2040
(S.D.=0.55863) ตามลําดับ
4.การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณรองนายกเทศมนตรีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนาองคกรในเขตอําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก จากการสัมภาษณ โดยรวมทั้ง 13 ทาน 4 ดาน ซึ่งประกอบดวยดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการ
สรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สามารถสรุปผลไดดังนี้
4.1.ผูนําสวนใหญเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูตามไดโดยการสรางความเชื่อมั่น และความตั้งใจใหกับผูตามไดเห็น เชน
การมีอุดมการณที่แนวแน จัดเจนถึงสิ่งที่จะทํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกันของคนในองคกร เพื่อสราง
ความรูสึกเปนหนึ่งเดียวในการบรรลุเปาหมายที่ตองการ
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4.2.ผูนําสวนใหญใหความสําคัญกับทุกคนในองคกรอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน และสรางความเปนกันเอง
ระหวางผูนําและผูตาม โดยการสสรางความสัมพันธที่ดีตอกันผานกิจกรรมตางๆ ที่ทํารวมกันในองคกร และผูนําจะตองทําให
องคกรมีสีสันมีชีวิตชีวาเพื่อใหองคกรนาอยู เกิดความอยากทํางาน และผูตามรูสึกวาสบายใจที่ไดทํางานในองคกรนี้
4.3.ผูนําสวนใหญเปนผูที่สามารถแกไขปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นไดไมวาจะอยูในสถานการใดก็ตาม การ
แกไขปญหาที่ดีถือเปนสิ่งสําคัญของผูนําที่จะสงผลใหผูตามเกิดความรูสึกศรัทธาในผูนํา และจะสรางใหผูเติมเกิดความตั้งใจ
ปฏิบัติและจะเขามาชวยหรือรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไปกับผูนําดวย
4.4.ผูนําสวนใหญใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเองของผูตามือเปนสิ่งที่ถูกตอง เพราะโลกของเราเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาถาหากกเราไมใสใจที่จะพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลาก็จะทําองคกรไมเกิดความกาวหนาและถูกพัฒนา เพราะฉะนั้น
ผูนําและผูตามตองใหความสําคัญกับการพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา ทั้งความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ อะไรก็ตามที่ทําใหองคกร
พัฒนา คือเปาหมายของผูนําและองคกรที่ตองทํารวมกัน
อภิปรายผล
จากการการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังรายละเอียดตอไปนี้
1.ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 36 - 45 ป อยูในสถานภาพสมรสแลว การศึกษาสูงสุดอยู
ในระดับปริญญาตรี และเปนขาราชการ สังกัดอยูที่องคการบริหารสวนตําบลหนองกุลาเปนสวนใหญ และรองลงมาเปน
องคการบริหารสวนตําบลคุยมวง
2.ผลการศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงผลตอประสิทธิภาพใน
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.เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุน
ทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยจําแนกตามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับ
การศึกษาประเภทบุคคล และหนวยงานที่สังกัด พบวา ระดับความคิดเห็นแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา
โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชุตินันท แดงสกล (2556) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบวาการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร
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โดยจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก สถานภาพสวนบุคคลคือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงการ
ปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือน ตางมีความคิดเห็นตางกันแตโดยรวมรายดานทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จัดทํานโยบายและแผนสงเสริมเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีแรงบันดาลใจ กระตุนใหใชปญญาโดยคํานึงถึงปจเจกบุคคล
2. จัดรูปแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับภาระหนาที่ขององคการโดยการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของ
ผูปฏิบัติงาน
3. เนนกระบวนการการทํางานที่เปนระบบชัดเจน เขาถึงผูปฏิบัติงานทุกระดับ
4. ใหความสําคัญกับบุคลากรในหนวยงานทุกระดับอยางเทาเทียมเพื่อสรางขวัญและกาลังใจในการทํางาน
5. ใหความสําคัญกับการปรับตัวของหนวยงานใหอยูรอดไดภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามมุมมองของประชาชนในพื้นที่เพื่อเปรียบเทียบกับมุมมองของพนักงาน
จากการศึกษาครั้งนี้วาสอดคลองกันหรือไม
2. ศึกษาการจัดการการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและพนักงาน เพื่อศึกษาถึงความตื่นตัวในการปรับตัวของผูบริหารและ
พนักงาน
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลการดําเนินงานขององคการ
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ปจจัยที่มีอิทธิพลในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ
ภาคสมัครใจกรณีศึกษากองทัพภาคที่ 3
Factors Resulted to Voiuntary Soldier Recruitment : Case Study of the third Army
กฤชสร ถือนูศร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
kritson2517@gmail.com
บทคัดยอ
บทความนี้ มีวั ตถุ ป ระสงคเ พื่ อศึ กษาปจ จัย ที่มี อิ ทธิ พลในตรวจเลื อกทหารกองเกิ น เข ารั บ ราชการทหารกอง
ประจําการภาคสมัครใจกรณีศึกษากองทัพภาคที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ ปจจัยสวนบุคคลที่อิทธิพลในการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ. เพื่อศึกษาแนวทางสรางแรงจูงใจในการสนับสนุนสมัครเขาเปนทหารกอง
ประจําการ
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลในตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการภาคสมัครใจ คือ ชายไทยที่มีอายุระหวาง
21 – 23 ป จบการศึกษา ม.3,ม.6,ปวช,ปวส. และปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพกอนเขารับราชการทหาร สวนมาก
ประกอบอาชีพรับจาง,ทั่วไป รายไดระหวาง 5,000 - 10,000 บาท จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา 1 – 2 คน
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารัยราชการทหารกองประจําการภาคสมัครใจที่มีความสัมพันธตอกัน
คือ ดานความกาวหนาในชีวิต ความตองการสิทธิเขาเปนนักเรียนนายสิบทหารบก โดยกลุมอายุ 21 -23 ป และกลุมการศึกษา
ม.6 หรือ ปวช. มีความตองการดานนนี้มากที่สุด และดานความมั่นคง ความตองการรายได(เบี้ยเลี้ยง เงินเดือน) กลุมกรรม
อาชีพทําการเกษตรและกลุมรายไดนอยกวา 5,00 บาท มีความตองการนอยที่สุด
3. เพื่อศึกษาแนวทางสรางแรงจูงใจในการสนับสนุนสมัครเขาเปนทหารกองประจําการ คือ การเพิ่มสวัสดิการกับบุคคลที่เขา
มารับราชการโดยวิธีรองขอใหมากกวาจับบุคคลที่จับฉลาก เชนความกาวหนาในอาชีพ ความตองการเขาเปนนักเรียนนายสิบ
ทหารบก เนนชวงอายุ 21 -23 ป และการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. , ดานความมั่นคง ความตองการรายได และหนวยงานที่
เกี่ยวของควรเพิ่มการประชาสัมพันธโดยใชเจาหนาที่ สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ และโทรทัศนเพื่อประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสาร
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
ปจจัยที่มีอิทธิพลในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการภาคสมัครใจกรณีศึกษา
กองทัพภาคที่ 3
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน แนวโนมในการขัดแยงกันดวยกําลังขนาดใหญยังคงไมมีแตอยางไรก็ตาม
ยังมีความขัดแยงขนาดเล็กในการตอสูในสวนตางๆของโลกเชน ความขัดแยงในประเทศซีเรียความขัดแยงในหมูเกาะสแปรตลีย
หรือแมแตการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ลวนสงผลกระทบตอความปลอดภัยและความมั่นคงของ
ชาติ จึงมีความจําเปนที่ตองมีการเตรียมกําลังพลและทําการฝกไวใหพรอมที่จะรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบไดทันตอ
เหตุการณ ดังนั้นทุกชาติในโลกจึงยังมีความจําเปนที่จะตองมีกําลังทหารไว เพื่อปองกันรักษาอธิปไตยและผลประโยชนของ
ประเทศใหพนจากการรุกราน
รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ แหงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน เพื่อประโยชน
แหงการนี้ รัฐตองจัดใหมีการทหาร การทูต และการกรองขาวที่มีประสิทธิภาพ กําลังทหารใหใชเพื่อประโยชนในการพัฒนา
ประเทศดวย
กองทัพ ไทย มีหนา ที่เตรี ยมกํา ลังกองทัพไทย การปองกันราชอาณาจักรและดํา เนินการเกี่ ยวกับ การใชกําลั ง
ทหารบก ตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการสูงสุดผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
กองทัพบก มีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพไทย การปองกันราชอาณาจักรและดําเนินการเกี่ยวกับการใชกําลังทหารบก
ตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม โดยมีผูบัญชาการทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
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กองทัพภาคที่ 3 มีหนาที่วางแผน อํานวยการ กํากับการ และปฏิบัติหนาที่หลักในการปองกันประเทศ การรักษา
ความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศการพัฒนาประเทศที่ไดรับการมอบหมาย การถวายความ
ปลอดภัยแดสถาบันพระมหากษัตริยรวมทั้งงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการปฏิบัติทางทหารที่มิใชสงคราม
รวมทั้งปกครองบังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 31 มณฑลทหารบกที่ 32 มณฑลทหารบกที่ 33 มณฑลทหารบกที่ 34 มณฑล
ทหารบกที่ 35 มณฑลทหารบกที่ 36 มณฑลทหารบกที่ 37 มณฑลทหารบกที่ 38 มณฑลทหารบกที่ 39 มณฑลทหารบกที่
310 และหนวยทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด มีแมทัพภาคที่ 3 เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
การพัฒนาเสริมสรางกําลังกองทัพภาคที่ 3 มีความจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางความพรอม
รบใหกับกําลังพล ดังนั้นกองทัพภาคที่ 3 จึงริเริ่มพัฒนาปรับปรุงระบบการเกณฑทหารที่
ดําเนินการอยูในปจจุบัน ไปสูระบบทหารอาชีพโดยความสมัครใจเพื่อยกระดับขีดความสามารถของพลทหารกอง
ประจําการใหสูงยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหขีดความสามารถของกองทัพเปนสวนรวมสูงขึ้น กลาวคือ พลทหารในระบบการเกณฑใน
ระหวาง 2 ป จะถูกเกณฑเปนจํานวน 4 ผลัด ผลัดละประมาณ 25 % กวาบรรดาพลทหารกองประจําการเหลานี้จะทําการรบ
ไดดีพอสมควร ก็ตองผานการฝกตั้งแต ทหารใหม หมู ตอน หมวด กองรอยจนถึงระดับกองพันซึ่งตองใชเวลาประมาณ 1 ป
ดังนั้นจะมีพลทหารที่พอรบไดอยูประมาณ 2 ผลัด หรือประมาณ 50 % เทานั้น หากไดมีการปรับปรุงระบบการเกณฑทหาร
ไปสู ร ะบบทหารอาสาสมั ค ร อาจจะอยู ใ นกองทั พ มากกว า 2 ป ก็ จ ะ ทํ า ให พ ลทหารเหล า นี้ มี ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณสูงกวาเดิม และมีจิตใจรุกรบพรอมที่จะตอสูเพื่อประเทศชาติดียิ่งขึ้น
ในการตรวจเลือกแตละปที่ผานมาของกองทัพภาคที่ 3 ถึงแมวามีทหารกองเกินสมัครเขากองประจําการเปน
จํานวนมาก แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของกองทัพ จึงมีความจําเปนตองมีการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากอง
ประจําการ ดวยวิธีการจับสลากดํา-ใบแดง รวมทั้งยังมีทหารกองเกินอีกจํานวนหนึ่ง พยายามหลีกเลี่ยงไมมาเขารับกาตรวจ
เลือก ดังนั้นทําใหมีคําถามวา ปจจัยใดมีผลตอการตัดสินใจของทหารกองเกินรองขอเขารับราชการเปนทหารกองประจําการใน
พื้นที่กองทัพภาคที่3 จากคําถามดังกลาวจึงเปนเหตุผลใหงานวิจัยนี้นําเสนอถึงวัตถุประสงคที่ตองการจะชี้ใหเห็นถึงความ
จําเปนที่จะตองการปรับปรุงและพัฒนาใหทหารกองเกินรองขอเขารับราชการเปนทหารกองประจําการใหมากยิ่งขึ้น คือ (1)
ปจจัยสวนบุคคลใดมีผลตอการตัดสินใจของทหารกองเกินรองขอเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ (2) ปจจัยจูงใจใดมี
ผลตอการตัดสินใจของทหารกองเกินรองขอเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ (3) ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยจูงใจใดมี
ความสัมพันธตอกัน
ความเปนมาและปญญหา
วิวัฒนาการและความเปนมาของการเกณฑทหารของไทย
จากหลักฐานทางดานเอกสารที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งไดทรงนิพนธไวในประชุมพงศาวดารภาคที่
22 เรื่อง ตํานานการเกณฑทหารโดยแบงออกเปน 4 ยุคใหญ คือ
1. ยุคกอนกรุงสุโขทัย ยึดถือประเพณีที่คนไทยนิยมใชการบังคับบุคคลเขารับราชการทหารโดยถือเอาวงศสกุลเปนหลักวา
บิดาเปนทหาร บุตร หลาน เหลน ก็ตองเปนทหารตาม
2. ยุคกรุงสุโขทัยเลือกเอาระบบการปกครองของไทยแบบดั้งเดิมมาใช คือถือเอาระบบการปกครองใน สกุล การจัด
กําลังเขากองทัพคงถือหลักที่วา ยามปกติบรรดาชายฉกรรจในเขตราชธานีคงมีฐานะเปน “พลเมือง” แตพอเกิดสงครามขึ้นตอง
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เปลี่ยนสภาพเปน “ทหาร” เขาประจําการในกองทัพตามกรม กองที่ตนสังกัดอยู ซึ่งถือเปนประเพณีวา ชายฉกรรจทุกคนตอง
เปนทหาร
3. ยุคกรุงศรีอยุธยา
-สมัยพระเจาอูทอง ยังไมปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับลักษณะการจัดกําลังคนในการเกณฑทหาร เพิ่งเริ่มปรากฏใน
สมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดทรงจัดการเกี่ยวกับกิจการดานทหารดังนี้ (1) การตั้งทําเนียบยศหรือที่
เรียกวาศักดินา (2) การจัดทําทําเนียบหัวเมือง (3) การตั้งทําเนียบหนาที่กระทรวงวงการ
-สมัยสมเด็จพระรามาอธิบดีที่ 2 ไดทรงจัดการอันเกี่ยวกับกิจการดานการทหารเพิ่มเติมซึ่งเปนตัวอยาง
สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบันคือ ทําตําราพิชัยสงคราม ทําสารบาญชี และทําพิธีตามหัวเมือง
-สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง รัฐบาลอนุญาตใหไพรเสียเงินคาราชการแทนการเขาเวรและกําหนดใหไพร
ตามหัวเมืองสงสวยแกรัฐบาล
4. ยุคกรุงรัตนโกสินทรถึงปจจุบัน
-ตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ยังคงใชวิธีการเกณฑทหาร ขอกําหนดเชนเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ยัง
มิไดออกกฎหมายเปนการเฉพาะ
-รัชกาลที่ 5 หลังจากทรงยกเลิกระบบไพร ไดตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหารขึ้นเมื่อวันที่ 19
สิงหาคม พ.ศ. 2448 ถือไดวาเปนบทกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษรฉบับแรก โดยการเกณฑทหารเขาประจําการ
แทนโดยกําหนดใหชายไทยอายุ 21 ปตองไปรับการคัดเลือกเขาเปนทหาร เรียกวา “ไลทหาร” ซึ่งกําหนดใหเปน
วันที่ 1 เมษายน
-รัชกาลที่ 6 ไดตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร พ.ศ. 2460 ขึ้นมาใหม ซึ่งกําหนดอายุการลงบัญชี
กองเกินอัตรา การเรียกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการการรับราชการในกองประจําการและกองหนุนชั้น
ตางๆ ตลอดจนพนราชการทหาร และตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหารเพิ่มเติม พ.ศ. 2466
-รัชกาลที่ 7 ไดตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร พ.ศ. 2475
-รัชกาลที่ 8 ไดตราพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2479
-รัชกาลที่ 8 ไดตราพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2479 และใหยกเลิกพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. 2479
-พ.ศ. 2530 การคัดเลือกพลทหารเขากองประจําการ ไดกระทําเปน 2 ลักษณะพรอมกันคือ การคัดเลือก
ทหารกองเกินที่มีอายุ 21 ปบริบูรณ ซึ่งเปนการเกณฑเหมือนเชนปกติทุกปและอีกวิธีกองทัพบกไดเปดรับสมัคร
ทหารกองเกินที่มีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณถึง 25 ปบริบูรณ (เวน ผูซึ่งมีอายุ 21 ปบริบูรณ ซึ่งจะตองเขารับการตรวจ
เลือกเปนทหารกองประจําการในปนั้น) เขาเปนทหารกองประจําการอาสาสมัครุนแรกในเดือนพฤศจิกายน 2530 ซึ่ง
มีผูสนใจสมัครคัดเลือกจํานวนมาก ทําใหการรับสมัครในครั้งแรกไดรับผูผานการการคัดเลือกบรรจุเขาประจําการใน
หนวยตามยอดที่กองทัพบกตองการ
-พ.ศ. 2531 เปดรับสมัครทหารกองเกินที่มีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณ ถึง 25 ปบริบูรณในรุนที่สองเพื่อบรรจุ
เขากองประจําการในเดือนพฤษภาคม 2531 และรุนที่สามเพื่อบรรจุเขากองประจําการในเดือนพฤศจิกายน 2531
ผลมียอดผูมาสมัครลดนอยลงตามลําดับ
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-พ.ศ.2540 สมัย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรีไดพยายามผลักดันใหมีการพัฒนาระบบการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินเขาเปนทหารกองประจําการดวยความสมัครใจ โดยกําหนดเปนนโยบายของรัฐบาลดาน
ความมั่นคง ภายหลังไดมีการชะลอโครงการเนื่องจากประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
-พ.ศ.2542 สมัยนายชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายใหกองทัพบกทําโครงการทดลอง
แผนงานทหารกองประจําการอาสาสมัคร แตเนื่องจากมาตรการการจูงใจซึ่งมีนอย ทําใหไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร
-พ.ศ.2547 กระทรวงกลาโหมจึงไดเปดโอกาสใหทหารกองเกินที่มีอายุตั้งแต 18-20 ปบริบูรณที่มีความ
สนใจจะรับใชประเทศชาติดวยเปนทหารสามารถรองขอฯทันที โดยไมตองรอจนถึงอายุ 21 ปบริบูรณ และได
เพิ่มเติมใหทหารกองเกินที่มีอายุ 22-25 ปบริบูรณที่ผานการตรวจเลือกมาแลว และมีความสนใจตองการรับใช
ประเทศชาติ รองขอฯไดดวยเชนกัน
-ปงบประมาณ 2553 กระทรวงกลาโหมไดยกเลิกการรับทหารกองเกิน อายุ 18-20 ปบริบูรณ และอายุ
22-25 ปบริบูรณ เขาเปนทหารกองประจําการโดยวิธีรองขอ เนื่องจากมีทหารกองเกินอายุ 21 ปบริบูรณเขารับการ
ตรวจเลือกในแตละปมีจํานวนเพียงพอ
-ป พ.ศ. 2556 หนวยบัญชาการรักษาดินแดงไดเริ่มโครงการที่นําผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นที่ 3 หรือชั้น
ปที่ 5 ที่เต็มใจเปนอาสาสมัครเขารับราชการเปนทหารประจําการแบบชั่วคราวในระยะเวลา 1-2 ป และหากตองการ
สมัครสอบเขารับราชการทหาร ก็มีสิทธิประโยชนเพิ่มเติม ใหถือเปนการสรางแรงจูงใจสําหรับคนที่ตองการเปนทหาร
ดั้งนี้
1) โครงการ “Contract Army” เปนการนําผูที่สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 3 หรือ ชั้นปที่ 5 ที่มีความสมัครใจเขา
รับราชการทหารเปนการชั่วคราว ระยะเวลา 2 ป โดยเขารับการฝกเพิ่มเติม และ บรรจุทําหนาที่เชนเดียวกับกําลัง
พลประจําการ ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ขาดแคลน
2) โครงการ “Enlisted Man” รับกําลังพลสํารองประเภท นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวน
กองหนุน ที่มีความสมัครใจเขารับราชการทหารในตําแหนงของกําลังพลสํารองตามบัญชี บรรจุกําลังของหนอยใน
ระบบกําลังสํารอง ตามแผนการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝกวิชาทหารประจําปเพื่อทําหนาที่ในตําแหนงดังกลาว
เปนระยะเวลา 1 ป
กฏหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร
ระบบการรับราชการทหารเปนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 กําหนดหนาที่นี้ใหเฉพาะชายที่มีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย มีหนาที่
ตองเขารับราชการทหารดวยตนเองทุกคน โดยกําหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการรับราชการทหารไวตั้งแต การลงบัญชี
ทหารกองเกิน การรับหมายเรียก การตรวจเลือกคนเขากองประจําการ การเรียกพล การระดมพล และการปลด
ชายไทยเริม่ เปนทหารกองเกิน นับแตอายุครบสิบแปดปบริบูรณ และไดลงบัญชีทหารกองเกินไว ทหารกองเกินอาจ
ถูกเรียกไปรับการตรวจเลือก เพื่อเขากองประจําการได เมื่ออายุครบยี่สิบปบริบูรณ ทหารกองเกินเมื่อเขารับราชการ
ทหารกองประจําการครบกําหนดหรือ สําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด หรือ มีอายุ
ครบ 30 ปบริบูรณ จะถูกปลดเปนทหารกองหนุน เมื่อเวลาผานไปหรืออายุครบตามที่กําหนดทหารกองหนุนก็จะถูก
ปลดพ น ราชการทหารต อ ไป ในระหว า งที่เ ป น ทหารกองเกิ น หรื อทหารกองหนุ น นั้น อาจถู กเรี ย กพลได ต ามที่
กระทรวงกลาโหมเห็นสมควร และ อาจถูกระดมพลไดหากมี
พระราชกฤษฏีกา
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-ดการนับอายุในเรื่องการรับราชการทหารมีวิธีการนับอายุตามกฎหมายอื่น โดยกําหนดใหถาเกิดในพุทธศักราชใดให
ถือวามีอายุครบหนึ่งปบริบูรณเมื่อสิ้นพุทธศักราชที่เกิดนั้น สวนการนับอายุตอไปใหนับเฉพาะปที่สิ้นพุทธศักราชแลว
-ดการลงบัญชีทหารกองเกิน ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่ออายุยางเขา 18 ปบริบูรณ ในพุทธศักราชใด ตองไปแสดงตน
เพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชนั้น ที่อําเภอทองที่มีภูมิลําเนาอยูโดยจะไดรับใบสําคัญ สด.9 เมื่อ
ลงบัญชี ณ อําเภอใดแลว อําเภอนั้นจะเปนภูมลิ ําเนาของทหารกองเกินผูนั้น ภูมิลําเนาทหารมีความสําคัญตอทหาร
กองเกินอยางมากเพราะเปนสถานที่ทหารกองเกินตองไปรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเมื่อมีอายุยางเขา 21 ป ใน
พุทธศักราชใด ตองไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอทองที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตนภายในพุทธศักราชนั้น
โดยจะไดรับหมายเรียก สด.35 เพื่อใหมารับการตรวจเลือกในปถัดไป
-ดการตรวจเลือกคนเขากองประจําการทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกตองมาคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก
ตามกําหนดหมายนั้นในวันตรวจเลือกนั้นนอกจากหลักฐานทางทหาร และบัตรประจําตัวประชาชนแลวใหนําหลักฐาน
การศึกษามาแสดงดวย ผูใดหลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวเลือกหรือมาแตไมอยูจนกวาการตรวจเลือกจะ
เสร็จเพื่อรับหลักฐานใบรับรองผลการ
ตรวจเลือก (สด. 43) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป ผูกระทําความผิดตามขอนี้นี่เองที่มักเรียกกันวา หนีทหาร
-ดการเขารับราชการกองประจําการ บุคคลที่ตรวจเลือกเขาเพื่อเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ โดยปกติมี
ระยะเวลาสองป แตสําหรับผูมีคุณวุฒิตางๆ อาจมีระยะเวลาเขารับราชการกองประจําการนอยกวาสองปได

2.วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปจ จัย ที่มีอิทธิพลตอการสมัครเขารับ ราชการทหารกองประจํ าการภาค
สมัครใจ
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการสมัครเขารับราชการทหารกองประจําการ
ภาคสมัครใจ
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ
3.ภาคสมั
สมมุติฐคาน
รใจ
3.1 ประชาชนที่มีการศึกษาตางกัน
2.4 เพื่อศึกษาแนวทางสรางแรงจูงใจในการสนับสนุนสมัครเขาเปนทหารกองประจําการ

3.2 ประะชาชนที่อาชีพตางกัน
4. ขอบเขตการวิจัย
1. ดานการศึกษาปจจัยของทหารกองเกินที่รองขอเขากองประจําการ
2. ดานปจจัยที่หนวยดําเนินการใหเกิดแรงจูงใจ
3. ดานการดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนใหทหารกองเกินสมัครเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ
4.ดานสวัสดิการและสิทธิประโยชนทหารกองประจําการ
5. นิยามศัพทเฉพาะ
เนื่องจากในงานวิจัยนี้มีคําศัพทบางคําที่เปนภาษาราชการทางทหาร ซึ่งบางครั้งผูที่ได อานยังไมเขาใจในคําศัพททางทหารบาง
คํา ผูวิจัยจึงไดนํามาแปลความหมายใหทราบดังนี้
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ทหารกองเกิน หมายถึง ผูซึ่งมีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณ และยังไมถึง 30 ปบริบูรณ ซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16
หรือผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 18 แลว
ทหารกองประจําการ หมายถึง ผูซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจําการและไดเขารับราชการ ในกองประจําการจนกวาจะไดปลด
ทหารประจําการ หมายถึง ผูที่รับราชการเปนขาราชการทหาร ตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ซึ่งมีการบรรจุ
แตงตั้งตามคุณวุฒิ และมีการเกษียณอายุราชการ เมื่อมีอายุครบ 60 ป
ทหารกองหนุน หมายถึง ผูที่ปลดจากกองประจําการภายหลังจากที่ไดรับราชการมา จนครบกําหนด
ภูมิลําเนาทหาร หมายถึง ทองที่อําเภอที่บุคคลไดลงบัญชีทหารกองเกินไว หรือทองที่ อําเภอซึ่งไดยายเขามาอยูใหม และได
แจงการยายภูมิลําเนาทหารถูกตองแลว
การเกณฑทหาร หมายถึง การเรียกทหารกองเกินเขารับการตรวจเลือก/คัดเลือกเขา
กองประจําการ ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร แตการที่ผูวิจัยเลือกใชคําวา “การเกณฑ ทหาร” แทนนั้น เพราะ
เห็นวาเปนศัพทที่รูจักคุนเคยของประชาชนโดยทั่วไป
พระราชบั ญ ญั ติ รั บ ราชการทหาร พุ ท ธศั ก ราช 2497 หมายรวมถึ ง ฉบั บ แก ไ ข เพิ่ ม เติ ม พุ ท ธศั ก ราช 2498,
พุทธศักราช 2507, พุทธศักราช 2516 และพุทธศักราช 2540
การพัฒนาระบบการตรวจเลือกทหาร หมายถึง การปรับปรุงวิธีการในการตรวจเลือก ทหาร เพื่อใหไดมาซึ่งทหาร
กองประจําการตามจํานวนที่กองทัพตองการในแตละป
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยผลงานวิจัยตางๆ ที่ไดวิจัยเสร็จเรียบรอยแลวนั้น มีประโยชนเปนอยางมากแกผูที่ได
ศึกษา งานวิจัยนี้ก็เชนกัน จะมีประโยชนแกผูที่ไดศึกษา คือ
6.1 ทําใหทราบถึงแนวทางการสรางแรงจูงใจในการสมัครเขาเปนทหารกองประจําการ ในพื้นที่รับผิดชอบอําเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
6.2 ทําใหผูบังคับบัญชา และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ สมัครเขารับราชการเปนทหารกอง
ประจําการ จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงวิธีการ ระเบียบการ คําสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวของ ในการดําเนินการตอไปใน
อนาคต
6.3 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใชเปนขอมูลประกอบในการกําหนดมาตรการสราง แรงจูงใจใหทหารกองเกินสมัครเขารับ
ราชการเปนทหารกองประจําการ
บทสรุป
ปจจัยที่มีอิทธิพลในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการภาคสมัครใจกรณีศึกษากองทัพภาคที่
3
1.ปจจัยสวนบุคคล คือชายไทยอายุระหวาง 21-23 ป, จบการศึกษา ม.3, สถานภาพ โสดอาชีพกอนรองขอเขารับ
ราชการทหาร คือประกอบอาชีพรับจาง, รายไดระหวาง 5,000-10,000 บาท, จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา 1-2 คน
2.ปจจัยจูงใจ คือดานความมั่นคง ความตองการรายได, สังคมใหการยอมรับคนที่สมัครเปนทหารมากกวาคนหนีทหาร,
ความกาวหนาในอาชีพ ตองการไดสิทธิเขาเปนนักเรียนนายสิบและการประชาสัมพันธโดยสื่อฝายทหาร
3.ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธตอกัน คือ ดานความกาวหนาในชีวิตความตองการไดสิทธิเขาเปน
นักเรียนนายสิบ โดยที่กลุมอายุ 21-23 ป และกลุมการศึกษาม.6 หรือ ปวช. มีความตองการดานนี้มากที่สุด และดานความ
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มั่นคง ความตองการรายได (เบี้ยเลี้ยง เงินเดือน) กลุมทําอาชีพเกษตรกรรมและกลุมรายไดนอยกวา 5,000 บาท มีความ
ตองการดานนี้มากที่สุด
ขอเสนอแนะ
การสมัครใจของทหารกองเกินรองขอเขารับราชการเปนทหารกองประจําการจะตองดําเนินการใหเปนระบบที่มีเอกภาพ
มีคุณภาพ เพื่อนําไปสูเปาหมายการจัดทําแผนทหารอาสาสมัครเพื่อใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
1.ดานความกาวหนาในชีวิต ความตองการไดสิทธิเขาเปนนักเรียนนายสิบ
1.1ควรเสนอหนวยเหนือใหเพิ่มสวัสดิการใหกับบุคคลที่เขามารับราชการโดยวิธีรองขอฯใหมากกวาบุคคลที่จับฉลาก
เชน มีคะแนนพิเศษเพิ่มในการสอบเปนนักเรียนนายสิบ
1.2การประชาสัมพันธโดยใชเจาหนาที่ สื่อสิ่งพิมพ วิทยุและโทรทัศนเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารอยาง
ทั่วถึง โดยเนนที่กลุมอายุ 21-23 ป และกลุมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. เปนอันดับแรก
2.ดานความมั่นคง ความตองการรายได (เบี้ยเลี้ยง เงินเดือน)
2.1ควรเสนอหนวยเหนือใหเพิ่มสวัสดิการใหกับบุคคลที่เขามารับราชการโดยวิธีรองขอฯใหมากกวาบุคคลที่จับฉลาก
เชน เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง
2.2การประชาสัมพันธโดยใชเจาหนาที่ สื่อสิ่งพิมพ วิทยุโทรทัศนเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง
โดยเนนกลุมทําอาชีพเกษตรกรรมและกลุมรายไดนอยกวา 5,000 บาท เปนอันดับแรก
3.ดานอื่นๆ
3.1เชิญนักกฎหมาย นักวิชาการรามถึงบุคลากรจากสวนราชการอื่นๆที่เกี่ยวของ เขามารวมแสดงความคิดเห็นใน
สวนที่ควรปรับปรุง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497เฉพาะในสวนที่ลาสมัยและเสนอผลขอมูลไปยังหนวยเหนือตอไป
3.2การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการทั้งทางรางกายและจิตใจ ดําเนินการเริ่มตั้งแตการตรวจเลือก
และเขามาเปนทหารกองประจําการ
3.3ควรเพิ่มงบประมาณในการตรวจเลือกใหมากกวาเดิม เชน การเพิ่มคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจเลือกและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหมีความเหมาะสม
3.4การขอความรวมมือจากองคกรตางๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนดานการจัดหางาน เชน
กระทรวงแรงงานซึ่งเปนหนวยงานที่มีขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการใชแรงงาน ในการรับสมัครคนงานของบริษัทตางๆ
เพื่อทําใหทหารกองประจําการไดมีงานทํา, มีหลักประกันที่มั่นคง และ
กระทรวงศึกษาธิการ ควรใหการสนับสนุนการศึกษาอยางเต็มที่เพื่อทหารกองประจําการจําดมีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
หลังจากปลดประจําการ เปนความทาทายประการหนึ่งที่ ผูเขียนเชื่อวาจะสามารถดําเนินการลุลวงไปไดดวยดีหากไดมีการ
สํารวจดวยวิธีการถูกตองและมีการประเมินแนวโนมในการรองขอลวงหนาใหเปนวงรอบอยางสม่ําเสมอจะทําใหสามารถเพิ่ม
จํานวนผูรองขอเพิ่มมากขึ้นและแนวความคิดในการมีกองทัพประจําการแบบทหารอาสาสมัคร จะเปนการสงเสริมใหกองทัพ
ไทย ไดกาวสูการเปน “กองทัพไทยยุดไทยแลนด 4.0”โดยเปนทหารอาชีพ ที่มีความรู ความสามารถ พรอมที่จะรับสถานการณ
ที่มีความเปลี่ยนแปลงไดอยางตลอดเวลา ภายใตคลื่นแหงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับประชาคมโลก

1295

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ศึกษาความเปนมา ความเชื่อ และบทบาทหนาที่ของศาลเจาพอเหงเจีย
โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
THE STUDY OF THE HISTORY, BELIEFS, AND THE ROLES OF THE SHRINE OF JAOPOR
HENGJIE OF SAITEE HUKTUANG VEGETARIAN HOUSE AT WANG THONG DISTRICT,
PHITSANULOK
ทักษิณา ฤทธิ์สน , นุชนาฎ พันแนบ , โศรญา สิงหสอาด, ชัยธวัช หวั่นแสง,
หทัยรัตน มัตยะสุวรรณ และ KIM TAEHYUNG
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
Corresponding author Tukky.mattayasuwan@gmail.com
*

บทคัดยอ
การวิจัยฉบับนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา ความเชื่อ บทบาทหนาที่ของ
ศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร วารสาร รูปภาพ เก็บขอมูล
ภาคสนามโดยการสังเกตแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบวา ศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง สรางขึ้นโดยกลุมชาวจีนโพนทะเล ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัด
พิษณุโลก เนื่องจากสงความโลกครั้งที่ 2 เกิดความวุนวาย ทําใหชาวจีนจํานวนมากอพยพไปยังประเทศตาง ๆ ประเทศไทยเปน
อีกหนึ่งประเทศที่ชาวจีนอพยพเขามา ความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในศาลเจาเกิดจากความศรัทธาของคนในชุมชน รวมไปถึงบทบาท
หนาที่ที่สําคัญจากการกอตั้งหนวยกูภัยบูรพาที่ชวยเหลืออุทกภัย อุบัติเหตุ บริจาคโลงศพใหกับศพไรญาติ แสดงใหเห็นวาชาว
จีนที่อพยพมานั้นนําเอาความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของตนติดตัวมาดวย และไมลืมที่จะสรางประโยชนคืนใหกับสังคม สราง
ความเชื่อตามหลักความเชื่อของศาสนาพุทธและลัทธิเตา
คําสําคัญ ความเปนมา ความเชื่อ บทบาทหนาที่ 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 ที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ชนชาติจีนถือเปนชนชาติที่เยอะที่สุด มีความสัมพันธ
ยาวนานหลายรอยป มีหลักฐานที่เริ่มปรากฏชัดเจนตั้งแตสมัยสุโขทัยที่ชาวจีนเดินเรือสําเภามาคาขาย จังหวัดพิษณุโลกก็เปน
อีกจังหวัดหนึ่งที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐาน และมีการรวมกลุมกันของชาวจีนโพนทะเลที่ตองการสรางสถานที่ปฏิบัติธรรม
หรือที่เรียกกันวา “ศาลเจา” ศาลเจาถูกสรางขึ้นเพื่อเปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจของชาวจีนที่หอบเสื่อผืนหมอนใบขามทะเลมา
ประเทศสยาม จุดกําเนิด “ศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง” เขาสมอแคลง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยชาวจีนกลุม
นี้ไดชวยกันออกสํารวจหาพื้นที่ที่เหมาะสมแกการสรางศาลเจา มีสิ่งแวดลอมที่สงบรมเย็นและมีฮวงจุยที่ดี เขาสมอแคลงตั้งอยู
ในเขตอําเภอวังทอง อยูบนทางหลวงหมายเลข 12 หางจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ 14 กิโลเมตร เปนพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด
ในการสรางศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง มีการบริจาคทรัพยสินคนละเล็กคนละนอย เพื่อสรางศาลเจา และสรางโรงเจไว
ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวจีน เชน กินเจ ไหวเจา และไดมีการอัญเชิญเจาพอเหงเจีย (ไตเสี่ยฮุกโจว) ซึ่งมีความเชื่อวาองค
เจาพอเหงเจียเปนเทพที่อยูบนทรวงสวรรคและมีอิทธิฤทธิ์ หากใครที่กราบไหวหรือจุดประทัดขอพรจะไดผลสําเร็จดั่งคําขอสม
ความปรารถนาทุกประการ (เดชา พุฒิกานนท. หนังสืออนุสรณเลาบุนลิ้ม แซเลา: 20-21) ศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง
ปจจุบันสถานที่แหงนี้มีนักทองเที่ยวมากมายทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนและไทยแทที่ใหความสนใจเดินทางมาสักการะองคเทพตาง
ๆ รวมถึงบนบานศาลกลาว ทานอาหารเจ บริจาคขาวสาร หรือรวมสมทบทุนในการซื้อผาหอศพ และโลงศพเพื่อชวยเหลือศพ
ไรญาติ แตนักทองเที่ยวสวนใหญไมทราบถึงประวัติความเปนมา ความเชื่อ และบทบาทของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุ
กตึ้ง ดังนั้น ผูวิจัยจึงใหความสนใจในเรื่อง ประวัติความเปนมา ความเชื่อ และบทบาทหนาที่ของศาลเจาเหงเจีย โรงเจไซทีฮุ
กตึ้ง เพื่อศึกษาทางดานประวัติความเปนมา ความเชื่อจากนักทองเที่ยว เจาหนาที่ และชาวบานชุมชนเขาสมอแคลง อําเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งศึกษาบทบาทหนาที่ที่มีตอสังคม และเพื่อตระหนักรูเพิ่มจากขอมูลเบื้องตน ใหคงอยูซึ่งคุณคา
สืบเนื่องตอไป
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาขอมูลจากเอกสารที่มีขอมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา รวมถึงรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล
โดยมีวิธีการดําเนินวิจัยดังนี้
1. มีการสัมภาษณทั้งแบบมีโครงสราง (Formal Interview) และแบบไมมีโครงสราง (Informal Interview)
2. นํามาถอดเทปขอมูลเปรียบเทียบความเหมือนความตางแลวนํามาจัดหมวดหมูของขอมูลทั้งหมดตามลักษณะ
ของเนื้อหา เพื่อใหเปนระบบและเขาใจถึงความหมาย ความสัมพันธของปรากฏการณนั้นๆ
3. ตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ
ในเรื่องเดียวกัน จากแหลงบุคคล พรอมนําขอมูลไปวิเคราะหโดยการจําแนกขอมูล (Typological Analysis)
แบบไมใชทฤษฎีแลวสรุปผลการวิเคราะหขอมูลนํามาเขียนในเชิงพรรณนาวิเคราะห
ผลการวิจัย
ความเปนมาของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เริ่มมีการกอตั้งเมื่อป พ.ศ.2494
โดยนายบุนลิ้ม แซเลา ที่อพยพมาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ลองเรือสําเภามาทางทะเล ตอมานายบุนลิ้ม แซเลายายมาตั้งถิ่น
ฐานที่จังหวัดพิษณุโลก มีการรวมกลุมของชาวไทยเชื้อสายจีน จังหวัดพิษณุโลก รวมกันกอสรางเปนศาลเจาขนาดเล็กกอนที่จะ
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มีการกอสรางโรงเจ ตอมามีการบูรณะครั้งใหญเมื่อ พ.ศ.2541 กลายเปนศูนยรวมจิตใจและมีความเชื่อตาง ๆ เชน ความเชื่อใน
การกราบไหว รูปเคารพองคเทพตาง ๆ ความเชื่อดานวัตถุมงคลและสิ่งของมงคล พืชมงคล สัตวมงคล ความเชื่อในเทศกาล
ตาง ๆ การบนบาน ขอพร รวมถึงมีทัศนียภาพที่งดงามเหมาะแกการทองเที่ยวในเทศกาลตาง ๆ รวมถึงบทบาทของศาลเจาพอ
เหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง ที่ปจจุบันสงผลตอสังคมเปนอยางมาก อาทิเชน สมาคมกูภัยบูรพาที่ชวยเหลือดานอุบัตเิ หตุ การจราจร
การแจกโลงศพใหกับผูยากไร เปนตน
การอภิปรายผล
จากการศึกษาความเปนมา ความเชื่อ และบทบาทหนาที่ของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลกมีการอภิปรายผลการวิจัย 3 ดาน ดังนี้
ดานประวัติความเปนมา
จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1. ศึกษาประวัติความเปนมาของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา ในชวงราว พ.ศ.2481 ในขณะนั้นประเทศจีนมีความวุนวายจากการสูรบใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีการหนีออกนอกประเทศ สวนใหญเลือกที่จะมาตั้งหลักปกฐานสรางอาชีพของตนในประเทศไทย เชน
อาชีพคาขาย อาชีพรับจาง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความมั่นคงในเศรษฐกิจของประเทศไทยในสมัยกอนและยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เจษฎา นิลสงวนเดชะ (2561 : บทนํา) ที่ศึกษาเกี่ยวกับศาลเจาจีนในสังคมไทย มีการอธิบายวาชาวจีนชวงกอน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ราวป พ.ศ.2473 ชาวจีนไดเริ่มมีการอพยพมายังประเทศไทยเปนจํานวนมาก เพื่อหนีความวุนวายที่
เกิดขึ้นภายในประเทศ นายบุนลิ้ม แซเลา จึงเปนชาวจีนอีกคนหนึ่งที่ไดมีการอพยพมาประเทศไทย มาตั้งหลักปกฐานที่โคราช
จังหวัดนครราชสีมา โดยทําอาชีพรับจางทั่วไป มีภรรยาชื่อนางกิมฮวย มีบุตรดวยกันทั้งหมด 4 คน ถึงแมวานายบุนลิ้ม จะ
ทํางานหนักแคไหนแตไมเคยที่จะลืมทําบุญ สรางกุศล ผานไปไมนานนายบุนลิ้ม ไดยายถิ่นฐานไปที่กรุงเทพมหานคร และมี
ภรรยาใหมชื่อนางหนอยเช็ง แซตั้ง มีบุตรดวยกันอีก 3 คน ไมนานนางหนอยเช็ง แซตั้ง ไดเสียชีวิต จึงทําใหนายบุนลิ้ม เลี้ยงลูก
มาตามลําพัง สุดทายแลวก็ไดพบรักอีกครั้งกับนางเขาสุน แซตั้ง มีบุตรดวยกันถึง 2 คน จึงไดพากันเดินทางมายังจังหวัด
พิษณุโลก ในป พ.ศ. 2500 โดยมาทําอาชีพคาขาย ดวยความที่นายบุนลิ้ม เปนคนที่มีจิตใจเมตตา ชอบการทําบุญทําทานอยู
เสมอ ในป พ.ศ.2484 จึงไดรวมกลุมกับชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดพิษณุโลก หาสถานที่กอตั้งโรงเจ เพื่อใชในการประกอบกิจ
ของชาวจีนในเทศกาลตางๆ รวมถึงเปนที่พึ่งทางใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพิน เรืองแจง (2552 : การสรุปผล) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทศาลเจาของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ที่อธิบายวา คนจีนนั้นไม
วาจะอพยพไปที่ไหนไมไดไปแคเฉพาะรางกาย แตยังนําเอาประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของตนมาดวย เมื่อมาอยูประเทศ
ไทยคนไทยเชื้อสายจีนในอําเภอพังโคน จึงรวมกันกอตั้งศาลเจาเพื่อสรางความเขมแข็งและหาที่พึ่งทางใจ ซึ่งสอดคลองกับนาย
บุนลิ้ม แซเลา กับชาวไทยเชื้อสายจีน จังหวัดพิษณุโลก ที่หาสถานที่ในการกอตั้งโรงเจและมีความเห็นกันวาบนเขาสมอแคลง
เปนพื้นที่ที่ดีตรงตามฮวงจุยและไดมีการกอตั้งโรงเจที่มีชื่อวา “ไซทีฮุกตึ้ง” พรอมอัญเชิญเจาพอเหงเจียตามความเชื่อของคน
จีนที่เชื่อวามีอิทธิฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์มาก จนมีชื่อวา “ศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง” (西天佛堂大聖佛祖) ซึ่ง
สะทอนใหเห็นวาคนจีนนั้นไมวาจะอยูไหนจะยึดมั่นในคติความเชื่อของตนอยางเหนียวแนนจนมีการกฏิบัติสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีของตนตลอดมา หลัง จากนั้นไมนานนายบุนลิ้ม ได ชราภาพ ใหมอบหมายบุตรชาย คือ นายสุร ชัย เลาพิทักศิ ริ
โชติ (เลาซูไช) ดําเนินการดูแลตอ จนทําใหปจจุบันนั้นศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เปนสถานที่ที่โดงดังดวยอาจารเจที่เปดใหทานฟรีทุกวัน และยังมีจุดชมวิวที่อยูบนบริเวณริมหนาผา ซึ่งมีทัศนียภาพที่คลายกับ
ชมวิวดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม จนกระทั่งมีการเรียกติดปากกันวา “ดอยสุเทพ 2” ทําใหในปจจุบันมีนักทองเที่ยวหลั่งไหล
เขามาเที่ยวกันเปนจํานวนมาก นักทองเที่ยวบางกลุมถึงกับติดใจสถานที่แหงนี้จนตองกลับมาเที่ยวซ้ํา
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ดานความเชื่อ
จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2. ศึกษาความเชื่อภายในศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง จาก
นักทองเที่ยว เจาหนาที่ และชาวบานชุมชนเขาสมอแคลง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา ความเชื่อในสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากสิ่งที่ตนเคารพนับถือนั้น สามารถพบไดอยางแพรหลายในวงกวาง ไมวาจะเปนนักทองเที่ยว เจาหนาที่ และ
ชาวบานชุมชนเขาสมอแคลง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ลวนเปนความเชื่อสวนบุคคล ที่บางคนเชื่อ บางคนไมเชื่อ แตไมมี
ผูใดลบหลู หรือดูหมิ่นในความเชื่อของผูอื่น ทุกคนตางเคารพในความเชื่อซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ ยุทธนา กิจ
สุภี (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ ความเชื่อ ความศรัทธา และพิธีกรรมของประชาชนที่มีตอศาลเจาพอพระประแดง ไดอธิบายไววา
มนุษยอยูคูกับความเชื่อความศรัทธามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ขึ้นอยูกับแตละทองถิ่น วาเชื่อในเรื่องใด ความเชื่อจึงกลายเปน
สิ่งที่มนุษยทุกคนลวนมี เพียงแคอาจแตกตางกันออกไป จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยว และชาวบานชุมชนเขาสมอแคลง มี
ความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง เชน ความเชื่อดานรูปเคารพ ที่แตละคนเชื่อในรูปเคารพแตกตาง
กัน ความเชื่อดานวัตถุมงคล ที่เชื่อวาชวยเสริมสรางสิ่งดี ๆ ความเชื่อดานสัตวมงคล ที่คอยปกปองคุมครองเรา ความเชื่อดาน
การทําบุญบริจาคทรัพยหรือสิ่งของ ชวยในเรื่องทําแลวสบายใจไดบุญกุศล และความเชื่อดานพืชมงคล ที่เชื่อวาเปนสิริมงคล
ตอผูปลูก เปนตน ถึงแมวาความเชื่อที่ตนเคารพนับถือนั้นจะดลบันดาลใหสัมฤทธิ์ผลหรือไม แตถือไดวาความเชื่อนั้นเปนสิ่งที่
กอใหเกิดความสบายใจ
ดานบทบาท
จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 3. ศึกษาบทบาทของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง ที่มีตอสังคม
ผลการวิจัยพบวา ศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้งนั้นมีบทบาทในการเปนที่พึ่งทางใจแลวยังมีบทบาทในการชวยเหลือทาง
สังคม ที่ทางหนวยกูภัยบูรพาไดชวยเหลือในดานตางๆไมวาจะเปน อุบัติเหตุ อุทกภัย หรือเหตุดวนเหตุราย อีกทั้งยังสรางอาชีพ
ใหกับชาวบานชุมชนเขาสมอแคลงใหเกิดรายได บริเวณศาลเจาพอเหงเจียมีทัศนียภาพและวิวทิวทัศนที่ดูสบายตา เงียบสงบ มี
บรรยากาศที่ปลอดโปรง จึงเปนที่นิยมทําใหนักทองเที่ยวและชาวบานในการขึ้นไปพักผอน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาศาลเจาพอ
เหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้งนั้น ไมเพียงแตเปนที่พึ่งทางใจ ยังมีบทบาทในการเปนแหลงทองเที่ยว รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนที่
มักจะรวมตัวกันเมื่อมีประเพณีหรือเทศกาล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เจษฎา นิลสงวนเดชะ (2561) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ศาล
เจาจีนในสังคมไทย ไดอธิบายวา ศาลเจาจีนไดสรางขึ้นโดยชาวไทยโพนทะเลผูซึ่งยึดมั่นในประเพณีและความเชื่อดั้งเดิมอยาง
เหนียวแนน สรางศาลเจาขึ้นตามกลุมภาษาของตนเอง เพื่อไวกราบไหวเทพเจาที่กลุมตนเคารพนับถือ ถือไดวาเปนศูนยกลาง
ศาสนาที่สําคัญ
สรุปผล
จากการศึกษาความเปนมา ความเชื่อ และบทบาทหนาที่ของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง จังหวัดพิษณุโลกมี
การสรุปผลการวิจัยออกเปน 3 ดาน ดังนี้
ดานประวัติความเปนมา
ในการอพยพของชาวจีนโพนทะเลที่หนีสงครามและความยากจนเขามาทํามาหากินในประเทศไทยเปน
จํานวนมาก เมื่อเขามายังประเทศไทยก็กระจายตัวกันอยูตามจังหวัดตางๆเพื่อทํางานและประกอบอาชีพที่แตกตางกัน ในขณะ
ที่ นายบุนลิ้ม แซเลา มีภูมิลําเนาอยูที่เทงไห กวางตุง ประเทศจีน ไดเดินทางมาปกหลักอยูที่จังหวัดพิษณุโลกในปพ.ศ. 2500
ใชชีวิตเปนชางเย็บผาและรับจางทั่วไป และยังถือเปนบุคคลที่อุทิศทั้งแรงใจ แรงกายในการทํา สาธารณกุศล อีกทั้งเขาไปรวม
เปนคณะกรรมการกับมูลนิธิประสาทบุญสถานกับชาวจีนอีกจํานวนหนึ่ง เพื่อไปสรางศาลเจาบนเขาสมอแคลง คือ โรงเจไซทีฮุ
กตึ้ง เพื่อใชในการประกอบกิจของชาวจีนในเทศกาลตางๆ หลังจากที่กอสรางโรงเจจนเสร็จมีเพียงชาวจีนไมกี่คนที่ดูแลมาอยาง
ตอเนื่องจนกระทั่งเหลือเพียงนายบุนลิ้ม แซเลาเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยูและเปนคนสุดทายที่เริ่มกอสรางพรอมกับไดตั้งชื่อ
โรงเจแหงนี้วาโรงเจไซทีฮุกตึ้ง และทางโรงเจแหงนี้ยังเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกดวยบริการใหกับ
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นักทองเที่ยวที่มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มรับประทานฟรีตลอดทั้งวันหรือสามารถรวมบริจาคคาอาหารไดตามจิตศรัทธา จึงทําให
ในปจจุบันมีนกั ทองเที่ยวหลั่งไหลเขามากันเปนจํานวนมาก
ดานความเชื่อ
ความเชื่อกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวจีนมีความสําคัญมาก ดังนั้นศาลเจาจึงเปนที่ประดิษฐานของเทพ
เจาตามลําดับและใชประกอบพิธีตามความเชื่อและยังเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจีน

นอกจากนี้คนไทยเชื้อสายจีนยังมีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับความเชื่อตางๆเชนความเชื่อเกี่ยวกับสัตวมงคลตางๆความ
เชื่อเกี่ยวกับโชควาสนาการทําดีแลวทําใหเรามีความสุขความเชื่อเรื่องเครื่องราง ความเชื่อในการทําความดีซึ่งความเชื่อนี้จะ
สอดคลองกับความเชื่อของคนไทยและรวมไปถึงความเชื่อของนักทองเที่ยว เจาหนาที่ดูแล ชาวบานบริเวณใกลเคียงที่มีตอศาล
เจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จนกลายเปนความเชื่อสวนรวมและไดเปนแนวปฏิบัติจนสืบ
ทอดตอกันมา
ดานบทบาท
ศาลเจา ยังเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและอีกหนึ่งสถานที่ในการกราบไหวขอพรเพื่อใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคุมครอง
วงศตระกูลปกปองดูแลใหแคลวคาดจากอันตราย และยังสงผลที่ดีในดานสาธารณะประโยชนใหกับทางชุมชน คือการสราง
สมาคมหนวยกูภัยบูรพา เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการจราจรและยังมีการแจกโลงศพผาหอศพฟรีใหกับผูยากไร เกิด
อาชีพใหมใหกับคนในพื้นที่ที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกับศาลเจาและยังมีการประชาสัมพันธใหกับนักทองเที่ยวไดเขามา
เยี่ยมชมและกราบไหวเทพเจาตางๆของศาลเจา นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธใหกับนักทองเที่ยวที่ไดเขามาเยี่ยมชมและ
กราบไหวเทพเจาตางๆภายในศาลเจา รวมถึง การจัดงานประเพณีและเทศกาลที่สําคัญในแตละปคืองานประเพณีเทกระจาด
และงานเทศกาลถือศีลกินเจ ศาลเจาจึงถือเปนสถานที่สําคัญในการประกอบพิธีของชาวไทยเชื้อสายจีนอันทรงคุณคาเพื่อ
อนุรักษและสืบทอดในการดํารงไวในสังคมไทยเพื่อไมใหลบเลือนหายไปพรอมกับเทคโนโลยีรุนใหมที่มาแทนที
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ศึกษาความเปนมา ความเชื่อ และบทบาทหนาที่ของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรนําผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในดานประวัติความเปนมาของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้งอําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก นําเสนอในรูปแบบวิดีทัศนเพื่อดึงดูดความสนใจใหนักทองเที่ยวไดทราบถึงประวัติความเปนมาของสถานที่
แหงนี้

1300

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

1.2 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูคนสวนใหญมีความเชื่อในดานวัตถุและสิ่งของมงคล ซึ่งสามารถนําขอมูลไป
เปนแนวทางหรือปรับเปลี่ยนปริมาณการจัดจําหนายเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูที่บูชา
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวตางชาติ เนื่องจากในปจจุบันมีคณะนักทองเที่ยว
ตางชาติไดเดินทางมาทองเที่ยวและเยี่ยมชมศาลเจาแหงนี้ เพื่อนําขอมูลไปแกไขและปรับปรุงดานการทองเที่ยวของศาลเจาให
มีคุณภาพยิ่งขึ้น จนทําใหนักทองเที่ยวตางชาติเกิดความประทับใจและอยากจะกลับมาเที่ยวซ้ําที่ศาลเจาแหงนี้อีก
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับความหมายอักษรจีนที่ปรากฏในศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งแฝงไปดวยคุณธรรม เพื่อเปนแนวทางในการดํารงชีวิตใหแดผูที่เดินทางมาทองเที่ยว
2.3 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยโดยรวม ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาในดานสถาปตยกรรมอยางละเอียด
เพื่อใหเขาใจถึงความหมายและคุณคาในดานศิลปะหรือสถาปตยกรรมของจีนที่มีอยูภายในศาลเจา ซึ่งอาจจะแสดงใหเห็นถึง
วิวัฒนาการตางๆที่เกิดขึ้นในอดีตและสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาความประวัติความเปนมา ความเชื่อ บทบาทหนาที่ของศาลเจาพอเหงเจีย โรงเจไซ
ทีฮุกตึ้ง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาดานความเปนมา ความเชื่อ และบทบาทหนาที่ของศาล
เจาในเขตจังหวัดพิษณุโลก และเปนประโยชนใหผูที่สนใจศึกษาในดานนี้สามารถนําไปตอยอดได
การดําเนินงานวิจัยครั้งนี้เปนไปตามกําหนดแผนการดําเนินงานวิจัย โดยไดรับความกรุณาจากคณะผูเชี่ยวชาญที่ชวย
คอยแนะนําแนวทางในการศึกษาและปรับแกไขงานวิจัยครั้งนี้จนครบถวนสําเร็จลุลวง โดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก
นักทองเที่ยว รวมถึงชาวบานชุมชนเขาสมอแคลง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเจาหนาที่ในศาลเจาพอเหงเจีย
โรงเจไซทีฮุกตึ้ง ที่อนุญาตใหผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลไดดวยดี
ทายที่สุดนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาจารยหทัยรัตน
มัตยะสุวรรณ อาจารย ดร.วศิน สุขสมบูรณวงศ อาจารย ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ อาจารยนิภาวรรณ นวาวัตน
ที่ใหคําปรึกษา และคอยชี้แนะแนวทางในงานวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนหนวยกูภัยบูรพา และหนวยงานตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตน
ที่ชวยสนับสนุนใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) ศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก 2.) ศึกษาความสัมพันธของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับประสิทธิผลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยาง คือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดพิษณุโลก ใชตาราง
สําเร็จของทาโรยามาเน จํานวน 375 คน ใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานใชการ
วิเคราะหถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบวาระดับประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
พิษณุโลกในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือดานความคิดระบบ ดานความสามารถของ
องคการในการ ชนะใจผูมีอิทธิพล ดานคานิยมที่แตกตางกันของสมาชิกในองคการ และดานความสามารถในการบรรลุ
เปาหมายขององคการตามลําดับ ปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
พิษณุโลก พบวา คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการพัฒนาสามารถ
พยากรณประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกไดสูงสุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ
และคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานเปน .10 กับ .23 รองลงมาคือ ดานการเรียนรูคาสัมประสิทธิ์ เปน .15
กับ .26 โดยมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณเทากับ .28 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานการ
ฝกอบรมและดานการศึกษาไมสงผลตอประสิทธิผลขององคการ ทั้งนี้ตัวแปรอิสระมีประสิทธิภาพ ในการอธิบายประสิทธิผล
องคการสูงมากถึงรอยละ 94.72 สมการพยากรณประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
Ŷ = 4.472 - .06A - .03B + .10C + .15D
Ẑ = -.14A - .06B + .23C + .26D
คําสําคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประสิทธิผลองคการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 ครั้งที่ 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 ในหมวดที่ 14 การปกครองสวนทองถิ่นยังไดมีการกําหนดวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนองคกรหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน
พื้นที่ และมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนนี้เองเปนหลักประกันวา รัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนหนวยงานหลักโดยใหการกระจายอํานาจเปนกลไกสําคัญ และเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม จึงไดมีการกําหนดมาตรา
250 อันเปนการระบุวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการดูแล และจัดทําบริการสาธารณะ และมีอิสระในการบริหาร
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ยังไดกําหนดบทบาทเฉพาะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยกําหนดใหมีการสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น และการที่มีอํานาจหนาที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ จึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ นจะตองไดรั บการสงเสริ ม และสนับสนุ นใหมีความเขมแข็งในการ
บริหารงานไดโดยอิสระ และสามารถพัฒนาระบบการคลังโดย การจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้ง
สงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น ใหจัดบริการสาธารณะโดยครบถวน สามารถที่จะจัดตั้งหรือ
รวมกันจัดตั้งองคการเพื่อ การจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะตามอํานาจหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะแตละ
รูปแบบ เพื่อใหสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจาย
หนาที่ตลอดจนงบประมาณและบุคลากร รวมทั้งกรณีการรวมดําเนินการกับเอกชน หรือหนวยงานของรัฐหรือมอบหมายให
เอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการที่ เปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นมากกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เอง
ก็สามารถมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการก็ได (โกวิทย พวงงาม.
2561)
เป น ที่ ย อมรั บ กั น ในป จ จุ บั น ว า องค ก ารไม ไ ด ดํ า รงอยู ใ นสุ ญ ญากาศ แต อ งค ก ารนั้ น ดํ า รงอยู ใ นท า มกลาง
สภาพแวดลอมที่ประกอบไปดวยทั้งสภาพแวดลอมภายนอก อันไดแก สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี และ
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สภาพแวดลอมเฉพาะหรือสภาพแวดลอมของงาน อันไดแก คูแขง ลูกคา ผูจัดหาวัตถุดิบ เปนตน ซึ่งสภาพแวดลอมตาง ๆ
เหลานี้ลวนแตสงผลกระทบตอการดํารงอยูขององคการทั้งสิ้น การที่องคการจะประสบความสําเร็จในการบริหารงาน หรือ
บรรลุซึ่งประสิทธิผลขององคการไดนั้น องคการจําเปนที่จะตองพัฒนาศักยภาพขององคการใหสามารถตอสูแขงขันใน
ทามกลางสภาพแวดลอมเหลานี้ และการที่องคการจะมีศักยภาพในการแขงขันไดนั้น องคการจําเปนตองมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ เพราะคนหรือทรัพยากรมนุษยถือเปนผูสรางกระทั่งกลายเปนผลผลิตหรือการ
บริหารที่นําองคการไปสูความสําเร็จ (พยอม วงศสารศรี. 2555) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและความอยูรอดขององคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรม
ที่สําคัญ 4 ดาน คือ การใหการศึกษา (Education) การฝกอบรม (Training) การพัฒนา (Development) และการสรางการ
เรียนรู (Learning) ซึ่งหากทรัพยากรมนุษยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพแลว ก็เชื่อไดวาจะสามารถนําพาองคการไปสูการ
บรรลุเปาหมาย หรือเปนองคการที่มีประสิทธิผลได (สุจิตรา ธนานันท. 2559)
องคการมีประสิทธิผลหรือไมนั้น จําเปนตองเขาใจวาแมวาโดยทั่วไปเราจะเขาใจความหมายของคําวาประสิทธิผล
หมายถึงความสามารถในการบรรลุเปาหมายขององคการ แตในความเปนจริงแลว การวัดประสิทธิผลขององคการก็มีแนวทาง
ในการวัดประสิทธิผลขององคการที่แตละแนวทางตางก็มีขอดีขอเสียอยูในตัว การวัดประสิทธิผลขององคการอาจเปนการวัด
จากความสามารถขององคการในการบรรลุเปาหมาย (Goal-attainment approach) วัดโดยใชความคิดระบบ (System
approach) วัดโดยดูจากความสามารถขององคการ ในการชนะใจผูมีอิทธิพล (Strategic-constituencies approach) หรือ
วัดจากคานิยมที่แตกตางกันของสมาชิกองคการ (Competing-values approach) (พิทยา บวรวัฒนา. 2558)
จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงตองการศึกษาประสิทธิผลขององคการ รวมถึงตองการศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการเพื่อเปนการทดสอบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะสงผลตอ
ประสิทธิผลขององคการจริงหรือไม บทความนี้เลือกศึกษาองคการประเภทองคกรปกครองทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก เพราะ
องคกรปกครองทองถิ่นถือเปนองคการที่ถือไดวาเปนรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย และในปจจุบันองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นก็ไดรับการกระจายอํานาจในการใหบริการสาธารณะเปนอยางมาก จึงนับไดวาองคกรปกครองทองถิ่นถือเปนองคการที่
มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูและการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย อีกทั้งยังไมปรากฏงานที่ศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการ ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกมากอน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ดานการฝกอบรม
2. ดานการศึกษา
3. ดานการพัฒนา
4. ดานการเรียนรู

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
1. ความสามารถในการบรรลุเปาหมายขององคการ
2. ความคิดระบบ
3. ความสามารถขององคการในการชนะใจผูมีอิทธิพล
4. คานิยมที่แตกตางกันของสมาชิกในองคการ
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
เปนการศึกษาเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
1. การสรางเครื่องมือในการศึกษา ตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไว
1.2 หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวนํามาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาทั้งในดานเนื้อหาสาระและโครงสรางของคําถามตลอดจนภาษาที่ใช และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม และวัตถุประสงค (Item-Objective
Congruence Index: IOC) ไดคามากกวา 0.5 ขึ้นไปทุกขอ
1.3 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงไปทดลองใช (Try out) กับ
ประชาชนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือเปนพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครสวรรค ที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน จํานวน 30 ชุด เพื่อหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α.coefficient) ตามวิธีการของ
ครอนบาค (Cronbach) (สิน พันธุพินิจ. 2557) ซึ่งแบบสอบถามที่ผูวิจัยนํามาหาคาความเชื่อมั่นมีคาอัลฟาของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเทากับ 0.942 ถือวาผานเกณฑ
1.4 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริง ที่ใช
ในการวิจัยตอไป
2. การเก็บรวบรวมขอมูล ทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตที่เลือกเปนกลุม
ตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามจํานวน 375 ฉบับ แจกกับพนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนกลุมตัวอยาง และเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเองแลวนํามาตรวจสอบความถูกตอง นําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะหและประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร
3. ขอบเขตของการวิจยั
3.1 ขอบเขตดานพื้นที่ ผูศึกษาไดเลือกในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก
3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา ผูศึกษาไดศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 4 ดาน คือ
ดานการฝกอบรม ดานการศึกษา ดานการพัฒนา และดานการเรียนรู และประสิทธิผลองคการ ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดาน
ความสามารถในการบรรลุเปาหมายขององคการ ดานความคิดระบบ ดานความสามารถขององคการในการชนะใจผูมีอิทธิพล
และ ดานคานิยมที่แตกตางกันของสมาชิกในองคการ
3.3 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 103
แหงจํานวน 5,768 คน (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดพิษณุโลก. 2562)
กลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
พิษณุโลก โดยการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางของทาโรยามาเน (Yamane Taro. 1973) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 375 คน
การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีรายละเอียดการสุม
ตัวอยาง ดังนี้
ขั้นที่ 1 สุมอําเภอในจังหวัดพิษณุโลกมา 4 อําเภอ (จาก 9 อําเภอ) ดวยการจับสลาก ไดแก อําเภอวัดโบสถ อําเภอ
วังทอง อําเภอบางระกํา และอําเภอบางกระทุม

1305

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ขั้นที่ 2 แบงประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําแนกตามอําเภอในจังหวัดพิษณุโลกที่สุมมา จะไดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 15 แหง จําแนกออกเปน 3 ประเภท ไดแก ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบล
ขั้นที่ 3 คํานวณสัดสวนกลุมตัวอยาง ในแตละเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลซึ่งแตละแหงจะใชวิธีการ
ผูวิจัยเลือกเก็บตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จับสลากเพื่อใหไดมาซึ่งผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนพนักงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนแหงละ 25 คน รวม 375 คน
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ไดแก ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของโดยใชคาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชการวิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธ โดย
ขอกําหนด (Assumption) ของการวิเคราะหถดถอยที่วาตัวแปรอิสระทุกตัวจะตองไมมีความสัมพันธกันเองสูง (ไมเกิด
Multicollinearity) ใชคา Eigenvalue ซึ่งกําหนดใหตองไมมากกวาหรือเทากับ 10 (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ. 2551) แลวจึง
วิเคราะหพหุแบบขั้นตอน
สรุปผลการวิจัย
1. คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นมีจํานวน 375 คน ซึ่งตัวอยางสวนใหญเปนชาย รอยละ 57.07 อายุสวน
ใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 ป รอยละ 37.07 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รอยละ 80.00 และเปนบุคลากรประเภท
ทั่วไป รอยละ 57.07

2. ระดับประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ดังตาราง 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมและรายดาน
S.D.

แปลความหมาย

ลําดับที่

1. ความสามารถในการบรรลุเปาหมายขององคการ

x�

4.00

.50

เห็นดวยมาก

4

2. ความคิดระบบ

4.14

.52

เห็นดวยมาก

1

ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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3. ความสามารถขององคการในการชนะใจผูมีอิทธิพล

4.11

.53

เห็นดวยมาก

2

4. คานิยมที่แตกตางกันของสมาชิกในองคการ

4.07

.41

เห็นดวยมาก

3

4.13

.25

เห็นดวยมาก

รวม

ผลการศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกของกลุม
ตัวอยาง 375 คน พบวาในภาพรวมและรายดาน กลุมตัวอยางมองวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีประสิทธิผลอยูในระดับ
มาก เรียงจากมากไปนอย คือดานความคิดระบบมีคาเฉลี่ยสูงสุด (Mean=4.14, SD=.52) รองลงมาคือดานความสามารถของ
องคการในการชนะใจผูมีอิทธิพล (Mean=4.11, SD=.53 รองลงมาคือดาน คานิยมที่แตกตางกันของสมาชิกในองคการ
(Mean=4.07, SD=.41) และดานความสามารถในการบรรลุเปาหมายขององคการมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (Mean=4.00, SD=.50)
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทสี่ ง ผลตอประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกใช
การวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression) ในการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยไดจําแนกปจจัยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการฝกอบรม ดานการศึกษา ดานการพัฒนา และดานการเรียนรู ทั้งนี้ ผูวิจัยได
ทําการตรวจสอบขอกําหนด (Assumption) ของการวิเคราะหถดถอยที่วาตัวแปรอิสระทุกตัวจะตองไมมีความสัมพันธ
กันเองสูง (ไมเกิด Multicollinearity) ใชคา Eigenvalue ซึ่งกําหนดใหตองไมมากกวาหรือเทากับ 10 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตัวแปร

A
1
.48**
.43**
.56**
.70**

การฝกอบรม (A)
การศึกษา (B)
การพัฒนา (C)
การเรียนรู (D)
ประสิทธิผลขององคการ (E)
R=.336
R2=.113
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2-tailed)

B

C

D

E

1
.56**
.50**
.69**

1
.45**
.72**

1
.68**

1

ผลการตรวจสอบพบวาคา Eigenvalue ไมพบตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกันเกิน 10 ตามขอกําหนด จึงทําการ
วิเคราะหทางสถิติดวยการวิเคราะหถดถอยพหุตอไป ดังตาราง 3

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การฝกอบรม
การศึกษา

B
-.06
-.03
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Beta
-.14
-.06

t
-26.87
-32.74

Sig
.08
.46
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การพัฒนา
การเรียนรู
คาคงที่ 4.472

.10
.15

.23
.26

60.86
58.17

.00
.00

SE est = .28

ผลการวิเคราะหปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
พิษณุโลก พบวาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการพัฒนาสามารถพยากรณ
ประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกไดสูงสุดโดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคา
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานเปน .10 กับ .23 รองลงมาคือ ดานการเรียนรู เปน .15 กับ .26 ตามลําดับ โดย
มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณเทากับ .28 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานการฝกอบรมและ
ดานการศึกษาไมสงผลตอประสิทธิผลขององคการ ทั้งนี้ตัวแปรอิสระมีประสิทธิภาพในการอธิบายประสิทธิผลองคการสูงมาก
ถึงรอยละ 44.72
สมการพยากรณประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
Ŷ = 4.472 - .06A - .03B + .10C + .15D
(1)
Ẑ = -.14A - .06B + .23C + .26D
(2)
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
พิษณุโลก
ผลการศึ ก ษาระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
ในภาพรวมและรายดานกลุมตัวอยางมองวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิผลอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย
คือ ดานความคิดระบบมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานความสามารถขององคการในการชนะใจผูมีอิทธิพล ดานคานิยม
ที่แตกตางกันของสมาชิกในองคการ สวนดานความสามารถในการบรรลุเปาหมายขององคการมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
เปรียบเทียบกับสมมติฐานวิจัย ที่วาประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก จะเห็นไดวาเปนไปตามสมมติฐานวิจัย อาจเปนเพราะ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก มีเปาหมายที่
ชัดเจน สามารถมองเห็นและเขาใจเปาหมายขององคการที่แทจริง มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงสามารถ ประสานงานภายในและภายนอกองคการอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน
ความคิดระบบ มีทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณที่เพียงพอตอการดําเนินงาน บรรจุแตงตั้งบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน
มีขั้นตอนและกระบวนการทํางานที่ชัดเจน มีความสัมพันธอันดีกับประชาชนผูมารับบริการ บุคลากรเห็นความสําคัญตอความ
อยู ร อดขององค ก าร สามารถช ว ยแบ งเบาภาระของรั ฐ บาลไดเ ป นอย างดี ให บ ริก ารประชาชนในทอ งถิ่ นได อย า งคุ ม ค า
สอดคลองกับผลการศึกษาของ พระธีระพงศ ธีรปญโญ (2556) ซึ่งศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุมตัวอยางเปนบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด ผล
การศึกษาพบวา ประสิทธิผลในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช บุคลากรมี
ความคิดเห็นภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก รายดานมีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับ คือดานการบริหารวัสดุ
อุปกรณ ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงบประมาณ
2. ผลการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
พิษณุโลก
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ผลการวิเคราะหปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิผลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
พิษณุโลก พบวา ปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการพัฒนา และดานการเรียนรู สงผลตอประสิทธิผลขององคการอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานการฝกอบรม และดานการศึกษาไมสงผลตอประสิทธิผลขององคการ ทั้งนี้ตัวแปร
อิสระมีประสิทธิภาพในการอธิบายประสิทธิผลองคการสูงมากถึงรอยละ 97.46
ผลการศึกษาเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ไดตั้งวา อาจเปนเพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือเปนสิ่งสําคัญ
และจําเปนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญนําพาองคการไปสูการ
บรรลุซึ่งประสิทธิผลองคการ เพราะผลการวิเคราะหปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิผลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก สอดคลองกับผลการวิจัยของอนันต บุญสนอง (2555) ไดศึกษาอิทธิพลของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยกับประสิทธิผลขององคการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุที่อธิบายและทํานายระดับ
ประสิทธิผลขององคการดวยระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพนักงานในองคการซึ่งผลการศึกษาพบวา การดําเนินงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการมีความสามารถในการทํานายระดับประสิทธิผลขององคการในทุกดาน คือ ดาน
กระบวนการภายใน ตัวแบบดานระบบเปด ตัวแบบดานมนุษยสัมพันธ และตัวแบบดานเปาหมายเชิงเหตุผล และการ
ดํา เนิ น งานพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย ข ององค ก ารมี อิ ท ธิ พ ลเชิง บวกต อ ระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค ก ารทุ ก ด า นยกเว น ด า น
องคประกอบเปาหมายเชิงเหตุผล
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนการผลิตสินคา กรณีศึกษากลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียดอําเภอเมือง จังหวัดตาก
โดยแบงการดําเนินงานวิจัยเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทของกลุม ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการบริหารจัดการตนทุน
ผลิตภัณฑ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณและสังเกตการณบริบทคณะกรรมการดําเนินงานของกลุม จํานวน 6 ราย
กลุมแมบานเกษตรกรมีรายไดมาจากการผลิตและจําหนายสินคาจํานวน 2 ชนิด ไดแก ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหง และขาว
เกรียบงาดําสด ผลการวิจัยพบวา ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหง มีตนทุนรวม 139.50 บาทตอครั้งการผลิต และขาวเกรียบงา
ดําสดมีตนทุนรวม 152.50 บาทตอครั้งการผลิต โดยมูลคาขายของผลิตภัณฑทั้ง 2 ชนิด เทากับ 200 บาทตอครั้งการผลิต ทํา
ใหผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสดมีกําไรขั้นตน 60.50 บาท และ47.50 บาท ตามลําดับ การจัดการ
ความรูต นทุนการผลิตสินคาไดเลือกผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงไปเพิ่มมูลคาโดยใชเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑยําขาวเกรียบ
งาดํา สามารถทําใหมูลคาการขายเพิ่มขึ้นแตตองมีตนทุนสวนเพิ่มขึ้นดวย พบวามูลคาขายเพิ่มขึ้นเทากับ 3,000 บาทตอครั้ง
การผลิต และมีตนทุนสวนเพิ่มเทากับ 1,200 บาท สงผลใหกลุมเกษตรกรมีกําไรเพิ่มขึ้น 1,800 บาทตอครั้งการผลิต กลุมผลิต
ขาวเกรียบงาดําแหงทั้งป จํานวน 12 ครั้ง โดยมีตนทุนรวม 1,674 บาท มีมูลคาขายรวม 2,400 บาท มีกําไรขั้นตน 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
รัฐบาลมีนโยบายสรางรายไดใหกับประชาชนโดยการจัดใหกลุมแมบานเกษตรกรแตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถิ่นมา
ใชในการพัฒนาสินคาเพื่อที่จะสรางความเจริญใหกับทองถิ่นและชุมชนและสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนใน
ชุมชนไดดีขึ้น รวมทั้งไดดําเนินการผลักดันนโยบายรากหญาสูรากแกว ซึ่งใหความสําคัญมุงศักยภาพสินคาและสรางมูลคาเพิ่ม
ในการผลิตสินคาและบริการโดยการผลิตหรือจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพดวยการตอยอด
ภูมิปญญาทองถิ่นใหสามารถสรางนวัตกรรมใหมเพื่อเกิดความแตกตางในผลิตภัณฑสามารถพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ มีจุดเดน
ที่เปนเอกลักษณของตนเองและสอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่นใหสามารถจําหนายทั้งตลาดภายในและตลาดตาง
ประเทศ (กรมพัฒนาชุมชน, 2554) กลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก เริ่มตนกอตั้งกลุมมีวัตถุประสงคเพื่อ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสด เนื่องจากเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ดั่งคํา
กลาวที่วาเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดตากแลวตองรูจักผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสด กลุมเกษตรกรผลิต
และจําหนายเพื่อนําไปเปนของฝาก ของขวัญ ในเทศกาลตางๆ จึงเปนที่รูจักของตลาด ตอมากลุมเกษตรกรไดเขารวมโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคาโอทอปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินคาของชาวจังหวัดตาก ถึงแมวาผลิตภัณฑของกลุม
แมบานเกษตรกรจะทํารายไดใหกับสมาชิกในกลุมไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตามการดําเนินงานของกลุมยังมีปญหาอุปสรรคที่
สําคัญหลายประการ เชน ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สมาชิกยังขาดความรูเรื่องตนทุนการผลิต การวางแผนการผลิต การ
ตัดสินใจผลิตสินคาตอ ซึ่งปญหาดานการคํานวณตนทุนการผลิต ซึ่งถือวาเปนปญหาที่สําคัญอยางยิ่งในการผลิตสินคา กลาวคือ
หลักการของการตั้งราคาขายของผลิตภัณฑสินคาแตละชนิดจําเปนตองทราบราคาตองทุนของสินคา ทั้งนี้ยังรวมถึงการควบคุม
ตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนคาแรงงาน และตนทุนคาใชจายการผลิต การจัดการตนทุนผลิตภัณฑดานการผลิตสินคาที่เกิดขึ้นในกลุม
แมบานเกษตรกรโดยเฉพาะอยางยิ่งการลดตนทุนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับสินคา โดยการวิเคราะหตนทุนสวนเพิ่ม
รายไดสวนเพิ่ม รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการผลิตอยางตอเนื่องจะทําใหสามารถลดตนทุนและเพิ่มกําไรของกลุม
แมบานเกษตรกรตอไปได ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเห็นความสําคัญของการจัดการความรูต นทุนการผลิตสินคากรณีศึกษากลุมแมบาน
เกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อใหทราบถึงบริบทของกลุมแมบานเกษตรกร และจัดการความรูตนทุนการผลิต
สินคา โดยเริ่มตนจากการศึกษากระบวนการผลิตสินคา การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑสินคาแตละประเภท ซึ่งประกอบดวย
ตนทุนวัตถุดิบทางตรง ตนทุนคาแรงงานทางตรงและตนทุนคาใชจายการผลิต รวมถึงการคํานวณตนทุนรวม รายไดรวม ตนทุน
สวนเพิ่มหลังทําการผลิตตอเพื่อนําขอมูลไปใชเปรียบเทียบและตัดสินใจ ควบคุมตนทุนการผลิต การตั้งราคาขาย รวมไปถึงแนว
ทางการลดตนทุนการผลิตรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการผลิตตางๆ และเพื่อนําผลิตภัณฑไปผลิตตอสรางรายได
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนใหกลุมแมบานเกษตรกร รวมถึงการนําผลการศึกษาไปประยุกตใชกับกลุม
อื่นๆที่มีรูปแบบเดียวกันใหมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีสําหรับกลุมผูผลิตสินคาโอทอป กรณีศึกษากลุมอาหาร จังหวัด
ปทุมธานี งานวิจัยมีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษากิจกรรมดําเนินธุรกิจและระบบการควบคุมภายในของกลุมผูผลิตสินคาโอทอป
ในปจจุบัน 2) เพื่อศึกษาความสําคัญของการใชขอมูลทางการเงินในการบริหารจัดการกลุมผูผลิตสินคาโอทอปและ 3) เพื่อ
ศึกษาสภาพปญหาในปจจุบันที่เกิดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทางการดําเนินธุรกิจที่ใชในการตัดสินใจบริหารจัดการธุรกิจของกลุม
ผูผลิตสินคาโอทอปโดยทําการศึกษาจากกรณีศึกษากลุมผูผลิตสินคาโอทอปกลุมอาหารในจังหวัดปทุมธานีจํานวน 2 กลุมผลการ
5

5

5

5

5
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ศึกษาพบวา กลุมผูผลิตสินคาโอทอปกลุมอาหารมีขั้นตอนกระบวนการทํางานที่คลายคลึงกันและการบันทึกบัญชีและการนํา
ขอมูลทางบัญชีมาใชในการควบคุมและการตัดสินใจยังไมสมบูรณ การพัฒนาการบันทึกบัญชีอยางงายเพื่อประโยชนในการ
ควบคุมและการตัดสินใจในการดําเนินการกิจกรรมของสถานประกอบการ โดยมีเปน 5 ระบบ คือ 1) ระบบขายสินคา 2)
ระบบซื้อวัตถุดิบ 3) ระบบผลิตและเบิกจายวัตถุดิบ 4) ระบบรับ-จายเงิน และ5) ระบบบัญชีทั่วไปและรายงานทางการเงิน
การพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอรไดพัฒนาทั้งหาระบบ โดยแบงเปนเมนูหลัก 6 เมนู คือ 1) ขอมูลหลัก 2) ซื้อวัตถุดิบ 3)
สินคาและการผลิต 4) ขายสินคา 5) บัญชี 6) รายงาน อยางไรก็ดีระบบบัญชีคอมพิวเตอรนี้ไดพัฒนาขึ้นจากกลุมผูผ ลิตสินคาโอ
ทอปประเภทอาหาร ซึ่งการนําไปใชกับกลุมสินคาอื่นๆ ยังไมไดมีการทดสอบ และระบบบัญชีนี้เปนระบบบัญชีอยางงายเหมาะ
สําหรับสถานประการขนาดเล็กเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลทางบัญชี รวมถึงเพื่อใชในการตัดสินใจเทานั้น และไมรองรับระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (กุสุมา ดําพิทักษ และคณะ, 2552) จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การจัดการผลิตภัณฑโอทอป กรณีศึกษากลุม
แมบานสามัคคีพัฒนา บานถ้ําเตา หมู1 ตําบลสามัคคีพัฒนา อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาสถานภาพการผลิตในการจัดการและถายทอดองคความรูผลการศึกษาพบวา นิยมผาฝายยอมครามเปนงานอดิเลก
นอกเหนือจากงานเกษตรกรรม โดยพิจารณาเปนดานดังนี้ ดานกระบวน การผลิตของกลุมมีโครงสรางธุรกิจครบ 3 ขั้นตอนคือ
ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา การผลิตไมกระทบตอสิ่งแวดลอม กลุมโอทอปเปนผูผลิตรายใหญในจังหวัด ซึ่งทางกลุมเนนทอเปน
ผืนจําหนายดานการตลาดกลุมมีจุดแข็งดานลวดลายและฝมือการทอผายอมครามแตกลุมขาดการพัฒนาดานบรรจุภัณฑและ
ขาดการพัฒนาดานการแปรรูปผลิตภัณฑ ขาดนวัตกรรมใหมเพื่อเพิ่มมูลคากลุมโอทอปมีการกระจายสินคาโดยการขายตรงที่
กลุมแมบานและการวางจําหนายที่ศูนยแสดงสินคาโอทอปในจังหวัดทําใหพบวา ชองทางการจําหนายสินคาจํากัด ดานการ
บริการจัดการกลุมโอทอปมีการรวมตัวเพิ่มจํานวนสมาชิกอยางตอเนื่องและมีการติดตอสรางเครือขาย (จาริตา หินเธาว กัลยา
รัตน สุขวัธนกุล และคณะ, 2552) จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารตนทุนและการประเมินมูลคาการผลิตโดยรวมของ
ผลผลิตภัณฑจากไผเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขั้นตอน
การผลิต ตนทุนการผลิต ประเมินมูลคาการผลิตโดยรวม ตลอดจนการศึกษาการบริหารจัดการตนทุนการผลิตและเสนอแนว
ทางการบริหารจัดการตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑจากไผ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก ผูผลิตภัณฑจากไผเพื่อการคา
จํานวน 4 ชนิด ไดแกผูผลิตภัณฑเขง หนอไมตมสงโรงงาน หนอไมตมบรรจุปบ หนอไมนึ่งบรรจุพลาสติก ผลการวิจัยพบวา
ตนทุนของการผลิตเขง มีตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 37.69บาทตอใบ ผลิตภัณฑหนอไมตมสงโรงงานมีตนทุนการผลิตตอ
หนวย 7.5 บาท ตอกิโลกรัม ตนทุนผลิตภัณฑหนอไมตมบรรจุปบมีตนทุนตอหนวยเทากับ 190.55 บาทตอปบ ผลิตภัณฑหนอ
ไมนึ่งบรรจุพลาสติกมีตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 8.26 บาทตอถุง มูลคาโดยรวมของการผลิตเทากับ 16,444,500 บาท
ปญหาการบริหารจัดการตนทุนไผ 4 ชนิดเกิดจากตนทุนการผลิตผันแปร โดยเฉพาะตนทุนวัตถุดิบ ทางผูวิจัยจึงเสนอแนะแนว
ทางการบริหารตนทุนผลิตภัณฑจากไผ โดยลดตนทุนการผลิตและเพิ่มปริมาณการผลิต (ขวัญนรี กลาปราบโจร, 2551)
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณ โดยออกแบบสัมภาษณแบงออกเปน 2 ขั้นตอน 1) สัมภาษณเกี่ยวกับขอมูล
โดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและ 2) สัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคาแตละชนิด ตนทุนการผลิต รายได
จากการขายสินคา จํานวนครั้งการผลิต และแนวทางการจัดการตนทุนการผลิตสินคา ซึ่งมีจํานวนประชากร คือ ผูบริหารและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคา จํานวน 6 คน เฉพาะผูที่เกี่ยวของในเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณโดยตรง
โดยใชเครื่องมือแบบสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตโดยตรง และศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของการรวมทั้ง
การสังเกตการณ บริบท สภาพแวดลอมของชุมชน เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการดําเนินงาน ปริมาณการผลิต
จํ า นวนเงิ น ที่ ล งทุ น ที่ ต อ งใช รายได รายจ า ย และป จ จั ย ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต โดยใช ข อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ แ ละจากการ
สังเกตการณขณะที่ออกมาสํารวจมาประกอบกับเอกสารโดยการประเมินและการวิเคราะห ทั้งนี้ ไดมีการวัดความเชื่อถือและ
ความถูกตองของขอมูลจากคําตอบที่ไดมามีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนและความเปนอยูของชุมชน
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ผลการวิจัย
บริบทเบื้องตนของกลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก ไดจัดตั้งกลุมเพื่อมีวัตถุประสงคผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสด ซึ่งตั้งอยู ณ บานเลขที่ 407/1 ถนนรามคําแหง ตําบลหัวเดียด
อําเภอเมือง จังหวัดตาก
1) ขอมูลโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 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 มีระดับการศึกษาทั้งหมดยูท่ีมัธยมศึกษา
ตอนปลายจํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 100 4)จํานวนรอยละจําแนกตามอาชีพหลัก มีอาชีพหลักจํานวนมากประกอบอาชีพ
รับจางทั่วไป จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาอาชีพเกษตรกรรมทําสวนทําไร จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 33.33
และมีอาชีพคาขายจํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 16.67 5) จํานวนรอยละจําแนกตามรายไดตอเดือนมีรายไดมากที่สุดตอ
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) จํานวนรอยละจําแนกตามระยะเวลาที่ทําหนาที่ในกลุมมีระยะเวลา
ที่ทําหนาที่ภายในกลุมจํานวน 6 ป – 7 ป ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100
2) ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคา พบวากลุมแมบานเกษตรกรผลิตสินคา โดยจัดตามลําดับผลิตภัณฑหลักของ
กลุม มี 2 ชนิด คือ 1) ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหง 2) ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําสด

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหง
ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําสด
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตสินคา จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ
ประเภทของผลิตภัณฑ
ณ กําลัง
วัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจาย รวมตนทุน
ตนทุนตอหนวย
การผลิต
ทางตรง ทางตรง
การผลิต 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
จากตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตสินคาจําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ พบวา ณ กําลังการผลิต
ที่ 100 หนวย ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงมีตนทุนการผลิตตอหนวยต่ําสุด 1.395 บาท และมีตนทุนการผลิตรวมต่ําสุดอยูที่
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
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบรายไดและตนทุนการผลิต จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ จัดลําดับตามกําไรสุทธิ
ประเภทของผลิตภัณฑ
ราคาขาย ตนทุนรวม กําไรขั้นตน หักคาใชจาย กําไรสุทธิ
จัดลําดับ
(หนวย)
(บาท)
(บาท)
ในการขาย (บาท) (บาท)
กําไรสุทธิ
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ขาวเกรียบงาดําแหง
ขาวเกรียบงาดําสด

200
200

139.50
152.50

60.50
47.50

5
5

55.50
42.50

ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2

จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบรายไดและตนทุนการผลิต จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ จัดลําดับตามกําไร
สุทธิ พบวา ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหง มีผลกําไรสุทธิ 55.50 บาท มากที่สุด จัดเปนลําดับที่ 1 รองลงมาเปน ผลิตภัณฑขาว
เกรียบงาดําสด มีผลกําไรสุทธิ 42.50 บาท จัดเปนลําดับที่ 2 ตามลําดับ
อภิปรายผล
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาตนทุนการผลิตสินคา กรณีศึกษากลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง
จังหวัดตาก จากการประเมินมูลคารายไดและคํานวณตนทุนผลิตภัณฑของกลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียด พบวาการผลิตสินคา
แตละชนิดหรือแตละผลิตภัณฑมีมูลคาเกี่ยวกับตนทุนการผลิตที่ไมแตกตางกันมากนัก คือ
1) ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหง มีตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 1.395 บาท ณ กําลังการผลิตที่ 100 หนวย
มีตนทุนรวมทั้งสิ้น 139.50 บาท บรรจุลงถุงไดจํานวน 5 ถุง มียอดขายเทากับ 200 บาท ราคาขายตอหนวยเทากับ 2 บาท
มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 5 บาท คงเหลือกําไรสุทธิเทากับ 55.50 บาท หรือเทากับ 0.555 บาทตอหนวย
2) ผลิ ตภัณฑ ขาวเกรียบงาดําสด มีต นทุนการผลิต ตอหน วยเทา กับ 1.525 บาท ณ กํา ลังการผลิตที่ 100 หนว ย
มีตนทุนรวมทั้งสิ้น 152.50 บาท บรรจุลงถุงไดจํานวน 5 ถุง มียอดขายเทากับ 200 บาท ราคาขายตอหนวยเทากับ 2 บาท
มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 5 บาท คงเหลือกําไรสุทธิเทากับ 42.50 บาทหรือเทากับ 0.425 บาทตอหนวย
ตารางที่ 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
ลําดับที่ 2
ขาวเกรียบงาดําสด
100
200
152.50
76.25
ลําดับที่ 1
จากตารางที่ 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 เนื่องจากเมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตตอยอดขายแลว ผลิตภัณฑขาวเกรียบงา
ดําแหง มีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาผลิตภัณฑชนิดอื่น ซึ่งจะสงผลทําใหกลุมแมบานเกษตรกรมีผลกําไรขั้นตนสูง ถากลุมแมบาน
เกษตรกรเลือกผลิตสินคาที่มีตนทุนการผลิตนอยจะสงผลใหกําไรขั้นตนและกําไรสุทธิของสินคานั้นมีจํานวนสูงขึ้น
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบกําไรขั้นตน คิดเปนรอยละของยอดขาย จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ
ประเภทของผลิตภัณฑ ณ กําลัง ราคาขาย ตนทุนรวม กําไรขั้นตน
กําไรขั้นตน
จัดลําดับ
การผลิต (บาท)
(บาท)
(บาท)
คิดเปนรอยละ
กําไรขั้นตน
(หนวย)
ของยอดขาย
ขาวเกรียบงาดําแหง
100
200
139.50
60.50
30.25
ลําดับที่ 1
ขาวเกรียบงาดําสด
100
200
152.50
47.50
23.75
ลําดับที่ 2
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จากตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบกําไรขั้นตน คิดเปนรอยละของยอดขาย จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ
เมื่อพิจารณากําไรขั้นตนตอยอดขายคิดเปนรอยละ พบวา ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหง มีกําไรขั้นตนสูงมากเปนอันดับที่ 1
คิดเปนรอยละ 30.25 ของยอดขาย รองลงมาเปนผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําสด มีกําไรขั้นตนสูงรองลงมาคิดเปนรอยละ 23.75
ของยอดขาย
การจัดการความรูตนทุนการผลิตสินคาสําหรับการผลิตขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสด ของกลุมแมบาน
เกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตตอยอดขายคิดเปนรอยละควรสงเสริมใหกลุมแมบาน
เกษตรกรผลิตผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงออกจําหนายเปนจํานวนมากหรือคัดเลือกใหเปนผลิตภัณฑหลักของกลุมแมบาน
เกษตรกร เนื่องจากผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงมีตนทุนการผลิตต่ําและมีกําไรขั้นตนสูงกวาผลิตภัณฑชนิดอื่น ซึ่งจะสงผลทํา
ใหกลุมแมบานเกษตรกรมีผลกําไรสุทธิสูงมากขึ้น
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบกําไรสุทธิคิดเปนรอยละของยอดขาย จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ
ประเภทของผลิตภัณฑ ณ กําลังผลิต
(หนวย)
ขาวเกรียบงาดําแหง
ขาวเกรียบงาดําสด

100
100

ราคาขาย
(บาท)

ตนทุนรวม
(บาท)

200
200

139.50
152.50

กําไรขั้นตน กําไรขั้นตน
(บาท) คิดเปนรอยละ
ของยอดขาย
60.50
5
47.50
5

กําไรสุทธิ
(บาท)
ตอหนวย
55.50
42.50

กําไรสุทธิ
ตอยอดขาย
27.75%
21.25%

จากตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบกําไรสุทธิคิดเปนรอยละของยอดขายจําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ พบวา
ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงมีกําไรสุทธิสูงเปนอันดับที่ 1 คิดเปนรอยละ 27.75 ตอยอดขาย รองลงมาเปนผลิตภัณฑขาว
เกรียบงาดําสดมีกําไรสุทธิสูงคิดเปนรอยละ 21.25 ตอยอดขาย
การจัดการความรูตนทุนการผลิตสินคาสําหรับการผลิตขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสด ของกลุมแมบาน
เกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตตอยอดขายคิดเปนรอยละควรสงเสริมใหกลุมแมบาน
เกษตรกรเพิ่มกําลังการผลิตขาวเกรียบงาดําแหงออกจําหนายเพื่อเพิ่มกําไร เนื่องจากเมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตตอยอดขาย
มีกําไรขั้นตนสูงกวาผลิตภัณฑชนิดอื่น ซึ่งจะสงผลทําใหกลุมแมบานเกษตรกรมีผลกําไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น
การจัดการความรูตนทุนการผลิตสินคาสําหรับการผลิตขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสด ของกลุมแมบาน
เกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อพิจารณาในภาพรวมของผลิตภัณฑทางกลุมคัดเลือกผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดํา
แหงไปเพิ่มมูลคาโดยการนําไปเปนวัตถุดิบผลิตตอเปนผลิตภัณฑยําขาวเกรียบงาดํา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑยําขาวเกรียบงาดํา
ตารางที่ 6 แสดงการคํานวณตนทุนการผลิตสินคา “ผลิตภัณฑยําขาวเกรียบงาดํา”
ประเภทของผลิตภัณฑ ณ กําลังผลิต
(หนวย)

ราคาขาย
(บาท)

หักตนทุน กําไรขั้นตน หักคาใชจาย
ผลิตตอ (บาท)
ในการขาย
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กําไรสุทธิ
(บาท)

กําไรสุทธิ
ตอยอดขาย
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ขาวเกรียบงาดําแหง

100

หลังผลิตตอ (บาท)
3,000
1,200

1,800

(บาท)
5

1,795

59.83%

จากตารางที่ 6 แสดงการคํานวณตนทุนการผลิตสินคาผลิตภัณฑยําขาวเกรียบงาดํา พบวา ณ กําลังการผลิต ที่ 100
หนวย ราคาขายหลังผลิตตอจําหนายไดในราคา 3,000 บาท และมีตนทุนผลิตตอ 1,200 บาท มีกําไรขั้นตน 1,800 บาท
มี ค า ใช จ า ยในการขายและบริ ห ารเท า กั บ 5 บาท ทํ า ให มี กํ า ไรสุ ท ธิ 1,795 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 59.83 ของยอดขาย
ตอครั้งการผลิต
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตสินคา จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ ตลอดทั้งป
ประเภทของผลิตภัณฑ

ขาวเกรียบงาดําแหง
ขาวเกรียบงาดําสด

ณ กําลังผลิต
(หนวย)
ทั้งป
1,200
1,200

ราคาขาย
ตอหนวย

มูลคา
ขายรวม

ตนทุนรวม
(บาท)

2
30

2,400
36,000

1,674
14,400

กําไร
ขั้นตน
(บาท)
726
21,600

คิดเปนรอยละ
ของมูลคาขาย
30.25
60

จากตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตสินคาจําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑตลอดทั้งป พบวา
กลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียดผลิตขาวเกรียบงาดําแหง จํานวน 12 ครั้ง ณ กําลังการผลิตทั้งป 1,200 หนวย ผลิตภัณฑขาว
เกรียบงาดําแหงมีตนทุนรวม 1,674 บาท มีมูลคาขายรวม 2,400 บาท มีกําไรขั้นตน 726 บาท คิดเปนรอยละ 30.25 ของ
มูลคาขาย แตถากลุมนําผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงนําไปเปนวัตถุดิบผลิตตอเปนผลิตภัณฑยําขาวเกรียบงาดําจะมีตนทุน
เพิ่ม 14,400 บาท และมีมูลคาขายเพิ่ม 36,000 บาท และสงผลทําใหกลุมเกษตรกรมีกําไรเพิ่มขึ้น 21,600 บาท คิดเปนรอย
ละ 60 ของมูลคาขาย
การจัดการความรูตนทุนการผลิตสินคาสําหรับการผลิตขาวเกรียบงาดําแหงและขาวเกรียบงาดําสด ของกลุมแมบาน
เกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อพิจารณาจากภาพรวมไดคัดเลือกใหผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงไปเพิ่มมูลคา
โดยนําไปเปนวัตถุดิบผลิตตอเปนผลิตภัณฑยําขาวเกรียบงาดํา ซึ่งจะทําใหเพิ่มมูลคาขายเพิ่มขึ้นเปน 30,000 บาท แตตองจาย
ตนทุนสวนเพิ่ม 21,600 บาท สงผลใหกลุมแมบานเกษตรกรมีกําไรเพิ่มขึ้นเปน 21,600 บาท หรือคิดเปนรอยละ 60 ของมูลคา
ขายโดยรวม
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาตนทุนการผลิตสินคา กรณีศึกษากลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียดอําเภอเมือง จังหวัดตาก ผูวิจัยเสนอแนะ
แนวทางในการจัดการความรูทางการบัญชีดานการบริหารจัดการตนทุนการผลิตสินคาใหมีมูลคาตนทุนการผลิตที่ต่ํา แนวทาง
หนึ่งที่สามารถลดตนทุนการผลิตสินคาได สําหรับการจัดการตนทุนการผลิตสินคาของกลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียด อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการตนทุนการผลิตสินคาใหมีมูลคาตนทุนการผลิตที่ต่ํา แนะนํา
ใหนําผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดําแหงไปผลิตตอเปนยําขาวเกรียบงาดํา เนื่องจากจะทําใหกลุมมีรายไดเพิ่มขึ้น และอีกหนึ่ง
แนวทางก็คือ ลดของเสียจากกระบวนการผลิตสินคาโดยอาจนําเครื่องจักรราคาถูกมาใชในการผลิตสินคาบางชนิด เนื่องจากถา
ผูผลิตสินคานําเครือ่ งจักรมาใชจะสามารถลดตนทุนของเสียไดจํานวนมากสงผลใหตนทุนการผลิตสินคาต่ําลง แตอยางไรก็ตาม
กลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก ควรพิจารณาถึงขอจํากัดตนทุนที่เสียไปกับประโยชนที่จะไดรับมี
จํานวนมากกวาหรือไม ถามีจํานวนมากกวาควรรับขอเสนอแนะแตถาเสียประโยชนก็ไมควรรับขอเสนอแนะนี้
ขอเสนอแนะ
ผูวิจัย ไดเสนอแนะแนวทางการลดตนทุนการผลิตจากของเสียจากกระบวนการผลิต และนําเสนอจุดแข็งของกลุม
ผูผลิตไดแก ผลิตภัณฑที่ทาํ การผลิตและจําหนายเปนการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น อาหารประจําจังหวัด และการ
ตอยอดกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลคารายไดรวมทั้งใหเพิ่มปริมาณการผลิตทั้งนี้ไดเสนอแนะการจัดการตนทุนการผลิตสินคา
โดยอาจจําเปนตองใชเครื่องมือดานการผลิตในชวงฤดูฝนที่ทางกลุมไมสามารถใชพลังงานแสงแดดมาตากขาวเกรียบงาดําแหง
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ไดและทําใหลดตนทุนดานคาแรงงานเพื่อนําไปสูการชวยขับเคลื่อนประเทศใหกาวสู Thailand 4.0 โดยเฉพาะดานการเกษตร
ตองพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer สามารถผลิตอาหารที่ดี ปลอดภัยและมีคุณภาพถึงมือผูบริโภคคือหัวใจที่สําคัญ
รวมทั้งไดชวยคลับเคลื่อนคนในประเทศชาติใหเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปและยั่งยืนตอไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจากกลุมแมบานเกษตรกรหัวเดียด อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้
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รูปแบบการมีสวนรวมในการปองกันปญหาอาชญากรรมของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
The Model of participatory criminal prevention of people in Phitsanulok
กมลภพ ยอดบอพลับ 1* พึงรัก ริยะขัน2 และ นนทชา ชัยทวิชธานันท3
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*corresponding author e-mail :ploy_der@hotmail.com*
บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันปญหาอาชญากรรม 2) เพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันปญหาอาชญากรรม และ 3)เพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวม
ของประชาชนในการปองกันปญหาอาชญากรรมในจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัย
อยูในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธ และใชการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยสวนบุคคลสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิงรอยละ 57.2 เพศชาย
รอยละ 42.80 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส โดยมีรายไดอยูระหวาง
5,001 – 10,000 บาท และจํา นวนสมาชิกในครัวเรือนมีจํานวน 4 คน สวนผลการวิเ คราะหป จจัยทางสังคมของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ พบว า ลัก ษณะของชุ มชนอยูในยานที่ พักอาศัย อาศัย อยูในชุมชนมากกวา 10 ปขึ้นไป ไม เคยมี
ประสบการณดานอาชญากรรม และรูจักเปนการสวนตัวกับเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยูแลว ทั้งนี้เคยเขารวมการ
อบรมปองกันอาชญากรรม และหลังจากที่ไดรวมกิจกรรมกับเจาหนาที่ตํารวจแลวนั้น พบวาจะใหความรวมมือกับเจาหนาที่
ตํารวจมากขึ้น สวนผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรม พิจารณารายดาน ไดแก
ดานการวางแผน ดานการดําเนินการ ดานการสนับสนุน ดานการประเมินผล ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และผลการ
วิเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรม สรุปเปน 3 มาตรการ ไดแก มาตรการสิ่งแวดลอม
มาตรการการปองกันอาชญากรรมโดยการมีสวนรวมประชาชน และมาตรการการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังกลุม
เสี่ยงที่มีโอกาสจะกระทําความผิด
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 เนื่องจากการเกิดอาชญากรรมจะเปนปรากฏการณที่
แสดงใหเห็นถึงความสูญเสียและความเสือ่ มโทรมของสังคม และในปจจุบันการเกิดคดีอาชญากรรมมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น ดังจะ
เห็นไดจากรายงานสถิติคดีอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (2561) โดยไดแบงคดีอาญาตามประเภทความผิดไว 5
คดี ไดแก 1. คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 2. คดีชีวิต รางกาย และเพศ 3. คดีประทุษรายตอทรัพย 4. คดีที่นาสนใจ 5. คดีที่
รัฐเปนผูเสียหายจากรายงานสถิติคดีอาญาดังกลาวพบวามีเพียงกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ และคดีประทุษรายตอ
ทรัพย เทานั้นที่มีการไดรับแจงคดีในลักษณะทรงตัว สวนคดีกลุมอื่นมีแนวโนมการเกิดขึ้นของคดีท่ีไดรับแจงเพิ่มสูงขึ้น ดังจะ
เห็นไดจากสถิติอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักรในป พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 มีการรับแจง 645,629 คดีและ 738,812 คดี
(สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2561) ซึ่งพบวามีการเกิดขึ้นของคดีเพิ่มขึ้น 93,183 คดี และปญหาอาชญากรรมยังสงผลกระทบ
ตอประเทศไทยในหลายๆ ดาน ไดแก ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจทําใหชาวตางชาติไมมั่นใจในสถานการณไมกลาเขามาลงทุน
นักทองเที่ยวไมกลาเขามาเที่ยวเพราะกลัวความไมปลอดภัย ผลกระทบทางดานการเมือง การเมืองขาดความมั่นคง ฝายคาน
อางเปนเหตุอภิปรายไมไววางใจ ตางชาติไมใหความมั่นใจอาจนําไปสูปญหาการเมืองระหวางประเทศได และผลกระทบ
ทางดานสังคม ปญหาอาชญากรรมทําใหคนในสังคมมีความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน และถาตกอยูใน
สถานการณเชนนี้นานๆจะเกิดความเครียดมากขึ้น เมื่อสังคมเสื่อมโทรมขวัญและกําลังใจของคนในสังคมก็จะไมดี อาจสงผล
กระทบตอสภาพจิตใจ เกิดปญหาสุขภาพจิตซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุขภาพกายตามมา ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง
และเมื่อประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ไมดี ก็จะสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศตอไป
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ประเทศไทยจึงมีความพยายามที่จะปองกันปญหาอาชญากรรมไมใหเกิดขึ้นหรือใหเกิดขึ้นนอยที่สุดมาโดยตลอด แต
การปองกันปญหาอาชญากรรมโดยภาครัฐในอดีต ไมสามารถบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งในปจจุบันทิศทางในการพัฒนา
ประเทศทั้งในบริบทโลกและระดับภูมิภาคลวนเปนการพัฒนาแบบมีสวนรวม โดยมีหลักการพื้นฐานสวนใหญที่ตองการให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกันปญหาอาชญากรรม การแกปญหาและเสริมสรางความสุขขึ้นในชุมชน (วิเชียร สิงหปรีชา,
2538) ดังนั้นการปองกันปญหาอาชญากรรม สวนหนึ่งจึงตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันอาชญากรรมในชุมชนของตนเอง โดยการทํางานของตํา รวจจึงได มีการปรั บปรุงการทํางานเพื่อใหสอดคลองกั บ
วัฒนธรรมและตอบสนองตอความตองการของชุมชนตลอดเวลาซึ่งจะตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ ในการกําหนด
หนทางแกไขตางๆ ของชุมชน และตํารวจมิใชเปนแคเพียงผูบังคับใชกฎหมายเทานั้น แตยังเปนที่ปรึกษา(Advisors) ผูชวย
เหลืออํานวยความสะดวก(Facilitators) และผูสนับสนุน(Supporters) ในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชน ริเริ่มขึ้นเพื่อ
แกไขปญหาอาชญากรรมในชุมชนของตนเอง (ธรรมศักดิ์ วิชชารยะและคณะ, 2539) ซึ่งขอดีของการปองกันอาชญากรรมดวย
วิธีน้ี จะเปนการสรางความรวมมือของสมาชิกในชุมชน และสรางจิตสํานึกรับผิดชอบของสมาชิกในชุมชนเอง สําหรับจังหวัด
พิษณุโลก ไดมีนโยบายเกี่ยวกับการปองกันปญหาอาชญากรรมที่สั่งการโดยผูบังคับการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลการดําเนินงานที่
ผานมาก็พบในลักษณะเดียวกันกับในระดับประเทศ กลาวคือการเพิ่มกําลังเจาหนาที่ตํารวจ อาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือสื่อสาร
ตาง ๆ ในการปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งยังไมเพียงพอที่จะทําใหสถิติคดีอาชญากรรมลดลงแตอยางใด จากสถิติคดีอาญา 5
กลุม ระหวางวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กับระหวางวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พบวามีลักษณะ
เพิ่มขึ้น ไมไดลดลง ซึ่งสภาพปญหาดังกลาวกอใหเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตามรายงานสถิติ
คดีอาญา 5 กลุมสําคัญ ของจังหวัดพิษณุโลก พบวาในป พ.ศ.2560 มีการรับแจง 36,220 คดี และในป พ.ศ.2561 มีการรับ
แจง 45,810 คดี ซึ่งเพิ่มขึ้นกวา 9,590 คดี (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2561)และจากการที่จังหวัดพิษณุโลกมีสภาพทาง
ภูมิศาสตรที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ โดยมีสภาพชุมชนทั้งที่เปนชุมชนเมืองและชุมชนชนบท นอกจากนี้ยังมีการกระจายตัว
ทางดานเศรษฐกิจ และยังถือไดวาเปนศูนยกลางทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ และการคมนาคมขนสงตางๆ ในเขตภาคเหนือ
ตอนลาง รวมทั้งผูวิจัยเคยทํางานเปนผูรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการปองกันปญหาอาชญากรรม จึงไดตระหนักถึงความสําคัญ
ในขอจํากัดเชิงนโยบายและสภาพปญหาของการดําเนินงานตามนโยบายที่ผานมาจึงเห็นควรทําการศึกษาวิจัย ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาบทบาทที่เหมาะสมของตํารวจและชุมชนในการปองกันปญหาอาชญากรรมใหมีความเหมาะสม เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสําหรับสภาพชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกตอไป
วิธดี ําเนินการวิจัย
การศึกษาวิ จัยเรื่องรูป แบบการมี สวนรวมในการปองกั นปญหาอาชญากรรมของประชาชนในจังหวั ด
พิษณุโลก เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสุมประชากรตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก
ประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 9 อําเภอ จํานวน 858,988 คน (กรมการปกครอง, 2559) สวนกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 400 คน ซึ่งไดจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นที่ .05 โดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย
(Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
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คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับการมีสวนรวม
ผูวิจัยวิเคราะหผลโดยใช (One-Way Analysis of Variance) และใชการวิเคราะหเนื้อหารวมดวย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบวา
1. การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรมในจังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ พบวา มากกวาครึ่งเปนหญิงรอยละ 57.2
เพศชายมีเพียงรอยละ 42.80 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 26.30 ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษารอย
ละ 32.40 สถานภาพคือสมรส คิดเปนรอยละ 55.20 รายไดผูตอบแบบสอบถามอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท คิดเปน
รอยละ 47.70 และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 34.00 สวนผลการ
วิเคราะหปจจัยทางสังคมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ พบวา ลักษณะของชุมชนของผูตอบแบบสอบถามอยูในยานที่พัก
อาศัยทั่วไป คือเปนรอยละ 64.80 และไดอาศัยอยูในชุมชนมากกวา 10 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 52.60 ผูตอบแบบสอบถามไม
เคยมีประสบการณดานอาชญากรรมคิดเปนรอยละ 60.90 โดยผูตอบแบบสอบถามรูจักเปนการสวนตัวกับเจาหนาที่ตาํ รวจใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบอยูแลว คิดเปนรอยละ 46.80 และหลังจากที่ผตู อบแบบสอบถามไดรวมกิจกรรมกับเจาหนาที่ตํารวจแลว
ประชาชนจะใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจมากขึ้นคิดเปนรอยละ 51.40 และประชาชนเคยเขารวมการอบรมปองกัน
อาชญากรรม คิดเปนรอยละ 59.20
2. ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันปญหาอาชญากรรม ในจังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันปญหาอาชญากรรม ในจังหวัดพิษณุโลก
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก ดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว และ
ปจจัย ทางสังคม ไดแก ลักษณะชุ มชน ระยะเวลาที่ พักอาศัย ดานประสบการณด านอาชญากรรม ด านความคุนเคยกั บ
เจ า หน า ที่ ตํ า รวจในพื้ น ที่ ความสั ม พั น ธ กั บ เจ า หน า ที่ ตํ า รวจหลั ง เข า ร ว มกิ จ กรรมต า งๆ ด า นการอบรมในการป อ งกั น
อาชญากรรม ดานความสนใจและการรับรูตอ ปญหาอาชญากรรม เมื่อนํามาพิจารณารายดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการ
ดําเนินการ ดานการสนับสนุน ดานการประเมินผลเพื่อปองกันอาชญากรรม ภาพรวมอยูในระดับปานกลางทุกดาน ทั้งระดับ
ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางสังคมที่แตกตางกันมีสวนรวมในการดําเนินการการปองกันอาชญากรรมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3. รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันปญหาอาชญากรรมของประชาชน ในจังหวัดพิษณุโลก
ในสวนของการสรางและพัฒนารูปแบบนั้น ไมมีขอกําหนดตายตัวแนนอนวาตองทําอะไรบาง แตโดยทั่วไปจะ
เริ่มตนจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิดและผลการวิจัยที่เกี่ยวของทําใหไดองคความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการสรางรูปแบบนั้น ๆ
ใหชัดเจน ทําใหไดองคประกอบหรือตัวแปรตาง ๆ หรือทําใหทราบลักษณะความสัมพันธขององคประกอบหรือตัวแปร
(สมมติฐานและหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนา) แลวสรางรูปแบบตามหลักการที่กําหนดขึ้น และรูปแบบที่สรางขึ้นไป
ตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบตอไป ซึ่งสามารถสรุปไดวาในการพัฒนารูปแบบมีการดําเนินการเปนสองขั้นตอนใหญ ๆ
คือ การสรางรูปแบบและการหาคุณภาพของรูปแบบนั่นเอง ทั้งนี้ผูวิจัยไดอางอิงงานของบุญชม ศรีสะอาด (2533) ได
อธิบายการพัฒนางานวิจัยโดยใชรูปแบบวา การวิจัยโดยใชรูปแบบสามารถสรุปโดยจําแนกออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การสรางหรือพัฒนารูปแบบ ผูวิจัยสรางหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมากอนเปนรูปแบบตาม
สมมติฐาน โดยการศึกษาคนควาทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบ (ที่มีผูพัฒนาไวแลวในเรื่องเดียวกันหรือเรื่องอื่น ๆ) และผล
การศึกษาหรือวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งจะชวยใหสามารถกําหนดองคประกอบหรือตัวแปรตาง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปรเหลานั้น หรือลําดับกอนหลังของแตละองคประกอบในรูปแบบในการพัฒนา
รูปแบบนั้น ตองใชหลักของเหตุผลเปนรากฐานสําคัญและการศึกษาคนความากจะเปนประโยชนตอการพัฒนารูปแบบอยางยิ่ง
ผูวิจัยไดมีการคิดโครงสรางของรูปแบบขึ้นมากอนแลวปรับปรุงโดยอาศัยขอสนเทศจากการศึกษาคนควาทฤษฎี แนวความคิด
รูปแบบ หรือผลการวิจัยที่เกี่ยวของหรือทําการศึกษาองคประกอบยอยหรือตัวแปรแตละตัว แลวคัดเลือกองคประกอบยอย
หรือตัวแปรที่สําคัญ ประกอบกันขึ้นเปนโครงสรางของรูปแบบได
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ หลังจากที่ไดพัฒนารูปแบบในขั้นแรกแลว จําเปนที่
จะตองทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกลาว เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นถึงแมวาจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี
แนวความคิดรูปแบบของคนอื่นและผลการวิจัยที่ผานมาเปนเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลใน
สถานการณจริงหรือทําการทดลองนําไปใชในสถานการณจริง เพื่อทดสอบวามีความเหมาะสมหรือไม หรือเปนรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพตามที่มุงหวังหรือไม (ในขั้นนี้บางครั้งจึงใชคําวาการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ) อนึ่งในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในสถานการณจริงหรือทดลองใชรูปแบบที่พัฒนาในสถานการณจริง จะชวยใหทราบอิทธิพลหรือความสําคัญของกลุม
องคประกอบหรือกลุมตัวแปรในรูปแบบ ทั้งนี้ผูวิจัยปรับปรุงแบบใหม โดยตัดองคประกอบหรือตัวแปรที่พบวามีอิทธิพลหรือมี
ความสําคัญนอยออกจากรูปแบบนั้น ซึ่งจะทําใหไดรูปแบบที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้น ๆ โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการหารูปแบบ
เพื่อปองกันปญหาอาชญากรรมที่ถือวาเปนปญหาสําคัญ และกอใหเกิดผลกระทบตอความสงบเรียบรอยตอสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสงผลตอความไมปลอดภัย และสรางไมไววางใจกับประชาชน ซึ่งจะพัฒนาความรูใหมีความชัดเจนเปนระบบและชวย
ใหไดความรูที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น เพราะรูปแบบที่ศึกษาเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรมนั้นจะเปนโครงสรางที่แสดงถึง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว างองค ป ระกอบต า ง ๆ หรื อ ตั ว แปรต า ง ๆ ที่ ผู วิ จั ย สามารถใช รู ป แบบอธิ บ ายความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
องคประกอบตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ ที่มีในปรากฏการณธรรมชาติหรือในระบบตาง ๆ ตามลําดับขั้นตอนขององคประกอบ
หรือกิจกรรมในระบบนํามาซึ่งการกําหนดมาตรการใหเกิดเปนรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการปองกันอาชญากรรมในชุมชน โดยสรุปออกมาเปน 3 มาตรการ ไดแก มาตรการดานสิ่งแวดลอม มาตรการการปองกัน
อาชญากรรมโดยการมีสวนรวมประชาชน แสดงออกเปนแผนภาพ ดังนี้
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- ปจจัยขอมูลสวนบุคคล
- ปจจัยทางสังคม
- ความสนใจและการรับรู

มาตรการดานสิ่งแวดลอม

ประชาชน

ตอปญหาอาชญากรรม

มาตรการการปองกัน
อาชญากรรมโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน

การมีสว่ นร่วม
- ด้านการวางแผน

รูปแบบการมีสวนรวมใน

- ด้านการดําเนินการ

การปองกันอาชญากรรม

- ด้านการสนับสนุน

มาตรการการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเฝาระวังกลุม
เสี่ยงที่มีโอกาสจะกระทํา
ความผิด

ภาพ แสดงรูปแบบการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
อภิปรายผล
รูปแบบในการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรมตองอาศัยความรวมมือจากชุมชน ครอบครัว และ
เจาหนาที่ตํารวจรวมกันแกไปปญหาตางๆ รวมทั้งประชาชน หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน รวมการเสริมสรางการมีสวน
รวมของภาคประชาชนทุกภาคสวน ซึ่งสรุปออกเปน 3 มาตรการ ไดแก มาตรการดานสิ่งแวดลอม มาตรการการปองกัน
อาชญากรรมโดยการมีสวนรวมของประชาชนและมาตรการการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสจะ
กระทําความผิด ซึ่งมีความสอดคลองกับ แนวคิดทฤษฎีอาชญาวิทยาของ กลุมทฤษฎีกระบวนการทางสังคม โดยกระบวนการ
ทางสังคมมองวา คนไดถูกขัดเกลา จากสถาบันตางๆ ในสังคมไดแก ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน ที่ทํางาน เปนตน ซึ่งถาหาก
ความสัมพันธเปนไปในทางบวกและไดรับการ สนับสนุน คนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมเปนอยางดี ในทางตรงกันขาม
หากความสัมพันธเปนไปในทางลบ คนก็จะฝาฝนกฎระเบียบนําไปสูพฤติกรรมอาชญากรรม นอกจากนั้นยังตองคํานึง การมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชน เพื่อสรางมาตรฐานการสรางใหเปนชุมชนปลอดอาชญากรรม จัดประชุมรวมกับประชาชนใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใหทราบถึงสถานการณ และแนวโนมการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อรวมกันวางแผนเพื่อปองกัน และ
แกไขปญหาอาชญากรรมในพื้นที่ตอไป สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม สงเสริมให
เกิดการบูรณาการเครือขายกลุมที่มีอยูแลวภายในชุมชน มีการจัดตั้งเวรยามตางๆ ออกสํารวจตรวจตามแหลงชุมชนสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพ มีตํารวจอาสาหมูบาน เพื่อชวยในการคัดกรองบุคคลแปลกหนา หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดกิจกรรมเพื่อ
กระตุน และสรางจิตสํานึกของประชาชนในชุมชน ผูนําและประชาชนในชุมชนควรรวมกัน ควรใหความสําคัญกับประชาชนทุก
คนในชุมชน เพราะคนคือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนใหสังคมดํารงอยูดวยความสงบสุข สอดคลองกับงานวิจัยของ
นเรศ คงโต, สุชาติ แสงทอง และสุขสมาน สังโยคะ( 2557) ในการชุมชนเขามามีสวนรวมและวางแผนยุทธศาสตรเพื่อสราง
ความรูและความเขาใจที่ชัดเจน โดยมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกความรับผิดชอบของแกนนําครัวเรือนจะชวยใหการแกไขปญหา
บรรลุความสําเร็จไดดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นในทฤษฎีชุมชนสัมพันธ“ชุมชนสัมพันธ” (Community Relations) ยังสนับสนุนใหมี
การจัดสภาพทั่วไปไมวาในระดับเมือง ชุมชน หรือละแวกบานในลักษณะเสริมสรางความสัมพันธ ระหวางบุคคล งายตอการ
ควบคุม สังเกต ตรวจตรา โดยไมลวงล้ําสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล รวมทั้งมุงสนับสนุนสงเสริมใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการ
ปองกันชีวิตรางกายและทรัพยสินทั้งของตนเอง และบุคคลอื่นใหปลอดภัยจากอาชญากรรม จะเห็นไดวาแนวทฤษฎีชุมชน

1323

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

สัมพันธไดพยายามแสวงหาคําตอบสําหรับการปองกันอาชญากรรมในปจจุบัน โดยมุงลดโอกาสของการประกอบอาชญากรรม
ในชุมชน ซึ่งนับวามีคุณคายิ่ง และประเด็นสุดทาย มาตรการการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังกลุมเสี่ยงที่มีโอกาส
จะกระทําความผิด จัดใหบุคคลในครอบครัว คนภายในชุมชน รวมกันจัดใหมีการเฝาระวัง บุคคลกลุมเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิด
ป ญ หาอาชญากรรมที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ภายในชุ ม ชน ควรจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให บุ ค คลที่ เ ป น กลุ ม เสี่ ย งอยู ใ นชุ ม ชนร ว มกิ จ กรรม
นันทนาการตางๆ หรือกิจกรรมที่กลุมเสี่ยงมีความสนใจ เพื่อลดความเสี่ยงดานอาชญากรรมที่เกิดขึ้น สอดคลองกับความคิด
ของ Sutherland เห็น ว า การป องกัน อาชญากรรมเปน ความพยายามที่ จ ะสกัด กั นล ว งหน ามิ ใ หเ กิด อาชญากรรมขึ้ น
นอกจากนั้น Whisenand ยังอธิบายวาการปองกันอาชญากรรมเปนกิจกรรมตาง ๆซึ่งเกิดขึ้นภายในกระบวนการยุตธิ รรม และ
ในชุมชน การปองกันอาชญากรรมเปนการกระทําที่สังคม และชุมชนจัดการขึ้นเพื่อจํากัดพฤติกรรมของอาชญากรทั้งหลาย สิ่ง
ที่สังคมและสมาชิกในชุมชนรวมกันกระทําขึ้นนี้ อาจทําในรูปขององคกร หรือโครงการตาง ๆ รวมกันดวย
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย : ควรมีนโยบายหรือมาตรการใหเจาหนาที่ตํารวจรวมกับชุมชนในการจัดทําแผน จัด
ระเบียบชุมชน เพื่อคิดคน แนวทางในการแกไขปญหาปองกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน ควรมีนโยบายใหเจาหนาที่
ตํารวจทํางานแบบบูรณาการ ทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันอาชญากรรม รวมทั้งจัดหาวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือที่ใชในการปองกันอาชญากรรม เจาหนาที่ในองคการปกครองสวนทองถิ่น รวมกับเจาหนาที่ตํารวจในการกําหนด
วิธีการ แนวทาง ขั้นตอนการทํางานเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรมที่เปนรูปธรรมและชัดเจนเพื่อประชาชนเกิดความมั่นใจ
และควรมี น โยบายในการแต ง ตั้ง ประชาชนหรื อ อาสาสมัค รในการปอ งกั น อาชญากรรมเข า มามี ส ว นร ว มในการป อ งกั น
ตรวจสอบ ประเมินผล รวมทั้งการคัดเลือกหรือชมเชย เจาหนาที่ดังกลาวดวย
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรจัดประชุมประชาคมรวมกันระหวางเทศบาล เจาหนาที่ตํารวจ อปพร. และชุมชน ใน
การจัดทําแผนในการปองกันอาชญากรรมในชุมชนรวมกัน นอกจากนั้นควรมีการออกตรวจปองกันอาชญากรรมในยามวิกาล
รวมกันระหวาง อปพร.กับเจาหนาที่ตํารวจและฝายปกครอง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและมีกฎหมายครอบคลุม ซึ่งจะทําให
ลดการเกิดอาชญากรรมไดในระดับหนึ่ง รวมทั้งควรจัดใหมีตูแดงในชุมชนเสี่ยงภัยที่เกิดอาชญากรรม เพื่อใหเจาหนาที่
หมุนเวียน ตรวจสอบดูแลและรับทราบขอมูลที่จะเปนแนวทางในการปองกันอาชญากรรม และควรแตงตั้งประชาชนหรือ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเขามาตรวจสอบ ประเมินผล ในการปองกันอาชญากรรม หรือการคัดเลือกหรือชมเชย
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ดานการปองกันอาชญากรรมดวย
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิงรอยละ 57.2 เพศชายรอยละ
42.80 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส โดยมีรายไดอยูระหวาง 5,001
– 10,000 บาท และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีจํานวน 4 คน สวนผลการวิเคราะหปจจัยทางสังคมของผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ พบวา ลักษณะของชุมชนอยูในยานที่พักอาศัย อาศัยอยูในชุมชนมากกวา 10 ปขึ้นไป ไมเคยมีประสบการณดาน
อาชญากรรม และรูจักเปนการสวนตัวกับเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยูแลว ทั้งนี้เคยเขารวมการอบรมปองกัน
อาชญากรรม และหลังจากที่ไดรวมกิจกรรมกับเจาหนาที่ตํารวจแลวนั้น พบวาจะใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจมากขึ้น
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
การเฝาระวังกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสจะกระทําความผิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ มาตรการดานสิ่งแวดลอม ประชาชนในชุมชน
รวมกันสํารวจ และปรับปรุงพื้นที่ที่เปนจุดเสี่ยงที่เอื้อตอการเกิดอาชญากรรม เชน เสนทางเปลี่ยว เสนทางที่ไมมีไฟสองสวาง
และพื้นที่ที่ประชาชนในพื้นที่รูสึกหวาดระแวงหรือรูสึกไมปลอดภัย รวมกันวางนโยบายการวางผังเมือง และการสรางอาคาร
ไมใหเปนที่ลอ แหลม และใหมีมาตรฐานในการปองกันอาชญากรรม ประชาชนรวมกันดูแลพื้นที่รกราง วางเปลา ทั้งในพื้นที่ที่
เปนสาธารณะประโยชน พื้นที่สวนบุคคลไมเปนแหลงมั่วสุมซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม รวมทั้งจัดใหพื้นที่ดังกลาว
เปนพื้นที่ที่มีผูรับผิดชอบ และใหเกิดการใชประโยชนรวมกันในชุมชน และประชาชนรวมกับหนวยงานภาครัฐรวมกันตรวจตรา
พื้นที่ที่เปนแหลงอบายมุข สถานบริการ สถานบันเทิงตาง ๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อมิใหสถานที่
ดังกลาวเปนแหลงมั่วสุมหรือตนเหตุในการกออาชญากรรม นอกจากนั้นยังตองคํานึง มาตรการการปองกันอาชญากรรมโดย
การมีสวนรวมประชาชน หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน รวมการเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนทุกภาคสวน
โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน เพื่อสรางมาตรฐานการสรางใหเปนชุมชนปลอดอาชญากรรม จัดประชุมรวมกับ
ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใหทราบถึงสถานการณ และแนวโนมการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อรวมกันวางแผนเพื่อ
ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาอาชญากรรมในพื้ น ที่ ต อ ไป สนั บ สนุ น ให ป ระชาชนในชุ ม ชนเข า มามี ส ว นร ว มในการป อ งกั น
อาชญากรรม สงเสริมใหเกิดการบูรณาการเครือขายกลุมที่มีอยูแลวภายในชุมชน มีการจัดตั้งเวรยามตางๆ ออกสํารวจตรวจ
ตามแหลงชุมชนสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ มีตํารวจอาสาหมูบาน เพื่อชวยในการคัดกรองบุคคลแปลหนา หนวยงานที่
เกี่ยวของควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน และสรางจิตสํานึกของประชาชนในชุมชน ผูนําและประชาชนในชุมชนควรรวมกัน
กําหนดกฎหมายระเบียบภายในชุมชน หรือพื้นที่ที่มีปญหาอาชญากรรมใหเขมงวดมากยิ่งขึ้น ควรหาเวทีในการพูดคุยกับ
ประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การติดตั้งกลองรับฟงความคิดเห็น รวมทั้งมีชองทางการติดตอออนไลน
และผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชน ควรใหความสําคัญกับประชาชนทุกคนในชุมชน เพราะคนคือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดใน
การขับเคลื่อนใหสังคมดํารงอยูดวยความสงบสุข และประเด็นสุดทาย มาตรการการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง
กลุมเสี่ยงที่มีโอกาสจะกระทําความผิด จัดใหบุคคลในครอบครัว คนภายในชุมชน รวมกันจัดใหมีการเฝาระวัง บุคคลกลุม
เสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นภายในชุมชน ควรจัดกิจกรรมเพื่อใหบุคคลที่เปนกลุมเสี่ยงอยูในชุมชน
รวมกิจกรรมนันทนาการตางๆ หรือกิจกรรมที่กลุมเสี่ยงมีความสนใจ เพื่อลดความเสี่ยงดานอาชญากรรมที่เกิดขึ้น สรางกลไก
ใหคนภายในชุมชนดูแลเด็ก และเยาชนในชุมชน เพื่อไมใหเกิดการมั่วสุม รวมทั้งเพิ่มมาตรการเชิงรุกในการลดการกระทําผิด
ของเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงที่จะกระทําผิด เชน การเปดพื้นที่สาธารณใหกลุมเด็กและเยาวชน
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ 2559 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผูใหขอมูลตางๆ และผูใหขอมูลคนสําคัญ เจาหนาที่
ตํารวจ สถานีตํารวจจังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น และที่ปรึกษาโครงการวิจัย รศ.ดร.
ประจักษ ฉายแสง
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ผูวิจัยหวังวาการศึกษาในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจทุกทาน ซึ่งสามารถนําผลที่ไดจาก
งานวิจัยไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ และเปนประโยชนตอการพัฒนาบทบาทที่เหมาะสมของตํารวจและชุมชนในการปองกัน
ปญหาอาชญากรรมใหมีความเหมาะสม เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสําหรับสภาพชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือคนพิการทุกประเภทที่จดทะเบียนและขอมีบัตรคนพิการใน
จังหวัดพิษณุโลก วิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญและกําหนดขนาดดวยสูตรสําเร็จของ Taro Yamane จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คา t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการแพทย รองลงมาคือ ดานการศึกษา ดานการ
ยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ดานอาชีพ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานสวัสดิการเบี้ยความ
พิการและดานการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการพบวา ภูมิลําเนาและประเภทความพิการที่ตางกัน เปนปจจัยที่สงผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลกคือ ให
คนพิการที่มีความบกพรองในทุกดานไดรับการดูแล ขจัดการเลือกปฏิบัติ พึ่งพาตนเองได รูสึกมีเกียรติและศักดิ์ศรีเทาเทียมกับ
คนทั่วไป รวมถึงการไดเขาถึงสิทธิอันพึงมีพึงไดและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจน
สวัสดิการและความชวยเหลืออื่นเพื่อใหเกิดการพัฒนาในทุกมิติ เสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยกับทุกสภาพรางกาย
เพื่อใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตอไป
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 ที่ไดกําหนดมาตรการและการ
สรางกลไกเพื่อการคุมครองสิทธิคนพิการในเชิงนโยบายไวในกฎหมาย ตลอดจนใหคนพิการไดเขาถึงและใชประโยชนไดจาก
สิทธิ สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลืออื่นจากรัฐ ทําใหคนพิการไดรับการชวยเหลือและ
การดูแลจากรัฐบาลที่ดีขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา เนื่องจากคนพิการเปนกลุมประชากรหนึ่งที่มีความสําคัญตอกลไกการพัฒนา
ของประเทศ ซึ่งในปจจุบันนานาประเทศรวมถึงประเทศไทยคนพิการไดเขามีบทบาทตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศแบบ
บูรณาการ สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับอารยสถาปตย (Universal Design) ที่ตื่นตัวและใหความสําคัญตอการออกแบบและ
สรางสภาพแวดลอมทั้งโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือเครื่ องใช อาคาร และที่อยูอาศัยใหสามารถ
ตอบสนองและอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันไดทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพรางกาย
อาจกลาวไดวาเปนกติกาสากลของโลกยุคปจจุบันและอนาคต ดังนั้นสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
ตลอดจนความชวยเหลืออื่นจากรัฐสําหรับคนพิการ จึงเปนเสมือนดัชนีชี้วัดความเจริญรุงเรืองของประเทศตางๆ ในโลกยุค
ปจจุบันไดอีกทางหนึ่ง
ปจจุบันโครงสรางประชากรของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จํานวนและสัดสวนประชากรคนพิการ
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของคนพิการมีผลกระทบตอภาวะทางเศรษฐกิจ การจางงาน การจัดสรร
ทรัพยากรทางสุขภาพและการบริหารประเทศ จากการศึกษาขอมูลสถิติคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ และรายงานขอมูลสถานการณดานคนพิการในประเทศไทย ของกรมสงเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2562 ทําใหทราบวาจํานวนคนพิการในประเทศไทยไดเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีจํานวนคนพิการสูงถึง 1,995,767 คน และจังหวัดพิษณุโลกนั้นก็มีคนพิการที่
จดทะเบียนและขอมีบัตรคนพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 เปนจํานวนสูงถึง
29,473 คน
ผูวิจัยในฐานะเปนผูที่อาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลกจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของคนพิการจังหวัดพิษณุโลกตอแนวทางการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ของศูนยบริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดพิษณุโลก 3) เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ของศูนยบริการคนพิการ
จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา
และแนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลกใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ศึกษาจากกลุมประชากรคนพิการที่ข้ึนทะเบียนกับศูนยบริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 29,473 คน โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ และทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรสําเร็จรูปของ
”Taro Yamane” ทีจ่ ํานวน 400 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยผูวิจัยไดแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบสอบถาม 1 ฉบับ โดยยึดตามวัตถุประสงคและกรอบ
แนวคิดในการวิจัย แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สาเหตุความ
พิการ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนาและประเภทความพิการ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคนพิการที่มีตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 7 ดาน ไดแก ดานการแพทย ดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานการยอมรับและมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางสังคม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ดานสวัสดิการเบี้ยความพิการและดานการปรับสภาพแวดลอม
ที่อยูอาศัย
ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆ
สวนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวปญหาอุปสรรคและแนวทางการการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 7 ดาน ไดแก ดานการแพทย ดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานสวัสดิการเบี้ยความพิการและดานการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับรางไปเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม ปรับปรุง
สํานวนภาษา ตัดขอความที่สื่อความหมายไมชัดเจน หรือซ้ําซอนและจัดขอความใหสั้นกะทัดรัด เมื่ออานแลวสามารถเขาใจ
งาย ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจัย และนําเครื่องมือที่สรางเสร็จแลวไปหาคุณภาพดวยการหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความถูกตองและสมบูรณของเครื่องมือโดยนําเครื่องมือฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน
โดยผูวิจัยไดดําเนินการหาคา IOC ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ไดคาเทากับ 0.96 พรอมกันนี้ผูวิจัยไดปรับปรุงเครื่องมือให
สมบูรณตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จึงนําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) แลวนํามาทดลองใช (Try Out) กับคนพิการที่
ขึ้นทะเบียนกับศูนยบริการคนพิการจังหวัดนครสวรรค จํานวน 30 คน หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งแสดงคาความนาเชื่อถือไดคาเทากับ 0.979
3. การเก็บรวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลโดยออกทําการแจกแบบแบบสอบถามแกคนพิการที่อาศัยอยูในจังหวัด
พิษณุโลก ตามจํานวนตัวอยางที่กําหนดไวแลวทําการเรียกเก็บทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถาม
4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดไปดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
แตละฉบับ และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ไดแก
ตอนที่ 1 คือขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลโดยแจก
แจงความถี่ และการหาค าร อ ยละ (percentage) โดยใชส ถิ ติ ค าเฉลี่ ย (mean) สว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.)
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ตอนที่ 2 คือระดับความคิดเห็นของคนพิการที่มีตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
ประกอบดวย 7 ดาน
ตอนที่ 3 คือการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก โดย
ใชสถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (mean) ตามปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติวิเคราะหดังนี้ กรณีตัวแปร
อิสระมี 2 กลุมใชการทดสอบคา t-test กรณีตัวแปรอิสระมีมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ดวยสถิติ F-test (One-Way ANOVA)
ตอนที่ 4 เปนขอเสนอแนะอื่นๆ ใชการวิเคราะหสาระเปนรายประเด็นในแตละดานทั้งหมด 7 ดาน
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สาเหตุความพิการ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนาและประเภทความพิการ สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง มีความพิการ
จากสาเหตุอื่น มีอายุระหวาง 41-50 ป จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา อาชีพรับจางทั่วไป สถานภาพโสด ภูมิลําเนาอยู
อําเภอเมืองพิษณุโลกและมีความพิการทางการเคลื่อนไหว
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของคนพิการที่มีตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
จากการวิ เคราะห ร ะดั บความคิด เห็ นของคนพิ การที่มี ตอ การสง เสริ มและพัฒ นาคุ ณภาพชี วิต คนพิก ารจั งหวั ด
พิษณุโลก ทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานการแพทย ดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานสวัสดิการเบี้ยความพิการและดานการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย สรุปไดวา
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ระดับความคิดเห็นของคนพิการทีม่ ีตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
โดยแบงออกเปนทั้งหมด 7 ดาน
ระดับความคิดเห็นของคนพิการที่มีตอการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
1. ดานการแพทย
2. ดานการศึกษา
3. ดานอาชีพ
4. ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม
5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. ดานสวัสดิการเบีย้ ความพิการ
7. ดานการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
เฉลี่ยรวม

Mean ( X )

S. D.

แปรผล

3.475
3.444
3.338
3.421
3.264
3.188
2.477
3.230

.773
.892
.769
.828
.927
.735
.720
.656

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง

จากตารางพบวาระดับความคิดเห็นของคนพิการที่มีตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.230) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการแพทย
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รองลงมาคือ ดานการศึกษา ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ดานอาชีพ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดานสวัสดิการเบี้ยความพิการและดานการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
จากการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 7 ดาน
สามารถสรุปไดดังนี้
1. เพศ สาเหตุความพิการ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและสถานภาพสมรส มีผลตอระดับความคิดเห็นของคนพิการ
ที่ มี ต อ การส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกไม แ ตกต า งกั น อย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
2. ภูมิลําเนาและประเภทความพิการที่ตางกัน มีผลตอระดับความคิดเห็นของคนพิการที่มีตอการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่ วกับการการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งทางดานการแพทย ดานการศึกษา ดานอาชีพ
ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานสวัสดิการเบี้ยความพิการ
และดานการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยยังไมครอบคุลมทั่วถึงคนพิการในทุกพื้นที่และทุกคน คนพิการจึงมีขอเสนอแนะให
ภาครัฐควรชวยสงเสริมใหมีศูนยบริการคนพิการใหครอบคลุมครบทุกตําบล สงเสริมใหคนพิการทุกประเภทไดเขาถึงและใช
ประโยชนจากอุปกรณ เครื่องชวยคนพิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะไดครบถวน ทั่วถึงและทันตอความ
จําเปนในการใชงาน ภาครัฐเพิ่มการจัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในสถานที่อันเปนสาธารณะ เชน สนาม
กีฬา สถานที่ทองเที่ยว สถาบันการเงิน ศาสนสถาน เปนตน ภาครัฐควรชวยสนับสนุน สงเสริม ใหคนพิการที่มีศักยภาพไดมี
งานทําอยางทั่วถึงพรอมทั้งจัดสวัสดิการใหคนพิการที่ไมสามารถทํางานไดใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางสะดวกมากขึ้น เชน
การได รั บ เบี้ ย ความพิ ก ารที่ เ หมาะสม เป น ต น ภาครั ฐ ควรสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม และอนุ มั ติ ง บประมาณในด า นการปรั บ
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับคนพิการที่มีความจําเปน ขจัดการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งชวยเหลือดานการศึกษาแกเด็ก
พิการที่อยูหางไกล ตลอดจนการประชาสัมพันธและสรางการรับรูในสิทธิอันพึงไดสําหรับคนพิการใหทั่วถึงเพื่อการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดพิษณุโลกที่ดีขึ้นตอไป
อภิปรายผล
การศึกษาการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก พบวา
1. ระดับความคิดเห็นของคนพิการที่มีตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการแพทย รองลงมาคือดาน
การศึกษา ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ดานอาชีพ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาน
สวัสดิการเบี้ยความพิการและดานการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ตามลําดับ หากพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานการแพทย
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ดานการแพทย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ มาปง (2551) ที่ศึกษาเรื่องการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการภายหลังการ
จดทะเบียนคนพิการ ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยบริการจดทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสระบุรี พบวา คนพิการ
เขาถึงบริการทางการแพทยอยูในระดับปานกลาง
ดานการศึกษา
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การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ดานการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณิชาภา กิตตินานันท (2555) ที่ศึกษาเรื่องการเขาถึงสิทธิในทัศนะของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบวาการเขาถึงสิทธิดานการไดรับการศึกษาของคนพิการทางการเคลื่อนไหวอยูในระดับปาน
กลาง
ดานอาชีพ
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ดานอาชีพ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สรรเสริญ กระตายทอง (2557) ทีศ่ ึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดบริการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการพัฒนาการจัดบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการดานอาชีพอยู
ในระดับปานกลาง
ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ดานการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกานดา ปญญาโฉม (2553) ศึกษาเรื่องการรับรูสิทธิคนพิการ
ตามมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสิทธิตามาตรา 20 ในดานการบริการฟนฟูสมรรถภาพดานบริการทางสังคมและดานสิทธิ
อื่นๆอยูในระดับปานกลาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภคชล มัจฉา (2554) ที่ศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการดําเนินงานดาน
การใหบริการดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 พบวาความพึงพอใจของคนพิการที่มีตอการใหบริการดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ดานขอมูล การสื่อสารและเทคโนโลยีอยูในระดับปานกลาง
ดานสวัสดิการเบี้ยความพิการ
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ดานสวัสดิการเบี้ยความพิการ โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิจติยา ใสสะอาด (2552) ทีศ่ ึกษาเรื่องการสงเสริมการเขาถึงบริการสวัสดิการสําหรับ
คนพิการในจังหวัดพิษณุโลก พบวาคนพิการสามารถเขาถึงบริการทางสังคมดานการไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการอยูในระดับ
ปานกลาง
ดานการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ดานการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย โดยภาพรวม
อยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แตมพงศ ศรีทอง (2554) ศึกษาเรื่องการเขาถึงและการใชประโยชนจากสิ่ง
อํานวยความสะดวกของคนพิการทางสายตาตามมาตรา 20 พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
พบวา คนพิการเขาถึงและการใชประโยชนดานการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยอยูในระดับนอย
สรุปผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยทําใหผูวิจัยไดทราบถึงระดับความคิดเห็นของคนพิการจังหวัดพิษณุโลกตอแนวทางการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
2. จากผลการเปรี ยบเที ยบปจ จัยที่มีผ ลตอการสง เสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตคนพิ การจั งหวัดพิ ษณุโลก โดย
ภาพรวมทั้ง 7 ดาน ไมแตกตางกัน
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3. จากการศึกษาขอเสนอแนะเพิ่มเติมตามทัศนะของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิก ารจังหวัดพิษณุโลก ทําใหทราบว าคนพิการสวนใหญไดเสนอแนะเกี่ยวกับการใหภาครัฐชวยสงเสริ ม
สนับสนุน ดานการศึกษาสําหรับเด็กพิการในพื้นที่หางไกล ดานการสงเสริมใหคนพิการมีอาชีพ มีรายได หรือไดรับเบี้ยความ
พิการอยางเพียงพอ ดานการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหทั่วถึงกับความตองการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ และสงเสริมการ
เขาถึงสิทธิและใชประโยชนจากอุปกรณ เครื่องชวยคนพิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางครบถวน
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พัฒนพันธ เขตตกัน อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา
คําปรึกษาและเสียสละเวลาอันมีคาในการชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองของงานวิจัยฉบับนี้ รวมไปถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของทุก
ทานที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือและสนับสนุนดวยดีตลอดมา
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทําการวิเคราะหคําศัพทที่ปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการ
ทองเที่ยว และศึกษาความสามารถในการแปลความหมายของคําศัพทดวย Google Translation จากพาดหัวขาว ประเภท
ขาวการทองเที่ยวในหนังสือพิมพบางกอกโพสต กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ คําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานาม
จํานวน 166 คํา ที่ไดจากการวิเคราะหประเภทของคําดวยโปรแกรม Tagant เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรม
Tagant เวอรชั่น 1.2.0, Google Translation และ พจนานุกรมออนไลน Longdo Dictionary การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได
ทําการวิเคราะหคําศัพทและความสามารถในการแปลดวย Google Translation ไดแก คาเฉลี่ยรอยละ ผลการวิจัยพบวา
คําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานามที่พบในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเที่ยว มีจํานวนทั้งสิ้น 166 คํา และ
พบวา ความสามารถในการแปลความหมายของคําศัพทดวย Google Translation สามารถแปลคําศัพทไดตรงตามพจนนุกรม
ทั้งสิ้น 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
การทองเที่ยวในปจจุบันถือไดวาเปนแหลงรายไดหลักอันดับตนๆ และทําใหเกิดการลงทุนหลายภาคสวนซึ่งจะเห็นได
จากการขยายตัวของแหลงทองเที่ยวใหมๆ และเกิดธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวมากมาย โดยจะเห็นไดจากขอมูลสถิติของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เขามาเยือนประเทศไทยเมื่อป 2560 มีจํานวนเฉลี่ยถึง 71,183,956 คน ทั้งนี้การที่มีนักทองเที่ยว
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เพิ่มขึ้นในอนาคตขางหนาทําใหคนไทยตองหันมาใหความสนใจกับภาษาตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาษาญี่ปุน
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ (นิศศา ศิลปะเสรฐ, 2560)
ป จ จุ บั น ภาษาอั ง กฤษเข า มามี บ ทบาทในสั ง คมไทยมากขึ้ น ไม ว า จะเป น การติ ด ต อ สื่ อ สารกั น โดยตรง การใช
อินเทอรเน็ต การดูภาพยนตร จนกระทั้งถึงการสมัครเขาทํางานในเกือบทุกสายอาชีพก็ตองใชภาษาอังกฤษในการสอบเขา
ทํางาน เพราะภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของโลก สามารถติดตอสื่อสารเขาใจกันมากที่สุด ไมวาแตละคนจะใชภาษาใดเปน
ภาษาประจําชาติ เมื่อตองติดตอกับคนอื่นที่ตางภาษาตางวัฒนธรรมทุกคนจําเปนตองใชภาษาอังกฤษเปนหลัก การเรียนรู
ภาษาอังกฤษนั้นสามารถศึกษาไดจากหลายแหลงขอมูล ซึ่งแหลงเรียนรูที่เปนที่นิยมสวนมาก ไดจากการดูภาพยนตร การใช
อินเทอรเน็ต การติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติโดยตรง และการอานหนังสือพิมพบางกอกโพสต (สุทิน พูลสวัสดิ์, 2558)
หนังสือพิมพออนไลนจัดเปนสื่อออนไลนชนิดหนึ่ง ซึ่งไดถูกพัฒนามาจากหนังสือพิมพกระดาษธรรมดา เพื่อเปนการ
ขยายฐานผูใ ช ง าน และเพิ่ ม ความสะดวกในการเข าถึ ง หนั ง สื อพิ ม พ บ างกอกโพสต ซึ่ง เป น หนั ง สือ พิ ม พ อ อนไลน ร ายวั น
ภาษาอังกฤษฉบับแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และใหเปดบริการในรูปแบบออนไลน ซึ่งหนังสือพิมพบางกอกโพสตเปน
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษออนไลนขนาดใหญที่เปนที่นิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย เนื่องจากมีการเสนอขาวดวยโครงสราง
ภาษาอังกฤษที่เปนมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีการเขียนพาดหัวขาวที่นาสนใจ (ดรุณี หิรัญรักษ, 2543) โดยพาดหัวขาว
(Headline) เปนแหลงสําคัญแหลงแรกที่จะบอกผูอานใหทราบวาหนังสือพิมพฉบับนั้นมีขาวที่นาสนใจอะไรบาง หัวขาวมีหนาที่
และวัตถุประสงคสําคัญหลายประการ หนาที่สําคัญอันดับแรกไดแก สรางความดึงดูดใจของผูอาน โดยการใชคําหรือขอความที่
นาสนใจ สะดุดตา และชวนติดตามหนาที่สําคัญอันดับสองของการพาดหัวขาว ไดแก การใหสาระสําคัญของขาวการพาดหัวขาวที่ดี
จะชวยประหยัดเวลาผูอานไดอยางดี (ดรุณี หิรัญรักษ, 2538)
ปจจุบัน Google Translate ซึ่งเปนการแปลอัตโนมัติ หรือ “การแปลโดยคอมพิวเตอร” ตามที่กําหนดไวใน
พจนานุกรม Oxford English เปนเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใชเปนตัวชวยในการแปล ไมวาจะเปนการแปลคําศัพท หรือประโยค
ตาง ๆ และเปนที่แพรหลาย และไดรับความนิยมอยางมากในหมูของนักศึกษา เพราะสะดวกและรวดเร็วในการประมวลผลใน
การแปล ซึ่งมีทั้งความเที่ยงตรง แมนยําของการแปล แตบางครั้งอาจมีขอผิดเพี้ยนไปบาง และไมไดจํากัดเพียงภาษาอังกฤษ
เทานั้น จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยสนที่จะทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหคําศัพทและความสามารถในการแปลคําศัพท
ภาษาอั ง กฤษจากพาดหั ว ข า วภาษาอั ง กฤษ ประเภทข า วการท อ งเที่ ย วในหนั ง สื อ พิ ม พ อ อนไลน บ างกอกโพสต โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความถี่ของคําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานามในขาวการทองเที่ยวในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ
ประเภทขาวการทองเที่ยว และเพื่อศึกษาความสามารถในการแปลความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานามในขาวการ
ทองเที่ยวในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเที่ยวดวย Google Translation จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาความถี่ของคําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานามที่ปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ
ประเภทขาวการทองเที่ยวในหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน และความสามารถในการแปลความหมายของคําศัพท
ภาษาอังกฤษประเภทคํานามที่ปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวการทองเที่ยวในหนังสือพิมพบางกอกโพสต
ออนไลนดวย Google Translate และ Longdo Dictionary
1. ตัวอยางในกการวิจัย คือ คําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานามจากพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการ
ทองเที่ยวในหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โปรแกรม Tagant เวอรชั่น 1.2.0 ในการแยกประเภทของคําศัพทจากพาด
หัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเที่ยวในหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน Google Translate ใชในการแปล
คําศัพท และ Longddo Dictionary ใชในการตรวจสอบความหมายของคําศัพท
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การศึกษาเรื่อง การวิเคราะหคําศัพทและความสามารถในการแปลคําศัพทภาษาอังกฤษจากพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ
ประเภทขาวการทองเที่ยวในหนังสือพิมพออนไลนบางกอกโพสต เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพกึ่งปริมาณ โดยผูวิจัยออกแบบ
วิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากร คือ คําศัพทภาษาอังกฤษจากพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเที่ยวในหนังสือพิมพบางกอก
โพสตออนไลน ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
กลุมตัวอยาง คือ คําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานามจากพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเที่ยวใน
หนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน จํานวน 166 คํา ที่ไดจากการวิเคราะหประเภทของคําดวยโปรแกรม Tagant เวอรชั่น
1.2.0
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ โปรแกรม Tagant เวอรชั่น 1.2.0 Google Translation และ Longdo
Dictionary
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. รวบรวมประโยคพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเที่ยวในหนังสือพิมพออนไลนบางกอกโพสต
วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จํานวน 156 พาดหัวขาว
2. นําพาดหัวขาวจํานวน 156 พาดหัวขาว ทําการวิเคราะหคําศัพทภาษาอังกฤษเพื่อแยกประเทของคําโดยใช
โปรแกรม Tagant เวอรชั่น 1.2.0
3. ทําการคัดเลือกคําศัพทประเภทคํานาม และนําใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ พบคํานาม ทั้งสิ้น 166 คํา จาก
คําทั้งหมด 539 คํา
4. นําคําศัพทประเภทคํานาม จํานวน 166 คํา แปลความหมายดวยพจนานุกรม Longdo Dictionary และบันทึก
ความหมายที่ไดลงในตาราง
5. นําคําศัพทประเภทคํานาม จํานวน 166 คํา ที่ มาทําการแปลโดยใช Google Translation และบันทึก
ความหมายที่ไดลงในตาราง เพื่อดูความหมายของการแปลที่ได
6. ทําการวิเคราะหผลการแปลความหมาย เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแปล โดยนําความหมายจากการ
แปลดวย Google Translation มาเปรียบเทียบกับความหมาย Longdo Dictionary โดยใหคําที่แปลตรงตามพจนานุกรม มี
คาเทากับ 1 และ 0 คําที่มีการแปลความหมายที่ไมตรงมีคาเทากับ 0
7. นําผลการวิเคราะหสงใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง
8. นําผลที่ไดจากการตรวจสอบของอาจารยที่ปรึกษามาคํานวณหาความถี่คารอยละ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหคําศัพทและความสามารถในการแปลคําศัพทภาษาอังกฤษในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภท
การทองเที่ยวของหนังสือพิมพออนไลนบางกอกโพสตไดแกคาเฉลี่ยรอยละ
ผลการวิจัย
วัตถุประสงค ขอที่ 1. เพื่อวิเคราะหความถี่ของคําศัพทประเภทคํานามในการเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการ
ทองเที่ยวของหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน ผลวิจัยพบไดจากการวิเคราะหขอมูล ดังแสดงในตารางขางลาง
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความถี่ของคําศัพทประเภทคํานามในประเภทขาวการทองเที่ยวในหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน

1337

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

คําศัพท
ความถี่
รอยละ
คําศัพทประเภทคํานาม
166
31.38
คําศัพทที่ไมใชคํานาม
363
68.62
รวม
529
100
จากตาราง 1 พบวา คําศัพทที่เปนคํานามในประเภทขาวการทองเทีย่ วในหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน ที่
ปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเที่ยว มีจํานวนทั้งสิ้น 166 คําในพาดหัวขาว จากพาดหัวขาวทั้งหมด
156 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 31.38 และคําศัพทที่ไมใชคํานามในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเที่ยว มี
จํานวนทั้งสิ้น 363 คําในพาดหัวขาว
วัตถุประสงค ขอที่ 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแปลความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษประเภทคํานามในขาวการทองเที่ยว
ในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเที่ยวดวย Google Translation จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
ผลวิจัยพบไดจากการวิเคราะหขอมูล ดังแสดงในตารางขางลาง
ตารางที่ 2 ตารางแสดงความถี่ของคําศัพทและความสามารถในการแปลในประเภทขาวการทองเที่ยวในหนังสือพิมพบางกอก
โพสตออนไลน
คําศัพทที่ปรากฎในพาดหัวขาว
ความถี่
รอยละ
คําที่แปลตรงตามพจนานุกรม
150
90.36
คําที่มีการแปลไมตรงความหมาย
16
9.64
รวม
166
100
จากตาราง 2 พบวา คําศัพทที่แปลตรงตามพจนานุกรมในประเภทขาวการทองเที่ยวในหนังสือพิมพบางกอกโพสต
ออนไลน ที่ปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเที่ยว มีจํานวนทั้งสิ้น 150 คําในพาดหัวขาว จากพาดหัว
ขาวทั้งหมด 156 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 90.36 และคําที่แปลความหมายไมตรงตามพจนานุกรมในพาดหัวขาว
ภาษาอังกฤษประเภทขาวการทองเที่ยว มีจํานวนทั้งสิ้น 16 คําในพาดหัวขาว
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากผลวิจัยขางตน พบวา Google Translation มีความสามารถในการแปลความหมายของคําศัพทไดดีเทียบเทากับ
การหาความหมายจากพจนานุกรม ดังผลวิจัยที่ พบวา คําศัพท จํานวน 166 คํา Google Translation สามารถแปล
ความหมายไดถูกตองตรงตามพจนานุกรมถึง 150 คํา คิดเปนรอยละ 90.36 โดยพบคําที่แปลความหมายไมตรงเพียงแค 16 คํา
คิดเปนรอยละ 9.64 ทําใหเห็นวาเทคโนโลยีไดเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตมนุษยเรามากขึ้น ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้นั้นสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ ไฮยิง ลี, อารเธอร ซี.กราซเซอร และ จือเชวียง ชาย (2557) ที่ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการแปลตํารา
ภาษาจีนเปนภาษาอังกฤษดวย Google Translation กับ การแปลโดยมนุษย ผลวิจัยพบวา ความสามารถในการแปลตํารา
ภาษาจีนเปนภาษาอังกฤษของ Google Translation มีความถูกตองแมนยําเทียบเทากับการแปลโดยมนุษย
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยฉบับนี้สําเร็จและสมบูรณตามขั้นตอนไดดวยความกรุณาและการไดรับการสนับสนุนจาก อาจารย
ณัฐกานต เส็งชื่น อาจารยที่ปรึกษาไดใหคําแนะนํา คําปรึกษาตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆอยางยิ่ง ตลอดจนการจัดทํา
รายงานเลมนี้สําเร็จสมบูรณ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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ขอขอบพระคุณเจาของเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่อางอิงใหงานวิจัยฉบับนี้ไดมีความสมบูรณมากขึ้น
อีกทั้งบิดามารดาที่ไดสนับสนุนคาใชจายและกําลังใจเสมอมา ตลอดจนอาจารยทุกทานที่ไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําแก
ผูเขียนที่ไมไดกลาวมา ณ ที่นี้
สุดทายนี้ หากมีขอบกพรองในลักษณะใดที่เกิดขึ้น ผูเขียนขออภัยเปนอยางสูงและผูเขียนหวังวารายงานการวิจัย
คนควาดวยตนเองฉบับนี้ จะเปนปะโยชนสําหรับผูที่กําลังศึกษาและผูที่สนใจทั่วไป
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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 ศรีชมภู*
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*corresponding author e-mail: sirinyachom@gmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความถี่ของโครงสรางประโยค (Sentence Structure) ในขาว
ภาษาอังกฤษออนไลน เว็บไซต Breaking News English ระดับ 1 (Elementary) โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ไดแก โครงสรางประโยค (Sentence Structure) ที่ปรากฏคําเชื่อมในเนื้อขาวภาษาอังกฤษออนไลน ระดับ 1 (Elementary)
ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 - เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2562 จํานวน 21ขาว เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก โครงสราง
ประโยค (Sentence Structure) ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภท โดยใชทฤษฎีของ สําราญ คํายิ่ง (2557) การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้
ใชคาสถิติรอยละ ผลจากการศึกษาพบวา เนื้อขาวภาษาอังกฤษออนไลนระดับ 1 (Elementary) มีการใชประโยคใจความเดียว
(Simple Sentence) มากที่สุด 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
ที่สุด 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
นํามาใชเปนภาษาสากลในการติดตอสื่อสารกันทั่วโลก ภาษาอังกฤษจึงเปรียบเสมือนตัวกลางในการสื่อสาร อีกทั้งภาษาอังกฤษ
นั้นยังขึ้นมามีบทบาทในวิถีชีวิต กระแสของความเปนสากลทําใหคนไทยตองใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ การทําความเขาใจ
เกี่ยวกับภาษาและเรียนรูภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปพัฒนาใหมีความสามารถในการสื่อสาร การเขียน และใช
ภาษาอังกฤษแสวงหาความรูอันเปนสากลไดตอไป (แสงระวี ดอนบัวแกว, 2557) ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญเพื่อใหเกิด
ความเขาใจกันและกัน ในการศึกษาขอมูลความรูและถายทอดวิทยาการตางๆ แกกัน ภาษาอังกฤษจึงถูกนํามาใชในการเรียน
การสอน จากอิทธิพลกาวไกลทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสารสงผลใหภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นเพราะถือเปน
เครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร การศึกษาแสวงหาความรูที่หลากหลายและการประกอบอาชีพรวมไปถึงการใชสื่อตางๆเพื่อ
ใชในการติดตอสื่อสาร (ปริศนา เอี่ยมสะอาด, 2558)
สั ง คมโลกป จ จุ บั น เป น สั ง คมเป ด กว า ง ข อ มู ล ข า วสาร ความก า วหน า เทคโนโลยี ใช สื่ อ เป น ตั ว กลางในการ
ติดตอสื่อสารในปจจุบัน ชองทางหรือสื่อกลางที่จะทําขอมูลขาวสารสงผานไปยังผูรับสารจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่งที่
ผานการใชดวยเครื่องมือสื่อสารที่แตกตางกัน เชน เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน และขอมูลที่ถูกที่
สงผานดวยเครื่องมือที่ยกตัวอยางมานั้นถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งวาขาว ขาวนั้นไดเขามาเปนสวนสําคัญตอชีวิตประจําวันของคนใน
สังคมไมนอย อาจจะกลาวไดวาขาวเปนปจจัยที่หา อยางหนึ่งนอกเหนือจากปจจัยสี่ ซึ่งถาขาดขาวไปแลวสังคมไมสามารถอยู
รอดได เชน ถาเราไมสามารถรับรูขาวสารความเคลื่อนไหวของสกุลเงินตราตางประเทศเราก็ไมสามารถประกอบธุรกิจการคา
กับประเทศอื่นได หรือถาเราไมสามารถรับรูขาวสารที่เปนภัยตอสังคมเราก็ไมสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดเชนเดียวกัน
(กฤติยา คงสนุน, 2542)
เว็บไซต Breaking News English เปนเว็บไซตอิสระที่บุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงไดโดยที่ไมจําเปนตองลงทะเบียน
เพื่ อ เข า ถึ ง เว็ บ ไซต เป น เว็ บ ไซต ที่ นํ า เสนอข า วสารเรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น ในป จ จุ บั น พร อ มกั บ มี บ ทเรี ย นและแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาของบทเรียนและแบบทดสอบดังกลาวเปนเนื้อหาขาวที่นําเสนอ ขาวภาษาอังกฤษออนไลน เว็บไซต
Breaking News English จะอัพเดตขาวใหมทุกๆสองวัน ซึ่งเนื้อหาขาวจะแบงระดับตามความยากงายออกเปน 7 ระดับ
(ระดับ 0 ถึงระดับ 6) เพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับผูที่ตองการเรียนรูและฝกฝนภาษาอังกฤษดวยตนเอง ตั้งแตขั้นพื้นฐานไปจนถึง
ระดับสูง ดังนั้นจึงมีการเขียนไวยากรณภาษาอังกฤษมาอยางถูกตอง เพื่อความสะดวกแกการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเขาชม
เว็บไซต ไมวาจะเปน โครงสรางประโยค(Sentence Structures)ในเนื้อขาวที่จะปรากฏโครงสรางประโยคที่หลากหลายทั้ง
ประโยคใจความเดียว (Simple Sentence) ประโยคใจความรวม (Compound Sentence) ประโยคใจความซอน
(Complex Sentence) และประโยคใจความผสม (Compound-Complex Sentence) การใชกาล (Tense) ตางๆ และการ
ใชวาจก (Voice) ดังนั้น ผูอานจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของไวยากรณภาษาอังกฤษดังกลาว เพราะเปนสิ่งสําคัญที่ทําให
การอานเนื้อขาวเปนไปไดอยางถูกตองและผูอานสามารถเขาใจเรื่องราวของเนื้อขาวไดเปนอยางดี
จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง โครงสรางประโยค (Sentence Structures) ที่ปรากฏในขาว
ภาษาอังกฤษออนไลน เว็บไซต Breaking News English วามีความถี่ของการใชโครงสรางประโยค (Sentence Structures)
รูปแบบใดมากที่สุด เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจศึกษาโครงสรางประโยค (Sentence Structures) ผานเนื้อหาขาว
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ภาษาอังกฤษออนไลนใหเขาใจมากยิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหโครงสรางประโยค (Sentence Structure)
ที่ปรากฏในขาวภาษาอังกฤษออนไลน ระดับ 1 (Elementary)
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัยเรื่องการศึกษาโครงสร างประโยค (Sentence Structure) ในข าวภาษาอั งกฤษออนไลนระดับ 1
(Elementary) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคณะผูวิจัย ดําเนินการออกแบบวิธีการดําเนินงานดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะห
1.

ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือ โครงสรางประโยค (Sentence Structure) ที่ปรากฏคําเชื่อม ในเนื้อขาวภาษาอังกฤษออนไลน
Breaking News English ระดับ 1 (Elementary) ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 – เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2562 จํานวน
21 ขาว ซึ่งใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
2.
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก รูปแบบของ โครงสรางประโยค (Sentence Structure) โดยทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัยเปนทฤษฏีของ สําราญ คํายิ่ง (2557) ซึ่งมีทั้งหมด 4 โครงสราง ดังนี้
1. ประโยคใจความเดียว (Simple Sentence)
2. ประโยคใจความรวม (Compound Sentence)
3. ประโยคใจความซอน (Complex Sentence)
4. ประโยคใจความผสม (Compound-Complex Sentence)
3.

การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยศึกษาจากเนื้อขาวภาษาอังกฤษออนไลน

เว็บไซต Breaking News English รายละเอียดในการเก็บขอมูลมีดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการรวบรวมขาวภาษาอังกฤษออนไลนจากเว็บไซต Breaking News English ระดับ 1
(Elementary) ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 - เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2562 จํานวน 21 ขาว
2. ผูวิจัยนับจํานวนประโยคในแตละเนื้อขาว และนําประโยคดังกลาวมาจําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก ประโยคที่
ปรากฏคําเชื่อม และประโยคอื่นๆ
3. ผูวิจัยนับจํานวนประโยคในแตละเนื้อขาวและลงมือวิเคราะหโครงสรางประโยค (Sentence Structure) โดยยึด
ตามโครงสรางของ สําราญ คํายิ่ง (2557)
4. ผูวิจัยนําประโยคที่วิเคราะหไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง
5. ผูวิจัยเก็บรวบรวมจํานวนและนับความถี่ของโครงสรางประโยค (Sentence Structure) แตละประเภทที่ปรากฏ
4.

สถิติที่ใชในการวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ใชสถิติรอยละ โดยสูตรดังนี้
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1. การหาคาความถี่รอยละของจํานวนโครงสรางประโยคที่ปรากฎคําเชือ่ ม
=

จํานวนประโยคที่ปรากฎคําเชื่อม
จํานวนประโยคทั้งหมด

× 100

2. การหาคาความถี่รอยละของจํานวนประโยคของแตละโครงสราง
=

จํานวนประโยคของแตละโครงสราง
จํานวนประโยคที่ปรากฎคําเชื่อม

ผลการวิจัย

× 100

ตารางที่1 จํานวนรอยละของประโยคจําแนกตามการปรากฏคําเชื่อม
ประโยค (Sentence)

จํานวนประโยค

รอยละ

ประโยคที่ปรากฏคําเชื่อม

215

70.26

ประโยคอื่นๆ

91

29.74

รวม

306

100

จากตารางที่1 พบวาเนื้อขาวภาษาอังกฤษออนไลนระดับ 1 (Elementary) มีประโยคที่ปรากฏคําเชือ่ มจํานวน 215
ประโยค คิดเปนรอยละ 70.26 และมีประโยคอื่นๆ จํานวน 91 ประโยค คิดเปนรอยละ 29.74
ตารางที่2 จํานวนรอยละของโครงสรางประโยค (Sentence Structure) ที่ปรากฏคําเชื่อม
โครงสรางประโยค
(Sentence Structure)
ประโยคใจความเดียว
(Simple Sentence)

จํานวนประโยค

รอยละ

180

83.72

ประโยคใจความซอน
(Complex Sentence)

29

13.49

ประโยคใจความรวม
(Compound Sentence)

5

2.33

ประโยคใจความผสม
(Compound-Complex
Sentence)
รวม

1

0.46

215

100

จากตารางที่2 พบวา เนื้อขาวภาษาอังกฤษออนไลนระดับ 1 (Elementary) มีการใชประโยคใจความเดียว (Simple
Sentence) มากที่สุด 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 ตามลําดับ และมีการใชประโยคใจความผสม (Compound-Complex Sentence) นอยที่สุด
จํานวน 1 ประโยค คิดเปนรอยละ 0.46
อภิปรายผล
จากการวิจัยพบวา การนําเสนอขาวในเว็บไซตขาวภาษาอังกฤษออนไลน Breaking News English ระดับ 1
(Elementary) นั้น มีการใชโครงสรางประโยคที่หลากหลาย ไดแก ประโยคใจความเดียว (Simple Sentence) ประโยค
ใจความรวม(Compound

Sentence) ประโยคใจความซ อ น (Complex

Sentence) และประโยคใจความผสม

(Compound-Complex Sentence) โดยมีการใชประโยคใจความเดียว (Simple Sentence) มากที่สุด จํานวน 180
ประโยค คิดเปนรอยละ 83.72 ซึ่งถือวาเปนโครงสรางที่มีความซับซอนนอยที่สุด คือเปนประโยคที่มีใจความสําคัญเพียงเรื่อง
เดียว มีภาคประธานภาคเดียว ภาคแสดงเดียว มีกริยาสําคัญเพียงตัวเดียว ซึ่งไมสอดคลองกับ สายฝน คิมอิ๋ง (2555) ที่ได
ศึกษาการใชโครงสรางประโยค (Sentence Structure) ที่ปรากฏในนิตยาสาร Student Weekly คอลัมน Star Biographic
จากผลการศึกษาพบวา โครงสรางประโยคที่พบมากที่สุดคือ ประโยคความซอน (Complex Sentence) มีจํานวน 231
ประโยค จากจํานวนประโยคทั้งหมด 484 ประโยค คิดเปนรอยละ 47.72 ซึ่งอธิบายไดวา เนื่องจากเว็บไซตขาวภาษาอังกฤษ
ออนไลน Breaking News English ไดแบงระดับการนําเสนอขาวออกเปน 7 ระดับ (ระดับ 0 - 6) ตามความยากงายของเนื้อ
ขาว และงานวิจัยนี้ไดศึกษาโครงสรางดังกลาวในเนื้อขาวระดับ 1 ซึ่งจัดอยูในระดับที่มีความงาย จึงทําใหพบวามีการใช
โครงสรางแบบประโยคใจความเดียว (Simple Sentence) มากที่สุด ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสามารถใชเปนแนวทางสําหรับผู
ที่สนใจศึกษาเรื่องโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษดวยตนเองผานเว็บไซตขาวภาษาอังกฤษออนไลน อีกทั้งยังเปนประโยชนกับ
ผูสอนภาษาอังกฤษที่เลือกใชขาวภาษาอังกฤษออนไลนเปนสื่อที่เปนของจริง (authentic materials) ในการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบวามีประโยคที่ปรากฏคําเชื่อมจํานวน 215 ประโยค จากจํานวนประโยคทั้งหมด 306 ประโยค คิด
เปนรอยละ 70.26 โครงสรางที่พบมากที่สุดคือประโยคใจความเดียว (Simple Sentence) จํานวน 180 ประโยค คิดเปนรอย
ละ 83.72
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับนี้สําเร็จและสมบรูณตามขั้นตอนไดดวยความกรุณาและการไดรับสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญที่ไดให
คําแนะนํา คําปรึกษาตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆอยางยิ่งตลอดจนการจัดทํารายงานเลนนี้สําเร็จสมบรูณ คณะผูวิจัยขอ
กราบขอพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณเจาของเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่อางอิงใหงานวิจัยฉบับ
นี้ไดมีความสมบรูณมากขึ้น ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดใหคําแนะนําและกําลังใจเสมอมา ที่ไดรับคําปรึกษาและคําแนะนําแก
คณะผูวิจัยที่ไมกลาวมา ณ ที่นี้ดวย
สุดทายนี้ หากมีขอบกพรองในลักษณะใดที่เกิดขึ้น คณะผูวิจัยขออภัยเปนอยางสูงและหวังวารายงานการวิจัยฉบับนี้
จะเปนประโยชนสําหรับผูที่กําลังศึกษาและผูที่สนใจทั่วไป
เอกสารอางอิง
กฤติยา คงสนุน. (2542). การสื่อขาวและการรายงานขาวเบื้องตน. นครปฐม: คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม.
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ปริศนา เอี่ยมสะอาด. (2558). การศึกษาความสามารถดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น
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การศึกษาคําปรากฏรวมประเภท คํากริยากับคํานามและคํากริยาวลี คําวา Make และ Do ที่มีความถี่สูง
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
ภูรินทร ประภาวงศ เมธัส แจงใจบุญ และ ทิศากร ไชยมงคล*
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
ch.thisakorn@gmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความถี่ของคําปรากฏรวม (Collocation) คําวา Make และ Do ใน
หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ โดยใชคลังขอมูล (Corpus) โดยกลุม ตัวอยางที่ใชใน
งานวิจัยครั้งนี้คือ คําปรากฏรวม(Collocation) ประเภท Verb + Noun และ Phrasal Verb คําวา Make และ Do ที่ปรากฏ
ในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ ประพันธโดย โจแอนน แคธลีน โรวลิ่ง (2540)
จํานวน 52 คํา จากจํานวนทั้งหมด 78,543 คํา เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก รูปแบบและชนิดของคําปรากฏรวม
(Collocation) จํานวน 8 ประเภท ซึ่งเปนทฤษฎีของ ลูอิส (Luwis, 2000) และโปรแกรม AntConc 3.2.1w ในการวิเคราะห
ขอมูลครั้งนี้ใชสถิตริ อยละ 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 และคําอื่นๆจํานวน 78,491 คํา คิดเปนรอยละ 99.93 จากคําทั้งหมด 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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ในภาวะปจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัตนยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง และยังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั้น การเรียนรูภาษา
ของประเทศอื่นยอมเปนประโยชน ดังเชน ภาษาอังกฤษซึ่งอาจเปนภาษาที่อาจจะกลาวไดวา เปนภาษาสากล นอกจากนี้ ผูที่ใช
ภาษาอังกฤษไดดีจะไดรับการการสนับสนุนในหลายๆ ดานเชน ดานการเรียน การทํางาน เปนตน (สุปรานี พุยมอม, เจนจิรา
เกิดทอง และชนิศา นิ่มสะอาด, 2555) ประเทศไทยจึงมองเห็นอนาคตของคนไทย กับการใชภาษาอังกฤษในยุคปจจุบันสําคัญ
มากที่สุด และเกี่ยวของกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงาน เจาหนาที่ และคนทํางานทุกสาขา และทุกอาชีพ ที่ปจจุบันคน
ไทยจําเปนตองมีความรูและมีความเขาใจทักษะ ดานภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย การ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน เพราะทักษะภาษาอังกฤษชวยพัฒนานักเรียน นิสติ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และเพื่อ
โอกาสที่มผี ลตามมาสําหรับผูม ีทักษะดานภาษาอังกฤษดีมาก (เจนจิรา ชัยปาน, ทรายขวัญ พรมแกว และ สิทธิ ศรีนาญ,
2556)
สําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้น ผูเรียนมักไดรับการสอนที่เนนเรื่อง ไวยากรณเปนลําดับ
แรก แตขาดการเนนเรื่องการสื่อสารหรือวงคําศัพทตางๆ เชน กริยาวลี (phrasal verb) สํานวน (idiom) คําแสลง (slang)
หรือแมกระทั่งคําปรากฏรวม (collocation) ซึ่งปญหา เหลานี้ เปนปญหาเรื้อรังมานานและยังไมไดรับการแกไขใหตรงจุดมาก
นัก (สุปรานี พุยมอม, เจนจิรา เกิดทอง และชนิศา นิ่มสะอาด, 2555) สาเหตุสําคัญที่ทําใหคนไทยเขียนและพูดภาษาอังกฤษ
ไมไดมาตรฐาน เพราะเราถูกสอนเพียง 2 สวน คือ คําศัพทและไวยากรณ แตในความเปนจริง คําศัพทในภาษาอังกฤษสวนใหญ
จะถู กใชเ ปน กลุม คํา องค ประกอบที่ สํา คัญในการแต งประโยคภาษาอั งกฤษให ไดม าตรฐาน มี 3 สว น คือ คํา ศัพ ท
(vocabulary) + ไวยากรณ (grammar) + คําปรากฏรวม (collocations) ซึ่งคําปรากฏรวม (collocations) เปนการเชื่อม
คํา การจัดวางคําหรือกลุมคํา ที่จําเปนตองใชรวมกันในประโยคที่เจาของภาษานิยมใชและเห็นวาถูกตองตามมาตรฐาน
(เนาวรัตน อินทรประสิทธิ์, 2556) นอกจากนั้นแลว คําปรากฏรวมเปนองคประกอบสําคัญที่ถูกละเลย ไมไดรบั ความสําคัญใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งที่ถูกใชในภาษาอังกฤษอยางมาก ดังนั้น การเนนการทองจําคําศัพทจํานวนมากจึงไมทําให
เรียนภาษาอังกฤษไดเกงขึ้น เทียบเทากับการฝกใหจดจําคําศัพทเปนกลุมคํา และหากเรารูจักคําปรากฏรวม หลายหมื่นคํา เรา
จะสามารถแตงประโยคที่ถูกตองไดมากมาย (วงศ วรรธนพิเชษฐ, 2556)
คําปรากฏรวม (Collocation) หมายถึง คําหรือกลุมคําที่ใชรวมกัน หรือปรากฏอยูในตําแหนงที่ใกลเคียงกันในบริบท
หรือขอความ มีลักษณะเปนธรรมชาติของภาษาและเปนการใชตามปกติของเจาของภาษา การศึกษาเรื่องคําปรากฏรวมอาจ
มุงเนนไปที่ตําแหนงที่ปรากฏรวมกันและความถี่ในการปรากฏรวมกัน หรือวิเคราะหเจาะลึกในระดับโครงสรางและลักษณะ
พิเศษในการปรากฏรวม ดวยเหตุนี้การศึกษาเรื่องคําปรากฏรวมจึงมีขอบเขตกวางขวางเปนอยางมาก ผูที่ศึกษาเรื่องคําปรากฏ
รวมอาจเลือกศึกษาเฉพาะตําแหนงที่ปรากฏรวมกัน ความถี่ในการปรากฏรวมกัน ความเปนธรรมชาติในการปราฏรวมกัน
โครงสรางของการปรากฎรวมกันหรือลักษณะพิเศษของการปรากฏรวมกัน โดยอาจเลือกศึกษาประเด็นใดประเด็นหนึ่งเปน
หลัก หรือหลายประเด็นประกอบกัน (สุณี ธนาเลิศกุล, 2552) นอกจากนั้นแลว เบเคอร (Baker,2010) กลาววา “คําปรากฏ
รวม (Collocation) มีความสําคัญในการวิเคราะหดวยคลังขอมูลเปนอยางมากเนื่องจากคําปรากฏรวมจะชวยแสดง
ความหมายของคํา”
วิโรจน อรุณมานะกุล (2553) กลาวไววา คลังขอมูลภาษา (Corpus) หมายถึงขอมูลภาษาเขียนหรือภาษาพูดที่
รวบรวมขึ้นมาเปนจํานวนที่มากเพียงพอสําหรับใชในการศึกษาดานภาษา ในปจจุบันเมื่อกลาวถึงคลังขอมูลภาษาจะหมายถึง
ขอมูลภาษาทีไ่ ดมีการเก็บบันทึกไวในระบบคอมพิวเตอร เนื่องจากคลังขอมูลภาษาเปนแหลงที่ใหขอมูลการใชภาษาทีเ่ กิดขึ้น
จริง คลังขอมูลภาษาจึงเปนแหลงขอมูลที่สําคัญตอการศึกษาวิจัย นอกจากนั้น เดนติศักดิ์ (2558) กลาววา การการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษจากคลังขอมูล (Corpus) คืออีกวิธีหนึ่งที่จะชวยประหยัดเวลา รวมทั้งจะไดรูแหลงศึกษาคนควาในเชิงลึก
เกี่ยวกับคําศัพทใดๆเปนการเฉพาะได ดังนั้น นักภาษาศาสตรจึงใชคลังขอมูลภาษาในการรวบรวมและวิเคราะห คําศัพท
โครงสรางประโยคหรือรูปแบบบทความที่ใชในสาขาวิชาเฉพาะ โดย ชุง, เนชั่น และ ฮิวสตัน (Chung & Nation, 2004;
Hunston, 2011)
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคําปรากฏรวม (Collocation) ที่มีความถีส่ ูง ประเภท คํากริยากับคํานามและคํากริยาวลี
คําวา Make และ Do ในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ โดยใชคลังขอมูล (Corpus)
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เพื่อใหผูที่ตองการรวบรวมคําศัพทเกี่ยวกับคําปรากฏรวม (Collocation) ใหมีความเขาใจมากขึ้น รวมทั้งเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและทักษะในการเรียนรูภาษาอังกฤษใหพัฒนายิ่งขึ้นไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาคําปรากฏรวมประเภทคํากริยากับคํานามและคํากริยาวลี คําวา Make และ Do ที่มีความถี่
สูงในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอรตอนศิลาอาถรรพ โดยใชคลังขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามลําดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4. การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิจัย
1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คอื คําศัพทที่ปรากฏในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอน
ศิลาอาถรรพ เขียนโดย เจ.เค. โรวลิง (2540)
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ คําปรากฏรวม (Collocation) ประเภทคํากริยากับคํานาม (Verb + Noun)
และคํากริยาวลี (Phrasal Verb) คําวา Make และ Do ที่ปรากฏในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter)
ตอนศิลาอาถรรพ
2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. โปรแกรม AntCone3.2.1w โดยมีแนวทางการวิเคราะห คือ ใชฟงกชั่น Concordance เปนเครื่องมือ
ในการวิเคราะหความสอดคลองของคําที่ปรากฏในแตละบรรทัดในหนังสือนวนนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry
Potter) ตอนศิลาอาถรรพ
2. พจนานุกรมคําปรากฏรวมภาษาอังกฤษ Oxford Collocations Dictionary (2009)
3 การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยวิเคราะหจากหนังสือนว
นิยาย เรื่อง แฮรรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ จํานวน 248 หนา รวม 78,543 คํา โดยมี
รายละเอียดในการเก็บขอมูลดังตอไปนี้
1).ดาวนโหลดหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ จํานวน 248 หนา
และแปลงไฟลใน Notepad ใหเปน Text file
2).สรางรายการลําดับจากหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ
จํานวน 248 หนา 78,543 คํา โดยใชโปรแกรม AntCone ในฟงกชั่น Concordance ในการวิเคราะหคําปรากฏ
รวม (Collocation)
3).นับความถี่ของคําปรากฏรวม (Collocation) เฉพาะ คําวา Make และ Do ที่เปนคํากริยากับคํานาม
และคํากริยาวลี เทานั้น โดยใชสถิติรอยละ
4). ตรวจสอบขอมูลในพจนานุกรมคําปรากฏรวมภาษาอังกฤษ Oxford Collocations Dictionary
(2009)
4 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ใชสถิติรอยละโดยสูตรดังนี้
1349

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

1. การหาคาความถี่รอยละของจํานวนคําปรากฏรวม (Collocation)
จํานวนคําปรากฏรวมทั้งหมดที่ปรากฏ
จํานวนคําทั้งหมดที่ปรากฏ
2. การหาคาความถี่รอยละของจํานวนแตละคําปรากฏรวม (Collocation)
จํานวนของแตละคําปรากฏรวมทีป่ รากฏ
จํานวนคําปรากฏรวมทั้งหมดที่ปรากฏ

X 100

X 100

ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่องการศึกษาคําปรากฏรวม (Collocation) คําวา Make และ Do ที่มีความถี่สูงใน
หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร ตอนศิลาอาถรรพ โดยใชคลังขอมูล (Corpus) ผูวิจัยไดวเิ คราะหผลตามวัตถุประสงคคือ
เพื่อศึกษาความถี่ของคํา ปรากฏรวม (Collocation) ประเภท Verb + Noun และ Phrasal Verb คําวา Make และ Do
ผูวิจัยนับจํานวนคําปรากฏรวมไดทั้งสิ้น 52 คํา
ตารางที่ 1 รอยละของจํานวนคําปรากฏรวม (Collocation) ประเภท Verb + Noun และ Phrasal Verb คําวา Make และ
Do ในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอน ศิลาอาถรรพ
คําปรากฏรวม(Collocation)
Make
Do
อื่นๆ
รวม

ความถี่
27
25
78,491
78,543

รอยละ
0.034
0.031
99.93
100

จากตารางที่ 1 พบวาในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ มีการใชคําปรากฏ
รวม (Collocation) ประเภท Verb + Noun และ Phrasal Verb คําวา Make มากที่สุดจํานวน 27 คํา คิดเปนรอยละ 0.034
และคําวา Do จํานวน 25 คํา คิดเปนรอยละ 0.031 และคําอื่นๆ จํานวนทั้งสิ้น 78,543 คํา คิดเปนรอยละ 99.93 จากจํานวน
คําทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือนวนิยายทั้งสิ้น 78,543 คํา

ตารางที่ 2 รอยละของจํานวนคําปรากฏรวม (Collocation) คําวา “Make” ประเภท Verb + Noun ที่มีความถี่ซ้ํากันใน
หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ
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Make ประเภท Verb + Noun
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
รวม

ความถี่
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รอยละ
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

21

100

จากตารางที่ 2 พบวาในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ มีการใชคําปรากฏ
รวม (Collocation) ประเภท Verb + Noun คําวา Make ทั้งหมด 21 คํา พบวามีการใช Make a fool มากที่สุดจํานวน 2
คํา คิดเปนรอยละ 9.52 และ Make Harry จํานวน 1 คํา คิดเปนรอยละ 4.76 เปนลําดับรองลงมา
ตารางที่ 3 รอยละของจํานวนคําปรากฏรวม (Collocation) คําวา “Make” ประเภท Phrasal Verb ที่มีความถี่ซ้ํากันใน
หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ
Make ประเภท Phrasal Verb
Make out
Make up
รวม

ความถี่
4
2

รอยละ
66.67
33.33

6

100

จากตารางที่ 3 พบวาในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ มีการใชคําปรากฏ
รวม (Collocation) ประเภท Phrasal Verb คําวา Make ทั้งหมด 6 คํา พบวามีการใช Make out มากที่สุดจํานวน 4 คํา คิด
เปนรอยละ 66.67 และ Make up จํานวน 2 คํา คิดเปนรอยละ 33.33
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ตารางที่ 4 รอยละของจํานวนคําปรากฏรวม (Collocation) คําวา “Do” ประเภท Verb + Noun ที่มีความถี่ซ้ํากันในหนังสือ
นวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ
Do ประเภท Verb + Noun
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
รวม

ความถี่
3
1
1
1
1
1
1
1
1

รอยละ
27.27
9.09
9.09
9.09
9.09
9.09
9.09
9.09
9.09

11

100

จากตารางที่ 4 พบวาในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ มีการใชคําปรากฏ
รวม (Collocation) ประเภท Verb + Noun คําวา Do ทั้งหมด 11 คํา พบวามีการใช Do magic มากที่สุดจํานวน 3 คํา คิด
เปนรอยละ 27.27 และ Do mathจํานวน 1 คํา คิดเปนรอยละ 9.09 เปนลําดับรองลงมา
ตารางที่ 5 รอยละของจํานวนคําปรากฏรวม (Collocation) คําวา “Do” ประเภท Phrasal Verb ที่มีความถี่ซ้ํากันในหนังสือ
นวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ
Do ประเภท Phrasal Verb
Do with
Do without
Do in

ความถี่
12
1
1

รอยละ
85.72
7.14
7.14

รวม

14

100

จากตารางที่ 5 พบวาในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ มีการใชคําปรากฏ
รวม (Collocation) ประเภท Phrasal Verb คําวา Do ทั้งหมด 14 คํา พบวามีการใช Do with มากที่สุดจํานวน 12 คํา คิด
เปนรอยละ 85.72

อภิปรายผล
จากการศึกษาการใชคําปรากฏรวมในหนังสือนวนิยายภาษาอังกฤษเขียนโดยเจาของภาษา พบวา เจาของภาษามี
การใชคําปรากฏรวม คําวา Make and Do ซึ่งเปนกริยาวลีเพื่อบรรยายลักษณะการกระทํา ซึ่งจากประสบการณจากผูส อน
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ภาษาอังกฤษพบวา เปนคําที่นักศึกษาใชบอย แตมักใชผิดความหมาย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจวิเคราะหคาํ ทั้ง 2 นี้ ในประเภท
คํากริยากับคํานาม และ คํากริยาวลี ที่คนไทยมักใชเพื่อแสดงการกระทํา รวมทั้งสิ้น 52 คํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เนาวรัตน อินทรประสิทธิ์ (2556) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการปรากฏของคําปรากฏรวมในหนังสือนวนิยายภาษาอังกฤษ
พบวา ในภาพรวมของการใชคําปรากฏรวม 3 ประเภท คือ คําคุณศัพทกับคํานาม คํานามกับคํานาม คํากริยากับคําวิเศษณ มี
การใชคําปรากฏรวมทั้งสิ้น 1,046 คํา คิดเปนรอยละ 29.31 จากจํานวนคําทั้งสิ้น -3,569 คํา แสดงใหเห็นวามีการใชคํา
ปรากฏรวมในการเขียนจริงจากเจาของภาษา จึงควรจัดใหมีการเรียนการสอนเรือ่ งคําปรากฏรวมเพิม่ เติม ตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาเปนตนไป และเพิ่มเติมในเรื่องไวยากรณภาษาอังกฤษ ในเรื่อง Parts of Speech ซึ่งมีคํากริยา เปนสวนประกอบ
และเนนในดานกริยาวลี และคําปรากฏรวม เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการเขียนและอานใหไดใกลเคียงกับเจาของภาษา
มากขึ้น
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่องการศึกษาคําปรากฏรวม (Collocation) คําวา Make และ Do ที่มีความถี่สูงใน
หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร ตอนศิลาอาถรรพ โดยใชคลังขอมูล (Corpus) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความถี่ของ
คําปรากฏรวม และเพื่อเปรียบเทียบการใชคําปรากฏรวม จากการศึกษาพบวา คําปรากฏรวม (Collocation) ประเภท Verb
+ Noun และ Phrasal Verb คําวา Make และ Do ผูวิจัยนับจํานวนคําปรากฏรวมทั้งสองคํารวมกัน ไดทั้งสิ้น 52 คํา คิดเปน
รอยละ 0.07 จากจํานวนคําทั้งสิ้น 78,491 คํา พบการใชคําปรากฏรวม คําวา Make เฉพาะคําปรากฏรวมประเภท คํากริยา+
คํานาม และประเภทคํากริยาวลี จํานวน 27 คํา (รอยละ 0.034) และพบคําวา Do เฉพาะคําปรากฏรวมประเภท คํากริยา+
คํานาม และประเภทคํากริยาวลี จํานวน 25 คํา (รอยละ 0.031)
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณอาจารยทุกทานในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงตราม ในรายวิชา ENG494 ระเบียบวิธีวิจัยทางอังกฤษธุรกิจ ปการศึกษา 2562 รวมทั้งผูที่มีสวนเกีย่ วของใน
การทําวิจัยครั้งนี้ ทุกทานที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือ สนับสนุน และใหกําลังใจมาโดยตลอด คณะผูว ิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา
ผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนแกบคุ ลากรทางการศึกษาและ ผูสนใจทั่วไป ตลอดจนจะเปนประโยชนในการสรางองคความรู
ทางดานการสอนภาษาอังกฤษตอไป
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพและความตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเครื่องอะตอมมิก
แอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 2) เพื่อสรางสื่อสําหรับการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 3) เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการเรียนรู โดยทําการศึกษาสภาพและความตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร โดยใชแบบสอบถามออนไลน (กูเกิลฟอรม) กับกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปที่ 2
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นําผลการศึกษามาพัฒนาสื่อการเรียนรูในรูปแบบวีดิทัศน
ออนไลน และเขาถึงดวยโทรศัพทเคลื่อนที่ผานคิวอารโคต ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาเมื่อไดเรียนรูผาน
คิวอารโคต ผลการศึ กษาพบวา 1) นักศึก ษามีความต องการพัฒ นาประสิทธิ ภาพการเรียนรูเครื่อ งอะตอมมิ กแอบซอร พ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร รอยละ 76.9 2) สื่อสําหรับการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร สรางขึ้นใน
รูปแบบวีดิทัศนออนไลนและเขาถึงโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคต ประกอบดวย 3 หัวขอหลัก ไดแก หลักการ องคประกอบของ
เครื่องมือ และขั้นตอนการใชเครื่องมือ 3) ผลคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบของนักศึกษาชั้นปที่ 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
ปญหาสําคัญประการหนึ่งของระบบการศึกษาไทย คือ ขาดกระบวนการเรียนรูที่ดี สภาพการเรียนการสอนโดยทั่วไป
ตั้งแตประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัยคือ การศึกษาเอาวิชาเปนตัวตั้ง ครูถายทอดเนื้อหานักเรียนทองจํา การเรียนที่เนน
การถายทอดและการทองจําเนื้อหาวิชาดังกลาวกอใหเกิดผลเสียหลายประการดังเชน ผูเรียนคิดไมเปน ทําไมเปน และสัมพันธ
กับคนอื่นและสิ่งแวดลอมไมเปน ทําใหการเรียนรูไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถเรียนรูอ ยางตอเนื่องไดตลอดชีวิต (ประเวศ-วะสี,
2541) ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาใหการจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดและการจัดกระบวนการ
เรียนรูสวนหนึ่งใหดําเนินการดังนี้ คือ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทํา
เปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (นัดดา-อังสุโวทัย, 2550; สาลินี-อาจารีย, 2552)
กระบวนการเรียนรูข องผูเรียน จัดวาสํา คัญอยางยิ่ งในการจั ดการเรีย นการสอน โดยมีเป าหมายให ผูเรียนเป น
ศูนยกลางการเรียนรู ใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน นอกจากนี้ผูเรียนยังตองสามารถถายโยงความรูที่เรียนไปใช
ในชีวิตจริงได และตองสอดรับกับการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเครือขายที่มีท่ัวโลก
มีการปรับเปลี่ยนแนวทางและกระบวนการเรียนรูแบบสั่งสอนมาเปนการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติ นํากระบวนการ
เรียนรูที่ผูเรียนมีในการใชเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรมาเปนแนวทางการเรียนรูแบบใหม
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ปฏิบัติการทดลอง ถือเปนหัวใจสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนไดมีประสบการณ
ตรงในการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง การปฏิบัติการจึงเปนวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ประวิทย-บึงสวาง,
2547) ซึ่งโดยปกติกอนปฏิบัติการ ผูคุมปฏิบัติการจะแนะนําวิธีการ ขั้นตอน และขอควรปฏิบัติในการทดลอง เพื่อใหนักศึกษา
เกิดความเขาใจ และทําการทดลองไดอยางถูกตองและปลอดภัย แตเนื่องจากการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรบางครั้งมีขั้นตอนที่
ยุงยากและซับซอน จึงทําใหนักศึกษาเก็บรายละเอียดขณะผูคุมปฏิบัติการแนะนําไดไมหมด เกิดความไมมั่นใจ อีกทั้งอาจมี
ปญหาชองวางระหวางผูคุมปฏิบัติการกับนักศึกษายังทําใหนักศึกษาขาดความสนใจ ทําใหการเรียนรูไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร
ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูดวยวิธีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ
เทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่ในยุคปจจุบันนี้ มีความกาวหนาและเขามามีบทบาทมากขึ้น ในชีวิตประจําวันของคนใน
ยุคนี้เปนอยางมาก ปจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่เรียกวา คิวอารโคต มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมขาวดํา นิยมเก็บขอมูลสินคา เชน ชื่อ
สินคา ราคาสินคา เบอรโทรศัพทติดตอและชื่อเว็บไซต ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการใชเทคโนโลยีคิวอารโคตเพื่อการพัฒนาการ
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เรียนการสอนในหลายวิชา แอพลิเคชันที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน และการวิจัยทางเคมีเพิ่มจํานวนขึ้นมากมาย โดย
แอพลิเคชันที่เปนที่นิยมและใหบริการฟรีมีมากกวา 30 แอพลิเคชัน (Libman, 2013) ตัวอยางการใชงานไดแกการคนพบยา
โดยใชแอพลิเคชัน ChemSpider เปนตัวชวย การใชแอพลิเคชันชวยในการเรียนการสอนในรูปแบบของเกม เชน Chemical
Mahjong ซึ่งชวยใหการเรียนการสอนเคมีมีความสนุกและนาสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแอพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการ
เรี ย นการสอนเคมี สํ า หรั บ ผู มี ต าบอดสี โดยอาศั ย การทํ า งานของเสี ย งและการสั่ น เช น 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 ที่พัฒนาจาก Camtasia software (He, 2012) ซึ่งบันทึกเสียงและตัวหนังสือที่ผูเรียนตอบ
และทดสอบประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยประเมินจาก ขอสอบกอนและหลังเรียน และเปรียบเทียบกับการเรียนการสอน
แบบเดิม พบวาการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดจาก VDO สามารถพัฒนาทักษะของผูเรียน พัฒนาความคิดเชิง
วิพากษ (Critical thinking) ทําใหนักศึกษามีความเปนอิสระ มีความยืดหยุนตามความสามารถของผูเรียน ทําซ้ําไดหลายรอบ
คาใชจายนอย
ดวยขอดีของการใชสื่อที่สามารถใชงานผานโทรศัพทเคลื่อนที่ดังที่กลาวมานี้ งานวิจัยนี้จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนรูสําหรับการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรขั้นสูง: เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร
ดวยเทคโนโลยีคิวอารโคต โดยการใชเทคโนโลยีออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและความ
ตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเ ครือ่ งอะตอมมิก แอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้น
ปที่ 2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สรางสื่อสําหรับการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร ที่สามารถเขาถึงผานโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยเทคโนโลยีคิวอารโคต ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูการใช
เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร จากการทดสอบกอน-หลังเรียนของนักศึกษา ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษา ภายหลังการเรียนรูการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร ผานคิวอารโคต ซึ่งจะชวยดึงดูดความ
สนใจของนักศึกษา มีความยืดหยุนเฉพาะบุคคล เนื่องจากเรียนรูซ้ําไดตามความตองการที่แตกตางกันของนักศึกษา อันจะทํา
ใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจและเขาใจเนื้อหาในการเรียนการสอนไดรวดเร็วขึ้น
กลุมตัวอยาง
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ป 2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม

ตัวแปรตน
• การเรียนรูการใชเครื่องมือ
กแอบซอรพ
วิธีดําเนินการวิจอะตอมมิ
ัย
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร
• กลุมตัวอยาง นักศึกษาชั้นปที่
2 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม

• ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของ
นักศึกษา : แบบทดสอบกอนหลังเรียน
• ความพึงพอใจของนักศึกษา :
แบบประเมินความพึงพอใจ
5 ระดับ
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วิธดี ําเนินการวิจัย
1. ศึก ษาสภาพและความต องการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภาพการเรี ยนรู เ ครื่ อ งมือ วิ ทยาศาสตร ขั้น สู ง โดยผู วิจั ย ไดส ร า ง
แบบสอบถามออนไลน (กูเกิลฟอรม) เพื่อสํารวจสภาพและความตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเครื่องมือวิทยาศาสตร
ขั้นสูง โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม นําผลการสํารวจเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีปญหา 3 อันดับแรกมาประเมินรวมกับอาจารยผูสอนและเจาหนาที่
ผูคุมปฏิบัติการ
2. สรางสื่อสําหรับการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูงในรูปแบบวีดิทัศน ความยาวไมเกิน 8 นาที และใหผูเชี่ยวชาญ
ทําการตรวจสอบสื่อจํานวน 3 ทาน ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะ สื่อวีดิทัศนที่ทําการปรับปรุงแลวนํามาดาวนโหลดลงใน
เว็บไซตยูทูบ (youtube.com) และ เปลี่ยนการเขาถึงผาน URL ปกติ ใหเปน QR code จากเว็บไซตบริการสราง QR code
ซึ่งมีใหบริการฟรีหลายเว็บไซต เชน qr-code-generator.com
3. สรางแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรขั้นสูง (เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทร
โฟโตมิเตอร) เพื่อใชกับกลุมตัวอยาง นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปที่ 2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ
2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร
3) สรางแบบทดสอบความรู แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ โดยใหครอบคลุมเนือ้ หาและผลการเรียนรู
4) นําแบบทดสอบความรูทสี่ รางขึน้ เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําในสวนที่บกพรองและนํามาปรับปรุง
แกไข
5) นําแบบทดสอบวัดความรูที่สรางขึ้นไปจัดทําแบบประเมินความเหมาะสมใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับวัตถุประสงคการเรียนรู ลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือกและความ
ครอบคลุมดานเนื้อหาโดยใชดัชนีความสอดคลอง IOC สอดคลอง ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ให +1 เมื่อแนใจวา ถาแนใจวาขอคําถามนั้นเหมาะสม
ให 0 เมื่อแนใจวา ถาไมแนใจขอคําถามนั้นเหมาะสม
ให -1 เมื่อแนใจวา ถาแนใจวาขอคําถามนั้นไมเหมาะสม
สําหรับเกณฑในการพิจารณา คือ ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้ง 0.5 ขึ้นไป เปนขอคําถามที่ใชได สวนขอคําถามที่มี
คา IOC นอยกวา 0.5 ตัดทิ้งหรือปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
5.1) นําแบบทดสอบวัดความรูมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
5.2) จัดทําแบบทดสอบความรู เรื่องเทคนิคขั้นตอนการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโต
มิเตอร ฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
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4. ทดสอบการเรียนรูเครื่องวิทยาศาสตรขั้นสูง (เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร) ดวยเทคโนโลยี
คิวอารโคตกับนักศึกษาในขณะทําการทดลอง วัดความรูกอนและหลังการเรียนรู และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การเรียนรูดวยเทคโนโลยีคิวอารโคต แบบประเมินความพึงพอใจเปนแบบ 5 ระดับดังนี้
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ใหคะแนน 5 คะแนน
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ใหคะแนน 4 คะแนน
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน
ความพึงพอใจอยูในระดับนอย
ใหคะแนน 2 คะแนน
ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด ใหคะแนน 1 คะแนน
5. วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ไดแก
1) การศึกษาสภาพและความตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู โดยใชแบบสอบถามออนไลนกูเกิลฟอรม
โดยพิจารณาเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีปญหามากที่สุด 3 อันดับแรก ประเมินสภาพปญหารวมกับอาจารยผูสอน
และเจาหนาที่ผูคุมปฏิบัติการ
2) การสรางสื่อสําหรับการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูง ไดมีการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทานและทําการ
ปรับปรุงแกไขสื่อตามขอเสนอแนะ
3) การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการเรี ย นรู ก ารใช เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ขั้ น สู ง (เครื่ อ งอะตอมมิ ก แอบซอร พ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร) ศึกษาจากผลทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน หาคาเฉลี่ย และเปรียบเทียบขอมูลทางสถิติ
ดวย t-test
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาภายหลังการเรียนรูเครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูงผานคิวอารโคต โดยใชแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ และหาคาเฉลี่ย
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพและความตองการการใชสื่อเทคโนโลยีคิวอารโคต เพื่อพัฒนาการเรียนรูสําหรับเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตรขั้นสูง โดยใชแบบสอบถาม Google form (ดังภาพที่ 1) พบวา มีนักศึกษาชั้นปที่ 2 ตอบแบบสอบถามจํานวน 16
คน โดยความตองการการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรขั้นสูง 3 อันดับแรกไดแก เครื่อง
อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร (AAS) จํานวน 76.9% เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)
จํานวน 69.2% และเครื่องอินดักทีฟลีคับเพิลพลาสมา (ICP) จํานวน 38.5 % ตามลําดับ นําผลที่ไดประเมินรวมกับอาจารย
ผูสอนและเจาหนาที่ผูดูแลเครื่องมือและสถิติการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร พบวาเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโต
มิเ ตอร มี ขั้น ตอนการใชง านยุ งยาก ซั บ ซอ นและทํ าใหนั กศึ ก ษาเกิ ดความกัง วลใจมากที่สุ ด งานวิจั ย นี้จึ งไดเ ลื อกพัฒ นา
ประสิทธิภาพการเรียนรูเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร โดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคต
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ภาพที่ 1 ตัวอยางประเด็นคําถามสําหรับการศึกษาสภาพและความตองการการใชเทคโนโลยีคิวอารโคต เพื่อสงเสริมกิจกรรม
การเรียนสําหรับการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรขั้นสูง

ผลการสรางสื่อสําหรับการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร ประกอบดวย 3 หัวขอหลัก ไดแก
หลักการ องคประกอบของเครื่องมือ และขั้นตอนการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร โดยแตละหัวขอ
ทําการตัดตอ และใสเสียง มีความยาว 6.42 นาที เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอรและคิวอารโคตสําหรับ
การเขาถึงสื่อจากยูทูปแสดงดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอรและคิวอารโคตในการเขาถึง
ผลการเรี ยนรู การใชเครื่องมือวิ ทยาศาสตรขั้น สูง (เครื่องอะตอมมิก แอบซอรพ ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร) ผา น
เทคโนโลยีคิวอารโคต เมื่อทดสอบกับนักศึกษา ชั้นปที่ 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 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 2 เทากับ 4.02
โดยนักศึกษาเห็นวาการใชเทคโนโลยีคิวอารโคตสําหรับการเรียนรูขั้นตอนการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโต
มิเตอร มีขอดีไดแก การเขาถึงสื่อวีดิทัศนดวยคิวอารโคตทําใหเกิดความสะดวก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรูการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร ผานคิว
อารโคต

ประเด็นความคิดเห็น

มากที่สุด
(5)
1.สื่อวีดีทัศนมีความนาสนใจ
2
2.สื่อวีดีทัศนมีหนาที่เปนประโยชน
3
3.สื่อวีดีทัศนมีการนําเสนอสวนความยาวที่เหมาะสม
5
4.ไดรับความรูเพิ่มเติมและสามารถนําไปประยุกตใช
2
ในการเรียนการสอนและงานวิจัยได
5.สื่ อ วี ดี ทั ศ น ทํ า ให เ กิ ด ความมั่ น ใจขณะทํ า การ
3
ปฏิบัติการ
6.การเขาถึงสื่อวีดีทัศนดวย QR CODE ทําใหเกิด
4
ความสะดวก
คาเฉลี่ย
อภิปรายผล
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มาก
(4)
10
11
8
10

ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง นอย
นอยที่สุด
(3)
(2)
(1)
4
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0

คาเฉลี่ย
3.88
4.06
4.13
3.88

10

3

0

0

4.00

11

1

0

0

4.19
4.02
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เมื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูง (เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโต
มิเตอร) ผานคิวอารโคต โดยทดสอบกับนักศึกษา ชั้นปที่ 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบกอน-หลังการเรียนรูมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Stieff และคณะ (Stieff, Werner, Fink, & Meador, 2018)
ซึ่งใชวีดิทัศนออนไลนสําหรับปฏิบัติการรายวิชาเคมีทั่วไป
สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนรูการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร ผาน
คิวอารโคต โดยใชแบบประเมิน 5 ระดับ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก หากแยกพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปที่ 2 พบวา นักศึกษาเห็นดวยกับประเด็น การเขาถึงสื่อวีดิทัศนดวย QR code ทําใหเกิดความสะดวก มากที่สุด
(4.19) รองลงมาไดแก สื่อวีดิทัศนมีการนําเสนอดวยความยาวที่เหมาะสม (4.13) และ สื่อวีดิทัศนมีเนื้อหาที่เปนประโยชน
(4.06) สอดคลองกับงานวิจัยของ Yip และคณะ (Yip, Melling, & Shaw, 2016) ซึ่งไดใชเทคโนโลยีคิวอารโคตในการเรียนรู
ในรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีวเคมี
สําหรับประเด็นที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวาขออื่นไดแก สื่อวีดิทัศนมีความนาสนใจ (3.88) และ ไดรับความรูเพิ่มเติม
สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนและงานวิจัยได (3.88) อาจปรับปรุงแกไขโดยกระชับเนื้อหาใหสั้นกวาเดิม และ
เนื้อหาควรเนนที่ขั้นตอนการใชเครื่องมือที่งายและชัดเจน อาจแสดงเปนแผนผัง เพื่อความสะดวกใหนักศึกษาทําตาม เปด
เครื่องและใชเครื่องมือเองได
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเ ครือ่ งมือวิทยาศาสตรขั้นสูง (เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร
ดวยเทคโนโลยีคิวอารโคต สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเคมีชั้นปที่ 2 ไดในเวลาอันรวดเร็ว โดยคะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้สื่อการเรียนผาน QR code ยังมีขอดีหลายประการไดแก ใชงานงาย มีความยืดหยุนเฉพาะบุคคล เรียนรู
ซ้ําไดทุกเวลา ชวยลดเวลาการเรียนรูของนักศึกษา มีความนาสนใจ และชวยใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจขณะปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น โดยนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
กิตติกรรมประกาศ
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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การพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคู สําหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาชั้นปที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต
A DEVELOPMENT OF MUSIC THEORY INSTRUCTIONAL PACKAGE ON INTERVALS FOR YEAR
1 STUDENTS, MUSIC EDUCATION PROGRAM, PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY
BASED ON PIAGET’S LEARNING THEORY
จิรภัทร มีชัย*, อัครชัย จันทะคะมุด, พินิจ พนัสจุฑาบูลย, ภานุวัฒน กองแกว
เคลน บุณยานันต, และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*corresponding author e-mail: Jirapat.m@psru.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคูสําหรับนักศึกษาสาขาดนตรี
ศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2)
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคู
สําหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต 3) สํารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคู สําหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาชั้นปที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาดนตรี
ศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 15 คน ที่ไดจากการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคูสําหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาชั้นป
ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและ
หลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ดําเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐานจาก คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ
83.83/88.44 ตามลําดับซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80 2) นักศึกษาที่เรียนดวยชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การเรียนดวยชุดการสอน มีคาเฉลี่ย 4.25 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 โดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : ชุดการสอนทฤษฎีดนตรี, ขั้นคู, 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
การเรียนดนตรีในระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในดนตรีอยางลึกซึ้งทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนทางภาคทฤษฎีดนตรีเปนการศึกษาดนตรีในเรื่องทางโครงสรางและ
ประวัติที่มาของดนตรีนั้น 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 สาธิตบางเนื้อหาดวยเปยโนใหนักศึกษาไดฟงเสียงจริง และมอบหมายงาน
ใหทําตามเนื้อหาของการเรียน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา โดยสวนใหญในการสอนจะเปนเพียงการบอกเลาเนื้อหาใหผูเรียนฟงและ
ทําแบบฝกหัดเปนหลัก ซึ่งอาจสงผลใหเกิดปญหาหลายประการ ไดแก 1) ผูเรียนเกิดการเรียนรูและความเขาใจแตกตางกัน
ผูเรียนที่มีความขยันในการฝกทําแบบฝกหัดก็จะสามารถเขาใจสาระการเรียนรูไดดีกวานักเรียนที่ขาดการฝกทําแบบฝกหัดและ
ทบทวนบทเรียน 2) หากผูเรียนใชการจําเพียงอยางเดียวอาจทําใหผูเรียนขาดความเขาใจในโครงสรางของขั้นคู 3) ผูสอนไม
สามารถแนะนําวิธีการจัดระบบความคิดที่เหมาะสมในการแกโจทยปญหาเนื่องจากไมทราบถึงวิธีการคิดของผูเรียนวาถูกตอง
หรือเหมาะสมมากนอยเพียงใด (ปรีชา กุลตัน, 2552)
องคประกอบทางดนตรี (Musical components) ที่ วาดวยเรื่องพื้นฐานโครงสรางดนตรี ซึ่งประกอบดวยจังหวะ
ทํานอง เสียงประสาน (ขั้นคู) รูปพรรณ สีสัน และรูปแบบ เพื่อใหเกิด ความเขาใจในลักษณะบทเพลง สามารถพบไดในกลุม
วิชา ทฤษฎีดนตรี (ณรุทธ สุทธจิตต, 2555 อางอิงใน ฌานิก หวังพานิช, 2557) โดยที่ ขั้นคู คือระยะหางของโนต 2 ตัว ที่บอก
ถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโน ต สองตั ว โดยสามารถพิ จ ารณาได 2 ลั ก ษณะคื อ ขั้ น คู เ สี ย งทํ า นอง และขั้ น คู เ สี ย งประสาน มี
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ความสําคัญอยางมากเปนพื้นฐานในการเรียนทฤษฎีดนตรีสากล และเปนฐานในการสรางคอรด และการเรียบเรียงเสียง
ประสาน (ลัญฉนะวัต นิมมานรตนกุล, 2552)
ในปจ จุบั น นี้ ผูวิ จัย พบว านั กศึ ก ษาสาขาดนตรีศึ กษาชั้น ปที่ 1 มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ลสงครามมีค วามรูแ ละ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑซึ่งสงผลตอการศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลในเรื่องตอไป ทั้งนี้ในการแกปญหาดังกลาว ผูวิจัย
จึงมีแนวคิดที่จะใชชุดการสอนที่บูรณาการทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาทางเชาวน
ปญญา ของมนุษยเปนกระบวนการรับรูที่เกิดขึ้นตามกลไกทางธรรมชาติและเปนวิวัฒนาการทางการเติบโตของมนุษยตามวัยที่
เปลี่ยนแปลงไป แตกระบวนการพัฒนาดังกลาวนั้นมีปจจัยรอบดานที่เปนตัวกระตุนและสงเสริมอยางมีนัยสําคัญ นักจิตวิทยาผู
มีชื่อเสียงของโลกอยางฌอง เพียเจต เจาของทฤษฎี Cognitive Development Theory ไดแบงกระบวนการพัฒนาทาง
เชาวนปญญาออกเปน 4 ลําดับขั้น ไดแก ขั้นรับรูทางประสาทสัมผัส ขั้นกอนปฏิบัติการ ขั้นปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรมและ
ขั้นการคิดอยางเปนเหตุผล (กฤษติศักดิ์ พูลสวัสดิ์ และกีรติ คุวสานนท, 2561) รวมถึงใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน เพราะปญหาที่ดีจะเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจใฝหาความรูในการเลือกศึกษาปญหาที่มีประสิทธิภาพจะตอง
คํานึงถึงพื้นฐานความรูความสามารถของผูของผูเรียนประสบการณความสนใจขั้นตอนการจัดการเรียนรู (สุริยา สาแกว, 2557)
ดังนั้น จากประเด็นตาง ๆ ที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก
เรื่องขั้นคู สําหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต
เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ชวยเราความสนใจเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน เปดโอกาสให
ผูเรียนแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจฝกความรับผิดชอบ ทําใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณ และทําใหผูวิจัยได
ทราบถึงแนวทางในการนําชุดการสอนไปพัฒนาเพื่อใชตอยอดในอนาคต
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อ พั ฒ นาชุ ด การสอนวิ ช าทฤษฎี ด นตรี ต ะวัน ตกเรื่ อ งขั้ น คู สํ าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาดนตรี ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรี
ตะวันตกเรื่องขั้นคู สําหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรู
ของเพียเจต
3. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคู สําหรับนักศึกษา
สาขาดนตรีศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัย เชิงทดลองโดยออกแบบการทดลอง แบบ one group pretestposttest design (O-X-O) (ศจีมาศ ณ วิเชียร, 2556) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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2. กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีผล
การเรียนต่ํากวาเกณฑ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 15 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคู สําหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไดรับการสอนดวยชุดการสอน
การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยทดลองใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 15 คนซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงและใชรูปแบบการวิจัยกลุมเดียววัดผลกอนหลัง
one group pretest-posttest design (O-X-O) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบกอนเรียน(pretest)โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 30 ขอ
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนเรื่องขั้นคู สําหรับนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 สาขา
ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแนวคิดการสอนดนตรีของเพียเจตและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐานจํานวน 1 ชุดเวลา 8 ชั่วโมงโดยแบงเปน 5 กิจกรรมการเรียนรูด ังนี้
กิจกรรมการเรียนรูที่ 1 ขั้นคู เมเจอร
กิจกรรมการเรียนรูที่ 2 ขั้นคู ไมเนอร
กิจกรรมการเรียนรูที่ 3 ขั้นคู เพอรเฟค
กิจกรรมการเรียนรูที่ 4 ขั้นคู ดิมมินิช
กิจกรรมการเรียนรูที่ 5 ขั้นคู ออกเมนเทด
ขั้นตอนที่ 3 หลังจากดําเนินการสอนแลวทําการทดสอบหลังเรียน (posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจํานวน 30 ขอตรวจใหคะแนน 1 ขอ 1 คะแนนและนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ
ขั้นตอนที่ 4 หลังจากทดสอบหลังเรียนแลวทําการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรูดวยชุดการสอน
เรื่องขั้นคู สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต
และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานและนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ
1. หาคาเฉลี่ยรอยละ (𝑥̅ ) (สุขแกว คําสอน, 2549)
2. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535)
3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน t-test dependent samples (บุญชม ศรีสะอาด, 2535)
4. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ คาดัชนีความสอดคลอง E1/E2 (บุญชม ศรีสะอาด, 2535)
ผลการวิจัย

1368

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

1. ผลวิเคราะหก ารหาประสิท ธิภาพของชุ ดการสอนสาระดนตรีเ รื่องขั้น คู ตามทฤษฎีก ารสอนพัฒ นาการทาง
สติปญญาของ เพียเจต ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
แบบทดสอบระหวางเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

ประสิทธิภาพ

จํานวนนักเรียน

E1

จํานวนนักเรียน

E2

E 1 /E 2

15

83.83

15

88.44

83.83/88.44

จากตารางที่ 1 คะแนนทดสอบระหวางเรียนของนักศึกษาจํานวน 15 คน คิดเฉลี่ยเปนรอยละ 83.83 และคาคะแนน
เฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 100 หมายความวาชุดการสอนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ 83.83 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักศึกษาโดยใชชุดการสอน สาระ
ดนตรีเรื่องขั้นคู ตามทฤษฎีการสอนพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยการทดสอบกอนและหลังใชชุดการสอน

x�

คะแนน
กอนใชชุดการสอน

20.80

หลังใชชุดการสอน

26.53

t
12.68

จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 20.80 สวนคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทา
26.53 เมื่อคาเฉลี่ยของคะแนนไปทดสอบความแตกตางโดยใชคาทดสอบ (t -test dependent) พบวาคาที่ไดจากการคํานวณ
เทากับ 12.68 โดยมีความแตกตางที่ระดับนัยยะสําคัญทางสถิติ 0.05
3. หาคาคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอชุดการสอน สาระดนตรีเรื่อง ขั้นคู
ตารางที่ 3 แสดงผลวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอชุดการสอน สาระดนตรีเรื่อง ขั้นคู
ขอที่
1

รายการ

คะแนนเฉลีย่

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)

มีเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารอื่น ๆ

x�

3.00

เชน กรณีตัวอยางหรือแบบฝกหัดทายบท
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0.00

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
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2

เนื้อหาที่กําหนดในชุดการสอน มีความ
เหมาะสมกับผูเรียน

4.27

0.65

พึงพอใจมาก

3

เนื้อหาที่สอน มีความหลากหลาย มีความ

4.27

0.47

พึงพอใจมาก

นาสนใจ
4

เนื้อหาที่สอน เขาใจงาย

4.55

0.52

พึงพอใจมากที่สุด

5

ผูเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการเรียนการสอน

4.27

0.79

พึงพอใจมาก

6

ผูเรียนไดความรูในเรื่อง ขั้นคู มากขึ้นจากการ

4.36

0.50

พึงพอใจมาก

3.73

0.47

พึงพอใจมาก

เรียนดวยชุดการสอนนี้
7

ผูเรียนสามารถนําความรูไ ปใชใน
ชีวิตประจําวันได

8

เวลาที่ใชในการทําแบบฝกเพียงพอและ
เหมาะสม

4.91

0.30

พึงพอใจมากที่สุด

9

ผูสอนยอมรับฟงความคิดเห็นและขอวิจารณ

4.55

0.52

พึงพอใจมากที่สุด

ของผูเรียนตลอดจนเปดโอกาสใหผูเรียน
ซักถาม แสดงความคิดเห็นและมีสว นรวมใน
การเรียนการสอน
10

ผูสอนมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน

3.36

0.50

พึงพอใจปานกลาง

11

ผูสอนมีการประเมินผลการเรียนตามสภาพ
จริง และสอดคลองกับการเรียนการสอน

4.55

0.69

พึงพอใจมากที่สุด

4.25

0.53

พึงพอใจมาก

เฉลี่ย

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ
ระดับ

1.00 – 1.50
1.51 – 2.50

หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
หมายถึง พึงพอใจนอย

ระดับ

2.51 – 3.50

หมายถึง พึงพอใจปานกลาง

ระดับ

3.51 – 4.50

หมายถึง พึงพอใจมาก

ระดับ 4.51 – 5.00
หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบวานักศึกษามีคาคะแนนความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการสอน สาระดนตรีเรื่องขั้นคู ตาม
ทฤษฎีการสอนพัฒนาการทางสติปญญาเพียเจต โดยใชวิธีการการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเฉลี่ยโดยรวมเทากับ
4.25 ซึ่งอยูในระดับ พึงพอใจมาก เวลาที่ใชในการทําแบบฝกเพียงพอและเหมาะสม มีคาเทากับ 4.91 ในดานเนื้อหาที่สอน
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เขาใจงาย ผูสอนยอมรับฟงความคิดเห็นและขอวิจารณของผูเรียนตลอดจนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม แสดงความคิดเห็นและ
มีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.55 มีเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารอื่น ๆ เชน กรณีตัวอยาง
หรือแบบฝกหัดทายบทมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00
อภิปรายผล
1. ผลการสรางชุดการสอนมีประสิทธิภาพ E1/ E2 เทากับ 83.83/88.44 ตามลําดับซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว
80/80ตามลําดับสอดคลองกับวีระศักดิ์ อักษรถึง (2556) ที่ไดทําวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเรื่องการฝกโสตและการอานโนตผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกโสดและการสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.50/87 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนด แสดงใหเห็นวาการสรางชุดการสอนที่ผานการหาประสิทธิภาพ
ตามขั้นตอนอยางถูกวิธีการจะชวยใหชุดการสอนสาระดนตรีเรื่องขั้นคู ตามทฤษฎีการสอนพัฒนาการทางสติปญญาของ เพีย
เจต โดยใชวิธีการการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีประสิทธิภาพและนําไปใชไดจริง
2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ.05 สอดคลองกับ
(ชนก วรรณกุล, 2557) ที่ทําการวิจัยเรื่องการสรางชุดการสอนทฤษฎีดนตรีสากลเรื่องขั้นคูและทรัยแอดโดยใชรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบแสดงการคิดเปนถอยคําแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทา 88.88 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนของนักศึกษาที่ไดรับการเรียนรูโดยใชชุดการสอนสาระดนตรีเรื่องขั้นคู ตามทฤษฎีการสอนพัฒนาการทางสติปญญาของ
เพียเจต โดยใชวิธีการการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีความนาเชื่อถือและสามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีสากลไดจริง
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอชุดการสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 สวนใหญอยูในระดับพอใจมาก สอดคลอง
กับ (ณัฐพล สุทธิเกษม 2562) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจสและความพึงพอใจที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอน ดวยชุดการสอนการรวมวงแจสของนักเรียนดนตรีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารสาสนเอก
ตรา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีความสอดคลองเชิงเนื้อหาครบทุกประเด็นเมื่อนําไปทดลองใช ผลการประเมินเจต
คติทางดานดนตรีอยูในระดับมากทุกดานแสดงใหเห็นวาการพัฒนาแบบฝกทักษะทางดนตรีที่มีประโยชนและมีความยากงาย
เหมาะสมกับความสนใจและความตองการของผูเรียนทําใหตั้งใจเรียนทําใหเกิดความพึงพอใจและยังชวยสงผลใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่ดีขึ้น
จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา ทฤษฎีดนตรีเรื่อง ขั้นคู เปนสิ่งที่สามารถฝกฝนใหเกิดขึ้นกับผูเรียนทุกคนในการ
จัดการเรียนรูดนตรีผูสอนจึงควรใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะและกระบวนการตาง ๆที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียนจะชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางดนตรีไดรวมถึงมีความพึงพอใจที่จะเรียนรู

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาชุดการสอน สาระดนตรีเรื่องขั้นคู ตามทฤษฎีการสอนพัฒนาการทางสติปญญาของ เพียเจต โดยใช
วิธีการการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานประกอบไปดวยแผนจัดการเรียนรู 5 แผน ใชเวลาเรียน 8 ชั่วโมงมีประสิทธิภาพ
E 1 /E 2 เทากับ 83.83/88.44 ตามลําดับซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80

1371
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2. นักศึกษาที่เรียนดวยชุดการสอน สาระดนตรีเรื่องขั้นคู ตามทฤษฎีการสอนพัฒนาการทางสติปญญาของ เพียเจต
โดยใชวิธีการการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยชุดการสอน สาระดนตรีเรื่องขั้นคู ตามทฤษฎีการ
สอนพัฒนาการทางสติปญญาของ เพียเจต โดยใชวิธีการการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสวนใหญอยูในระดับ พึงพอใจ
มาก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ อาจารยเคลน บุณยานันต อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยที่ใหคําปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการทําวิจัย
ตลอดจนการเอาใจใสดูแล และกรุณาตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนโครงงานวิจัยดนตรีฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดี
คณะผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูง และ อาจารยสาขาดนตรีศึกษา ที่ใหความกรุณาใหคําปรึกษาและชวยเหลือเรื่องการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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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 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
e-mail: ngamkitjawat_a@hotmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของนามานุประโยค (Noun Clause) ที่ปรากฎ
ในหนังสือเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ (Harry Potter and the Philosopher's Stone) โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก นามานุประโยค (Noun Clause) ที่ปรากฎในหนังสือเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ (Harry
Potter and the Philosopher's Stone) จํานวนทั้งสิ้น 67 ประโยค โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก รูปแบบ
โครงสรางนามานุประโยค (Noun clause) จํานวน 15 โครงสราง โดยทฤษฎีที่ใชในงานวิจัยเปนทฤษฎีของ Alice Oshia และ
Ann Hogue (2006) ในการวิเคราะหขอมูลนี้ใชสถิติรอยละ ผลการวิจัยพบวามีการใชนามานุประโยค (Noun Clause)
จํานวน 67 ประโยค คิดเปนรอยละ 2.48 ของจํานวนประโยคทั้งหมดของหนังสือ ในการวิเคราะหโครงสรางนามานุประโยค
(Noun Clause) พบวามีการใชโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause) จํานวน 9 โครงสราง จากโครงสรางทั้งหมด 15
โครงสราง โดยโครงสรางที่พบมากที่สุด คือ โครงสรางที่ 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
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บทนํา
การเรียนภาษาอังกฤษใหไดผลดี ผูเรียนจําเปนตองมีความรูพื้นฐานทางไวยากรณเปนสําคัญ เพราะการมีความรูดาน
ไวยากรณท่ดี ียอมนําไปสูความสามารถที่จะพัฒนาทักษะในการพูด การอาน และการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (ศิริรัตน ชู
พันธ, 2549) การเรียนไวยากรณเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากเปนเหมือนพาหนะที่สําคัญตอการเรียนรูที่จะชวยใหบุคคลคิดอยาง
ชัดเจนยิ่งขึ้น ไวยากรณนั้นเปนตัวสะทอนความคิด อีกทั้งยังชวยใหบุคคลมีความชํานาญในการเรียนภาษาตางประเทศได
อยางรวดเร็ว และชวยใหบุคคลมีความสามารถในการใชภาษาพูดและและภาษาเขียนเปนไปตาม ระเบียบวิธีทางสังคม พรอม
กับชวยใหบุคคลเปนผูฟง ผูพูด ผูอานและผูเขียนที่มีประสิทธิภาพ ไวยากรณยังเหมือนเปนกระดูกสันหลังที่เปนพื้นฐานที่ชวย
ใหผูเรียนภาษาตางประเทศ ประสบ ความสําเร็จในการเรียนทั้งทักษะฟง พูด อาน และ เขียน (เนาวรัตน อินทรประสิทธ,
2555)
การขาดความรูดานโครงสรางประโยคสงผลตอการอานภาษาอังกฤษของผูเรียน ฉะนั้นการวิเคราะหโครงสราง
ประโยคจึงเปนที่ไมควรละเลยเพราะถือวากลวิธีหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเขาประโยคภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น เนื่องจาก
เปนการฝกใหผูเรียนไดใชความคิดในการวิเคราะห แยกสวนตางๆของประโยคเพื่อใหทราบวาสวนใดคือภาคประธาน สวนใด
คือภาคแสดง วลีกลุมนี้ใชขยายสวนใด ประโยคนี้มีใจความหลักอยูที่ตรงสวนไหน และประโยคใดเปนขอความสนับสนุน เมื่อ
ผูเรียนสามารถฝกใชความคิดในการวิเคราะหของโครงสรางประโยคไดเปนอยางดีแลว ผลที่ตามมาคือผูจะเขาใจการใช
ภาษาอังกฤษไดเร็วและงายยิ่งขึ้น (สายฝน คิมอิ๋ง, 2555)
นอกจากนี้ อัครณัฐฏ ปาลวัฒน (2557) ไดวิเคราะหเกี่ยวกับความซับซอนของ รูปแบบประโยคที่ผูเรียนอาน ผล
การศึก ษาพบวา ถ าผูเรี ยนเขา ใจเรื่ องไวยากรณ จะส งผลให ผูเ รียนมี ความก าวหน าในการอา นสูงขึ้น ผูเรี ยนจะประสบ
ความสําเร็จในทักษะการอานภาษาอังกฤษ ถาไดเรียน โครงสรางประโยคของภาษาอังกฤษ
ดวยเหตุดังกลาวนี้จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะวิเคราะหโครงสรางประโยคนามานุประโยค (Noun Clause) ใน
หนังสืออานนอกเวลา ซึ่งผูวิจัยมีความคิดวาเปนเรื่องจําเปนที่ตองเขาใจโครงสรางไวยากรณเพื่อที่จะไดเขาใจความหมาย หรือ
จุดประสงคที่ผูแตงตองการสื่อสารในหนังสืออานนอกเวลา โครงสรางประโยคนามานุประโยคเปนโครงสรางที่มีความซับซอน
และเปนปญหาตอผูอานหนังสือ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาและวิเคราะหโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสือเรื่องแฮรร่ี พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ
(Harry Potter and the Philosopher's Stone)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก รูปแบบโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause) จํานวน 15 โครงสราง โดย
ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัยเปนทฤษฎีของ Alice Oshia และ Ann Hogue (2006) ซึ่งสามารถแบงรูปแบบโครงสรางไดดังนี้
โครงสรางที่ 1 S + V + That clause
โครงสรางที่ 2 S + V + Adj. + That-Clause
โครงสรางที่ 3 S + V + N. + That-Clause
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โครงสรางที่ 4 That - Clause + V + Adj.
โครงสรางที่ 5 It + V.to be + Adj. + That-clause
โครงสรางที่ 6 It + V.to be + V3 + That-Clause
โครงสรางที่ 7 It + has / have + been + V3 + That-Clause
โครงสรางที่ 8 S + V + whether clause (S + V + object)
โครงสรางที่ 9 S + V + whether or not + S + V + object
โครงสรางที่ 10 S + V + whether + S + V + object + or not
โครงสรางที่ 11 S + V + if-clause (if + S + V + object)
โครงสรางที่ 12 S + V + if clause (if + S + V + object + or not)
โครงสรางที่ 13 S + V + (wh – word +V + object)
โครงสรางที่ 14 S + V + (wh – word + S + V)
โครงสรางที่ 15 (Wh – word + S + V + Object) + V + Adj
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิเคราะหโครงสรางสังกรประโยค (Complex Sentence) ประเภทนามานุประโยค (Noun Clause) ผูวิจัยได
มีกระบวนการในการรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ผูวิจัยทําการนับประโยคทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ (Harry Potter and
the Philosopher's Stone)
2. ผูวิจัยทําการวิเคราะหนามานุประโยคโดยใชทฤษฏีของ Alice Oshia และ Ann Hogue ซึ่งสามารถแยกจําแนก
นามานุประโยคได 15 โครงสราง
3. ผูวิจัยนํานามานุประโยคที่วิเคราะหตามทฤษฎีของ Alice Oshia และ Ann Hogue ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกตองเรียบรอย
4. ผูวิจัยทําการนับประโยคนามานุประโยคตามที่เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
การหาคาความถี่รอยละของจํานวนนามานุประโยค
=

จํานวนนามานุประโยคที่ปรากฏ
จํานวนประโยคทั้งหมดที่ปรากฏ

x 100

การหาคาความถี่รอยละของแตละโครงสรางที่ปรากฏในนามานุประโยค
=

จํานวนประโยคของแตละโครงสรางที่ปรากฎในนามานุประโยค
จํานวนประโยคแบบนามานุประโยค
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ผลการวิจัย
จากรูปภาพที่ 1 พบวาในหนังสือเรื่องแฮรรี่ พอตเตอร กับศิลาอาถรรพ (Harry Potter and the Philosopher’s
Stone) มีการใชโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause) จํานวน 67 ประโยค จากจํานวนประโยคที่ปรากฎในหนังสือเลม
ดังกลาวทั้งสิ้น 2,707 ประโยค คิดเปนรอยละ 2.48 และประโยคอื่นๆ อีก 2,640 ประโยค คิดเปนรอยละ 97.52

รูปภาพที่ 1 รอยละของนามานุประโยค (Noun Clause) ที่ปรากฏในหนังสือเรื่องแฮรรี่ พอตเตอร กับศิลาอาถรรพ

จากรูปภาพที่ 2 พบวาในหนังสือเรื่องแฮรรี่ พอตเตอร กับศิลาอาถรรพ (Harry Potter and the Philosopher’s
Stone) มีการใชโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause) จํานวน 9 โครงสราง จากโครงสรางทั้งหมด 15 โครงสราง โดย
โครงสรางที่พบมากที่สุด คือ โครงสรางที่ 1 [S + V + (That Clause)] จํานวน 24 ประโยค คิดเปนรอยละ 35.82 อันดับที่
สอง คือ โครงสรางที่ 14 [S + V + (Wh word + S + V)] จํานวน 23 ประโยค คิดเปนรอยละ 34.33 อันดับที่สาม คือ
โครงสรางที่ 8 [S + V + Whether Clause (S + V + Object)] จํานวน 5 โครงสราง คิดเปนรอนละ 7.46 อันดับที่สี่ คือ
โครงสรางที่ 5 [It + V.to be + Adj. + That Clause] และ โครงสรางที่ 15 [Wh Clause (Wh word + S + V + Object +
V + Adj.)] จํานวนโครงสรางละ 4 ประโยค คิดเปนรอยละ 5.97 อันดับที่หา มี สามโครงสรางที่มีจํานวนเทากัน คือ โครงสราง
ที่ 2 [S + V +Adj + That Clause] โครงสรางที่ 3 [ S + V + N + That Clause] และโครงสรางที่ 13 [S + V + (Wh word
+ V + Object)] จํานวนโครงสรางละ 3 ประโยค คิดเปนรอยละ 2.99 และอันดับสุดทายคือ โครงสรางที่ 11 [S + V + If
Clause (If + S + V + Object)] จํานวน 1 โครงสราง คิดเปนรอยละ 1.49 และโครงสรางที่ไมไดปรากฏมีจํานวน 6
โครงสราง คือ โครงสรางที่ 4 [That-Clause + V + Adj.] โครงสรางที่ 6 [It + V.to be + V3 + That-Clause] โครงสรางที่
7 [It + has / have + been + V3 + That-Clause] โครงสรางที่ 9 [S + V + whether or not + S + V + object]
โครงสรางที่ 10 [S + V + whether + S + V + object + or not] และ โครงสรางที่ 12 [S + V + if clause (if + S + V +
object + or not)]
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รูปภาพที่ 2 รอยละของนามานุประโยค (Noun Clause) ในแตละโครงสรางที่ปรากฏในหนังสือแฮรรี่ พอตเตอร กับศิลาอาถรรพ

อภิปรายผล
จากการวิจัยพบวาโครงสรางนามานุประโยคมีความซับซอนเนื่องจากเปนหนึ่งในโครงสรางที่อยูในกลุมของสังกร
ประโยคและมีหลากหลายลักษณะโครงสราง โดยจากการวิจัยแสดงใหเห็นวาการใชโครงสรางนามานุประโยค มีการใช
โครงสราง S + V + That-Clause มากที่สุดคือ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเนาวรัตน อินทรประสิทธิ (2555) ที่ไดทําการ
วิจยั เรื่องการวิเคราะหโครงสรางภาษาอังกฤษเชิงพรรณนาโวหาร โดยพบวารูปแบบโครงสรางประโยคที่ใชในงานเขียนนี้มาก
ที่สุดคือสังกรประโยค (Complex sentence) อีกทั้งยังศึกษานามานุประโยค (Noun Clauses) ซึ่งถือเปนชนิดหนึ่งของสังกร
ประโยค (Complex sentence) ซึ่งเปนเรื่องที่มีความยากและความซับซอน
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบวามีการใชนามานุประโยค (Noun clause) จํานวน 67 ประโยค จากจํานวนประโยคที่ปรากฎใน
หนังสือเลมดังกลาวทั้งสิ้น 2,707 ประโยค คิดเปนรอยละ 2.48 และโครงสรางที่พบมากที่สุดจากทั้งหมด 15 โครงสราง คือ
โครงสรางที่ 1 [S + V + (That Clause)] จํานวน 24 ประโยค คิดเปนรอยละ 35.82 และมีโครงสรางที่ไมพบจํานวน 5
โครงสราง คือ โครงสรางที่ 4 [That-Clause + V + Adj.] โครงสรางที่ 6 [It + V.to be + V3 + That-Clause] โครงสรางที่
7 [It + has / have + been + V3 + That-Clause] โครงสรางที่ 9 [S + V + whether or not + S + V + object]
โครงสรางที่ 10 [S + V + whether + S + V + object + or not] และ โครงสรางที่ 12 [S + V + if clause (if + S + V +
object + or not)]
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับนี้สําเร็จและสมบรูณตามขั้นตอนไดดวยความกรุณาและการไดรับสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญที่ไดให
คําแนะนํา คําปรึกษาตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆอยางยิ่งตลอดจนการจัดทํารายงานเลนนี้สําเร็จสมบรูณ คณะผูวิจัยขอ
กราบขอพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณเจาของเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่อางอิงใหงานวิจัยฉบับ
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นี้ไดมีความสมบรูณมากขึ้น ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดใหคําแนะนําและกําลังใจเสมอมา ที่ไดรับคําปรึกษาและคําแนะนําแก
คณะผูวิจัยที่ไมกลาวมา ณ ที่นี้ดวย สุดทายนี้ หากมีขอบกพรองในลักษณะใดที่เกิดขึ้น
เอกสารอางอิง
เนาวรัตน อินทรประสิทธ. (2555). การวิเคราะหโครงสรางภาษาอังกฤษเชิงพรรณนาโวหาร. (วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ).
สายฝน คิมอิ๋ง. (2555). การวิเคราะหโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษในคอลัมน Star Biographic ในนิตยาสาร Student
Weekly. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา).
อัครณัฐฎ ปาลวัฒน. (2557). การวิเคราะหโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่ปรากฏใน Error Messages ของ MS Window
Error Code Lookup Utility Versionm2.9. (วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา).
Alice O. & Ann H. (2006). Writing Academic English Fourth Edition. The United State of America: Pearson
Education,Inc.
Rowling, J. K. (1997). Harry Potter and Philosopher's Stone. London: Bloomsbury Publishing Plc..
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ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATINOS :
A STUDY OF SA-MOR-KON SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION,
BAN TAK DISTRICT, TAK PROVINCE
ปยะพร เสมาทอง* ณัชชิยา โมฟูและ เนาวลักษณ เอื้อพิชญานนท
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
*
corresponding author e-mail : pieya_23@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ใช
ประชากรจากบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ป 2562จํานวนทั้งสิ้น 40 คนใช
แบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวย
T-test และ F-test ผลการศึกษาพบวาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคนมีความคิดเห็น โดยรวมอยูในระดับมาก
(µ= 4.09)พิจารณารายดาน พบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานรูสึกผูกพันตอองคการบริหารสวนตําบลในระดับมากพิจารณารายดาน
พบวา สูงสุด ไดแกความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร (µ= 4.15) รองลงมา ไดแก ความเต็มใจและใชความ
พยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน (µ= 4.14) และต่ําสุด ไดแก ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร(µ=
4.03)และผลทดสอบสมมติฐานพบวาเพศตางกัน มีความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกรแตกตางกันอายุตางกัน
มีความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกรแตกตางกัน และประเภทบุคลากรตางกัน มีการยอมรับเปาหมายของ
องคกรและความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร แตกตางกัน
คําสําคัญ:ความผูกพันการยอมรับ 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
หนวยงานของรัฐบาลที่มีการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถิ่น คือ องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2538 และมีการแกไขเพิ่มเติมในเวลาตอมาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลมีความสําคัญตอทองถิ่นเปน
อยางมาก เพราะเปนองคการปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด แตใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนใน
พื้นที่ชนบท มีการปกครองตามระบบประชาธิปไตย (สถาบันพระปกเกลา : ออนไลน)
องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2540 ณ หมูที่4บานสมอโคน ตําบลสมอโคน
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก มีเขตการปกครองจํานวน 9 หมูบานเปนองคการที่ใหบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชน ซึ่งบางครั้งเกิดปญหาในดานที่เปนองคการขนาดเล็ก ทั้งในแงของการขาดการมีสวนรวมของประชาชนในเขตการ
ปกครอง รวมถึงมีรายไดนอยและบุคลากรก็นอย โดยเฉพาะปญหาดานบุคลากร เนื่องจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลและคณะ ไมมีความรูทางดานกฎหมาย ดานการบริหารจัดการองคกร ทําใหการปฏิบัติหนาที่และการดําเนินงานภายใน
องคกรปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายและไมมีหลักเกณฑที่แนนอน (สถาบันพระปกเกลา : ออนไลน) ซึ่งการบริหารงานภายใน
องคการบริหารสวนตําบลตองใชบุคลากรที่มีความสามารถในการประสานงานระหวางหนวยงานกับประชาชน ใหมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในระดับตําบล กระตุนใหประชาชนในพื้นที่ใหมีความตื่นตัวและมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ ของตําบลซึ่งองคการบริหารสวนตําบล จะตองสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
เกิดความชอบและรักงานที่ตนเองไดรับมอบหมายอันไดแก ผลตอบแทนพื้นฐาน เชน เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ ฯลฯ
ตลอดจนตองสรางสภาพแวดลอมในการทํางานทั้งภายในและภายนอกองคกร มีคานิยม ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติงานที่
ดีใหกับบุคลากรในองคการเพื่อใหบุคลากรเกิดความผูกพันกับองคกร สงผลใหองคการมีความเจริญเติบโตและอยูรอดตอไป
(www.samorkon.go.th/home)
ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ทัศนคติที่สะทอนความเกี่ยวของระหวางบุคคลกับองคกร ซึ่งเขายินดีที่จะมีสวนรวม
เปนสมาชิก และไมเต็มใจที่จะจากองคการไป ทั้งนี้มีนักวิชาการไดอธิบายความผูกพันระหวางบุคคลและองคกรจาก 2 มุมมอง
คือ 1. ความผูกพันอยางตอเนื่อง คือ พนักงานมีแนวโนมที่จะอยูกับองคกร เนื่องจากเขาไมสามารถจะออกไปได และ 2. ความ
สอดคลองของเปาหมายระหวางบุคคลและองคการ เรียกวา มโนทัศนที่บุคคลพรอมที่จะยอมรับและปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายของคนและองคกร คานิยมองคกรยิ่งใกลเคียงกับบุคคลที่จะบรรจุมากเพียงไร ยิ่งทําใหพนักงานใหมที่ไดบรรจุมีความ
ผูกพันตอองคการมากเพียงนั้น ในการนี้ การใหรางวัลมีความสําคัญตอการพัฒนาความผูกพันกับองคกร เชน การไดรับการ
ยอมรับ การเลื่อนตําแหนง หรือเปน ผูมีสวนรว มกับโครงการใหม ๆ ดังนั้น ผูบริหารจึงตองสรางระบบการใหร างวัลที่ใ ห
ความสําคัญกับบุคคล และความภาคภูมิใจที่บูรณาการเขากับเปาหมายของบุคคลและองคการ ชวยกระตุนและธํารงรักษา
ความผูกพันกับองคกรใหแกพนักงาน (ณัฎฐพันธ เขจรนันทน, 2551 : 105-108)
ดังนั้น ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบาน
ตาก จังหวัดตาก เพื่อใหทราบถึงความรูสึกของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสมอโคน มีความผูกพันตอองคกรมาก
นอยเพียงใด และผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลอื่นๆ ที่จะนําไปพัฒนาดานการบริหารงาน
ภายในองคการในอนาคตตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
กรอบแนวความคิด
ลักษณะสวนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ประเภทบุคลากร
ระยะเวลาในการรับราชการ

ความผูกพันตอองคกร
- การยอมรับเปาหมายขององคกร
- ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร
- ความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน
- ความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร

สมมติฐานในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคนที่มลี ักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังนี้
H 0 :บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่มลี ักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไม
แตกตางกัน
H1 :บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่มีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก มีจํานวน
ทั้งหมด 40 คน (องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน, สืบคนจาก www.samorkon.go.th/home)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงเนนศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก
จังหวัดตาก ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดําเนินการวิจัยโดยการใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจยั โดยจะมีขั้นตอนดังนี้
ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ไดจดั ทําแบบสอบถามออกเปน
ตอนที่ 1 เปนลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาประเภทบุคลากร
และระยะเวลาในการรับราชการของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
ตอนที่ 2 ความผูกพันตอองคกร ไดแก การยอมรับเปาหมายขององคกรความรูส ึกภาคภูมใิ จและหวงใยในอนาคตของ
องคกรความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน และความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกรเปน
การสรางแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการวัดประเภท อัตภาคชั้น โดยมีระดับการประมาณคาความผูกพันของ
บุคลากรที่มีตอองคกร เปน 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด4 หมายถึง ระดับมาก 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 2
หมายถึง ระดับนอย และ 1 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน คือ ความผูกพันตอองคกรมีความแตกตางกันไปตาม
ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการทดสอบ T-test เพื่อทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2
กลุม คือ เพศ และการทดสอบ F-test แบบ One Way ANOVAเพื่อทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา
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2 กลุม คือ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H 1 ) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา .05
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจากผลการศึกษาขอมูลที่รวบรวมไดจะดําเนินการวิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive
Statistic) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลตามรายละเอียดในแบบสอบถามดังนี้
1. ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาประเภทบุคลากร และ
ระยะเวลาในการรับราชการ นํามาวิเคราะหหาคาความถี่และรอยละ
2. ความผูกพันตอองคกร ไดแก การยอมรับเปาหมายขององคกรความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตของ
องคกรความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน และความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร
นํามาวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การแปลผลคาเฉลี่ย ใชเกณฑดังนี้
ระหวาง 4.50—5.00 หมายถึง ความผูกพันตอองคกรอยูระดับมากที่สุด
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 ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับนอยที่สุด
3. การวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐานใชสถิติ T-test เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยางที่มี 2 กลุม คือ เพศ และใชสถิติ F-test แบบ One Way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม ไดแก อายุ สถานภาพระดับการศึกษาประเภทบุคลากร และระยะเวลาในการรับราชการ
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 41–50 ป มีสถานภาพสมรส มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ประเภทบุคลากรสวนใหญมีท้ังขาราชการและสมาชิกสภา และมีระยะเวลาในการรับราชการ
6-10 ป ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
20–30 ป
31–40 ป
41–50 ป
51 ป ขึ้นไป
รวม
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จํานวน (คน)

รอยละ

22
18
40

55.00
45.00
100

5
9
16
10
40

12.50
22.50
40.00
25.00
100
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สถานภาพ
โสด
สมรส
หยา
รวม

12
20
8
40

30.00
50.00
20.00
100

รวม

22
12
6
40

55.00
30.00
15.00
100

รวม

18
18
4
40

45.00
45.00
10.00
100

รวม

8
11
19
2
40

20.00
27.50
47.50
5.00
100

ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ประเภทบุคลากร
ขาราชการ
สมาชิกสภา
คณะผูบริหาร
ระยะเวลาในการรับราชการ
นอยกวา 1 ป
1 – 5 ป
6 – 10 ป
10 ป ขึ้นไป

ตอนที่ 2 ความผูกพันตอองคกร ไดแก การยอมรับเปาหมายขององคกรความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตของ
องคกรความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน และความตองการรักษาความเปนสมาชิกของ
องคกร
ความผูกพั นตอองค กร จากตารางที่ 2 พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน มี ระดับความคิดเห็ น
โดยรวม อยูในระดับมาก (µ= 4.09) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกดานความตองการรักษา
ความเปนสมาชิกขององคกร (µ= 4.15) รองลงมา ไดแก ดานความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน
(µ= 4.14) และดานที่ต่ําสุด ไดแก ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร (µ= 4.03) สอดคลองกับงานวิจัย
ของ เอกธนัช สุทธิรักษ (2556) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม
พบวา พนักงานเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม มีความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน โดยภาพรวมและ
รายดาน
ระดับความคิดเห็น
ความผูกพันตอองคกร
µ
S.D.
แปลผล
ดานการยอมรับเปาหมายขององคกร
4.06
.67
มาก
ดานความรูส ึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร
4.03
.66
มาก
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ดานความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน
ดานความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร
ความผูกพันตอองคกรโดยรวม

4.14
4.15
4.09

.63
.61
.64

มาก
มาก
มาก

ดานการยอมรับเปาหมายขององคกร จากตารางที่ 3 พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคนโดยรวมมี
ระดับความคิดเห็น ดานการยอมรับเปาหมายขององคกรอยูในระดับมาก (µ = 4.06) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอทานรูสึกวาคานิยมเปาหมายของตนเองกับหนวยงานมีความคลายคลึงกันรองลงมา ไดแก ขอทานรูสึก
ยอมรับเปาหมายและปฏิบัติตามนโยบายทุกอยาง และต่ําสุด ไดแก ขอทานมักจะมีความรูสึกตอตานนโยบายและวิธีการ
บริหารงานของผูบริหารของหนวยงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุทัย จันทรแชมชอย (2551) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา ผูใหขอมูลมีระดับความคิดเห็น ดาน
ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ อยูในระดับสูง โดยประเด็นที่เปนอันดับหนึ่ง คือ
มีความรูสึกที่จะบอกใครๆ วา ตนเปนบุคลากรขององคการ รองลงมาคือ ประเด็นปญหาขององคการเปนเรื่องที่บุคลากรทุกคน
ตองรวมมือกันแกไข สอดคลองกับงานวิจัยของ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย (2561) ศึกษาเรื่อง การสํารวจปจจัยที่มี
ผลตอความผาสุกและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประจําป 2561 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหการยอมรับเปาหมายและนโยบายของหนวยงานอยูที่ระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ เอกธนัช สุทธิรักษ (2556) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลตําบลโพรง
มะเดื่อ จังหวัดนครปฐม พบวา พนักงานเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มีความคิดเห็นดานความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมาย
และคานิยมขององคการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะนโยบายของเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อสอดคลองกับความ
ตองการของตนเอง

ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นตามขอความเกี่ยวกับความผูกพันบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ดานการยอมรับ
เปาหมายขององคกร
ระดับความคิดเห็น
ดานการยอมรับเปาหมายขององคกร
µ
S.D.
แปลผล
1. ทานรูสึกวาคานิยมเปาหมายของตนเองกับหนวยงานมีความคลายคลึงกัน
4.14
.63
มาก
2. ทานรูสึกยอมรับเปาหมายและปฏิบัติตามนโยบายทุกอยาง
3. ทานเห็นวานโยบายของหนวยงานกอใหเกิดปญหาในการปฏิบตั ิตามระเบียบ
เปนอยางยิ่ง
4. ทานมักจะมีความรูสึกตอตานนโยบายและวิธีการบริหารงานของ
ผูบริหารของหนวยงาน
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4.04

.67

มาก

3.12

1.26

ปานกลาง

2.42

1.39

ปานกลาง
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รวม

4.06

.67

มาก

ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร จากตารางที่ 4 พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
สมอโคนโดยรวมมีระดับความคิดเห็นดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกรอยูในระดับมาก (µ = 4.03) เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอทานมีความภูมิใจในหนวยงานของทานเปนอยางยิ่งรองลงมา ไดแก ขอ
ทานทานรูสึกวามีความตองการจะประชาสัมพันธหนวยงานของทานใหเปนที่รูจักตอคนภายนอก และต่ําสุด ไดแก ขอเมื่อมีผู
กลาวถึงหนวยงานในทางที่ไมดี ทานจะรูสึกไมชอบและจะโตแยงทันทีสอดคลองกับงานวิจัยของ องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย (2561) ศึกษาเรื่อง การสํารวจปจจัยที่มีผลตอความผาสุกและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประจําป 2561 พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายมีความ
คิดเห็น ดานลักษณะงาน/ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน/การทุมเทการทํางาน/ความหวงใยในอนาคตของหนวยงาน ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะการทํางานที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถและความถนัดของตนเอง
ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นตามขอความเกี่ยวกับความผูกพันบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ดานความรูสึก
ภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร
ระดับความคิดเห็น
ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร
µ
S.D.
แปลผล
1. ทานรูสึกวามีความตองการจะประชาสัมพันธหนวยงานของทานใหเปนที่รูจัก
4.06
.68
มาก
ตอคนภายนอก
2. เมื่อมีผูกลาวถึงหนวยงานในทางที่ไมดี ทานจะรูส ึกไมชอบและจะโตแยงทันที 4.04
.67
มาก
3. ทานมีความภูมิใจในหนวยงานของทานเปนอยางยิ่ง
รวม

4.30

.71

มาก

4.03

.66

มาก

ดานความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน จากตารางที่ 5พบวา บุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลสมอโคนโดยรวมมีระดับความคิดเห็นดานความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก (µ = 4.14) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอทานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถเพื่อความสําเร็จขององคกรรองลงมา ไดแก ขอทานทํางานที่ไดรับมอบหายและเขารวมกิจกรรมของหนวยงาน
ดวยความเต็มใจ และต่ําสุด ไดแก ขอทานยินดีและเต็มใจที่จะทํางานลวงเวลาแมวาจะไมไดคาตอบแทนสอดคลองกับงานวิจัย
ของ เอกธนัช สุทธิรักษ (2556) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม
พบว า พนั ก งานเทศบาลตํ า บลโพรงมะเดื่ อ มี ค วามคิ ด เห็ น ด า นความเต็ ม ใจที่ จ ะทุ ม เทความพยายามอย า งเต็ ม กํ า ลั ง
ความสามารถเพื่อประโยชนตอ องคการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานแมวางานไมไดอยูในความ
รับผิดชอบของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา บานโก (2558) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลกับความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรภาครัฐศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม พบวา บุคลากรภาครัฐมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
ตามที่ผูบริหารมอบหมายถึงแมวางานั้นจะนอกเหนืองานในหนาที่รับผิดชอบ
ตารางที่ 5 ระดับความคิดเห็นตามขอความเกี่ยวกับความผูกพันบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคนดานความเต็มใจและ
ใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน
ระดับความคิดเห็น
ดานความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน
µ
S.D.
แปลผล
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1. ทานยินดีและเต็มใจที่จะทํางานลวงเวลาแมวาจะไมไดคาตอบแทน

3.98

.77

มาก

2. ทานทํางานที่ไดรับมอบหมายและเขารวมกิจกรรมของหนวยงานดวยความเต็มใจ

4.18

.69

มาก

3. ทานเต็มใจที่จะทุมเทในการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
4. ทานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถเพื่อความสําเร็จของ
องคกร

4.16

.66

มาก

4.20

0.70

มาก

4.14

.63

มาก

รวม

ดานความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร จากตารางที่ 6 พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
สมอโคนโดยรวมมีระดับความคิดเห็นดานความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกรอยูในระดับมาก (µ = 4.15) เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอทานคิดวาองคกรนี้ดีที่สุดสําหรับการเลือกทํางานดวยรองลงมา ไดแก
ขอทานคิดวาจะปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ตลอดไปถึงแมวาหนวยงานนี้จะประสบปญหา และต่ําสุด ไดแก ขอทานคิดวาจะ
ทํางานในหนวยงานนี้ตลอดไปถึงแมวาหนวยงานอื่นจะเสนอตําแหนง คาตอบแทนที่สูงกวาสอดคลองกับงานวิจัยของอรุทัย
จันทรแชมชอย (2551) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน พบวา ผูใหขอมูลมีความผูกพันในดานความปรารถนาอยางแรงกลา ที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพของ
องคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ เอกธนัช สุทธิรักษ (2556) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลตําบล
โพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม พบวา พนักงานเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มีความคิดเห็นดานความตองการที่จะคงอยูเปน
สมาชิกขององคการตอไป
ตารางที่ 6 ระดับความคิดเห็นตามขอความเกี่ยวกับความผูกพันบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคนดานความตองการ
รักษาความเปนสมาชิกขององคกร
ระดับความคิดเห็น
ดานความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร
µ
S.D.
แปลผล
1. ทานคิดวาจะปฏิบตั ิงานในหนวยงานนี้ตลอดไปถึงแมวาหนวยงานนี้
4.14
.67
มาก
จะประสบปญหา
2. ทานคิดวาจะทํางานในหนวยงานนี้ตลอดไปถึงแมวาหนวยงานอื่นจะเสนอ
4.10
.65
มาก
ตําแหนง คาตอบแทนที่สูงกวา
3. ทานคิดวาองคกรนี้ดีที่สุดสําหรับการเลือกทํางานดวย
4.20
.64
มาก
รวม

4.15

.61

มาก

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามลักษณะของบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ประเภทบุคลากร และระยะเวลาในการรับราชการ
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การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน จําแนกตามเพศจากตารางที่
7 พบวา ดานความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร มีคา Sig. = .02 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา บุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่มีเพศตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ดานความตองการรักษาความเปนสมาชิกของ
องคกรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
โดยจําแนกตามเพศ
T-test Equality of Mean
ความผูกพันตอองคกร
เพศ
µ S.D.
t
Sig.
1. การยอมรับเปาหมายขององคกร
ชาย 3.35 .74 .32 .75
หญิง 3.29 .62
2. ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร
ชาย 4.00 .70 -.32 .75
หญิง 4.06 .65
3. ความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน
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 จําแนกตามอายุจากตารางที่
8 พบวา ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร มีคา Sig. = .03 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา บุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่มีอายุตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคต
ขององคกรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที่ 8 การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก
จังหวัดตาก โดยจําแนกตามอายุ
ความผูกพันตอองคกร
1. การยอมรับเปาหมายขององคกร

2. ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร

3. ความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน

4. ความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร

แหลงความ
df
แปรปรวน
ระหวางกลุม 3.00
ภายในกลุม 37.00
รวม
40.00
ระหวางกลุม 3.00
ภายในกลุม 37.00
รวม
40.00
ระหวางกลุม 3.00
ภายในกลุม 37.00
รวม
40.00
ระหวางกลุม 3.00
ภายในกลุม 37.00
รวม
40.00

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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SS

ms

F

Sig.

1.73
20.37
22.10
3.68
17.93
21.61
.06
19.22
19.28
1.02
17.02
18.04

.58
.44

1.30

.29

1.23
.39

3.15*

.03

.02
.42

.05

.99

.34
.37

.92

.44
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD ระหวางอายุกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลสมอโคนจากตารางที่ 9 พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่มีอายุ 31-40 ป มีความผูกพันตอ
องคกร ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร นอยกวา บุคลากร ที่มีอายุ 41-50 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ .57 และ บุคลากร ที่มีอายุ 41-50 ป มีความผูกพันตอองคกร ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร
นอยกวา บุคลากร ที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD ระหวางอายุกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร
อายุ
20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
50 ปขึ้นไป
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

µ
4.00
3.80
4.37
3.67

20-30 ป
4.00
-

31-40 ป
3.80
.20
-

41-50 ป
4.37
.37
.57*
-

50ปขึ้นไป
3.67
.33
.13
.70*
-

การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอ จําแนกตาม
สถานภาพจากตารางที่ 10พบวา ทุกดาน มีคา Sig. = มากกวา .05 หมายความวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน
ที่มีสถานภาพตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ทุกดาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที่ 10 การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยจําแนกตามสถานภาพ
ความผูกพันตอองคกร
1. การยอมรับเปาหมายขององคกร

2. ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร

3. ความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน

4. ความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร

แหลงความ
df
แปรปรวน
ระหวางกลุม 3.00
ภายในกลุม 37.00
รวม
40.00
ระหวางกลุม 3.00
ภายในกลุม 37.00
รวม
40.00
ระหวางกลุม 3.00
ภายในกลุม 37.00
รวม
40.00
ระหวางกลุม 3.00
ภายในกลุม 37.00
รวม
40.00

SS

ms

F

Sig.

.89
21.21
22.10
.38
21.23
21.61
.08
19.19
19.28
.83
17.21
18.09

.45
.45

.99

.38

.19
.45

.42

.66

.04
.41

.10

.90

.41
.37

1.13

.33

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอจําแนกตามระดับ
การศึกษาจากตารางที่ 11พบวา ทุกดาน มีคา Sig. มากกวา .05 หมายความวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่
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มีระดับการศึกษาตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ทุกดาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

ตารางที่ 11 การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยจําแนกตามระดับการศึกษา
ความผูกพันตอองคกร
1. การยอมรับเปาหมายขององคกร

2. ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร

3. ความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน

4. ความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร

แหลงความ
df
แปรปรวน
ระหวางกลุม 3.00
ภายในกลุม 37.00
รวม
40.00
ระหวางกลุม 3.00
ภายในกลุม 37.00
รวม
40.00
ระหวางกลุม 3.00
ภายในกลุม 37.00
รวม
40.00
ระหวางกลุม 3.00
ภายในกลุม 37.00
รวม
40.00

SS

ms

F

Sig.

.09
22.01
22.10
.38
21.23
21.61
.19
19.08
19.28
.60
17.44
18.04

.04
.47

.09

.91

.04
.46

.10

.91

.10
.41

.24

.79

.30
.37

.81

.45

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน จําแนกตาม
ประเภทบุคลากรจากตารางที่ 12 พบวา ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร มีคา Sig.=04 ซึ่งนอยกวา
.05 หมายความวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่มีประเภทบุคลากรตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ดาน
ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที่ 12 การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยจําแนกตามประเภทบุคลากร
ความผูกพันตอองคกร
1. การยอมรับเปาหมายขององคกร

2. ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร

3. ความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
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df

SS

ms

F

Sig.

3.00
37.00
40.00
3.00
37.00
40.00
3.00

3.39
18.71
22.10
2.84
18.77
21.61
2.06

1.69
.40

4.20

.10

1.42
.40

3.55*

.04

1.03

2.81

.07
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4. ความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร

ภายในกลุม 37.00
รวม
40.00
ระหวางกลุม 3.00
ภายในกลุม 37.00
รวม
40.00

17.22
19.28
2.05
15.98
18.04

.37
1.03
.34

3.02

.06

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD ระหวางประเภทบุคลากรกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกรจากตารางที่ 13 พบวา บุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่เปนสมาชิกสภา มีความผูกพันตอองคกร ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคต
ขององคกร นอยกวา บุคลากร ที่เปนคณะผูบริหาร โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .78
ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD ระหวางประเภทบุคลากรกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบล สมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคต
ขององคกร
ประเภทบุคลากร

µ
ขาราชการ
3.33
สมาชิกสภา
3.93
คณะผูบริหาร
3.15
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขาราชการ
3.33
-

สมาชิกสภา
3.93
-.60*
-

คณะผูบริหาร
3.15
.18
.78*
-

การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคก ารบริหารสวนตําบลสมอจําแนกตาม
ระยะเวลาในการรับราชการจากตารางที่ 14พบวา ทุกดาน มีคา Sig. มากกวา .05 หมายความวา บุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลสมอโคน ที่มีระยะเวลาในการรับราชการตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ทุกดาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที่ 14 การทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยจําแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ
ความผูกพันตอองคกร
1. การยอมรับเปาหมายขององคกร

2. ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร

3. ความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน

4. ความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคกร

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
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df

SS

ms

F

Sig.

3.00
37.00
40.00
3.00
37.00
40.00
3.00
37.00
40.00
3.00

1.52
20.58
22.10
.06
21.55
21.61
.37
18.91
19.28
1.72

.51
.45

1.14

.34

.02
.47

.04

.99

.12
.41

.30

.83

.57

1.61

.20
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ภายในกลุม
รวม

37.00
40.00

16.32
18.04

.35

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้ แบงออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ผลวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคนสวนใหญเปนเพศชาย อายุ
ระหวาง 41–50 ป มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ประเภทบุคลากรสวนใหญมีท้ังขาราชการและ
สมาชิกสภา และมีระยะเวลาในการรับราชการ 6-10 ป
ตอนที่ 2 ผลวิเคราะหความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคนสวนใหญมีความตองการรักษาความ
เปนสมาชิกขององคกรและคิดวาองคกรนี้ดีที่สุดสําหรับการเลือกทํางานดวยและคิดวาจะปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ตลอดไป
ถึงแมวาหนวยงานนี้จะประสบปญหามีความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 ผลวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามลักษณะของบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และระยะเวลาในการรับราชการพบวา
เพศ บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่มีเพศตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ดานความรูสึกภาคภูมิใจ
และหวงใยในอนาคตขององคกรแตกตางกัน
อายุ บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่มีอายุตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ดานความรูสึกภาคภูมิใจ
และหวงใยในอนาคตขององคกรแตกตางกัน การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD ระหวางอายุกับความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรพบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่มีอายุ 31-40 ป มีความผูกพันตอองคกร ดาน
ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร นอยกวา บุคลากร ที่มีอายุ 41-50 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .57
และบุคลากร ที่มีอายุ 41-50 ป มีความผูกพันตอองคกร ดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร นอยกวา
บุคลากร ที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป
สถานภาพ บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่มีสถานภาพตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร ทุกดาน ไม
แตกตางกัน
ระดับการศึกษา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่มีระดับการศึกษาตางกัน จะมีความผูกพันตอองคกร
ทุกดาน ไมแตกตางกัน
ประเภทบุคลากร บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่มีประเภทบุคลากรตางกัน จะมีความผูกพันตอ
องคกร ดานการยอมรับเปาหมายขององคกรและดานความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร แตกตางกัน การ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD ระหวางประเภทบุคลากรกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลสมอโคน พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่เปนสมาชิกสภา มีความผูกพันตอองคกร ดาน
ความรูสึกภาคภูมิใจและหวงใยในอนาคตขององคกร นอยกวา บุคลากร ที่เปนคณะผูบริหาร
ระยะเวลาในการรับราชการ บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสมอโคน ที่มีระยะเวลาในการรับราชการตางกัน จะ
มีความผูกพันตอองคกร ทุกดาน ไมแตกตางกัน
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์
ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
ศ.ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์
ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
ศ.ดร.กิจการ พรหมมา
ศ.ดร.สายสมร ลายอง
ศ.วรินทร วูวงศ์
รศ.ดร.นฤมล มาแทน
รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร
รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด
รศ.ดร.อิสระ อินจันทร์
รศ.ดร. นิรัช สุดสังข์
รศ.ดร.สิริลักษณ์ ชัยจารัส
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
รศ.ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
รศ.ดร. เนาวรัตน์ พลายน้อย
รศ.ดร. ชัยรัตน์ สุทธิรัตน์
รศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชนมาส
รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์
รศ.ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน
รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข
รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล
รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน

มหาวิทยาลัยพะเยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์
รศ.ดร. ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร
รศ.ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ์
รศ.ดร. จรัณธร บุญญานุภาพ
รศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา
รศ.ดร. ปริญญา มาสวัสดิ์
รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
รศ.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
รศ.ดร. ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม
รศ.สนิท สัตโยภาส
รศ.ดวงพร คานูณวัฒน์
รศ.ประทีป นักปี่
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
ผศ.ดร.ภคพร วัฒนดารงค์
ผศ.ดร.จตุรพร รักษ์งาร
ผศ.ดร.กวินธร เสถียร
ผศ.ดร.ธีรยุทธ์ เพ็งชัย
ผศ.ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์
ผศ.สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์
ผศ.ดร.อาพัทธ์ เตียวตระกูล
ผศ.ดร.ภัทรพร พงศาปรมัตถ์
ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์
ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ
ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผศ.ดร.ปิ่นหทัย หนูนวล
ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์
ผศ.นันทน์นภัส รัตนศิลป์ชัย
ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง
ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
ผศ.ดร.จิรภาส จงจิตวิมล
ผศ.ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
ผศ.ดร. ศรัณยู เรือนจันทร์
ผศ.ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์
ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์
ผศ.ดร.รัตนาพร วังคีรี
ผศ.ดร. นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
ผศ.ดร.สราวุธ คาปวน
ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์
ผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร
ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ
ผศ.ดร. อภิชัย รุ่งเรือง
ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์
ผศ.ดร.วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์
ผศ.ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม
ผศ.ดร. ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์
ผศ.ดร.วรรณภา ลือกิตินันท์
ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง
ผศ.ดร.ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช
ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ผศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
ผศ.ดร.ชมพูนุช วรางคณากุล
ผศ.ดร. ศักดา สมกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ ณ มะหุต
ผศ.ดร.ชูรัตน์ ธารารัตน์
ผศ.ดร. ศศิธร แท่นทอง
ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์
ผศ.ดร.อนวัทย์ ผาลี
ผศ.จุไรรัตน์ โสภา
ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์
ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
ดร.ศศิธร จันทโรทัย
ดร. บุญสม บุษบรรณ์
ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ
ดร.ฤดีรัตน์ มหาบุญปิติ
ดร.รัตนาวดี ทองบัวบาน
ดร.โชติกานต์ ใจบุญ
ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล
ดร.สันติภาพ คาสะอาด
ดร.อนุสรา สีหนาท
ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
ดร.สาคร สร้อยสังวาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
รศ.ดร.สุขแก้ว คาสอน
รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
รศ.ดร. ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
รศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
รศ.ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ
รศ.ดร. สุขสมาน สังโยคะ
รศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
รศ.ไพโรจน์ เยียระยง
รศ.บุษบา หินเธาว์
รศ.อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์
ผศ.ดร. ศิริสุภา เอมหยวก
ผศ.ดร. ขวัญชนก นัยจรัญ
ผศ.ดร. ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
ผศ.ดร. ณัฏฐินี ดีแท้
ผศ.ดร. วิจิตรา จาลองราษฎร์
ผศ.ดร. อุทาน บุญเมือง
ผศ.ดร. จักรกฤช ศรีละออ
ผศ.ดร. อรรถพล รอดแก้ว
ผศ.ดร. กีรติ ตันเรือน
ผศ.ดร. กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
ผศ.ดร.เสาวนีย์ เสริมสุข
ผศ.ดร. รัตนา สิทธิอ่วม
ผศ.ดร. วราภรณ์ ผาลี
ผศ.ดร. นิคม นาคอ้าย
ผศ.ดร. วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล
ผศ.ดร. ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
ผศ.ดร. ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
ผศ.ดร. ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ
ผศ.ดร. พัชราวลัย มีทรัพย์
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ผศ.ดร. อนุชา ภูมิสิทธิพร
ผศ.ดร.ธานินทร์ ไชยเยชน์
ผศ.ดร.ราไพ โกฏสืบ
ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
ผศ.ดร.ธนวัตร์ คล้ายแท้
ผศ.ดร. สลักจิต ตรีรณโอภาส
ผศ.ดร.จิตศิริน ก้อนคง
ผศ.ดร. จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง
ผศ.ดร. สุชาดา เจียพงษ์
ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด
ผศ.ดร. ธนสาร เพ็งพุ่ม
ผศ.ดร. มนตรา ศรีษะแย้ม
ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง
ผศ.ดร. อรุณี นุสิทธิ์
ผศ.ดร.ศุภนิช เจริญสุข
ผศ.ดร. ปิยะดา วชิระวงศกร
ผศ.ยศจรัส ดือขุนทด
ผศ.ดร. ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล
ผศ.ดร. กฤติกา สังขวดี
ผศ.ดร. ภาวิดา มหาวงศ์
ผศ.ดร. จิตติพร ตังควิเวชกุล
ผศ.ดร. นพรัตน์ วรรณเทศ
ผศ.ดร. ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง
ผศ.ดร. สกล เกิดผล
ผศ.ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ
ผศ.ดร. กมลธรรม เกื้อบุตร
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผศ.ดร.วสุ พันไพศาล
ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย
ผศ.ดร.พิชิตชัย ปิมแปง
ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ผศ.ดร. นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ
ผศ.ดร.คงเดช พะสีนาม
ผศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช
ผศ.ดร.ไกรลาศ มาตรมูล
ผศ.ดร. อรชร ฉิมจารย์
ผศ.กิ่งแก้ว สารวยรื่น
ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน
ผศ.ประภาศิริ ใจผ่อง
ผศ.เอกภพ จันทร์สุคนธ์
ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์
ผศ.พิชญาพร ประครองใจ
ผศ.พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์
ผศ.สนทยา สาลี
ผศ.วิภาดา ศรีเจริญ
ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สารวยรื่น
ดร. สมหมาย อ่าดอนกลอย
ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี
ดร. ศุภชัย ธีระกุล
ดร. เทิน สีนวน
ดร. พิมรินทร์ คีรินทร์
ดร. อดุลย์ วังศรีคูณ
ดร. วรารัตน์ วริรักษ์
ดร. พงษ์พันธ์ จุลทา
ดร. อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์
ดร. พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์
ดร. เสกสรรค์ ศิวิลัย
ดร. ฐิติพร เจาะจง
ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์
ดร. วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์
ดร. พึงรัก ริยะขัน
ดร. ชัยยา นรเดชานันท์
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ดร. เอกรงค์ ปั้นพงษ์
ดร. ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน
ดร. ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช
ดร. วาสินี มีเครือเอี่ยม
ดร. พนัส มัตยะสุวรรณ
ดร. อุมาภรณ์ ยศเจริญ
อ.พัชราภรณ์ อินริราย
อ.พัฒนภาณุ ทูลธรรม
อ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
อ.สุวิมล ทองแกมแก้ว
อ.นันทิภาคย์ พวงสถิต
อ.กีรติญา สอนเนย
อ.ยุวดี พ่วงรอด
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